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১.০। পটভূবম 

১.১। ম  মকান মদশের আধুবনকায়ন ও আর্ ি-সামাবজক উন্নয়শন বিদ্যুৎ এ্কটি অপবরহা ি অনুষঙ্গ। ২০০৯ সাশল েমতা িহশণর 

পর সরকার বিদ্যুৎখাশত বিযমান সমস্যা ও ব্যাপক ঘাটবত দূরীকরণসহ এ্খাশতর উন্নয়শন সশি িাচ্চ অিাবধকার 

প্রদানপূি িক বিবভন্ন মময়াবদ কম িপবরকল্পনা িহণ কশর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেখ হাবসনার সাহসী, দূরদেী বসিান্ত, সঠিক 

বদক-বনশদ িেনা ও বনবিড় তদারকীর মাধ্যশম বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এ্িাং কা িক্রম িাস্তিায়শনর ফশল বিগত িার িছশর 

বিদ্যুৎখাশত অভািনীয় সাফল্য অবজিত হশয়শছ। বিবভন্ন উন্নয়নমূলক কা িক্রশমর পাোপাবে বেল্প-কলকারখানা, অবফস-

আদালত, ব্যিসা-িাবণজু ও আইবসটি ব্যিহাশর বিদ্যুৎ সরিরাহ বনবিত হওয়ায় মানুশষর গড় আয় বৃবি মপশয়শছ এ্িাং 

িাাংলাশদে ইশতামশধ্য স্বশল্পান্নত মদে হশত উন্নয়নেীল মদশে উন্নীত হশয়শছ। এ্ সাফশল্যর বপছশন বিদ্যুৎখাশতর অিদান 

অনস্বীকা ি। জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু মেখ মুবজবুর রহমান ১৯৭২ সাশল সাংবিধাশনর ১৬ অনুশেশদ “িামীণ উন্নয়ন ও কৃবষ 

বিপ্লি” মক অন্তর্ভ িক্ত কশরবছশলন। মদশের প্রতুন্ত িাশমগশে বিদ্যুৎ সুবিধা মপ ৌঁশছ মদয়া তারই এ্কটি অনুষঙ্গ। তাছাড়া 

বতবন ১৯৭৫ সাশল প্রশক েলীশদর এ্ক সভায় িশলবছশলন মদশের েতকরা ৮০ ভাগ মানুষ িাশম িাস কশর বিধায় 

িাাংলাশদশের উন্নয়শনর স্বাশর্ ি িামাঞ্চশল বিদ্যুৎ সুবিধা মপ ৌঁশছ মদয়া িাঞ্ছনীয়। এ্লশেু ১৯৯৬ সাশল আওয়ামীলীগ 

সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িঙ্গিন্ধু কন্যা মেখ হাবসনার মনর্তশে েমতায় এ্শস বিদ্যুৎখাত সাংস্কার কম িসূবি িহণ কশর। 

এ্র পরিবতিশত ২০০৯ সাশল আওয়ামীলীগ সরকার ববতীয় দফায় েমতায় এ্শস বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারশণর লশেু 

সরকার বিদ্যুৎখাশতর উন্নয়নশক সশি িাচ্চ গুরুে প্রদানপূি িক ২০২১ সাশলর মশধ্য সারাশদশে েতভাগ বিদ্যুতায়ন বনবিত 

করার জন্য ‘মেখ হাবসনার উশযাগ, ঘশর ঘশর বিদ্যুৎ’ কম িসূিী িহণ কশর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সাশল অনুবষ্ঠত 

বনি িািনী ইেশতহাশর “আমার িাম-আমার েহর” কম িসূবিসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালাবনখাশতর উন্নয়শনর মাধ্যশম ২০২১ সাশলর 

মশধ্য সিার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা বনবিতকরশণর প্রবতশ্রুবত প্রদান কশরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদেী বসিান্ত, সাহবসকতা 

ও রাজননবতক মনর্তশের মাধ্যশম বিদ্যুৎ বিভাগসহ এ্র অবধনস্ত সাংস্থা/শকাম্পাবনসমূশহর বনরলস কা িক্রশমর মাধ্যশম 

মুবজি িশষ ির মশধ্য বিদ্যুৎ বিভাগ েতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয় এ্িাং প্রধানমন্ত্রী  ২১ মাি ি, ২০২২ তাবরখ পটুয়াখালীর 

পায়রায় সমি িাাংলাশদে েতভাগ বিদ্যুতাবয়ত বহশসশি মঘাষণা প্রদান কশরন। 

 

১.২। সরকার মুবজিিশষ ির মশধ্য সারাশদশের বীপাঞ্চল ও িরাঞ্চলসহ সকল এ্লাকায় েতভাগ বিদ্যুতায়ন বনবিতকরশণর 

লেুমাত্রা বনধ িারণ কশর। এ্ লেুমাত্রা িাস্তিায়শনর জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ ‘েতভাগ বিদ্যুতায়শনর কম িপবরকল্পনা’ প্রণয়ন 

কশর। বিদ্যুৎ বিভাশগর আওতাধীন ০৬(ছয়)টি  বিদ্যুৎ বিতরণ সাংস্থা/মকাম্পাবন তাশদর বনজ বনজ মভ শগাবলক এ্লাকার 

আওতাধীন প্রায় সকল স্থাশন বিদ্যুৎ সুবিধা মপ শছ বদশয়শছ।  ার ফশল িতিমাশন মদশের েতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার 

আওতায় এ্শসশছ। মদশের মূল ভূখণ্ড মর্শক প্রায় বিবেন্ন দূরিতী অফবিড এ্লাকা ম খাশন বনকট সমশয় বিদ্যুৎ সুবিধা 

মপ ৌঁছাশনা এ্কপ্রকার অসম্ভি বহশসশি বিশিবিত বছল মসসকল এ্লাকার ঘর-িাবড়, মদাকান-পাট এ্খন সন্ধ্ুাশিলায় 

অন্ধ্কাশর বনমবিত না হশয় িরাং বিদ্যুশতর আশলায় উদ্ভাবসত হয়। মূলত ২০০৯ সাশল েমতা িহশণর পর সরকার 

বিদ্যুৎখাশত বিযমান সমস্যা ও ব্যাপক ঘাটবত দূরীকরণসহ এ্খাশতর উন্নয়শন সশি িাচ্চ অিাবধকার প্রদানপূি িক বিবভন্ন 

মময়াবদ কম িপবরকল্পনা িহণ করার ফশল বিদ্যুৎখাত আজ এ্প িাশয় মপ ৌঁশছশছ। মদশের ম সকল এ্লাকা এ্কসময় মসালার 

