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ডিসেষজ্ঞসের অডিমত 

পডরকল্পনার অিাসিই িাড়সে ডিদ্যুৎ উৎপােন ব্যয় 

 

েরকাসরর অপডরকডল্পত পেসেসপর কারসেই ডিদ্যু্যৎ খাসত খরচ িাড়সে িসে মসন কসরন জ্বাোডন ডিসেষজ্ঞরা। তাসের মসত, সুষ্ঠু 

পডরকল্পনার অিাসিই ডিদ্যু্যসত উৎপােন ব্যয় িাড়সে। েি ধরসনর 'অসযৌডিক ব্যয়' কমাসনা গেসে ডিদ্যু্যসতর মূল্য িাড়াসনার প্রসয়াজন 

হসি না। একই েসে তারা োশ্রয়ী জ্বাোডন ডনসয় যুসোপসযােী পডরকল্পনারও পরামে শ ডেসয়সেন। তারা িসেন, সুডচডিত পডরকল্পনা 

িাস্তিায়ন করা গেসে ডিদ্যু্যসতর মূল্য কমসি। প্রেেত, ঘাটডত গেডখসয় চেডত িেসরর নসিম্বসর ডিদ্যু্যসতর মূল্য েমন্বসয়র প্রস্তাি গেয় 

ডিতরে গকাম্পাডনগুসো। এরপর চেডত মাসের শুরুসতই এ প্রস্তাসির ওপর েেশুনাডন কসর িাাংোসেে এনাডজশ গরগুসেটডর কডমেন 

(ডিইআরডে)। ডিতরে গকাম্পাডনগুসোর প্রস্তাি অনুযায়ী জানুয়াডর গেসকই তারা ডিদ্যু্যসতর মূল্য েমন্বয় করসত চায়। চেডত মাসের 

গেষডেসক গঘাষো আেসত পাসর িসেও কডমেন সূত্র জানায়। কনজুমাে শ অুাসোডেসয়ন অি িাাংোসেে (কুাি) ডিদ্যু্যসতর মূল্য কীিাসি 

কমাসনা যায় এিাং ঘাটডত কীিাসি েমন্বয় করা েম্ভি, গে ডিষসয় একটি প্রস্তািনা ডেসয়সে। তাসত কুাি জাডনসয়সে, ডিদ্যু্যৎ খাসত 

উৎপােন, েঞ্চােন ও ডিতরে পয শাসয় 'অসযৌডিক ব্যয়' ১০ হাজার ৫৪৯ গকাটি টাকা। এ ব্যয় ডনয়ন্ত্রে করা গেসে ডিদ্যু্যসতর মূল্য 

িাড়াসনার গকাসনা প্রসয়াজন হসি না িসেও কুাি মসন কসর। কুাসির প্রস্তাসি আরও িো হয়, গরন্টাে ডিদ্যু্যৎসকন্দ্র গেসক ডিদ্যু্যৎ গকনার 

কারসে কুাপাডেটি চাসজশর চুডির প্রেম গময়াসে ডিদ্যু্যৎসকন্দ্র ততডরর খরচ উসুে হসয়সে। ফসে মূল্য হাসর ওই চাজশ েমন্বয় না করসে 

িেসর ঘাটডত েমন্বয় হসি ২ হাজার ১৭৬ গকাটি টাকা। এসত আরও িো হয়, গিািাসের প্রস্তাসি তাসের অসে শ ডিদ্যু্যৎ রেোসিেে ও 

উন্নয়ন তহডিে েঠিত হয়, ওই তহডিসে অে শ িরাদ্দ (প্রডত ইউডনসট ১৫ পয়ো) রডহত কসর ডিদ্যু্যৎ উৎপােন ব্যয় কমাসনা েম্ভি। এর 

ফসে িেসর ঘাটডত েমন্বয় হসি ১ হাজার ৩০৫ গকাটি টাকা। প্রস্তাসি আরও িো হয়, ডেসেম েে পাওয়ার ডিি গকাম্পাডন অি 

িাাংোসেসের (ডপডজডেডি) মসতা ২ েেডমক ৭৫ েতাাংে। মূল্যহার ডনধ শারসে গেই ডেসেম েে ৩ েতাাংে নয়, ২ েেডমক ৭৫ েতাাংে 

