নেসক ো লি: -এর শতভোগ লিদ্যুতোয়ে ও উত্তরিকে আর্থ-সোমোলি উন্নয়ে

পলর ল্পেো ও প্র ল্প দপ্তর
েদ থোে ইকি লিলসটি সোপ্লোই ন োম্পোলে (নেসক ো) লি:

“লিদ্যুৎ ছোড়ো ন োকেো োি হয় েো, ল ন্তু নদকশর িেসংখ্যো শত রো ১৫ ভোগ নিো নে শহকরর অলিিোসী নসখোকে লিদ্যুৎ সরিরোকহর
অিস্থো র্োল কিও শত রো ৮৫ িকের িোসস্থোে গ্রোকম লিদ্যুৎ েোই। গ্রোকম গ্রোকম লিদ্যুৎ সরিরোহ লরকত হইকি। ইহোর ফকি গ্রোম
িোংিোর সি থকেকে উন্নলত হইকি।”
-িোলতর িে িেিন্ধু নশখ মুলিির রহমোে (জুিোই, ১৯৭৫)
নেক োকেো রোকের সিকেকয় গুরুত্বপূর্ থ অংশ তোর েোগলর গর্। রোে তোর েোগলর গকর্র িীিেেোেোর মোে উন্নত রোর িকেু নে স ি
সুলিিোগুকিো লেলিত রোর িন্য সকেষ্ট র্োক তোর মকে লিদ্যুৎ অন্যতম। গর্প্রিোতন্ত্রী িোংিোকদকশর সংলিিোকেও েোগলরক র িন্য
লিদ্যুৎ সুলিিোর ব্যিস্থো রোর র্ো িিো হকয়কছ।
“েগর ও গ্রোমোঞ্চকির িীিে েোেোর মোকের বিষম্য ক্রমোগত দূর লরিোর উকেকে কৃলষলিপ্লকির লি োশ, গ্রোমোঞ্চকি বিদ্যুতী রকর্র
ব্যিস্থো, কুটিরলশল্প ও অন্যোন্য লশকল্পর লি োশ এিং লশেো, নেোগোকেোগ-ব্যিস্থো ও িেস্বোকস্থর উন্নয়কের মোেকম গ্রোমোঞ্চকির আমূি
রূপোন্তরসোিকের িন্য রোে োে থ র ব্যিস্থো গ্রহর্ লরকিে।”
-গর্প্রিোতন্ত্রী িোংিোকদকশর সংলিিোে, ২য় ভোগ, অনুকেদ-১৬।
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( ) নেসক ো’র সংলেপ্ত পলরলেলত ও অিথেঃ
পলরলেলত:
গর্প্রিোতন্ত্রী িোংিোকদশ সর োকরর রূপ ল্প – ২০২১ এর আওতোয় “ঘকর ঘকর লিদ্যুৎ” ও “সিোর িন্য লিদ্যুৎ” এর িেুমোেো িোে থ
থ ও ব্যিস্থোপেোর উন্নয়ে সোিকের মোেকম নিেোকরশে, িোন্সলমশে ও
রো হয়। এরই িোরোিোলহ তোয় লিদ্যুৎ খোকতর পুেলি থন্যোস, পুেগঠে
লিতরর্ নেকের িিোিলদলহতো ও উন্নততর নসিো লেলিত রকত ১িো অকটোির, ২০১৬ সোি নর্ক িোংিোকদশ লিদ্যুৎ উন্নয়ে নিোর্ থ নর্ক
স ি সম্পদ ও দোয়-দোলয়ত্ব গ্রহর্ কর েদ থোে ইকিলিলসটি সোপ্লোই ন োম্পোলে (কেসক ো) লিলমকের্ িোলর্লিু
োে থক্রম শুরু কর।
প্রেলিত আইে োঠোকমোর মকে নেসক ো লিঃ এর সোমলগ্র পলরেোিেোর িন্য চূড়োন্ত র্তথপে হকিো পলরেোিেো পষ থদ। সর োর র্তথ
মকেোেীত পলরেোি দ্বোরো নিোর্থ গঠিত। পলরেোিেো পষ থকদর লেকদ থশেো অনুেোয়ী, নেসক ো লিঃ এর ন ৌশিগত োে থক্রম এ টি ব্যিস্থোপেো
দি দ্বোরো পলরেোলিত হয় েোর প্রিোে হকিে ব্যিস্থোপেো পলরেোি ও লেি থোহী পলরেোি গর্।
েদ থোে ইকিলিলসটি সোপ্লোই ন োম্পোলে (কেসক ো) লিলমকের্ িোংিোকদশ লিদ্যুৎ উন্নয়ে নিোর্থ এর এ টি প্রলতষ্ঠোে। নেসক ো লিঃ
উত্তরোঞ্চকির রোিশোহী ও রংপুর লিভোকগর ১৬ টি নিিোর আওতোিীে ৩৯ টি উপকিিো শহর ও শহরোঞ্চকির প্রোয় ১৮ িে গ্রোহ গর্ক
৫৫ টি লিক্রয় ও লিতরর্ লিভোগ/ লিদ্যুৎ সরিরোহ ইউলেে এর মোেকম লেভথরকেোগ্য ও সোশ্রয়ী লিদ্যুৎ সরিরোহ, অলি তর উন্নত গ্রোহ
নসিো প্রদোে এিং গর্প্রিোতন্ত্রী িোংিোকদশ সর োকরর রূপ ল্প-২০২১ িোস্তিোয়কের িন্য লেরিসভোকি োি কর েোকে।
অিথে:
িেিন্ধুর নসোেোর িোংিো গড়োর স্বপ্নক িোরর্ কর নদকশর আপোমর িেকগোষ্ঠীর িীিেমোে ও আর্ থ সোমোলি উন্নয়ে তর্ো নদকশর সমৃলির
িন্য লিদ্যুকতর গুরুত্ব লিকিেেো কর লিদ্যুৎ জ্বোিোলে ও খলেিসম্পদ মন্ত্রর্োিকয়র স ি োে থক্রম সুষ্ঠুভোকি পলরেোিেো রকত মোেেীয়
প্রিোেমন্ত্রী নশখ হোলসেো প্রতুেভোকি অলভভোি ত্ব রকছে গুরুত্বপূর্ থ এই মন্ত্রর্োিকয়র মোেেীয় মন্ত্রী হকয়। তাঁরই প্রতুে নের্তকত্ব নদকশর
েিমোে অগ্রেোেোয় সমৃি ভলিষ্যৎ লিলেমথোকর্ লিদ্যুৎ উৎপোদে, সঞ্চোিে ও লিতরকর্র সোমলগ্র মথ োণ্ড িোস্তিোয়ে কর েকিকছ লিদ্যুৎ
লিভোগ ও এই লিভোকগর আওতোিীে উৎপোদে, সঞ্চোিে ও লিতরর্ ন োম্পোলেগুকিো। নেসক ো লিলমকের্ও এই মথেজ্ঞ িোস্তিোয়কের
অন্যতম অংশীদোর। এই অংশীদোরকত্বর মোেকম নদকশর উত্তরিকের নেসক ো’র আওতোিীে এিো োর ১৮ িেোলি গ্রোহ ক ৫৫ টি
লিক্রয় ও লিতরর্ লিভোকগর মোেকম লিদ্যুৎকসিো লদকয় েকিকছ নেসক ো। উত্তরিকের রোিশোহী ও রংপুর লিভোকগর ১৬ টি নিিোর ৩৯ টি
উপকিিোয় লিদ্যুৎ সরিরোহ রকছ প্রলতষ্ঠোেটি। লিদ্যুৎকসিো প্রদোে োরী প্রলতষ্ঠোেটির অিথেসমূকহর উকেখকেোগ্য কয় টি উপোকত্তর মে
লদকয়ও লেম্নরূকপ প্র োলশত হয়।
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গ্রোহ সংখ্যো:
নেসক ো লিলমকের্ উত্তরিকের ২ লিভোকগর ১৬ নিিোর এ টি বৃহৎ অংকশ লিদ্যুৎ সরিরোহ রকত দোলয়ত্বরত। আওতোিীে এই এিো োয়
িেসংখ্যো সোকর্ সোকর্ অর্ থনেলত মথ োণ্ডও বৃলি পোকে। ফকি সোলি থ ভোকি গ্রোহ সংখ্যো অতুন্ত দ্রুত িোড়কছ। িিিোয়ুর পলরিতথে ও
প্রলতকূিতোর োরকর্ লেরোয়ত োি নর্ক কৃলষলেভথর এই িেকগোষ্ঠীর িন্য নসেও হকয় উকঠকছ অলেিোে থ। এস ি োরকর্ গ্রোহ সংখ্যোর
নে উি থগলত, লেকম্নর ছক র মোেকম তো স্পষ্টতই পরীিলেত হয়।
ছ -১: নেসক ো লিলমকের্ এর গ্রোহ সংখ্যো বৃলি লেকদ থশ তথ্যছ
ক্রলম েং অর্ থ িৎসর
১
২০১৬-১৭
২
২০১৭-১৮
৩
২০১৮-১৯
৪
২০১৯-২০
৫
২০২০-২১
৬
২০২১-২২