মহাম বসশেম, মসালার বমবনবিড বকাংিা মকশরাবসশনর কুবপ িাবতর মাধ্যশম আশলার িাবহদা মমটাশতা মসখাশন এ্খন 
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মপ ৌঁশছ মগশছ এ্লইবড লাইট, ফুান, টিবভ, বিজ, এ্বসসহ বিদ্যুশতর সকল আধুবনক সুবিধা। এ্সকল অঞ্চশল িতিমাশন 

বরভার ক্রবসাং টাওয়ার, সািশমবরন মকিলসহ বিবভন্ন অতুাধুবনক উপাশয় মপ ৌঁশছ মদয়া হশয়শছ বিদ্যুৎ। 

 

২.০। উশিশ্য 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত মমাতাশিক সারাশদশে েতভাগ বিদ্যুতায়ন কা িক্রম িহশণর মূখ্য উশিশ্যগুবল বনম্নরূপ:  

 সাংবিধাশনর আশলাশক মদশের সকল জনগশণর জন্য সমান সুবিধা বনবিত করার লশেু েহর, িন্দর, িামশভশদ 

মদশের সকল এ্লাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা বনবিত করা; 

 সারাশদশের বীপাঞ্চল ও িরাঞ্চলসহ মূল ভূখণ্ড মর্শক প্রায় বিবেন্ন দূরিতী অফবিড এ্লাকার জনগণশক বিদ্যুৎ 

সুবিধার আওতায় আনা; 

 িাম-গশের অবধিাসীশদর আবর্ িক কম িকাশে গবত আনয়শনর মাধ্যশম িামীণ এ্িাং েহশরর অবধিাসীশদর 

জীিন াত্রার মশধ্য ভারসাম্য আনা; 

 মদশের সকল জনসাধারণশক এ্কই মূশল্য বিদ্যুৎ প্রদাশনর মাধ্যশম বিদ্যুৎ ব্যিহাশর বিষম্য হ্রাস করা;  

 মদশের সি িত্র বিদ্যুৎ সুবিধা মপ শছ মদয়ার মাধ্যশম সামাবজক ও অর্ িননবতক মেশত্র বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক 

লেুমাত্রা অজিনশক গবতেীল করা ইতুাবদ। 

 

বিত্র 1: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক ২১ মাি ি, ২০২২ তাবরখ েতভাগ বিদ্যুতায়শনর মঘাষণা 

৩.০। গৃবহত উশযাগ 

 ১৯৯৬ সাশল আওয়ামীলীগ সরকার েমতায় র্াকাকালীন সমশয় গৃবহত বিদ্যুৎখাত সাংস্কার কম িসূবি িাস্তিায়ন; 

 বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তিক “সারা মদশের পাি িতু অঞ্চল, বীপাঞ্চল ও িরাঞ্চলসহ সকল এ্লাকায় েতভাগ বিদ্যুতায়ন 

বনবিতকরশণর লশেু প্রণীত মরাডম্যাপ (কম িপবরকল্পনা)” প্রস্তুতকরণ; 

 মরাডম্যাপ-এ্র আশলাশক বিদ্যুৎ বিতরণ সাংস্থা/মকাম্পাবনসমূহ কর্তিক বিদ্যুতায়শনর লশেু সারাশদশের 

বীপ/ির/পাি িতু অঞ্চশলর অফবিড পশকটসমূহ বনধ িারণ; 

 বিদ্যুৎ উৎপাদশনর জন্য তাৎেবণক, স্বল্প, মধ্যম এ্িাং দীঘ িশময়াবদ কম িপবরকল্পনা িহণ; 
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 বিদ্যুৎ ও জ্বালাবন দ্রুত সরিরাহ বৃবি (বিশেষ আইন) সহ বিবভন্ন আইন, বিবধ ও নীবতমালা ম মন: প্রতুন্ত এ্লাকায় 

পাওয়ার সাপ্লাই বসশেম ফাে (RAPSS) বনশদ িোিলী, মনট বমটাবরাং গাইডলাইন প্রভৃবত প্রণয়ন; 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক মদশের সকল এ্লাকার িাহশকর জন্য এ্কই মূশল্য বিদ্যুৎ প্রদাশনর মঘাষণা; 

 বিদ্যুৎ খাশতর জন্য বৃহৎ কম িপবরকল্পনা বহশসশি পাওয়ার বসশেম মাোর প্লুান (বপএ্সএ্মবপ)-২০১০, ২০১৬ 

প্রণয়ন; 

 কাবিখা/কাবিটা প্রকশল্পর আওতায় প্রতুন্ত িাশমর মানুশষর মশধ্য মসালার মহাম বসশেম বিতরণ; 

 বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ েমতার িধ িন ও আধুবনকায়শনর মাধ্যশম িাহক প্রাশন্ত বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদাশনর লশেু 

প্রকল্প িহণ; 

 দ্যগ িম পাি িতু অঞ্চল, বীপাঞ্চল ও িরাঞ্চশল বিদ্যুৎ সুবিধা মপ ৌঁশছ মদয়ার লশেু বরভার ক্রবসাং টাওয়ার, সািশমবরন 

মকিল ও মসালার বমবনবিড স্থাপন প্রভৃবত। 

 

৪.০। প্রধান কা িক্রম 

৪.১। সরকাশরর বনি িািনী ইেশতহার, পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনা এ্িাং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপবরকল্পনার লেুমাত্রা িাস্তিায়শন 

বিদ্যুৎ বিভাগ বিবভন্ন মময়াবদ কম িপবরকল্পনা িহণ কশরশছ। বিদ্যুৎখাশতর উন্নয়শন সশি িাচ্চ অিাবধকার প্রদানপূি িক বিদ্যুৎ 

উৎপাদন বৃবিসহ এ্ খাশতর সাবি িক ও সুষম উন্নয়শন মময়াদবভবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পবরকল্পনা প্রণয়ন করা হশয়শছ। 

বিদ্যুৎ উৎপাদন পবরকল্পনায় গ্যাসবভবিক বিদ্যুৎ মকশের উপর বনভ িরতা কবমশয় এ্শন জ্বালাবন িহুমুখীকরশণর মাধ্যশম 

কয়লা, তরল জ্বালাবন, ডুশয়ল-ফুশয়ল, নিায়নশ াগ্য জ্বালাবন ও বনউবিয়ার এ্নাবজিবভবিক  

 

  

বিত্র 2: বিদ্যুৎ উৎপাদশন জ্বালাবন িহুমুখীকরণ 

বিদ্যুৎ মকে স্থাপশনর পদশেপ িহণ করা হশয়শছ। বিদ্যুৎখাশত মদবে-বিশদবে উশযাক্তাশদর বিবনশয়াশগ আকৃষ্ট করার 