ধরা হসে েমন্বয় হসি ১১০ গকাটি টাকা। িাাংোসেে ডিদ্যু্যৎ উন্নয়ন গিাি শ (ডপডিডি) েরকাডর গেিা োংস্থা হওয়ায় গকাম্পাডনটির গেিা 

মুনাফামুি করসে েমন্বয় হসি ৫০০ গকাটি টাকা। েরকাডর নীডতর আওতায় প্রাডিক ও গেচ িাহকসক কম মূসল্য ডিদ্যু্যৎ গেওয়ায় গয 

ঘাটডত, গে ঘাটডত মূল্যহাসর েমন্বয় না কসর েরকাডর অনুোসন েমন্বয় করসে িেসর োসড় ৪ হাজার গকাটি টাকা ঘাটডত েমন্বয় হসি। 

এসত আরও িো হসয়সে, ডিতরসে ডপডিডি ও আরইডির মুনাফাজডনত ব্যয় ১ হাজার ৮৮ গকাটি এিাং েরকাডর নীডতেত কারসে 

আরইডিসত জনিে ও অিচয় িািে িাড়ডত ব্যয় ৮০২ গকাটি টাকা। এোড়া ২০ িেসরর গিডে েমসয়র পুরসনা ২ হাজার ৪৪২ গমোওয়াট 

উৎপােন েমতার ডিদ্যু্যৎসকন্দ্রগুসো উৎপােসন আসে। এেি ডিদ্যু্যৎসকন্দ্র িন্ধ হসয় যাওয়ার কো। এগুসোর কারসে ব্যয় িাড়সে। এেি 

ঘাটডত গমটাসত ডিদ্যু্যসতর মূল্য বৃডিসতই কুাি আপডি জাডনসয়সে। এ ডিষসয় কুাসির জ্বাোডন উপসেষ্টা োমসুে আেম িসেন, 'কুাসির 

এ প্রস্তািনাগুসো আমরা ডিইআরডের কাসে তুসে ধসরডে। তাসের ডিসিচনা করার আহ্বান জাডনসয়ডে। এখন কডমেন ঠিক করসি 

আমাসের প্রস্তািনা অনুযায়ী ডিতরে গকাম্পাডনগুসোসক খরচ কমাসনার কো িেসি, না ডিদ্যু্যসতর মূল্য িাডড়সয় েি ব্যসয়র োয় 

জনেসের ঘাসড় চাপাসি।' এডেসক েম্প্রডত 'সতে গ্যাে খডনজেম্পে ও ডিদ্যু্যৎ িন্দর রো জাতীয় কডমটি' এক েসেেসন জানায়, 

ডিদ্যু্যসতর উৎপােন খরচ এখন অসনক গিডে। অপডরকডল্পত পেসেসপর কারসেই িাড়সে ডিদ্যু্যসতর এই খরচ। এই োয় জনেে গনসি 

না। মূল্য না িাডড়সয় ডিদ্যু্যসতর এই ব্যয় কীিাসি কমাসনা যায়, গেটি কডমেসনর ডিসিচনা করা উডচত। এ ডিষসয় েেোংহডত 

আসন্দােসনর প্রধান েমন্বয়ক গজানাসয়ে োডক িসেন, 'েরকাসরর উডচত ডিদ্যু্যসতর অপচয় কমাসনা। তাসের িাড়ডত ব্যয় কমাসনা। 

গিডেরিাে গকাম্পাডন এখন োি করসে। তাসের িডিষ্যসতর উন্নয়ন প্রকসল্পর টাকার োয় োধারে মানুষ গকন গনসি?' ডতডন িসেন, 

'এমডনসতই ডিদ্যু্যসতর মূসল্যর একটি অাংে ডেসয় তহডিে করা হসয়সে। গেখান গেসকই প্রকল্প হাসত গনওয়া হসে। তাহসে আরও প্রসজক্ট 

হাসত ডনসয় গেই টাকা জনেসের কাে গেসক আোয় করা অিহেসযাগ্য একটি ডিষয়। এ োয় োধারে মানুষ গমসন গনসি না।' এেি ডিষয় 

ডিসিচনা কসর ডিদ্যু্যসতর মূল্য না িাডড়সয় ডিদ্যু্যৎ খাসতর অপচয় কমাসনা উডচত িসেও মসন কসরন ডতডন। িাাংো ডিডিউন 

 