গ্রোহ সংখ্যো
১২,৯৩,২৫৬
১৩,৭৮,২৫৮
১৪,৭৭,৮৮৬
১৫,৬৮,৯৮২
১৬,৮৯,২৯৫
১৮,০০,১০০

লিদ্যুৎ ব্যিস্থোপেোয় উন্নয়ে:
লিদ্যুৎব্যিস্থোপেো এিং এর োঠোকমোর গুর্গত মোে সি থসোিোরকর্র িন্য লিদ্যুৎ নসিো সরিরোহ রকত অতুন্ত িরুলর। উন্নত নদশ হিোর
িন্য নেই সোমলগ্র উন্নয়ে মথেজ্ঞ এ টি রোকের হোকত নেওয়ো প্রকয়োিে তোর িন্য উন্নত লিদ্যুৎ োঠোকমো ও উন্নত লিদ্যুৎ ব্যিস্থোপেো
এ টি অতুোিে ীয় লিষয়। নসিকেু সুপলর লল্পতভোকি লিদ্যুৎ, জ্বোিোলে ও খলেি সম্পদ মন্ত্রর্োিকয়র লিদ্যুৎ লিভোগ ও এর আওতোিীে
প্রলতষ্ঠোেসমূকহর মোেকম লিলভন্ন উকযোগ ও মথপলর ল্পেো হোকত নেওয়ো হকয়কছ। িেিন্ধু ন্যো নশখ হোলসেো’র নের্তকত্ব েিমোে এই উন্নয়ে
মথেকজ্ঞ নেসক ো লিলমকের্ও নগৌরকির সোকর্ সোলমি হকয়কছ।
২০১৬ সোকি প্রলতলষ্ঠত হিোর পর নর্ক নেসক ো লিলমকেকর্র আওতোিীে এিো োয় িোংিোকদশ লিদ্যুৎ উন্নয়ে নিোর্থ এিং নেসক ো এর
লেরন্তর প্রকেষ্টোয় লিদ্যুৎ ব্যিস্থোপেোয় োঠোকমোগত ব্যোপ োে থক্রম হোকত নেওয়ো হয়, েো ইকতোমকে দৃেমোে। তন্মকে উকেখকেোগ্য•
•
•
•
•

৩৩/১১ ন লভ লিদ্যুৎ উপক ন্দ্র লেমথোর্
লিদ্যুৎ লিতরর্ িোইে লেমথোর্
লিদ্যুৎ লিতরর্ িোন্সফমথোর স্থোপে
লিদ্যুৎ লিতরর্ ব্যিস্থোপেোপেোয় লিআইএস প্রযুলি আেয়ে
গ্রোহ পে থোকয় স্মোে থ লমেোর স্থোপে ইতুোলদ।

এস ি অি োঠোকমোগত উন্নয়েমূি

মথ োকের লেে লেকম্ন প্রদত্ত তথ্য ও উপোকত্তর মোেকম প্র োলশত হয়।

৩৩/১১ ন লভ উপক ন্দ্র লেমথোর্:
লিদ্যুৎ সরিরোহ মূিত উৎপোদে, সঞ্চোিে ও লিতরকর্র এ টি লেলিড় সমন্বয়। একেকে গ্রোহক র লিদ্যুৎ প্রোলপ্তর লেিয়তোয় লিদ্যুৎ উৎপোদে
নেমে গুরুত্বপূর্ থ, লিদ্যুৎ লিতরর্ োঠোকমোর েমতো ও গুর্গত মোেও সমোে গুরুত্বপূর্ থ। লিদ্যুৎ উৎপোদে লিদ্যুৎ লিতরর্ ব্যিস্থোয় অতুন্ত
িরুলর অি োঠোকমো হকিো ৩৩/১১ ন লভ উপক ন্দ্র। এই উপক কন্দ্রর েমতো ও োে থ োলরতোর উপর গ্রোহ গকর্র লিদ্যুৎ প্রোলপ্তর লিষয়টি
অকে েোই লেভথর কর লিিোয় নেসক ো লিলমকের্ ক্রমিি থমোে িেকগোষ্ঠীর লিদ্যুৎ েোলহদোর র্ো লিকিেেো কর প্র কল্পর মোেকম ৩৩/১১
ন লভ উপক ন্দ্র স্থোপকের উকযোগ নেয়। নেসক ো লিলমকের্ এিং িোংিোকদশ লিদ্যুৎ উন্নয়ে নিোকর্থর প্র ল্প সমূকহর সফি িোস্তিোয়কের
মোেকম ২০১৬ সোকি প্রলতলষ্ঠত হকয়ও অতুন্ত দ্রুত সমকয়র মকে নেসক ো লিলমকের্ েোলহদোর সোকর্ সংগলতপূর্ থভোকি নিশ ল ছু ৩৩/১১
ন লভ উপক ন্দ্র স্থোপে রকত সেম হয়। এছোড়োও ভলিষ্যকতর সুদূরপ্রসোলর পলর ল্পেোর সোকর্ সোমঞ্জস্য নরকখ নেসক ো লিলভন্ন পে থোকয়
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আরও ল ছু উপক ন্দ্র স্থোপকের পলর ল্পেো এিং উকযোগ গ্রহর্ করকছ, েো প্রকয়োিে অনুেোয়ী ভলিষ্যকত সোমলগ্র লিদ্যুৎ সরিরোহ ব্যিস্থোয়
যুি হকি।
ছ -২: নেসক ো লিলমকের্ এর উপক ন্দ্র সেমতো বৃলি লেকদ থশ তথ্যছ

িৎসর

2016

2017

নমোে উপক কন্দ্রর সংখ্যো

58

58

2018 2019 2020 2021 2022

63

63

64

78

88

2023
(সম্ভোব্য
সর্োক্ষপ্তকোল
ক্ষিকিচেোয়)
93

নেসক ো লিঃ, রোিশোহী অঞ্চি
860 / 860 /
(এমলভএ; েরমোি কুলিং/ নফোস থর্ কুলিং) 1146 1146

890 / 890 / 920 / 1203 / 1272 /
1185 1185 1224 1600 1692

1586 /
2109

নেসক ো লিঃ, রংপুর অঞ্চি
466 /
(এমলভএ; েরমোি কুলিং/ নফোস থর্ কুলিং) 620

486 / 486 / 486 / 784 / 994 /
646 646 646 1043 1322

1179 /
1568

466/
620

নমোে েমতো
1326 / 1326/ 1376 /
( এমলভএ; েরমোি কুলিং/নফোস থর্ কুলিং) 1766 1766 1831

1376
1406 / 1987 / 2266 /
/
1870 2343 3014
1831

2765 /
3677

লিদ্যুৎ লিতরর্ িোইে লেমথোর্:
লিদ্যুৎ উপক ন্দ্র নর্ক গ্রোহ আলিেো পে থন্ত লিদ্যুৎ সরিরোকহর িন্য লিতরর্ িোইে লেমথোর্ ও সম্প্রসোরর্ নেক োকেো লিদ্যুৎ লিতরর্
ইউটিলিটির িন্য অন্যতম েুোকিঞ্জ। গ্রোহ গকর্র লিলেন্নভোকি িেিসলত স্থোপে ও অনুকমোলদত সড়ক র িোইকর মোঠ এিং িেিসলতর
মে লদকয় েোগলর কদর একিোকমকিো ভোকি অস্থোয়ী রোস্তো বতলর রো লিদ্যুৎ লিতরর্ িোইে লেমথোকর্ অন্তরোয় হকয় দাঁড়োয়। অন্যলদক শতভোগ
লিদ্যুতোয়ে লেলিত রকত নেক োকেো লিলেন্ন িেিসলতক ও লিদ্যুৎ লিতরর্ িোইকের মোেকম যুি রো প্রকয়োিে। নসস ি লদ
লিকিেেোয় নরকখ েোেোমুখী োে থক্রকমর মোেকম লিদ্যুৎ লিতরর্ িোইে লেমথোর্ ও সম্প্রসোরর্ করকছ নেসক ো লিঃ। ২০১৬ সোকি প্রলতলষ্ঠত
হিোর পর নর্ক প্রকয়োিেীয়তো উপিলি কর আধুলে ও মোেসম্মত লিতরর্ িোইকের পলরমোর্ বৃলির লেে লেকম্নর ছক স্পষ্ট হকয় ওকঠ।
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ছ -৩: নেসক ো লিলমকের্ এর লিতরর্ িোইে বৃলি লেকদ থশ তথ্যছ
িৎসর

