
বৈদ্যুতিক আল োয় উদ্ভোতিি ৈোাং োলেশ 

ড. আজোে শোহতিয়োি 

 

একছটো আল ো ৈেল  তেলয়লছ িমগ্র ৈোাং োলেশলক। দেলশি আর্ থিোমোতজক উন্নয়ন,িমৃদ্ধ ৈোাং োলেশ, কম থময় জীৈন ও 

জীতৈকোি অৈধোতিি পর্ উলমোচন এিৈই িম্ভৈ হলয়লছ তৈদ্যৎপ্রোতিি িহজ ভ্ুিোি কোিলে। ২০০৯ িোল  মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী দশখ হোতিনো 

তিিীয়ৈোি ক্ষমিোয় এলি দেলশ তৈদ্যৎ উৎপোেন, িঞ্চো ন ও তৈিিে ব্যৈস্হোয় েীর্ থলময়োতে পতিকল্পনো ৈোস্তৈোয়লনি  লক্ষু কোর্ থকি 

পেলক্ষপ গ্রহে কলিন। িাঁি দূিেশী ও ৈত ষ্ঠ দনতৃলে দেলশি িৈ থত্র তৈদ্যুলিি আল ো দপ ৌঁলছ দেলছ। দেলশি শিভ্োে মোনুষ এখন তৈদ্যুৎ 

সুতৈধোি আওিোয় এলিলছ। ২০০৯ ৈিথমোন িিকোি ক্ষমিো গ্রহলেি পূলৈ থ দেলশ িোকুলে  তৈদ্যুৎ উৎপোেন িক্ষমিো তছ   ৪২০০ 

দমেোওয়োট। িখন তেলনি অতধকোাংশ িময় দ োডলশতডাং হলিো। তৈদ্যুৎ সুতৈধো খুৈ কম পোওয়ো দর্লিো। ৈিথমোলন বেতনক তৈদ্যুৎ উৎপোেন 

িক্ষমিো ২৫ হোজোি ৫৫৬ দমেোওয়োট।  আি েি ১৬ এতপ্র  ২০২২ এ দেলশ িলৈ থোচ্চ তৈদ্যুৎ উৎপোেন হলয়লছ ১৪ হোজোি ৭৮২ দমেোওয়োট। 

দেলশি অৈকোঠোলমো উন্নয়ন  ক্ষুগুল ো তৈলৈচনোয় স্বোধীনিো উত্তি ৈোাং োলেলশি িৈলচলয় ৈল ো অজথন তৈদ্যুৎ খোি। দর্খোলন শিভ্োে 

মোনুষলক তৈদ্যৎ সুতৈধোি আওিোয় আনো িম্ভৈ হলয়লছ। আজ দর্লক দ্যেশক আলেও অলনলকই তৈশ্বোি কলিতন ২০২১ িোল ি মলে 'মোননীয় 

প্রধোনমন্ত্রী দশখ হোতিনোি উলযোে র্লি র্লি তৈদ্যুৎ' কম থসূতচি  ক্ষু অজথন কিো িম্ভৈ হলৈ । ৈিথমোন িিকোলিি িময়োৈদ্ধ পতিকল্পনোি 

মোেলম তৈদ্যুৎখোলিি এ িফ িো অজথন কিো িম্ভৈ হলয়লছ। 

 

আমিো র্তে তপছলনি তেলক িোকোই িোহল  দেখলি পোৈ িয স্বোধীন দেলশ জোতিি তপিো ৈঙ্গৈন্ধু দশখ মুতজবুি িহমোন েোতয়ে 

তনলয়ই তিনটি দম ত ক কোজ কলিতছল ন। দিগুল ো হল ো জ্বো োতন ও তৈদ্যুৎ িম্পলেি ওপি জনেলেি মোত কোনো তনতিি কিো, জ্বো োতন 

অনুিন্ধোন, আহিে ও ব্যৈহোলিি জন্য প্রতিষ্ঠোন েল  দিো ো এৈাং এিৈ কোজ িঠিকভ্োলৈ িম্পন্ন কিোি জন্য েক্ষ দনতৃে ও জনৈ  