লশেু অনুকূল পবরশিে সৃবষ্ট করা হশয়শছ। সামাবজক এ্িাং অর্ িননবতক উন্নয়শন বিদ্যুশতর অপবরসীম গুরুে বিশিিনা 

কশর বনবিড়ভাশি তদারবকর মাধ্যশম বিদ্যুৎ উৎপাদন পবরকল্পনা িাস্তিায়ন করা হশে।  ার ফশল বিদ্যুৎ উৎপাদন 

েমতা ২০০৯ সাশলর তুলনায় িতিমাশন ২০,০০০ মমগাওয়াশটরও অবধক বৃবি মপশয়শছ।  
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৪.২। বিদ্যুৎ বিভাশগর আওতাধীন ২টি সাংস্থা এ্িাং ৪টি বিদ্যুৎ বিতরণ মকাম্পাবন বিদ্যুশতর লাইন বনম িাণ ও সম্প্রসারণ,  

বিতরণ সািশেেন বনম িাণ ও আধুবনকায়ন,  নতুন িাহক সাংশ াগসহ নানাবিধ কা িক্রশমর মাধ্যশম বনজ বনজ বিতরণ 

এ্লাকায় বিদ্যুতায়শনর কাজ কশর  াশে। ঢাকা ইশলকবট্রক সাপ্লাই মকাম্পাবন বলবমশটড (শডসশকা) রাজধানী ঢাকা 

েহশরর উিরাাংশে (গাজীপুশরর টাংগী এ্লাকাসহ) এ্িাং ঢাকা পাওয়ার বডবিবিউেন মকাম্পাবন বলবমশটড (বডবপবডবস) 

ঢাকা েহশরর দবেণাাংশে (নারায়ণগশের েহরাঞ্চলসহ) বিদ্যুতায়শনর দাবয়শে বনশয়াবজত। িাাংলাশদে বিদ্যুৎ উন্নয়ন 

মিাড ি (বিউশিা) বৃহির িট্টিাম, কুবমল্লা, বসশলট ও ময়মনবসাংহ বিভাশগর আওতাধীন মজলা েহশর বিদ্যুৎ বিতরশণর 

কাজ কশর  াশে। এ্ছাড়া মদশের উির-পবিমাঞ্চশল রাজোহী ও রাংপুর বিভাশগর েহরাঞ্চশল নদ িান ইশলকবট্রবসটি 

সাপ্লাই মকাম্পাবন বলবমশটড (শনসশকা) বিদ্যুৎ বিতরণ ও িাহক সাংশ াশগর কাজ পবরিালনা করশছ। বিদ্যুৎ বিভাশগর 

আওতাধীন ওশয়ে-শজান পাওয়ার বডবিবিউেন মকাম্পাবন বলবমশটড (ওশজাপাবডশকা) বৃহির ফবরদপুরসহ খুলনা ও  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   বিত্র 3: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক ১০টি উপশজলায় েতভাগ বিদ্যুতায়শনর উশবাধন 

িবরোল বিভাশগর মজলা েহরসমূশহ বিদ্যুৎ বিতরশণর কা িক্রম পবরিালনা কশরশছ। বডবপবডবস, মডসশকা, মনসশকা, 

ওশজাপাবডশকা, বিউশিা’র এ্লাকা এ্িাং পাি িতু িট্টিাম এ্লাকা িাশদ সারাশদশে বিশেষত িামাঞ্চশল িাাংলাশদে পল্লী 

বিদ্যুতায়ন মিাড ি (পবিশিা) এ্র আওতাধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সবমবত (পবিস)-র মাধ্যশম বিদ্যুৎ বিতরশণর দাবয়ে পালন 

কশর র্াশক।  

 

৪.৩। বিশেষাবয়ত অঞ্চল বহশসশি পাি িতু িট্টিাম অঞ্চশলর রাঙ্গামাটি, িান্দরিন ও খাগড়াছবড় মজলা এ্িাং এ্র আওতাধীন 

উপশজলাসমূশহ িাাংলাশদে বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিাড ি (বিউশিা) বিদ্যুৎ বিতরশণর দাবয়ে পালন করশছ। বিউশিা’র আওতাধীন 

এ্লাকার িাবহশরর পাি িতু অঞ্চশলর দূরিতী পাহাবড় দূগ িম এ্লাকাসমূহ ম খাশন বিউশিা কর্তিক বিতরণ বসশেম 

বনম িাণ/সম্প্রসারণ অতুন্ত ব্যয়িহুল, সময় সাশপে ও বনরাপিা ঝৌঁবকপূণ ি মস সকল এ্লাকায় পাি িতু িট্টিাম উন্নয়ন মিাড ি-

এ্র মাধ্যশম বিকল্প জ্বালাবন ব্যিহার কশর বিদ্যুতায়শনর পদশেপ িহণ করা হয়।  
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৪.৪। সারাশদশের অবিদ্যুতাবয়ত বীপ/িরাঞ্চল ও পাি িতু অঞ্চলসমূহ বিদ্যুতায়শনর লশেু বনম্নবলবখত পদশেপ িহণ করা 

হয়: 

K) বিদ্যুৎ বিতরণ সাংস্থা/শকাম্পাবন কর্তিক বনজ বনজ মভ শগাবলক এ্লাকার পশকটসমূহ বিদ্যুতায়শনর জন্য 

জরুরীবভবিশত বনজস্ব/সরকাবর/দাতা সাংস্থার অর্ িায়শন প্রকল্প/কা িক্রম িহণ করা হয়। এ্ কম িসূিীর আওতায় 

বিবভন্ন সাংস্থা/শকাম্পাবন কর্তিক বনশম্নিবণ িত অবিদ্যুতাবয়ত এ্লাকা (পশকট) সমূহ বিবিত করা হশয়শছ: 

 পবিশিা’র মভ শগাবলক এ্লাকার আওতাধীন বীপ ও িরাঞ্চশলর অবিদ্যুতাবয়ত িাম; 

 বিউশিা’র আওতাধীন পাি িতু িট্টিাম অঞ্চশলর অবিদ্যুতাবয়ত িাহক;  

 বিউশিা’র আওতাধীন কুতুিবদয়া, হাবতয়া, মসন্টমাটি িন ও িরশসানারামপুর (আশুগে) অঞ্চশলর 

অবিদ্যুতাবয়ত িাহক;  

 ওশজাপাবডশকা’র আওতাধীন মভালার মনপুরা উপশজলার িরাঞ্চশলর অবিদ্যুতাবয়ত িাহক; 

 মনসশকা’র আওতাধীন রাজোহী মজলার পিা এ্িাং নীলফামারী মজলার বডমলা উপশজলার 

অবিদ্যুতাবয়ত িাহক; 

