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ভূিমকা
�ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃ�াধীন বতৰ্মান আওয়ামী লীগ সরকার েদেশর ভিবষ্যৎ রূপা�ের এবং জাতীয় উ�য়েন নতুন
পেথ অ�সর হওয়ার লেক্ষ্য েবশ িকছু বৃ হৎ �ক� িচি�ত কেরেছ। এ লেক্ষ্য িকছু �