বিতিিহ িোলেি ক্ষমিোতয়ি কিো। ৈঙ্গৈন্ধু মোত্র িোল  তিন ৈছি দেশ পতিচো নোি সুলর্োে দপলয়তছল ন। িয স্বোধীন দেলশি হোজোলিো 

িমস্যোি মোলেও তিতন তৈদ্যুৎ ও জ্বো োতন খোিলক তৈলশষ গুরুে তেলয়তছল ন। তিতন দপলরোৈোাং োলক েল  তুল  েোতয়ে তেলয়তছল ন দি  

গ্যোি অনুিন্ধোন, উন্নয়ন ও ব্যৈহোি এৈাং জ্বো োতন দি  আমেোতন ও তৈপেলনি। আি পোতন ও তৈদ্যুৎ উন্নয়ন দৈোড থলক একতত্রি কলি েঠন  

কলি তছল ন ৈোাং োলেশ তৈদ্যুৎ উন্নয়ন দৈোড থ। আি খতনজ িম্পে কয় ো, কঠিন তশ োিহ অন্যোন্য অনুিন্ধোন, উন্নয়ন কোজ কিোি জন্য 

েঠন কলি তছল ন ৈোাং োলেশ তমনোলি  দডলভ্ পলমন্ট কিলপোলিশন। এতশয়োি মলে ৈোাং োলেশই প্রর্ম 'দমতিটোইম ৈোউন্ডোতি আইন' 

প্রেয়ন কলি। ৈঙ্গৈন্ধু দি  গ্যোিিহ নোনো  িম্পে ৈলঙ্গোপিোেলি পোওয়োি িম্ভৈনোি তৈষয়টি বুেলি দপলিতছল ন। ৈঙ্গৈন্ধু র্খন তৈদ্যুৎ 

উন্নয়ন দৈোড থ েঠন কলিন িখন দেলশ তৈদ্যৎ উৎপোেন হলিো ২ শি দমেোওয়োলটি তকছু দৈতশ র্ো চোতহেোি তু নোয় খুৈই অপ্রতু  তছ । 

ৈঙ্গৈন্ধু স্বপ্ন দেলখতছল ন দেলশি  িৈ মোনুষলক তৈদ্যৎ সুতৈধোি আওিোয় আনোি। আি িোই তিতন মোনুলষি তৈদ্যুৎ পোওয়োি তৈষয়টিলক 

অতধকোি তহলিলৈ িাংতৈধোলন িতন্নলৈতশি কলিতছল ন। িৎকো ীন তৈলশ্ব র্ো তছ  এক তৈি  দৃষ্টোন্ত। িৎকো ীন দিোতভ্লয়ি ইউতনয়ন ও 

পতিম জোম থোতনি িহোয়িো তনলয় ৈঙ্গৈন্ধু আশুেঞ্জ ও দর্ো োশোল  তৈদ্যুৎ  উৎপোেন হোৈ স্হোপলনি উলযোে তনলয়তছল ন। 

 

ৈোাং োলেশ স্বলল্পোন্নি দেশ দর্লক উন্নয়নশী  দেলশ উন্নীি হলয়লছ। তৈেি এক েশক ধলি আমোলেি তজতডতপ প্রবৃতদ্ধ ক্রমোেি 

হোলি দৈল লছ। েি ২০১৮-১৯ অর্ থৈছলি এতশয়োি িক  দেলশি মলে ৈোাং োলেলশি তজতডতপ  প্রবৃতদ্ধ  হোি তছ  িৈলচলয় দৈতশ ৮.১৫ 

শিোাংশ। দেলশি কৃতষ, তশল্প ও দিৈো খোলি তৈদ্যুলিি ব্যোপক চোতহেো িলয়লছ। ক্রমৈধ থমোন এ চোতহেো পূিলনি জন্য ৈিথমোন িিকোলিি 

পতিকল্পনো অনুর্োয়ী ২০৩০ িোল ি মলে ৪০ হোজোি দমেোওয়োট এৈাং ২০৪০ িোল ি মলে ৬০ হোজোি দমেোওয়োট তৈদ্যুৎ উৎপোেলনি 