 মিসরকাবর প্রবতষ্ঠান ইডকশলর আওতাধীন ২৬টি বমবনবিড অঞ্চশলর অবিদ্যুতাবয়ত িাহক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র 4: িাশগরহাট সদর উপশজলার েতভাগ বিদ্যুতায়ন উশবাধন 

L) ম  সকল বীপ/ির/পাি িতু অঞ্চশল বিদ্যুৎ বিতরণ বিড বনম িাণ/সম্প্রসারণ, বরভার ক্রবসাং বনম িাণ বকাংিা সািশমবরন 

কুািল স্থাপশনর মাধ্যশম ২০২১ সাশলর মশধ্য েতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্ভি হশি না মস সকল বীপ/ির/পাি িতু অঞ্চল 

মসালার বমবনবিড/মাইশক্রাবিড/ন্যাশনাবিড িা মসালার মহাম বসশেম স্থাপশনর মাধ্যশম দ্রুত বিদ্যুতায়শনর ব্যিস্থা 

করা হয়।  

M) মদশের মূল ভূখণ্ড মর্শক বিবছন্ন বীপ/ির ম মন: বিউশিা’র কুতুিবদয়া, হাবতয়া, িরশসানারামপুর (আশুগে) ও 

মসন্টমাটি িন বীপ (পাি িতু িট্টিাম অঞ্চল িাশদ), মনসশকা’র পিা ও বডমলা উপশজলার ১৩টি িাম, 

ওশজাপাবডশকা’র মনপুরা উপশজলার অবিদ্যুতাবয়ত অঞ্চল এ্িাং পবিশিা’র সারাশদশের িাকী অঞ্চশলর 

অবিদ্যুতাবয়ত সকল িাম বিদ্যুতায়শনর জন্য প্রকল্প/কা িক্রম িহণ করা হয়।  
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N) ম  সকল িাশমর িাড়ী ঘর অস্থায়ী, িষ িাকাশল িামগুবল পাবনর নীশি র্াশক ফশল  িষ িা মম সুশম মসখাশন মকান 

িাড়ী ঘর র্াশক না বকাংিা িামগুবল নদী ভাঙ্গন এ্লাকা মস সকল িাম বিদ্যুতায়শনর জন্য স্থায়ী অিকাঠাশমা 

বনম িাণ না কশর portable solar system বারা বিদ্যুতায়শনর উশযাগ মনয়া হয়। 

O) মদশের পাি িতু অঞ্চলসমূহ বিদ্যুতায়শনর জন্য পাি িতু িট্টিাম উন্নয়ন মিাশড ির মাধ্যশম গৃহীত মস রবিদ্যুৎ প্রকল্প 

িাস্তিায়ন েরাবিত করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তিক পাি িতু িট্টিাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্ ি বিভাগ, পবরকল্পনা 

কবমেন ও পাি িতু িট্টিাম উন্নয়ন মিাড ি এ্র প্রবতবনবধশদর বনশয় আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা হয়। 

 

বিত্র 5: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক সারাশদশে েতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন মঘাষণা অনুষ্ঠান 

P) বিদ্যুৎ সাংস্থা/শকাম্পাবনর আওতায় স্থাবপত মসালার বমবনবিড/মাইশক্রাবিড/ন্যাশনাবিড িা মসালার মহাম বসশেম 

ব্যিহারকারী িাহকশদর জন্য বিড বিদ্যুৎ ব্যিহারকারী িাহকশদর ন্যায় এ্কই হাশর ট্যাবরফ বনধ িারণ করা হয়।  

 

Q) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত মমাতাশিক ২০২০ সাশলর মশধ্য মদশের সকল এ্লাকায় েতভাগ বিদ্যুতায়ন 

বনবিতকরশণর লশেু বিউশিা’র আওতাধীন ৪টি বীপ ও পাি িতু িট্টিাম অঞ্চল বিদ্যুতায়শনর কম িপবরকল্পনা 

(Dated Action Plan) চূড়ান্ত করা হয়। 

R) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তিক সাংস্থা প্রধানশদর সাশর্ সভা কশর েতভাগ বিদ্যুতায়ন কা িক্রম িাস্তিায়ন ও তদারকীকরশণর 

পদশেপ বহশসশি প্রবত মাশস সভা কশর অিগবত প িাশলািনা করা হয়।  

 

৪.৫। এ্র পাোপাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনশদ িেনা অনু ায়ী বমবনবিড এ্লাকায় িাহকগণ  াশত বিড এ্লাকার িাহশকর ন্যায় 

সমমূশল্য বিদ্যুৎ সুবিধা পায় মস বিষশয় দ্রুততম সমশয়র মশধ্য প্রশয়াজনীয় কা িক্রম িহণ করশত বনশদ িেনা প্রদান করা 

হয়। বিড বিদ্যুৎ মপ ছাশনার পূশি ি সমি িাাংলাশদশের প্রতুন্ত িরাঞ্চল, বীপাঞ্চলসহ দ্যগ িম এ্লাকার মানুষশদর মাশে 

ইনিাোকিার মডভলাপশমন্ট মকাম্পাবন বলোঃ (ইডকল)-এ্র আবর্ িক সহশ াবগতায় বিবভন্ন মিসরকাবর উশযাক্তার 

মাধ্যশম ২৬টি বমবনবিশডর মাধ্যশম বিদ্যুৎ সুবিধা মপ শছ মদয়া হয়  ার মমাট স্থাবপত েমতা ৫.৬৫৬ মমগাওয়াট।  
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বিত্র 6: বমবনবিড এ্লাকার িাহকশদর জন্য বিড এ্লাকার সমহাশর বিদ্যুৎ ট্যাবরফ বনধ িারশণর উশযাগ 

  বমবনবিডগুবল হশত বনধ িাবরত ট্যাবরফ এ্িাং সময়কাল বিশিিনায় বিদ্যুৎ ক্রয় কশর বমবনবিড এ্লাকার িাহকগণশক বিড 

এ্লাকার িাহশকর ন্যয় সমমূশল্য বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদাশনর বিষয়টি িাস্তিায়শনর বনবমি প্রশয়াজনীয় কা িক্রম িহণ করার 

জন্য সাংবিষ্ট সকলশক বনশদ িেনা প্রদান করা হশয়শছ। এ্ উশযাগ িাস্তিায়শনর ফশল উক্ত বমবনবিডগুবলশত উৎপাবদত 

বিদ্যুৎ সাংবিষ্ট ইউটিবলটি কর্তিক ক্রয় করার ফশল মস সকল বীপ/িশরর জনগশণর জন্য এ্খন মর্শক েহর অঞ্চশলর বিদ্যুৎ 