2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022

2023
(সম্ভোব্য সর্োক্ষপ্তকোল
ক্ষিকিচেোয়)

নেসক ো লিঃ, রোিশোহী অঞ্চি 8,721 10,498 10,840 11,713 12,458 12,655 15,386
(ল ঃলমঃ)
নেসক ো লিঃ, রংপুর অঞ্চি
(ল ঃলমঃ)
নমোে (ল ঃলমঃ)

6,060 7,294 7,531 8,137 8,655 8,792

15,494

10,689

10,764

14,781 17,792 18,371 19,850 21,113 21,447 26,075

26,258

লিতরর্ িোন্সফমথোর:
নেক োকেো লিদ্যুৎ ব্যিস্থোয় িোন্সফমথোর এ টি িরুলর, সংকিদেশীি ও অতুোিে সরঞ্জোম েো অকে কেকেই গ্রোহ গকর্র লিদ্যুৎ েোলহদোর
তোরতকম্যর োরকর্ ওভোরকিোর্ ও আেোরকিোর্ হকত পোকর। এ লদক িোন্সফমথোর আেোরকিোর্ ও আেব্যোিোন্সর্ নিোর্ নেমে সম্পকদর
সুষ্ঠু ব্যিহোকরর পলরপন্থী, অন্যলদক িোন্সফমথোর ওভোরকিোর্ িোন্সফমথোর নপোড়ো ও েষ্ট হওয়ো এিং লিদ্যুৎ লিভ্রোকের অন্যতম োরর্। উভয়
লদ লিকিেেো কর লিতরর্ িোন্সফমথোর স্থোপকের উকযোগ গ্রহর্ রো হয়। নেসক ো লিলমকের্ এর আওতোিীে এিো োয় অতুন্ত উি থমুখী
েলিউমোর নগ্রোর্ র্ো োয় এিং লিদ্যুকতর েোলহদোও অতুন্ত দ্রুত বৃলি পোওয়োয় প্র কল্পর পোশোপোলশ ন ন্দ্রীয় ক্রয় দপ্তর হকত লিতরর্
িোন্সফমথোর স্থোপকের উকযোগ গ্রহর্ রো হয়। লিতরর্ িোন্সফমথোকরর োে থ োলরতো লেলিত রোর িন্য মোঠ পে থোকয় স ি দপ্তর হকত
িোন্সফমথোকরর লেয়লমত রের্োকিের্ রো হয়। এছোড়োও িোন্সফমথোর নমরোমকতর িন্য নেসক ো লিলমকেকর্র আওতোয় লতেটি লরকপয়োলরং
ওয়ো থশপ স্থোপে রো হকয়কছ। এস ি উকযোগ সোমলগ্র ভোকি শতভোগ লিদ্যুতোয়কের িন্য প্রকয়োিেীয় লিদ্যুৎকসিো প্রদোকে উকেখকেোগ্য
ভূলম ো নরকখ েকিকছ। িোন্সফমথোর সেমতোর িছরলভলত্ত তুিেোমূি লেে লেকম্নোি ছক তুকি িরো হকিো।
ছ -৪: নেসক ো লিলমকের্ এর লিতরর্ িোন্সফমথোর বৃলি লেকদ থশ তথ্যছ
িৎসর

2016
সংখ্যো

নেসক ো লিঃ,
রোিশোহী অঞ্চি
নেসক ো লিঃ,
রংপুর অঞ্চি
সি থকমোে

4,113

নর্োর্ ির্িো
(ককক্ষিএ)
7,57,400

2,761
6,874

2021
সংখ্যো

2023

6,454

নর্োর্ ির্িো
(ককক্ষিএ)
12,69,400

সংখ্যো
8,525

নর্োর্ ির্িো
(ককক্ষিএ)
16,56,600

4,83,400

3,494

6,34,800

6,252

12,27,900

12,40,800

9,948

19,04,200

14,777

28,84,500

লিদ্যুৎ েোলহদো:
েোগলরক র িীিেেোেোর মোে এিং মথেোঞ্চকের এ টি িড় লেকদ থশ লিদ্যুকতর ব্যিহোর। সোমলগ্র উন্নয়ে মথেকজ্ঞ নদকশর উন্নয়কের
সোকর্ সোকর্ িীিেেোেোর মোকেোন্নয়কের ফকি েোগলর িীিকে িতথমোকে নেমে নিকড়কছ িীিেেোপকে আধুলে প্রযুলির ব্যিহোর এ ই
সোকর্ নিকড়কছ লিদ্যুকতর েোলহদো। উত্তরিকের কৃলষলেভথর িেকগোষ্ঠীর িন্য লিদ্যুৎ হকয় দোলড়কয়কছ নসকের অন্যতম সমোিোে। আর এই
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বৃহৎ িেপকদ এই সিল ছুর সোকর্ তোি লমলিকয় িোড়কছ লিদ্যুকতর েোলহদো। নেসক ো অঞ্চকি লিদ্যুকতর েোলহদো ক্রমিি থমোে। েীকের
তথ্যছক র মোেকম তো তুকি িরো হকিো।
ছ -৫: নেসক ো লিলমকের্ এর লিদ্যুৎেোলহদো বৃলি লেকদ থশ তথ্যছ
িৎসর

2016

2017

2018

2019

2020

২০২১

২০২২

েোলহদো (নমগোওয়োে)

580

630

685

747

796

৮৫৬

৯২২

8.62%

8.73%

9.05%

6.56%

৭.৫৪%

৭.৭১%

েোলহদো বৃলির হোর (%)

