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2041 সােল unত েদশ হoয়ার sp েদখেছ বাংলােদশ। েস সমেয় বয্াপক হাের বাড়েব িবদযু্ৎ o jালািনর
চািহদা। e খােত pেয়াজন হেব েটকসi বয্বsাপনার। e পিরিsিত েমাকােবলায় 9 েকৗশল িনেc সাধারণ
aথর্নীিত িবভাগ (িজiিড)। তা যুk হেব ‘েpিkত পিরকlনা 2021-2041’-e।
খসড়া পিরকlনায় বলা হেয়েছ, েয সময় আসেছ, বাংলােদশেক dত o পাnরধমর্ী পিরবতর্ েনর মধয্ িদেয়
eিগেয় েযেত হেব। eর সে  মািনেয় চলেত েটকসi jালািনর িবকl থাকেব না। eজনয্ েবশিকছু েকৗশল o
নীিত  gহণ  করা  হেc।  eর  মেধয্  রেয়েছ-  নযূ্নতম  বয্েয়  িবদযু্ৎ  uৎপাদন।  slমেূলয্  pাথিমক  jালািন
সরবরাহ। pাথিমক jালািনর জনয্ pেয়াজনীয় aবকাঠােমা িনমর্াণ। uৎপাদন, স ালন o িবতরেণর মেধয্
িবিনেয়াগ ভারসাময্ িনি তকরণ। pিতি ত সkমতার দk বয্বহার িনি তকরণ। jালািনেত েবসরকাির
িবিনেয়াগ uৎসািহত করা। িবদযু্ৎ বািণেজয্র aিধকতর িবsার। jালািনর uপযুk মলূয্ িনধর্ারণ-নীিত
িনি তকরণ eবং িবদযু্ৎ o jালািনসংি  pিত ান েলা শিkশালী করা।
জানেত চাiেল িজiিডর সদসয্ (িসিনয়র সিচব) ড. শামসুল আলম শিনবার যুগাnরেক বেলন, বাংলােদেশর
আজেকর  েয  unিত  তার  aনয্তম  কারণ  হেc  পিরকlনা।  aথর্াৎ  পিরকিlতভােব  aথর্নীিতেক
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

পিরচালনার ফল হেc e unয়ন। 2009 সােলর পর েথেক ধু পিরকlনা ৈতিরi নয়, েস aনুযায়ী জাতীয়
বােজট  ৈতির  eবং  পিরকlনা  বাsবায়নo  করা  হেয়েছ।  েস  ধারাবািহকতায়  2041  সােল  unত  েদেশ
যাoয়ার েয লkয্ রেয়েছ তা বাsবায়েন ৈতির করা হেc ‘িdতীয় েpিkত পিরকlনা 2021-2041’। e
পিরকlনার মাধয্েম uc আেয়র aথর্নীিতেত যাoয়া হেব। তাi েসi সমেয় িজিডিপ pবিৃdর মূল িনয়ামক
িবদযু্ৎ o jালািনর চয্ােল  েমাকােবলায় নতুন নতুন েকৗশেলর িবকl েনi। েস িবষয়িট মাথায় েরেখi
পিরকlনা করা হেc।
eক  pে র  utের  শামসুল  আলম  বেলন,  জানয়ুািরর  pথম  সpােহ  দীঘর্েময়ািদ  e  পিরকlনািট  চূড়াn
aনুেমাদেনর  জনয্  psিত  েনয়া  হেc।  জাতীয়  aথর্ৈনিতক  পিরষেদর  (eনiিস)  ৈবঠেকর  মধয্  িদেয়  তা
aনুেমাদন েদেবন pধানমntী o eনiিস েচয়ারপারসন েশখ হািসনা।
খসড়ায় বলা হেয়েছ, 2021 েথেক 2041 সােল িনধর্ািরত িবদযু্ৎ uৎপাদেনর জনয্ pেয়াজন হেব 92 হাজার
েমগাoয়ােটর িবশাল sাপনা। যার বািষর্ক গড় pবিৃd হেব 4 হাজার 600 েমগাoয়াট। তাi পিরকlনায়
িবদযু্ৎ o jালািন েকৗশেলর মলূ লkয্ হেব নতুন চািহদা েমটােনার পাশাপািশ িবদয্মান চািহদা-বয্বধােনর
aবসান ঘটােনা। aিভjতার আেলােক িবদযু্ৎ িবsার েকৗশল gহণ করা হেব। 5 বছর anর তা হালনাগাদ
করা হেব।
েদেশর সব aংশ যােত িবদযু্ৎ uৎপাদন o িবতরেণর সুফল েভাগ করেত পাের eবং শতভাগ িবদযু্তায়েনর
লkয্ aজর্ ন হয়- তা িনি ত করেত স ালন o িবতরেণ uপযুk িবিনেয়াগ করা হেব। eমন পিরকlনা
gহণ করা হেব যােত েকােনাভােবi uৎপািদত িবদযু্ৎ aবয্ব ত না থােক বা সামথর্য্ের aপচয় না হয়।
িবদযু্ৎ uৎপাদন, স ালন o িবতরেণ েবসরকাির খােতর সmৃিk আরo িনিবড় o িবsৃত করা হেব।
pিতেবশী িতন েদশ েথেক pিতেযািগতামলূক দােম uেlখেযাগয্ পিরমােণ িবদযু্ৎ বািণেজয্র সুিবধা েনয়া
হেব।  েকােনা  দঘুর্টনায়  বয্াহত  িবদযু্ৎ  সরবরােহর  ঝঁুিক  hােস  ভুটান  o  েনপাল  েথেক  িবদযু্ৎ  আমদািন
সহায়ক হেব। e ছাড়া পুনবর্ায়নেযাগয্ jালািন uৎপাদেনর িবষেয়o িবেশষ নজর েদয়া হেc।
পিরকlনায় িবদযু্ৎ পিরিsিত সmেকর্  বলা হেয়েছ, 2010 েথেক 2018 সােল বছের 13 দশিমক 4 শতাংশ
হাের িবদযু্ৎ uৎপাদন বিৃd পায়। বতর্ মােন uৎপাদেনর সামথর্য্ চার ণ বৃিd েপেয় 20 হাজার েমগাoয়ােটর
েবিশ  হেয়েছ।  িবদযু্ৎ  সংেযােগর  চলমান  গিত  aবয্াহত  থাকেল  2021  সােলর  মেধয্  সংেযাগ  শতভােগ
দাঁড়ােব।
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