িাহকশদর মত এ্কই মূশল্য বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়ার পর্ সুগম হশয়শছ। 

  

৫.০। অজিন 

৫.১। বিদ্যুৎখাশত বিগত িার িছশর ধারািাবহকভাশি সাফল্য অবজিত হওয়ায় ২০০৯ সাল হশত িতিমাশন মদশের বিদ্যুৎ 

উৎপাদন েমতা  ৪,৯৪২ মমগাওয়াট হশত ২৫,২৮৪ মমগাওয়াশট উন্নীত হশয়শছ। মমাট বিড উপ-শকশের েমতা ১৫,৮৭০ 

এ্মবভএ্ মর্শক ৫৫,৩০৭ এ্মবভএ্-শত উন্নীত হশয়শছ। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এ্িাং বিতরণ লাইশনর েমতা  র্াক্রশম 

৮,০০০ সাবকিট-বকশলাবমটার হশত ১৩,০১৭ সাবকিট-বকশলাবমটার এ্িাং ২লে ৬০ হাজার হশত ৬ লে ১৯ হাজার 

বকশলাবমটার বিতরণ লাইন করা হশয়শছ।  ার ফশল গত িার িছশর বিদ্যুৎ িাহক সাংখ্যা ১ মকাটি ০৮ লে হশত ৪ 

মকাটি ১৯ লেশত উন্নীত হশয়শছ। ফশল ইশতামশধ্য মদশের েতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এ্শসশছ। মার্াবপছু 

বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ বকশলাওয়াট-ঘন্টা মর্শক ৫৬০ বকশলাওয়াট-ঘণ্টায় উন্নীত হশয়শছ। সারা িাাংলাশদশে ৬০ লে 

মসালার মহাম বসশেম স্থাবপত হশয়শছ  া সারাবিশে এ্কক মসালার বসশেম বহশসশি সশি িাচ্চ বহশসশি আন্তজিাবতকভাশি 

স্বীকৃবত লাভ কশরশছ।  

 

সাল বিদ্যুৎ উৎপাদন েমতা* 

(মমগাওয়াট) 

২০০৯ ৪,৯৪২ 

২০১০ ৫,৮২৩ 

২০১১ ৭,২৬৪ 
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সাল বিদ্যুৎ উৎপাদন েমতা* 

(মমগাওয়াট) 

২০১২ ৮,৭১৬ 

২০১৩ ১০,২৬৪ 

২০১৪ ১১,২৬৫ 

২০১৫ ১২,৩৬৫ 

২০১৬ ১৪,৫৬৫ 

২০১৭ ১৫,৭৫৫ 

২০১৮ ১৮,৭৫৩ 

২০১৯ ২২,০৫১ 

২০২০ ২৩,৫৪৮ 

২০২১ ২৫,২৩৫ 

২০২২  

(মাি ি মাস প িন্ত) 

২৫,৫১৪ 

ছক 1: িছরবভবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন েমতা বৃবির পবরমাণ 

৫.২। ঢাকা ইশলকবট্রক সাপ্লাই মকাম্পাবন বলবমশটড (শডসশকা) রাজধানী ঢাকা েহশরর উিরাাংশে (গাজীপুশরর টাংগী 

এ্লাকাসহ) এ্িাং ঢাকা পাওয়ার বডবিবিউেন মকাম্পাবন বলবমশটড (বডবপবডবস) ঢাকা েহশরর দবেণাাংশে 

(নারায়ণগশের েহরাঞ্চলসহ) বিদ্যুতায়শনর দাবয়শে বনশয়াবজত। মমশট্টাপবলটন বসটি হওয়ায় এ্ই ২টি বিদ্যুৎ বিতরণ 

এ্লাকার আওতাধীন ৩টি মজলার ৪টি বসটি কশপ িাশরেন এ্লাকা বিড বিদ্যুৎ এ্লাকার আওতার্ভক্ত এ্িাং েতভাগ 

বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হশয়শছ। িাাংলাশদে পল্লী বিদ্যুতায়ন মিাড ি (পবিশিা)-এ্র ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সবমবতর মাধ্যশম 

ইবতশমশধ্য ৪৬২টি উপশজলায় এ্র আওতাধীন এ্লাকায় েতভাগ বিদ্যুতায়শনর কাজ সম্পাদন করা হশয়শছ।  ার মশধ্য 

২৮৮ উপশজলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক েতভাগ বিদ্যুতাবয়ত উপশজলা বহশসশি ইশতাপূশি ি উশবাধন করা হশয়শছ । 

নদ িান ইশলকবট্রবসটি সাপ্লাই মকাম্পাবন বলবমশটড (মনসশকা)-এ্র বিতরণ এ্লাকার আওতাধীন রাজোহী ও রাংপুর 

বিভাশগর ১৬টি মজলার ৩৯টি উপশজলাশতই ইশতামশধ্য েতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হশয়শছ। িাাংলাশদে বিদ্যুৎ উন্নয়ন 

মিাড ি (বিউশিা)-এ্র বিতরণ এ্লাকার আওতাধীন মমাট ১১২টি উপশজলার মশধ্য সমতল এ্লাকার  
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বিত্র 7: িছরবভবিক বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনশগাষ্ঠী বৃবি 

১৮টি মজলার ৮৩টি উপশজলায়ই ইশতামশধ্য বিড বিদ্যুশতর মাধ্যশম েতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হশয়শছ। ওশয়ে মজান 

পাওয়ার বডবিবিউেন মকাম্পাবন বলবমশটড (ওশজাপাবডশকা)-এ্র বিতরণ এ্লাকার আওতাধীন ২১টি মজলার ৪১টি 

উপশজলাশতই ইশতামশধ্য েতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হশয়শছ।  

 

৫.৩। মদশের মূল ভূখশণ্ড বিড লাইশনর মাধ্যশম বিদ্যুৎ বিতরণ করা সহজ হশলও দ্যগ িম বীপাঞ্চল/িরাঞ্চশল বিদ্যুৎ প্রদাশনর 

জন্য বিদ্যুৎ বিভাগশক বিশেষ িুাশলশের মুশখ পড়শত হয়। বিশেষ কশর মমঘনা নদী মিবষ্টত আশুগে 

(িরশসানারামপুর), মনায়াখালীর বিবছন্ন বীপ হাবতয়া, কুতুিবদয়া মূল ভূখণ্ড মর্শক বিবছন্ন হওয়ায় মসসকল এ্লাকায় 

মূল বিশডর মাধ্যশম বিদ্যুৎ মপ ৌঁছাশনা এ্ক কর্ায় অসম্ভি বছল। এ্ জন্য এ্সকল এ্লাকায় েতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন 