লিআইএস প্রযুলির ব্যিহোর:
লিআইএস প্রযুলি এ টি আধুলে ও গ্রোহ িোন্ধি প্রযুলি েো গ্রোহক র প্রকয়োিে অনুেোয়ী সম্পকদর ব্যিহোর লেলিত রকত ভূলম ো
রোকখ। নেসক ো লিলমকের্ এর আওতোিীে এিো োয় ইকতোমকে লিদ্যুৎ লিভোকগর উকযোকগ এ টি প্র ল্প েিমোে আকছ। প্র ল্পটি নেসক ো
লিলমকের্ এর স ি গ্রোহ , িোইে ও উপক ন্দ্রসহ সোমলগ্র সম্পকদর তথ্য সংরের্ ও উপস্থোপকের মোেকম ভলিষ্যৎ প্রকয়োিেীয়তো
লেরূপে কর লিলভন্ন মথপলর ল্পেো গ্রহর্ রকত ভূলম ো রোখকি। এছোড়োও প্র ল্পটি সম্পন্ন হকি তো স্ক্ুোর্ো ইলিকগ্রশে ও স্মোে থ লগ্রর্
িোস্তিোয়কের িন্যও প্রকয়োিেীয় প্রযুলিগত পলরকিশ সৃলষ্ট রকি। েো ভলিষ্যকতও শতভোগ ও উন্নত লিদ্যুৎকসিো লেলিত রকর্ ভূলম ো
রোখকি।
স্মোে থ লর্লিলিউশে লসকেম/ স্ক্ুোর্ো:
লিদ্যুৎ লিতরর্ ব্যিস্থোর আধুলে োয়ে েোগলরক র িন্য মোেসম্মত লিদ্যুৎ সরিরোকহর এ টি অন্যতম িোপ। স্মোে থ লর্লিলিউশে লসকেম
(SCADA ও DAS) িোস্তিোয়ে লিদ্যুৎ লিতরর্ ব্যিস্থোয় আধুলে োয়কে ভূলম ো রোখকত সেম। অষ্টম পঞ্চিোলষ থ পলর ল্পেোর অনুকেদ
৫.৩.১ অনুকেকদ লিদ্যুৎ লিতরর্ ব্যিস্থোয় স্ক্ুোর্ো িোস্তিোয়কের র্ো িিো হকয়কছ। এিকেু নেসক ো ইকতোমকে এ টি প্র ল্প উকযোগ গ্রহর্
করকছ েো সস্প্রলত এ কে এ অনুকমোলদত হকয়কছ।
গ্রোহ আলিেোয় স্মোে থ লমেোর স্থোপে:
লিদ্যুৎ নসিো নেমে স কির িীিেেোপকের িন্য আিে , ঠি নতমলে িীিেেোেোর মোকেোন্নয়কের িন্যও এটি প্রভোি । এিন্য লিদ্যুৎ
নসিো শতভোগ গ্রোহ ক লেলিত রোর পোশোপোলশ লিদ্যুৎ নসিোর প্রদোকের উপোয়টিক ও আধুলে
রোর উকযোগ লেকয়কছ সর োর।
নসিকেু গ্রোহ গর্ক স্মোে থ লমেোকরর আওতোয় লেকয় আসোর েীলতগত উকযোগ রকয়কছ লিদ্যুৎ লিভোকগর। এরই িোরোিোলহ তোয় নদশব্যোপী
স ি লিদ্যুৎ লিতরর্ সংস্থোর মকতো নেসক ো লিলমকের্ও স ি গ্রোহ ক স্মোে থ লমেোকরর আওতোয় লেকয় আসোর িন্য তৎপর রকয়কছ।
ইকতোমকে, “েদ থোে ইকি লিলসটি সোপ্লোই ন োম্পোেী লিলমকের্ এিো োয় পাঁে িে স্মোে থ লপ্রকপকমি লমেোর স্থোপে” শীষ থ প্র ল্প এর মকে
প্রোয় িে স্মোে থ লমেোর গ্রোহ আলিেোয় স্থোপে রো হকয়কছ এিং উি প্র কল্পর আওতোিীে িোল লমেোরগুকিো খুি শীঘ্রই স্থোপে রো
সম্পন্ন হকি। নেসক ো এর অিলশষ্ট ১২ িে গ্রোহ গর্ক ও এই সুলিিোর আওতোয় আেয়কের িকেু আরও এ টি প্র কল্পর উকযোগ
এ কে এ অনুকমোদকের িকেু অকপেমোে রকয়কছ।
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রোিস্ব আদোয় ও লসকেম িস:
লিদ্যুৎ লিতরর্ সংস্থোগুকিোর িন্য লসকেম িস লেয়ন্ত্রর্ ও রোিস্ব আদোয় অতুন্ত িরুলর ও েুোকিলঞ্জং এিং এ ই সোকর্ তো রোেীয় সম্পকদর
সংরেকর্র িন্য আিে । নেসক ো লিলমকের্ এই েুোকিন্ি নমো োলিিোয় সোফকের দোিীদোর। এ সংক্রোন্ত তথ্য লেকের ছক প্রদোে রো
হকিো।
ছ -৬: নেসক ো লিলমকের্ এর লসকেম িস ও রোিস্ব আদোয় লেকদ থশ তথ্যছ
সময়

২০১৬

িতথমোে

লসকেম িস
োকি শে/লিি
নরলশও

১১.৯১

১০.৪৮

৯৬.৪৯

৯৯.৪৫
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(খ) শতভোগ লিদ্যুতোয়কে নেসক োর ভূলম োঃ
“নশখ হোলসেো’র উকযোগ, ঘকর ঘকর লিদ্যুৎ” প্রলতপোয ন সোমকে নরকখ নে মথেজ্ঞ শুরু হকয়লছি, তোরই ফিশ্রুলতকত শত প্রলতকূিতো
নপলরকয় নদশ এখে শতভোগ লিদ্যুকতর আকিোয় আকিোল ত। নদকশর প্রলতটি ঘকর আি নপৌৌঁকছ নগকছ লিদ্যুকতর আকিো। েদী-পোহোড়-দীপসমতি লমকি নে িোংিোকদশ, তোর প্রলতটি ঘকর লিদ্যুৎ নপৌৌঁকছ নদওয়োর োিটি খুি সহি লছি েো। েোেোমুখী মথ োকণ্ডর সমন্বকয়র মোেকম
তো আি প্র োলশত সতু।
শতভোগ লিদ্যুতোয়কের এই েোেোয় নেসক ো লিঃ ন নিশ ল ছু লিষকয়র সম্মুখীে হকত হয় েো মূিত কয় টি ভোকগ ভোগ রো নেকত পোকর।
•
•
•

নদকশর রংপুর ও রোিশোহী অঞ্চকির সমতি ভূখকের লিদ্যুৎহীে এিং ঝলৌঁ পূর্ থভোকি লিদ্যুৎ সরিরোহকৃত এিো োয়
েুোেোর্থ ও লেরোপদ লিদ্যুৎ িোইে ও েোলহদোর নপ্রলেকত প্রকয়োিেীয় উপক ন্দ্র স্থোপে।
রংপুর অঞ্চকি িোংিোকদকশর লছেমহি সমূকহ লিদ্যুৎ সরিরোকহর ব্যিস্থো রো।
রোিশোহী লিভোগ ও রংপুর লিভোকগর নেসক ো’র আওতোিীে এিো োয় অিলস্থত পদ্মো- লতস্তো েদীর অিিোলহ োয় অিলস্থত
অফগ্রীর্ ১২ টি েকর লিদ্যুৎ সরিরোকহর ব্যিস্থো রো।

লিদ্যুৎ লিভোগ, নেসক ো’র পলরেোিেো পষ থদ, মথ তথো- মথেোরীগর্ সহ স ি লিদ্যুৎ মীর ঐ োলন্ত প্রকেষ্টোয় নেসক ো লিলমকের্ তোর
োে থপলরলির স ি ঘকর নপৌৌঁকছ লদকয়কছ লিদ্যুৎ নসিো। একেকে গুরুত্বপূর্ থ ভূলম ো নরকখকছ নেসক ো লিলমকেকর্র েিমোে দ্যইটি প্র ল্প ও
সোমোলি দোয়িিতোয় লসএসআর (Corporate Social Responsibilities) এর আওতোয় গৃহীত এ টি উকযোগ।
প্র ল্পগুকিোর মোেকমই মূিত নেসক ো লিলমকের্ তোর শতভোগ লিদ্যুতোয়ে দ্রুততম সমকয় সম্পন্ন রকত সেম হকয়কছ।
“রোিশোহী লিভোগ লিদ্যুৎ লিতরর্ িোইে ও উপক ন্দ্র সম্প্রসোরর্ এিং পুেি থোসে প্র ল্প” এিং “রংপুর লিভোগ লিদ্যুৎ লিতরর্ িোইে ও
উপক ন্দ্র সম্প্রসোরর্ এিং পুেি থোসে প্র ল্প”:
প্র ল্প দ্যইটি রোিশোহী এিং রংপুর লিভোকগ নেসক োর আওতোিীে এিো োয় উপক ন্দ্র স্থোপে ও লিতরর্ িোইে লেমথোকর্র মোেকম লিদ্যুৎহীে
স ি গ্রোহ আলিেোয় লেভথরকেোগ্য লিদ্যুৎ নসিো নপৌৌঁকছ লদকয়কছ। প্র ল্প দ্যইটির আওতোয় ইকতোমকে রোিশোহী লিভোকগ ৯০৬ ল ঃলমঃ
লিতরর্ িোইে লেমথোর্, ৬৭৩ টি লিতরর্ িোন্সফমথোর স্থোপে এিং রংপুর লিভোকগ ২৪৬৪.৩৬ ল ঃলমঃ লিতরর্ িোইে ও ৮৬৩ টি লিতরর্
িোন্সফমথোকরর মোেকম প্র ল্প এিো োয় শতভোগ লিদ্যুতোয়ে সম্পন্ন রো হকয়কছ। এমেল রংপুর লিভোকগর আওতোয় িোংিোকদকশর
লছেমহি সমূকহ লিদ্যুৎকসিোও নপৌৌঁকছ নদওয়ো হকয়কছ এই প্র ল্পসমূকহর মোেকম।
অফগ্রীর্ েরোঞ্চকি লিেোমূকে নসোিোর নহোম লসকেম লিতরর্, স্থোপে ও রের্োকিের্:
নেসক ো লিলমকের্ তোর সম্মোলেত গ্রোহ গর্ক মোেসম্মত লিদ্যুৎকসিো লদকত নেমে তৎপর, ঠি নতমলে এর আওতোিীে লপলছকয় পড়ো
িেকগোষ্ঠীর িীিেমোকের উন্নয়কেও অতুন্ত আন্তলর । নসই আন্তলর তো নর্ক ই নেসক ো লিঃ মুলিি িকষ থর মকে রোিশোহী ও রংপুর
লিভোকগর পদ্মো ও লতস্তো েদীর তীরিতী দ্যগমথ অফগ্রীর্ েরসমূকহ সম্পূে থ লেিস্ব 10র্ থোয়কের লিেোমূকে লিদ্যুৎ সুলিিোিলঞ্চত ১৩,৯৫২ টি
পলরিোর, লশেোপ্রলতষ্ঠোে, িমীয় প্রলতষ্ঠোে ও স্বোস্থক কন্দ্র নসোিোর নহোম লসকেম প্রদোে ও স্থোপে কর লদকয়কছ। তন্মকে রোিশোহী অঞ্চকি
পদ্মো তীরিতী ের আসোলড়য়োদহ-৩৩০২ টি, ের আিোতুলি-১৩০৬ টি, ের মোঝোরলদয়োর-১১৩৭ টি, ের লখলদরপুর-৪৯৫ টি এিং রংপুর
অঞ্চকির রংপুকরর লতস্তো তীরিতী ের নভোেমোরী-২২৪১ টি, ের নদওয়োিোলড়-১৫৮২ টি, ের পোটিেোপোড়ো-৯৭৭ টি, ের লসন্দুরেো-৭৭৩ টি,
ের সোেোইিোে-৫০৩ টি, ের লসংলগমোলড়- ১১৫ টি, ের গোলিমোরী-৮২ টি ও ের লর্মিো ট্যোপোখলড়িোলড়কত- ১২৯৯ টি পলরিোর নেসক ো
লিলমকের্ এর মোেকম নসোিোর নহোম লসকেম সুলিিো নপকয়কছ।
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লেে: েরোঞ্চকি সোমোলি দোয়িিতোর আওতোয় নেসক ো
সুলিিোকভোগী মোনুষকদর স্বলস্ত প্র োকশর ল ছু লস্থরলেে।

