
 
ম লবার, 14 িডেসমব্র 312৯, 29 a হায়ণ 2537 

জানুয়ািরেত িবদুৎ্ িবতরণ য় 5৯% বৃি র াব 

 
েসামবার রাজধানীর কারoয়ান বাজাের িটিসিব ভবেনর aিডেটািরয়ােম িবদ্ুযেতর দাম বৃি র গণশুনািনেত aংশ েনন িডিপিডিসর 
ব াপনা পিরচালক িবকাশ েদoয়ান -যাযািদ 

যাযািদ িরেপাট র্ 
 
3131 সােলর জানুয়াির েথেক িবদ্ুযৎ িবতরণ য় িকেলাoয়াট ঘ া িত (িক.o.ঘ) 5৯ শতাংশ বাড়ােনার াব কেরেছ ঢাকা 
পাoয়ার িডি িবuশন েকা ািন িলিমেটড (িডিপিডিস)। 
 
েসামবার দুপুের রাজধানীর কারoয়ান বাজাের বাংলােদশ ে িডং কেপ র্ােরশন (িটিসিব) ভবেনর aিডেটািরয়ােম িবদ্ুযেতর দাম বৃি র 
গণশুনািনেত িডিপিডিসর প  েথেক িবদ্ুযৎ িবতরণ য় বৃি র e াব করা হয়। 
 
িডিপিডিস 3131 সােলর জানুয়াির-িডেসমব্র িবদ্ুযৎ িবতরণ য় িকেলাoয়াট ঘ া িত 2.35 টাকা করার াব কেরেছ। aপরিদেক 
বাংলােদশ eনািজর্ েরগুেলটির কিমশেনর (িবiআরিস) কািরগির মূ ায়ন কিমিট 1.98 টাকা করার কথা বেলেছ। eর আেগ 3128 
সােল দ  মূ হাের িবদ্ুযেতর িনট িবতরণ য় িছল 1.94 টাকা। িডিপিডিসর e াবনার ফেল িবদ্ুযৎ িবতরণ য় 5৯ শতাংশ 
বৃি র াব করা হেলা। 
 
িবদ্ুযেতর িবতরণ য় বৃি র কারণ িহসােব িডিপিডিস uেল খ কের, aপচয় o স েদর পিরবৃি ; জনবল, পিরচালন o র ণােব ণ 
eবং আিথ র্ক য় বৃি র স  uেল খ কেরেছ।  
 
গণশুনািনেত জুির েবােড র্র দব্ািয়তব্ পালন কেরন িবiআরিসর েচয়ার ান মেনায়ার iসলাম। eছাড়াo জুির েবােড র্ িছেলন কিমশেনর 
সদ  রহমান মুেশ র্দ, িমজানুর রহমান eবং মাহমুদuল হক ভূiঁয়া। 
 
িবদ্ুযেতর দাম বৃি র গণশুনািনেত েজরা পেব র্ aংশ হণ কেরন বাংলােদশ কনজু্যমার aয্ােসািসেয়শেনর (কয্াব) সভাপিত a াপক 
শামসুল আলম, a াপক নুরুল iসলাম, বাংলােদেশর কিমuিন  পািট র্র স াদক রুিহন েহােসন ি , গণসংহিত আে ালেনর 
ধান সমনব্য়ক েজানােয়দ সািক, িসিকuিরিট সািভ র্স oনাস র্ aয্ােসািসেয়শেনর মহাসিচব শাহানুর সরকার, বাংলােদশ মুেঠােফান 
াহক aয্ােসািসেয়শেনর সভাপিত মিহuি ন আহেমদ মুখ। 

 
েজরা পেব র্র িবিভ  ে র u র েদন িডিপিডিসর েচয়ার ান িবকাশ েদoয়ানসহ a া  সদ  eবং বাংলােদশ eনািজর্ েরগুেলটির 
কিমশেনর uপ ব াপক (টয্ািরফ) কামরু ামান।  
 
ম া  িবরিতর পর ঢাকা iেলকি ক সাপ াi েকা ািনর (েডসেকা) িবদ্ুযেতর মূ হার পিরবত র্েনর িবষেয় শুনািন aনুি ত হেব। 
 