করার লশেু সাংবিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সাংস্থা (বিউশিা)-মক বিশেষ উশযাগ িহণ করশত হয়: 

 

 সন্দ্বীপ: সন্দ্বীপ উপশজলাটি িশঙ্গাপসাগশরর মমঘনা নদীর মমাহনায় অিবস্থত এ্িাং সন্দ্বীপ িুাশনল বারা িট্টিাম 

উপকূল মর্শক পৃর্ককৃত। সন্দ্বীশপর জনসাংখ্যা প্রায় ৩৫০,০০০। উপশজলাটিশত পশনশরাটি ওয়াড ি, ৬২টি মহল্লা 

এ্িাং ৩৪ টি িাম রশয়শছ। বীপটি ৫০ বকশলাবমটার দীঘ ি এ্িাং ৫-১৫ বকশলাবমটার প্রেস্ত। এ্টি িশঙ্গাপসাগশরর 

উির-পূি ি বদশক, িন্দর নগরী িট্টিাশমর বনকশট অিবস্থত। উক্ত এ্লাকায় উক্ত এ্লাকায় িতিমান বিদ্যুৎ িাহক 

সাংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ জন। সন্দ্বীপ উপশজলা েতভাগ বিদ্যুতায়শনর বনবমি ইশতামশধ্য ৩৩ মকবভ সািশমবরন 

কুািশলর মাধ্যশম বিদ্যুৎ সরিরাহ করা হশে। বিউশিা’র বপবডএ্সবড প্রকল্প, মফইজ-২ এ্র মাধ্যশম ৪১৯৩ টি 

বিবভন্ন ধরশণর মপাল স্থাপন মাধ্যশম িাহকশদর ঘশর ঘশর বিদ্যুৎ সরিরাহ করা হশে।  
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বিত্র 8: ৭টি মজলা ও ২৮টি উপশজলায় েতভাগ বিদ্যুতায়ন উশবাধন 

 িরশসানারামপুর, আশুগে: ব্রাহ্মণিাবড়য়া মজলার আশুগশের িরশসানারামপুর এ্লাকাটি বিদ্যুতায়শনর লশেু 

ইশতামশধ্য িরএ্লাকায় বিতরণ লাইন বনম িান কাজ সম্পন্ন হশয়শছ এ্িাং মমঘনা নদী পারাপাশরর জন্য ১১ মকবভ 

সািশমবরন কুািল ক্রয় কাজ সম্পন্ন হশয়শছ। মদশের বৃহিম বিদ্যুৎ উৎপাদন মকে ব্রাহ্মণিাবড়য়ার আশুগে 

বিদ্যুৎশকে মর্শক িরশসানারামপুর িাশমর দূরে মাত্র ১ বকশলাবমটার। বিদ্যুশতর এ্ত কাশছ মর্শকও 

িরশসানারামপুরিাসীর বিদ্যুৎ না পাওয়ার অশপো ৪ দেশকরও মিবে সমশয়র। বিদ্যুৎ আসশছ আসশি- এ্ই 

আোশতই বদন,মাস িছর। এ্ভাশি মকশট মগশছ ৪০ িছর। বকন্তু বিদ্যুশতর আশলার মদখা পানবন তারা। এ্র মাশেই 

িরশসানারামপুরশক অন্ধ্কাশর বনমবিত মরশখ ব্রাহ্মণিাবড়য়ার আশুগেশক েতভাগ বিদ্যুতাবয়ত উপশজলা মঘাষণা 

কশর বিদ্যুৎ বিভাগ। তশি এ্িার বিদ্যুশতর আশলায় আশলাবকত হওয়ার অশপোর প্রহর মেষ হশয়শছ িরিাসীর। 

মমঘনা নদীর তলশদে বদশয় সািশমবরন পাওয়ার কুািশলর মাধ্যশম িশর বিদ্যুৎ সরিরাহ করা হশে। আশুগে 

বিদ্যুৎ(সরিরাহ) বিভাশগর মদওয়া তথ্য মশত, আশুগে উপশজলা সদশরর মমঘনা নদীর বিওবস ঘাট মর্শক নদীর 

তলশদে বদশয় ১১ হাজার মভাল্ট সািশমবরন পাওয়ার কুািল এ্ইিবডবড পিবতশত বিদ্যুৎ সরিরাহ করা হশে।  

 

 হাবতয়া: হাবতয়া িাাংলাশদশের মনা  াখালী মজলার অন্তগ িত এ্কটি বীপাঞ্চল উপশজলা। ম টি িাাংলাশদশের মূল 

ভূখে মর্শক ১৭ বকশলাবমটার দবেশণ অিবস্থত িশঙ্গাপসাগর এ্র বুশক এ্কটি বীপ। েতভাগ বিদ্যুতায়শনর পর 

উক্ত এ্লাকায় িতিমান িাহক সাংখ্যা ৩০,০০০ জন। এ্র পাোপাবে ক্রমিধ িমান বিদ্যুৎ িাবহদা মমটাশত হাবতয়া 

বীশপ ১৫ মমোঃওোঃ েমতা সম্পন্ন এ্কটি আইবপবপ বিদ্যুৎ মকে স্থাপশনর উশযাগ মনয়া হশয়শছ। মমসাস ি মদে 

এ্নাবজি কর্তিক উক্ত বীশপ ১৫ মমোঃওোঃ েমতা সম্পন্ন এ্কটি আইবপবপ বিদ্যুৎ মকে স্থাপশনর বনবমি পাইবলাং কাজ 

িলমান আশছ।  
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বিত্র 9: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তিক অনলাইন বভবডও কনফাশরবসাং এ্র মাধ্যশম েতভাগ বিদ্যুতায়ন উশবাধন 

 

 বনঝমবীপ: বনঝম বীপ িাাংলাশদশের এ্কটি মছাট্ট বীপ। এ্টি মনায়াখালী মজলার হাবতয়া উপশজলার অন্তগ িত। প্রায় 

৯১ িগ ি বকবম আ  তশনর বনঝম বীশপ ৯টি গুে িাম রশয়শছ। এ্ই গুে িাম ছাড়াও বিবভন্ন জায়গায় ছবড়শয় বছটিশয় 

রশয়শছ মছাটখাশটা ঝপবড় ঘর। ১৯৯৬ সাশলর বহসাি অনু ায়ী বনঝম বীপ ৩৬৯৭০.৪৫৪ মহক্টর এ্লাকা জুশড় 

অিবস্থত। উক্ত বীশপ ১১ মকবভ ১.৫ বক: বম: সািশমবরন কুািশলর মাধ্যশম হাবতয়ার সাংশগ সাংশ াগ এ্িাং বিবভন্ন 