র্তথ

সরিরোহ, লিতরর্ ও স্থোপেকৃত নসোিোর নহোমলসকেম প্রোলপ্তকত

এই লিদ্যুৎ নসিো তোকদর িীিেব্যিস্থোয় আধুলে তো, লশেোর হোর বৃলি ও স্বোস্থকেকে ভূলম োর রোখোর পোশোপোলশ েরোঞ্চকির অপরোি
প্রির্তো লেয়ন্ত্রর্ ও িেলেরোপত্তো লেলিত রকর্ ভূলম ো রোখকত সেম।
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(গ) শতভোগ লিদ্যুতোয়কে আর্ থসোমোলি উন্নয়কে সম্ভোব্য প্রভোিঃ
লিদ্যুৎ, নেক োে নদকশর আর্ থ-সোমোলি উন্নয়ে ও িেগকর্র িীিেেোেোর মোকেোন্নয়কে অপলরহোে থ এ টি উপোদোে। লশল্প, ি োরখোেো,
কৃলষ োি, মোেি সম্পদ উন্নয়ে, আধুলে িীিেেোেো, লেল ৎসো, নেোগোকেোগ, লম্পউেোর প্রযুলির ব্যিহোর নর্ক শুরু কর উন্নয়কের
প্রোয় স ি নেকেই প্রকয়োিে লিদ্যুৎ।
িতথমোকে নদকশর নমোে িেসংখ্যোর ১০০ শতোংশ লিদ্যুৎ সুলিিোর আওতোভুি এিং মোর্োলপছু উৎপোদে ঘিোয় ২০০৯ সোকি ২২০
ল কিোওয়োে নর্ক আি ২০২২ সোকি ৫৬০ ল কিোওয়োকে উন্নীত হকয়কছ।
শতভোগ লিদ্যুতোয়কের মোইিফিক িোংিোকদশ। এর মোেকম দলের্ এলশয়োর মকে িোংিোকদশই প্রর্ম শতভোগ লিদ্যুতোয়কের নদশ
লহকসকি গি থ রকত পোকর। ২০২১ সোকির মকে শতভোগ লিদ্যুতোয়ে রোর নঘোষর্ো লদকয়লছকিে প্রিোেমন্ত্রী। মেম আকয়র নদশ নর্ক
উন্নত নদকশর লদক নেকত এেো রো িরুলর লছি। নদকশর প্রতুন্ত দ্যগমথ গ্রোম নেখোকে নেোগোকেোগ ব্যিস্থোও নিশ ঠিে, নতমে গ্রোকমও নপৌৌঁকছ
নগকছ লিদ্যুৎ। প্রোয় সি িরকের েোগলর সুলিিোিলঞ্চত িহু পলরিোর আি লিদ্যুৎ সংকেোকগর িকদৌিকত তোকদর িীিেেোক েতুেভোকি
সোিোকেোর পলর ল্পেো রকছ। েোরপোশ পোলেকত পলরকিলষ্টত লিস্তীর্ থ লিকির মকে িসিোস োরী মোনুকষর ঘকরও জ্বিকছ লিদ্যুকতর আকিো।
নসৌরলিদ্যুৎ সুলিিোয় তোকদর ঘকর জ্বিকছ দীঘ থলদকের প্রতুোলশত বিদ্যুলত িোল্ব। শুধু লিকির মকে েয়, দ্যগমথ পোহোকড়, লিলেন্ন সি েকর
নপৌৌঁকছ নগকছ লিদ্যুৎ সংকেোকগর সুলিিো। লগ্রর্-সুলিিো েো র্ো োয় এসি এিো োয় ন োর্োয় ন োর্োয়ও েদী পোরোপোর িোইে এিং ন োর্োও
সোগর েদীর তিকদশ লদকয় েোেো হকয়কছ সোিকমলরে ন িি। ন োর্োও আিোর নসেোও রো হয়লে অি োঠোকমোগত ল ংিো প্রযুলিগত
প্রলতকূিতোর োরকর্। তোই নসখোকে লি ল্প ব্যিস্থো লহকসকি নসৌরলিদ্যুকতর (কসোিোর নহোম লসকেম) ব্যিস্থো রো হকয়কছ। আর এভোকিই
নদকশর প্রলতটি িেপকদ নপৌৌঁছোকেো হকয়কছ লিদ্যুৎ সুলিিো।
লিদ্যুৎ অর্ থেীলতর মূি েোলি োশলি। নদকশর কৃলষ, লশল্প, নসিো খোতসহ বদেলিে িীিকে লিদ্যুকতর রকয়কছ ব্যোপ েোলহদো। নদকশর
অর্ থনেলত প্রবৃলির সূেক র ঊর্ধ্থগলত লেলিত রকত লেরিলেন্ন লিদ্যুকতর নিোগোে এ টি অলত গুরুত্বপূর্ থ পূি থশতথ। লিদ্যুৎ উৎপোদেব্যিস্থো
িোতীয় প্রবৃলি অিথে, দোলরদ্র্ুলিকমোেে ও আর্ থসোমোলি অিস্থোর উন্নয়কে লিদ্যুৎ মূি েোলি ো শলি। নদকশ লিদ্যুকতর েোলহদো ক্রমোগত
বৃলির পলরকপ্রলেকত সর োর েোেোমুখী পদকেপ লেকয় লিদ্যুৎ উৎপোদে িোড়োকেোর নেষ্টো েোলিকয় েোকে। সমকয়র সকে সকে লিদ্যুৎ
উৎপোদকের সেমতো বৃলি নপকয়কছ এিং নমোে উৎপোদকের পলরমোর্ও িোড়োকেো হকে। িতথমোে সর োর লিদ্যুৎ লিতরকর্ অর্ থোৎ গ্রোহ পে থোকয়
লিদ্যুৎ সংকেোগ বৃলি, লেরিলেন্ন ও মোেসম্মত লিদ্যুৎ সরিরোকহ নিশ গুরুত্বপূর্ থ ল ছু পদকেপ গ্রহর্ করকছ। এর মকে ‘কশখ হোলসেোর
উকযোগ ঘকর ঘকর লিদ্যুৎ’ লসকেম আপকগ্রকর্শে, লপ্র-কপইর্ লমেোরসহ স্মোে থ লমেোর, স্মোে থ লগ্রর্ স্থোপে প্রভৃলত মথসূলে অন্যতম।
নদকশর প্রলতটি দ্বোর প্রোকন্ত লিদ্যুতোয়কের ফকি খোয লেরোপত্তোর নেকে লিগত িছরগুকিোকত নসে োকি লেরিলেন্ন লিদ্যুৎ সরিরোহ লেলিত রো হকয়কছ। ফকি খোয উৎপোদে
ক্রমোগত বৃলি নপকয়কছ এিং হোিোর হোিোর ন োটি েো োর বিকদলশ মুদ্র্োর সোশ্রয় হকয়কছ।
❖ লশল্প ও ম্যোনুফুো েোলরং খোকতও উকেলখত সমকয় আশোনুরুপ প্রবৃলি হকয়কছ। লিদ্যুৎ খোকতর সেমতো বৃলির ফকি লশল্প
োরখোেোয় লিদ্যুৎ সরিরোকহর পলরমোর্ বৃলি নপকয়কছ এিং এ খোকতর প্রবৃলিকত উকেখকেোগ্য অিদোে নরকখকছ। এ ছোড়ো ক্ষুদ্র্ ও
মোঝোলর লশকল্পর লি োকশর ফকি লিপুি পলরমোর্ মথসংস্থোকের সুকেোগ সৃলষ্ট হকয়কছ।
❖ নপোশো লশল্পসহ রপ্তোলে খোকত নে িড় িরকের প্রবৃলি এিং অগ্রগলত হকয়কছ তোকত লিদ্যুৎ খোকতর সেমতোর েকর্ষ্ট অিদোে
রকয়কছ। নপোশো লশল্পসহ রপ্তোলে মুখী লশকল্প নিোর্ নশলর্ং সীলমত নরকখ লিদ্যুৎ সরিরোকহর গৃহীত োে থক্রকমর ফকি এ খোকতর
ক্রমোগত প্রবৃলি িোতীয় অর্ থেীলতক শলিশোিী করকছ।