 ক্ষুমোত্রো তনধ থোিে কিো হলয়লছ। এিমলয় অর্ থোৎ ২০৩০ িোল  ৈোাং োলেলশি তৈদ্যুলিি িম্ভব্য চোতহেো হলৈ ৩৩ হোজোি দমেোওয়োট এৈাং 

২০৪০ িম্ভব্য চোতহেো ৈো লৈ ৫২ হোজোি দমেোওয়োট। ২০০৯ িোল  মোর্োতপছু তৈদ্যুলিি পতিমোে তছ  ২২০ তকল োহোজথ, ৈিথমোন মোর্োতপছু 

তৈদ্যুলিি পতিমোে দৈল  োঁত লয়লছ ৫৬০ তকল োহোজথ। র্তেও  ক্ষুমোত্রো তছল ো ৭০০ তকল োহোজথ। ২০৩০ এ  ক্ষুমোত্রো ৮১৫ এৈাং ২০৪১ 

এ  ক্ষুমোত্রো ১৪৭৫ তকল োহোজথ। মোর্োতপছু তৈদ্যুৎ উৎপোেন বৃতদ্ধ অর্ থননতিক উন্নয়লনি একটি গুরুেপূে থ সূচক। র্োি মোেলম নোেতিকলেি 

জীৈনর্োত্রোি মোন পতিমোপ কিো িম্ভৈ। দেলশি মোনুলষি জীৈনর্োত্রোি মোলনোন্নয়ন, তশল্পোয়ন, কৃতষ ও দিৈো খোলিি বৃতদ্ধি ফল  তৈদ্যুলিি 

চোতহেো তেন তেন বৃতদ্ধ পোলে। ফল  প্রচত ি পদ্ধতিলি তৈদ্যুৎ উৎপোেলনি পোশোপোতশ তৈকল্প ব্যৈস্হো দর্মন দি িতৈদ্যুি, জ তৈদ্যুৎ ও 

ৈোয়ুতৈদ্যুৎ উৎপোেলনি মোেলম এ ৈতধ থি চোতহেো পূিে কিো হলে। 

  

ৈোাং োলেলশ তিনটি দিোি থ দর্লক তৈদ্যুৎ উৎপোেন হলয় র্োলক। ৈোাং োলেশ তৈদ্যুৎ উন্নয়ন দৈোড থ ( তৈতপতডতৈ), দৈিিকোতি দিোি থ 

এৈাং গ্রোমীে তৈদ্যুৎ দকোম্পোতন দর্লক। তৈদ্যুৎ িঞ্চো লনি কোজটি কলি পোওয়োি তগ্রড দকোম্পোতন অভ্ ৈোাং োলেশ ত তমলটড ( তপতজতিতৈ)। 

আি তৈিিলেি কোজ কলি ছয়টি প্রতিষ্ঠোন এগুল ো হল ো ৈোাং োলেশ পোওয়োি দডলভ্ পলমন্ট দৈোড থ (তৈতপতডতৈ), ৈোাং োলেশ রুিো  

ইল কতরতফলকশন দৈোড থ ( আিইতৈ),ঢোকো পোওয়োি তডতিতৈউশন দকোম্পোতন( তডতপতডতি), ঢোকো ইল কতরক িোপ্লোই দকোম্পোতন ( 

ডতিউলজডতপতডতি), ওলয়স্ট দজোন পোওয়োি তডতিতৈউশন দকোম্পোতন ত িঃ(ওলজোপোতডলকো)এৈাং নে থোন ইল কতরক িোপ্লোই দকোম্পোতন ত িঃ( 

এনইএিলকো)। 

 

 

২০১০ িোল ি পতিকল্পনো অনুর্োয়ী কয় ো তনভ্ থি তৈদ্যুৎ উৎপোেনলক িৈ থোতধক গুরুে দেওয়ো হল ও পতিৈতিথি পতিতিতিলি 

পলিি পতিকল্পনোয় কয় ো তনভ্ থি তৈদ্যুৎ উৎপোেন কতমলয় গ্যোি তনভ্ থি তৈদ্যুৎ উৎপোেনলক গুরুে দেওয়ো হলয়লছ। ৈিথমোলন ১৬ হোজোি  