ধরশণর বিতরণ লাইন বনম িাশণর মাধ্যশম বীপটিশত বিদ্যুৎ প্রদান করা হশয়শছ। 

 কুতুিবদয়া: কুতুিবদয়া িাাংলাশদশের কক্সিাজার মজলার অন্তগ িত এ্কটি উপশজলা। এ্টি এ্কটি বীপ,  া কুতুিবদয়া 

িুাশনল বারা মূল ভূখণ্ড মর্শক বিবেন্ন। উক্ত এ্লাকায় উক্ত এ্লাকায় িতিমান িাহক সাংখ্যা ১২০০ জন। কুতুিবদয়া 

বীশপ ৩৩ মকবভ ৫ বক: বম: সািশমবরন কুািশলর মাধ্যশম  িীড সাংশ াগ  এ্িাং বিবভন্ন ধরশণর বিতরণ লাইন 

বনম িাশণর মাধ্যশম বীপটিশত েতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হশয়শছ। 

 মনপুরা: ওশজাপাবডশকার আওতাধীন মভালার মনপুরা উপশজলায় ওশজাপাবডশকার বনজস্ব মজনাশরেন, ০৩টি 

বমবন বিড ও মসালার মহাম বসশেশমর মাধ্যশম বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়।  

 

৬.০। প্রভাি 

 

সারাশদশে েতভাগ বিদ্যুতায়ন কা িক্রম িাস্তিাবয়ত হিার ফশল মদশের আর্ ি-সামাবজক মপ্রোপশট ম সকল পবরিতিন 

সাবধত হশয়শছ তা বনম্নরূপ:  

 েহর, িাম, িন্দরশভশদ মদশের সকল জনগশণর জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা বনবিত হশয়শছ; 

 বিদ্যুৎ উৎপাদন এ্িাং ব্যিহার বৃবির সাশর্ মদশের মার্াবপছু বজবডবপ, বেোর হার, অর্ িননবতক সুিক-এ্র প্রবৃবি 

ঘশটশছ; 
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বিত্র 10: ১০টি উপশজলায় েতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন মঘাষণা অনুষ্ঠান 

 মার্াবপছু বিদ্যুৎ উৎপাদশনর হার ২২০ মমগাওয়াট মর্শক ৫৬০ মমগাওয়াশট উন্নীত হশয়শছ। ২০০৮ সাল প িন্ত 

ম খাশন পল্লী অঞ্চশলর মাত্র ২৭% জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধা মভাগ করত মসখাশন িতিমাশন মদশের েতভাগ জনগণ 

বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এ্শসশছ; 

 পল্লী অঞ্চশল বিদ্যুতায়শনর ফশল নতুন নতুন মপালবট্র খামার, মৎস্য খামার, মডইরী খামার, ক্ষুদ্র ও মাোরী বেল্প, 

কল-কারখানা, কুটির বেল্প, তাঁত বেল্প, মছাট-িড় অশনক ব্যিসা প্রবতষ্ঠান ইতুাবদ গশড় উঠশছ। 

 িামাঞ্চশল ইশতামশধ্য প্রায় ১.৮০ লে ক্ষুদ্র বেল্প কারখানা, ১৩,৫০০ টি মাোবর বেল্প কারখানা, ৩৭৫ টি বৃহৎ বেল্প 

কারখানায় এ্িাং ০৮ টি বিশেষ অর্ িননবতক অঞ্চশল বিদ্যুৎ সাংশ াগ প্রদান কশরশছ । ফশল, এ্সি প্রবতষ্ঠাশন ব্যাপক 

কম িসাংস্থাশনর সৃবষ্ট হশে। 

 বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃবির ফশল মদশের প্রায় ৫৫.৫৬ লে মহক্টর জবম মসশির আওতায় এ্শসশছ এ্িাং এ্শত মদশে খায 

উৎপাদন ব্যাপক পবরমাশণ বৃবির সুশ াগ বতবর হশয়শছ। কৃবষখাত  াবন্ত্রকীকরশণর মাধ্যশম খাযেস্যসহ বিবভন্ন 

েশস্যর িহুমুখীকরণ সম্ভি হশয়শছ। কৃবষখাতশক সশি িাচ্চ গুরুে প্রদান কশর মসি নীবতমালা সহজীকরণ হশয়শছ। 

 

বিত্র 11: পটুয়াখালীর পায়রায় সি িাধুবনক ১৩২০ মমগাওয়াট আলট্রা সুপার বক্রটিকুাল তাপ বিদ্যুৎ মকশের উশবাধন 
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 পল্লী অঞ্চশল িসিাসরত অসহায়, গবরি, দ্যোঃস্থ মানুশষর বিবকৎসার জন্য স্থাবপত প্রায় ১৪,০০০ কবমউবনটি 

বিবনশকর সিগুশলাশতই বিদ্যুৎ সাংশ াগ প্রদাশনর ফশল মা ও বেশুর স্বাস্থু মসিার মান বৃবি মপশয়শছ, মৃতুু ঝৌঁবক 

হ্রাস পাশে তর্া িামীণ জনগশণর স্বাস্থু সুবিধা বৃবি মপশয়শছ। তাছাড়া, সরকারী ও মিসরকারী ১৯৯৩টি 

হাসপাতাশলও বিদ্যুৎ সাংশ াগ প্রদান করা হশয়শছ। এ্শত িামীণ বিবকৎসা মসিা সূলভ ও সহজতর হশে। 

 সারাশদশের বীপাঞ্চল ও িরাঞ্চলসহ মূল ভূখণ্ড মর্শক প্রায় বিবেন্ন দূরিতী অফবিড এ্লাকার জনগণশক বিদ্যুৎ 

সুবিধার আওতায় আনা সম্ভিপর হশয়শছ; 

 িামাঞ্চশলর সি িত্র বনরিবেন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসাবরত হওয়ায় সরকার কর্তিক িাশম িসিাসরত জনগশণর তথ্য 

ও মসিা প্রাবপ্ত বনবিত করার লশেু ৪,৫৫৪ টি ইউবনয়ন পবরষদ Digital Information Centre (DIC) 

স্থাপন করা হশয়শছ। আরইবি কর্তিক এ্ই Digital Information Centre (DIC) গুশলাশত বিদ্যুৎ  

 

বিত্র 12: বিদ্যুৎ, জ্বালাবন ও খবনজ সম্পদ প্রবতমন্ত্রী কর্তিক বিদ্যুৎ বিভাশগর পশে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২’ িহণ 

সাংশ াগ প্রদাশনর ফশল জনগশণর মদারশগাড়ায় তথ্য ও মসিা প্রাবপ্তর জন্য বডবজটাল প্রযুবক্ত মপ ৌঁছাশনা সম্ভি হশয়শছ। 