❖ এ ছোড়োও লিদ্যুকতর অলতলরি নেোগোে অর্ থেীলতর অন্যোন্য খোত নেমে িোলর্লিু এিং ব্যিসোলয়
োে থক্রম, লিপর্ে এিং
প্রলক্রয়ো রর্ নসিো, িোলর্িু, নেোগোকেোগ, লশেো, স্বোস্থু, নেলি লমউলেক শে এিং অন্যোন্য নসিো খোকতর পলরমোর্ সম্প্রসোলরত
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হকয় অর্ থনেলত মথ োে বৃলি করকছ। ফকি বিলি মিো এিং অন্যোন্য িোিো সকেও লিলর্লপ'র প্রবৃলি গকড় ৬ শতোংকশর
ওপকর িহোি নরকখ উন্নত রপ্তোলে প্রবৃলি অিথে রো সম্ভি হকয়কছ।
গত ১৩ িছকর সর োর লিদ্যুৎ খোকত নেসি উন্নয়ে করকছ তোর মকে রকয়কছ- ৫ হোিোর ২১৩ সোল থে ল কিোলমেোর সঞ্চোিে িোইে
লেমথোর্। এছোড়ো নমোে ৩ িোখ ৬১ হোিোর ল কিোলমেোর লিতরর্ িোইে লেমথোর্ রো হকয়কছ। িতথমোকে েতুে গ্রোহক র সংকেোগ সোকড় লতে
ন োটি। লিদ্যুৎ সুলিিোকভোগীর সংখ্যো ৪৭ ভোগ নর্ক ১০০ শতোংকশ নপৌৌঁকছকছ। মোর্োলপছু লিদ্যুৎ উৎপোদে ২২০ ল কিোওয়োে নর্ক প্রোয়
৫৬০ ল কিোওয়োকে লগকয় নঠক কছ। পোশোপোলশ লসকেম িস ৬ শতোংকশ েোলমকয় আেকত নপকরকছ। এর িোইকর ৪৬ িোখ ৭৭ হোিোর
লপ্রকপইর্ লমেোর স্থোপে রো হকয়কছ। এছোড়ো আরও এ ন োটি লপ্রকপইর্ লমেোর প্রস্তুত। নসে নমৌসুকম লেরিলেন্ন লিদ্যুৎ সরিরোহ লেলিত
রো হকয়কছ। অন্যলদক , নসোিোর নহোম স্থোপে রো হকয়কছ ৬০ িোখ।
২০১৬ সোকি ‘কশখ হোলসেোর উকযোগ ঘকর ঘকর লিদ্যুৎ’ শীষ থ মথসূলে শুরু হয়। । সি লমকি নেঁকি নদওয়ো সময় ২০২১ সোকির লর্কসম্বকরর
মকেই শতভোগ লিদ্যুতোয়ে লেলিত রো হকয়কছ। কৃলষ, লশল্প, ব্যিসো-িোলর্িু, িীিেেোপে, লশেোব্যিস্থো- সিল ছুকতই েতুে নিোয়োর
সৃলষ্ট হকয়কছ। লিদ্যুৎ সুলিিোর আওতোয় আসোর পর নর্ক দ্যগমথ প্রতুন্ত গ্রোকমর িেপদগুকিো নিকগ উকঠকছ েতুেভোকি। আধুলে
িীিেিোরোর সকে যুি হকে এসি এিো োর মোনুষ। নেখোকে মোনুষ ইকি িলে সরঞ্জোম ব্যিহোকরর র্ো ল্পেো রকত পোরত েো, এখে
লিদ্যুৎ সুলিিোর আওতোয় আসোর পর নর্ক েোেো গৃহস্থোলি বিদ্যুলত সরঞ্জোম ব্যিহোর শুরু করকছ তোরো। ফকি বিদ্যুলত সরঞ্জোকমর
নশোরুম খুকি িসকছ লিলভন্ন প্রলতষ্ঠোে। এর মোেকম ইকি িলে সোমগ্রীর েতুে িোিোর সম্প্রসোলরত হকয়কছ নদশজুকড়। লিলভন্ন িরকের
অেিোইে নসিোর আওতোয় আসোর মোেকম নসখোে োর িীিেেোেোর মোকে পলরিতথকের নছাঁয়ো নিকগকছ। গ্রোকমর মকে িরফ ি, রোইস
লমি ক্ষুদ্র্লশল্প োরখোেো গকড় উকঠকছ। নেখোকে গ্রোকমর েোরী-পুরুষকদর িন্য েতুে লি ল্প মথসংস্থোকের সুকেোগ সৃলষ্ট হকয়কছ। মৎস্যিীিীরো
আকগ সোগর ল ংিো েদী নর্ক মোছ িকর তো সংরেকর্র সুকেোগ েো নপকয় েরম েলতর সম্মুখীে হকতে, এখে স্থোেীয়ভোকি িরফ ি েোলু
হওয়োয় মোছ সংরেকর্র িন্য অলেিয়তোর মকে পড়কত হকে েো। গ্রোকমর হোেিোিোকর ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ব্যিসোর লিস্তৃলত ঘকেকছ। এর ফকি
গ্রোমীর্ অর্ থেীলতকত েতুে কর গলতর সঞ্চোর হকয়কছ। লিদ্যুৎশলি োকি িোগোকত প্রকয়োিেীয় সেমতো অিথে অর্ থনেলত লস্থলতশীিতো
অিথকে দীঘ থ নময়োকদ গুরুত্বপূর্ থ ভূলম ো রোখকি িকিই অকেক র িোরর্ো।
যুগ যুগ িকর লিদ্যুৎ সংকেোগ লিলেন্ন লছি িোংিোকদকশর দলের্ অঞ্চকির সি থবৃহৎ দ্বীপ সন্দ্বীপ। নসখোে োর অলিিোসীরো ন োকেো লদে লিদ্যুৎ
সংকেোগ পোকিে- ভোিকত পোরকতে েো। োরর্, সোগর-পলরকিলষ্টত ওই দ্বীকপ বিদ্যুলত িোইে নেকে লিদ্যুৎ নেওয়োর র্ো ভোিো হকিও
ঠিে এ োিটি রো সম্ভি হয়লে। দীঘ থলদকের নসই অসম্ভি োিটি সম্ভি হকয়কছ এরই মকে। িোংিোকদশ লিদ্যুৎ উন্নয়ে নিোর্ থ ২০১৮
সোকি সোগকরর তিকদকশ ১৬ ল কিোলমেোর সোিকমলরে ন িি স্থোপে শুরু কর ২০২০ সোকির েকভম্বকর সন্দ্বীকপ লিদ্যুৎ সরিরোহ শুরু কর।
এর ফকি েোরলদক অনর্ সোগর-পলরকিলষ্টত এই দ্বীকপর িেিীিকে েতুে প্রোকর্র নিোয়োর সৃলষ্ট হকয়কছ। অর্ থেীলতকত লিপুি সম্ভোিেো সৃলষ্ট
এিং দোরুর্ গলত আেকত লিদ্যুৎ সুলিিো শলিশোিী অনুঘে লহকসকি োি করকছ সি সময়ই, সি নদকশই, সি িেপকদ। আমোকদর
িোংিোকদকশ ল ছুলদে আকগও গ্রোকমর মোনুকষর এ মোে িীলি ো লছি কৃলষ। কৃলষর িোইকর অন্য ন োকেো নপশো নিকছ নেওয়োর সুকেোগ লছি
েো তোকদর। নসখোকে িতথমোকে নছোে-িড় সি িরকের িোে ি নর্ক শুরু কর গভীর েিকূপ স্থোপকের মোেকম কৃলষিলমকত নসকের
ব্যিস্থো রর্, হাঁস-মুরলগর খোমোর, েন্ত্রেোলিত েোেিোহকে লিদ্যুকতর ব্যিহোর হকে। গ্রোকম গ্রোকম লমউলেটি লিলেক স্বোস্থুকসিো, ইউলেয়ে