-২- 

৮৭৫ দমেোওয়োট ক্ষমিোিম্পন্ন ৪৮ টি তৈদ্যুৎলকন্দ্র তনম থোেোধীন,২ হোজোি ৯৬১ দমেোওয়োট ক্ষমিোিম্পন্ন ২০ টি তৈদ্যুৎলকলন্দ্রি চুতি স্বোক্ষি  

কিো হলয়লছ।  িিকোলিি আিও  ১৫ হোজোি ৬৬৯ দমেোওয়োট ক্ষমিোিম্পন্ন ৩৯ টি তৈদ্যুৎ দকন্দ্র তনম থোলেি পতিকল্পনো িলয়লছ। িিকোলিি 

কলঠোি পেলক্ষলপি কোিলে তৈদ্যুলিি তিলস্টম  ি ১৪.৩৩ শিোাংশ দর্লক কলম ৮.৪৮ শিোাংলশ দনলম এলিলছ। দেলশ তৈদ্যুলিি গ্রোহক 

িাংখ্যো ৪ দকোটি ২২  োখ। তপ্র-দপইড তমটোি স্হোপন কিো হলয়লছ ৪৮  োখ ৩১ হোজোি ৬০৭টি। 

 

তৈদ্যুৎ উৎপোেন খোলি গৃহীি দমেো- প্রকল্পিমূলহি অন্যিম িোমপো  ১ হোজোি ৩২০ দমেোওয়োট ক্ষমিোিম্পন্ন কয় ো তভ্তত্তক 

বমত্রী সুপোি র্োম থো  তৈদ্যুৎলকন্দ্র,মোিোি ৈোত  ১ হোজোি ২ শি দমেোওয়োট ক্ষমিোিম্পন্ন আল্ট্রোসুপোি তক্রটিকো  তৈদ্যুৎ দকন্দ্র, রূপপুি ২ 

হোজোি ৪ শি দমেোওয়োট ক্ষমিোিম্পন্ন পোিমোেতৈক তৈদ্যুৎ দকন্দ্র। পোয়িো ১ হোজোি ৩২০ দমেোওয়োট র্োম থো  তৈদ্যুৎ দকন্দ্র ইতিমলে 

উৎপোেন শুরু কলিলছ। ৈিথমোলন নৈোয়নলর্োগ্য জ্বো োতন দর্লক ৭ শি দমেোওয়োলটিও দৈতশ তৈদ্যুৎ উৎপোেন হলে। দিো োি তিলস্টম 

ব্যৈহোিকোিীি িাংখ্যো ৬০  োখ। দেলশ দমোট িঞ্চো ন  োইন আলছ ১৩ হোজোি ৪০২ তকল োতমটোি এৈাং তৈিিে  োইন আলছ ৬.২২  োখ 

তকল োতমটোি। ২০৩০ িোল ি মলে িঞ্চো ন  োইন ২৮ হোজোি তকল োতমটোি এৈাং তৈিিে  োইন ৬.৬  ক্ষ তকল োতমটোলি উন্নীি কিোি 

 ক্ষু পতিকল্পনো কিো হলয়লছ। 

 

মুতজৈ শিৈলষ থ দেলশি শিভ্োে মোনুষলক তৈদ্যুৎ সুতৈধোি আওিোয় আনো ৈোাং োলেলশি জন্য এক মোই ফ ক। এি মোেলম 

িিকোি দেলশি প্রতিটি নোেতিলকি তৈদ্যুৎ পোওয়োি িোাংতৈধোতনক অতধকোি পূিে কিলি িক্ষম হল ো। এখন বৈষম্যহীনভ্োলৈ দেলশি িৈ 

মোনুলষি কোলছ িোশ্রয়ী মূলে তনিৈতেন্ন তৈদ্যুৎ সুতৈধো দপ ৌঁলছ দেওয়োই িিকোলিি জন্য িৈলচলয় ৈল ো চুল ঞ্জ। আি মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী 

দশখ হোতিনোি দনতৃলে এ চুোল ঞ্জ দমোকোতৈ ো কলি ২০৩০ িোল  এিতডতজ এৈাং ২০৪১ িোল  উন্নি ৈোাং োলেশ েঠন কিো িম্ভৈ হলৈ 

এটোই প্রিুোশো। 

# 

১২.০৫.২০২২         তপআইতড তফচোি 

 