এ্শত িাশমর জনগশণর তথ্য ও মসিা প্রাবপ্ত সহজ হশয়শছ এ্িাং মিকার যুিক-যুিতীশদর কম িসাংস্থাশনর সুশ াগ সৃবষ্ট 

হশয়শছ। তথ্য প্রযুবক্ত ব্যিহাশরর মাধ্যশম সমি দ্যবনয়ার সকল কা িক্রশমর সাশর্ সমৃ্পক্ত হওয়ার সুশ াগ সৃবষ্ট 

হশয়শছ।  

 এ্ছাড়াও প্রায় ৫৬,১৭২ টি প্রার্বমক বিযালয়সহ ২,৫১,২৮৯ টি বেো প্রবতষ্ঠাশন বিদ্যুৎ সাংশ াগ প্রদাশনর কারশণ 

কবম্পউটার, মাবল্টবমবডয়া প্রশজক্টর ও অন্যান্য আধুবনক উপকরণ ব্যিহার করা সম্ভি হশে। ফশল িামাঞ্চশলর 

বেো প্রবতষ্ঠানগুশলাশত বেোর গুণগতমান বৃবি পাশে। বিদ্যুৎ সুবিধার ফলশ্রুবতশত পল্লী জনপশদর ব্যাপক 

জনশগাষ্ঠী মমািাইল ও ইন্টারশনট ব্যিহাশরর সুশ াগ মপশয়শছ। 

 প্রতুন্ত িাশম বিদ্যুৎ মপ ৌঁশছ  াওয়ার ফশল মসখানকার বেোর্ীরা েহশরর আধুবনক বেো পিবত, উপকরণ 

ব্যিহাশরর মাধ্যশম বনশজশদর ম াগ্যতা, দেতা বৃবি করশত সেম হশে। আধুবনক প্রযুবক্তর ম াগাশ াগ মাধ্যশম 

(মটবলবভেন, ইন্টারশনট, মমািাইল, ইশলকট্রবনক বমবডয়া) মদে ও িবহ িবিশের সকল বিষশয় জ্ঞাত হওয়া ও 

হালনাগাদ র্াকার সুশ াশগর কারশণ তাশদর অবধকার মিাধ, করণীয়, িজিনীয় প্রভৃবত বিষশয় অিগত হওয়ার সুশ াগ 

পাশে;  ার ফশল সামাবজক কুসাংস্কার, মগাঁড়ামী, অনািার প্রভৃবতর ব্যাপাশর সশিতনতা বতবর হশয়শছ। কাশজই 
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মদশের অর্ িননবতক অিগবত, সামাবজক অিেয় হ্রাসকরণ এ্িাং সামবিকভাশি জাতীয় রাজস্ব আয় বৃবির মাধ্যশম 

পল্লী বিদ্যুতায়ন কা িক্রম ইবতিািক প্রভাি রাখশছ। 

 িাম-গশের অবধিাসীশদর আবর্ িক কম িকাশে গবত আনয়শনর মাধ্যশম িামীণ এ্িাং েহশরর অবধিাসীশদর 

জীিন াত্রার মশধ্য ভারসাম্য এ্শসশছ; 

 

বিত্র 13: ‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২’ বিদ্যুৎ বিভাশগর মাননীয় মন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী)-র বনকট হস্তান্তর 

 মদশের সকল জনসাধারণশক এ্কই মূশল্য বিদ্যুৎ প্রদাশনর মাধ্যশম বিদ্যুৎ ব্যিহাশরর বিষম্য হ্রাস হশয়শছ;  

 মদশের সি িত্র বিদ্যুৎ সুবিধা মপ শছ মদয়ার মাধ্যশম সামাবজক ও অর্ িননবতক মেশত্র বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক 

লেুমাত্রা ম মন: পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনা, দাবরদ্রতা দূরীকরণ, নারীর েমতায়ন, এ্সবডবজ লেুমাত্রা অজিনশক 

গবতেীল কশরশছ।  

 

৭.০। উপসাংহার 

েতভাগ বিদ্যুতায়ন বিদ্যুৎ বিভাশগর জন্য এ্কটি বিরাট সাফল্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেখ হাবসনার মনর্তশে বিদ্যুৎ 

বিভাগ এ্িাং এ্র অধীন সি প্রবতষ্ঠাশনর কম িকতিা-কম িিারীগশণর বনরলস পবরশ্রম ও দলগত কাশজর মাধ্যশমই এ্ই 

কঠিন মাইলফলক অজিন সম্ভিপর হশয়শছ। মুবজিিশষ ি সফলভাশি েতভাগ বিদ্যুতায়ন কা িক্রম সম্পন্ন করার ফশল 

বিদ্যুৎ বিভাগ ‘স্বাধীনতা পুরষ্কার-২০২২’ লাভ কশরশছ। বিদ্যুৎ বিভাশগর বনরলস কা িক্রশমর ফশল এ্কবদশক ম মন 

মদশের জনগশণর ঘশর ঘশর বিদ্যুৎ মপ ৌঁশছ মগশছ মতমবন ইশতামশধ্য িাাংলাশদে স্বশল্পান্নত মদে মর্শক মধ্যম আশয়র 

মদশে উন্নীত হশয়শছ। িাাংলাশদে সরকার ২০৪১ সাশলর মশধ্য উন্নত মদশে উন্নীতকরশণর লেুমাত্রা বনধ িারণ কশরশছ। 

এ্ লেুমাত্রা িাস্তিায়শনর মেশত্র বিদ্যুৎখাশতর উন্নয়ন উশল্লখশ াগ্য ভূবমকা রাখশছ। জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু মেখ মুবজবুর 

রহমাশনর স্বশের “মসানার িাাংলা” বিবনম িাশণর লশেু িামীণ জীিনমান উন্নয়্ন তর্া ২০৩০ সাশলর মশধ্য সাশ্রয়ী, 

বনভ িরশ াগ্য, আধুবনক এ্িাং মটকসই বিদ্যুৎ সরিরাহ বনবিত করার মাধ্যশম এ্সবডবজ িাস্তিায়ন কশর ২০৪১ সাশলর 

মশধ্য িাাংলাশদেশক এ্কটি সুখী, সমৃি ও উন্নত রাশে পবরণত করার লশেু িতিমাশন বিদ্যুৎ বিভাগ বনরিবছন্ন ও 

মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রদাশনর লেুমাত্রা বনধ িারণ কশরশছ। বিদ্যুৎখাশতর এ্ লেুমাত্রার অজিন িাাংলাশদেশক বভেন-২০৪১ 

অজিশন বিশেষ ভূবমকা রাখশি।  