পলরষকদ তথ্যকসিো ন ন্দ্র, প্রোর্লম লিযোিকয় মোলিলমলর্য়ো পোঠদোকে সুলিিো লেলিত হকে। লিদ্যুৎ উৎপোদেব্যিস্থোয় নিসর োলর
উকযোিোরো যুি হওয়োয় এ খোকত এ টি লিরোে নেে বতলর হকয়কছ। সর োলর-কিসর োলর অংশগ্রহকর্র মে লদকয় এ খোকত দে ব্যিস্থোপেো
গকড় উকঠকছ। িিোিলদলহ নিকড়কছ।
২০০৯ সোকি সর োর গঠকের পর নর্ক ই লিদ্যুৎ উৎপোদকে গুরুত্ব নদয় সর োর। ২০০৯ সোকি নদকশ লিদ্যুৎক কন্দ্রর সংখ্যো লছি ২৭,
িতথমোকে তো নিকড় ১৪৮টি হকয়কছ। লিদ্যুৎ উৎপোদকের সেমতো ৪ হোিোর ৯৪২ নর্ক নিকড় হকয়কছ ২৫ হোিোর ৫১৪ নমগোওয়োে। উৎপোদে
নিকড়কছ পাঁে গুর্। এ ই সময় সঞ্চোিে িোইে নিকড়কছ ৫ হোিোর ২১৩ ল কিোলমেোর, লিতরর্ িোইে নিকড়কছ ৩ িোখ ৬১ হোিোর
ল কিোলমেোর। েতুে কর লিদ্যুৎ সংকেোগ হকয়কছ ৩ ন োটি ১৩ িোখ। এর মকে নসে সংকেোগ লদ্বগুর্ হকয়কছ, েো নদকশর কৃলষ উৎপোদে
বৃলিকত নিোরোকিো ভূলম ো রোখকছ লেঃসকিকহ। অলত সম্প্রলত েোলু হওয়ো পোয়রোর তোপলিদ্যুৎ ন কন্দ্রর উৎপোলদত ১ হোিোর ৩২০ নমগোওয়োে
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লিদ্যুৎ েতুেভোকি যুি হকে। ফকি নদকশ লিদ্যুৎ উৎপোদকের পলরমোর্ও নিকড় নগি েতুে কর। গত ১১ িছকর লিদ্যুকতর দোম িোড়োকেো
হকিও লিদ্যুৎ খোকতর ঘোেলত নমেোকেো েোকে েো। সর োর এ খোকত গত িছর ২০২১ সোকি ১১ হোিোর ন োটি েো ো ভতুলথ লদকয়কছ। ঘকর
ঘকর লিদ্যুৎ সুলিিোর লিস্তৃলত অপ্রলতকরোে অগ্রেোেোয় িোংিোকদকশর এলগকয় েিোক আকরো নিগিোে রকি।
নদকশর অর্ থেীলতর গলতক সেি এিং নিগিোে রোখকত হকি লিদ্যুৎ এ টি অন্যতম শলিশোিী লেয়োম - এেো অস্বী োর রোর উপোয়
নেই। লেরিলেন্ন লিদ্যুৎ সরিরোহ লেলিত কল্প েোেোমুখী উকযোগ নেওয়ো হকিও অকে সময় অব্যিস্থোপেো, দ্যেীলত, অপলর লল্পত পদকেপ
গ্রহকর্র োরকর্ সোিোরর্ িেগর্ক নভোগোলন্তর লশ োর হকত হয়। ফকি অর্ থনেলত মথ োকণ্ড লিঘ্ন সৃলষ্ট হয়। নে োরকর্ জ্বিোলে সোশ্রয়ী
উৎপোদে ব্যিস্থোয় সহেীয় মূকে লেরিলেন্ন লিদ্যুৎ সরিরোহ লেলিত রকত হকি। পলর ল্পেো ও সুষ্ঠু সমন্বকয়র মোেকম লিলভন্ন
লিদ্যুৎক কন্দ্রর উৎপোলদত লিদ্যুৎ লিতরকর্র োিটিও রকত হকি দেভোকি। লিদ্যুৎ সুলিিো নপৌৌঁকছ নদওয়ো হকিও মোনুকষর আকয়র সকে
সংগলত নরকখ লিদ্যুকতর মূে িকর রোখোর লিষয়টি লেলিত রকছ িোংিোকদশ সর োর ।
িোংিোকদকশর স্বকল্পোন্নত নদশ (এিলর্লস) নর্ক উন্নয়েশীি নদকশ উত্তরর্ ঘকেকছ। িোলতসংকঘর অর্ থনেলত ও সোমোলি উন্নয়েেীলত
সংক্রোন্ত লমটি (লসলর্লপ) গত ১৫ মোে থ এিলর্লস নর্ক িোংিোকদকশর উত্তরকর্র নেোগ্যতো অিথকের আনুষ্ঠোলে নঘোষর্ো লদকয়কছ। এিলর্লস
ুোেোগলর নর্ক উত্তরকর্র িন্য মোর্োলপছু আয়, মোেিসম্পদ সূে এিং অর্ থনেলত ভঙ্গুরতো সূে এ লতেটি সূেক র নে ন োে দ্যটি
অিথকের শতথ র্ো কিও লতেটি সূেক করই মোেদকে উন্নীত হকয়কছ িোংিোকদশ।
যুিলির্ধ্স্ত নদশ নর্ক আিক র এই উত্তরর্ নেখোকে রকয়কছ এ িন্ধুর পর্ পোলড় নদয়োর ইলতহোস। সর োকরর রূপ ল্প ২০২১ িোস্তিোয়কের
এটি এ টি িড় অিথে। এটি সম্ভি হকয়কছ প্রিোেমন্ত্রী নশখ হোলসেোর দূরদশী নের্তকত্ব সোহসী এিং গলতশীি উন্নয়ে ন ৌশি গ্রহকর্র ফকি,
েো সোমলগ্র অর্ থনেলত প্রবৃলি, োঠোকমোগত রূপোন্তর ও উকেখকেোগ্য সোমোলি অগ্রগলতর মোেকম িোংিোকদশক দ্রুত উন্নয়কের পকর্
লেকয় একসকছ। িোংিোকদকশর এ রূপোন্তকরর রূপ োর প্রিোেমন্ত্রী নশখ হোলসেো লিিসভোয় আপে মলহমোয় স্থোে কর নেয়ো এ িে লিেের্
সফি রোেেোয় । িোংিোকদকশর আর্ থ-সোমোলি উন্নয়ে এিং আন্তিথোলত েোেো ইসুুকত তোর িলিষ্ঠ নের্তত্ব িোলত লহকসকি আমোকদর িন্য
নগৌরকির। িেকেেী নশখ হোলসেোর হোত িকরই উন্নয়কের স ি িোপ অলতক্রম কর িোংিোকদশ এ লদে দ্রুত পৃলর্িীর উন্নত নদশগুকিোর
সকে শোলমি হকি এ োতোকর।
প্রিোেমন্ত্রী নশখ হোলসেোর নের্তত্বোিীে সর োকরর গত দ্যই নময়োকদ লিদ্যুৎ খোকত লিস্ময় র সোফে অিথে করকছ িোংিোকদশ। তোর দূরদশী
নের্তকত্ব লিদ্যুৎ খোকতর উন্নয়কে নেয়ো হকয়কছ মহোপলর ল্পেো। সোরোকদকশ শতভোগ ও লেরিলেন্ন লিদ্যুৎ লেলিকত লিদ্যুৎ খোকত েিকছ লিশোি
মথেজ্ঞ। আওয়োমী িীগ সর োর ২০২১ সোকির মকে নদকশর প্রলতটি ঘকর লিদ্যুৎ নপৌৌঁকছ নদয়োর িেুমোেো লেি থোরর্ করলছি। নসেো আি
িোস্তি। নদকশ এখে ১০০% মোনুষ লিদ্যুৎ সুলিিো পোকে, েো অলেন্তেীয়। সিই সম্ভি হকয়কছ লেি থোলেত প্রিোেমন্ত্রী গর্মোনুকষর নেেী িেকেেী
নদশরত্ন নশখ হোলসেোর লিেের্ ও দূরদশী নের্তকত্বর েোকর্। প্রিোেমন্ত্রী নশখ হোলসেোর উকযোকগই স্বোিীেতোর ৪৫ িছর পর লিদ্যুৎ পোয়
লছেমহিিোসী। লছেমহকির ৩০৮ ল কিোলমেোর লিদ্যুৎ িোইে লেমথোকর্র ফকি ১১ হোিোর ৮৮২টি পলরিোর লিদ্যুৎ নপকয়কছ। সম্প্রলত
সোিকমলরে ুোিকির মোেকম িকেোপসোগকরর দ্বীপোঞ্চি সন্দ্বীপও লিদ্যুকতর আকিোয় হকয়কছ আকিোল ত।
লিদ্যুৎ খোকত মোে ১২ িছকর নে অভোিেীয় লিপ্লি ঘকেকছ তো প্রিোেমন্ত্রী নশখ হোলসেোর িন্যই সম্ভি হকয়কছ। লিদ্যুৎ নপকয় নদকশর
অর্ থনেলত উন্নয়কে আমূি পলরিতথে সোলিত হকয়কছ। েোর ফকি মোনুকষর িীিেেোেোর মোে নিকড়কছ। পোকি েোকে দ্যগমথ ের ল ংিো প্রতুন্ত
পোি থতু অঞ্চকির অেগ্রসর মোনুকষর িীিেেোেোও। দলের্ এলশয়োর নদশগুকিোর মকে িোংিোকদশই প্রর্ম নদশ নেখোকে শতভোগ মোনুকষর
দ্বোরপ্রোকন্ত লিদ্যুৎ নপৌৌঁকছ নদয়ো সম্ভি হকয়কছ। একেকে ভোরত এিং পোল স্তোকের মকতো প্রভোিশোিী নদশগুকিোক ও লপছকে নফকি লদকয়কছ
িোংিোকদশ।
শুধু নদকশর িেগকর্র অভুন্তরীর্ সুকেোগ-সুলিিো বৃলিই েয়, িরং আন্তিথোলত লিলেকয়োগ সুলিিোর সুকেোগও সৃলষ্ট হকে শতভোগ
লিদ্যুতোয়কের ফকি। িোংিোকদকশ ১৫টি নছোে-িড় প্র কল্প নসৌলদ আরি লিলেকয়োকগ আগ্রহী। নসৌলদ প্রলতষ্ঠোে ইলঞ্জলেয়োলরং র্োইকমেশে
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নদকশ ৭টি প্র কল্প প্রোয় ১.৬৮৫ লিলিয়ে র্িোর লিলেকয়োকগর প্রলতশ্রুলত লদকয়কছ। এছোড়োও নসৌলদ জ্বোিোলে সংস্থো এলসর্লিউএ পোওয়োর
িোংিোকদকশর েট্টগ্রোকম ৭৩০ নমগোওয়োকের পোওয়োর প্লুোি লেমথোকর্র িন্য প্রোয় ৬০০ লমলিয়ে র্িোর লিলেকয়োকগর প্রলতশ্রুলত লদকয়কছ।
িোলতর লপতো িেিন্ধু নশখ মুলিবুর রহমোকের স্বকপ্নর ‘নসোেোর িোংিো’ লিলেমথোকর্র িকেু গ্রোমীর্ িীিেমোে উন্নয়ে তর্ো লভশে ২০২১
অিথেপূি থ লর্লিেোি িোংিোকদশ গঠে, ২০৩০ সোকির মকে সোশ্রয়ী, লেভথরকেোগ্য, আধুলে এিং নে সই লিদ্যুৎ সরিরোহ লেলিত রোর
মোেকম এসলর্লি িোস্তিোয়ে কর ২০৪১ সোকির মকে িোংিোকদশক এ টি সুখী, সমৃি ও উন্নত রোকে পলরর্ত রোর শপর্ লেকয় িতথমোে
সর োর সোরোকদকশ লেরিসভোকি োি কর েোকে। শতভোগ লিদ্যুতোয়ে লেলিত রকর্র মোেকম িেগকর্র িীিেমোে বৃলিসহ সোরোলিকির
সোমকে নদকশর নগৌরি লেলিতভোকি বৃলি পোকি। এখে শুধু প্রকয়োিে লিদ্যুকতর শতভোগ োে থ র ব্যিহোর এিং সুিভ মূকে লিদ্যুৎ প্রোলপ্ত
লেলিত রো।
অলেকরই নদকশ লিদ্যুৎেোলিত নমকিোকরি েোলু হকি। পে থোয়ক্রলম ভোকি ভলিষ্যকত লিদ্যুৎেোলিত েোেিোহকের ব্যিস্থো সর োর রকি।
লিদ্যুৎেোলিত গোলড় উৎপোদে হকি নদকশ। নরি খোতক িীকর িীকর লিদ্যুৎেোলিত খোকত লেকয় আসোসহ এর ম ভলিষ্যকতর িহু পলর ল্পেো
সর োকরর রকয়কছ। লিদ্যুৎ মন্ত্রর্োিকয়র মকত ২০০৯ সোকি োি শুরুর পর সর োর সফিভোকিই ২০ হোিোর ২৯৩ নমগোওয়োে লিদ্যুৎ
উৎপোদকে সেম ১১৯টি লিদ্যুৎ ন ন্দ্র লেমথোর্ করকছ। প্রিোেমন্ত্রী নশখ হোলসেোর িলিষ্ঠ নের্তকত্ব সর োর ২০২১ সোি েোগোদ ২৪ হোিোর
নমগোওয়োে লিদ্যুৎ উৎপোদকের িেুমোেো গ্রহর্ করলছি। তকি এরই মকে িেুমোেোর নেকয় নিলশ লিদ্যুৎ উৎপোলদত হকয়কছ। ২৪০০
নমগোওয়োে েমতোসম্পন্ন পলরকিশিোন্ধি রূপপুর পোরমোর্লি লিদ্যুৎ ন কন্দ্রর লেমথোর্ও িোস্তিোয়েোিীে। প্রিোেমন্ত্রী িেকেেী নশখ হোলসেোর
গলতশীি ও িলিষ্ঠ নের্তকত্ব শতভোগ মোনুষ লিদ্যুকতর আওতোয় েকি আসোয় অল্প ল ছুলদকের মকেই িোংিোকদশ হকি ক্ষুিো, দোলরদ্র্ুমুি ও
উন্নত নদশ। ভলিষ্যত প্রিন্ম এর পূর্ থোে সুলিিো পোকি এিং জ্ঞোে-লিজ্ঞোে েে থোয় উন্নত লিকির সকে পোেো লদকত সেম হকি।
“লিদ্যুকতর আকিো আি জ্বিকছ ঘকর ঘকর
সমৃলির লিিয় আকিো- নসোেোর িোংিো জুকড়”
লেরিলেন্ন লিদ্যুৎ সরিরোহ কর 'সর োকরর রূপ ল্প-২০২১' িোস্তিোয়ে রোর মোেকম সফি হকয়কছ সর োকরর উকেে। এই িকেু
লেরিস োি করকছ সংলিষ্ট স কি। নদশ এলগকয় েোকি, এ ই সোকর্ নদকশর সোমলগ্র উন্নয়ে, দোলরদ্র্্ু লিকমোেে ও অর্ থনেলত প্রবৃলিকত
আসকি োলিত অগ্রগলত। লিদ্যুকত লশল্প োরখোেোর েো ো ঘুরকি, গর্-মোনুকষর অর্ থনেলত মুলি আসকি, নদশ হকি স্বলেভথর-এ প্রতুোশো
আমরো রকতই পোলর। আি িোংিোকদশ উন্নয়েশীি নদশ। প্রিোেমন্ত্রী নশখ হোলসেোর রূপ ল্প-২০৪১ িোস্তিোলয়ত হকি িোংিোকদশ হকি উন্নত
নদশ। িোংিোকদকশর প্রলতটি মোনুষ নসলদকের প্রতীেোয় দূর লদগকন্ত আশোর স্বপ্ন েোরর্ রকছ।
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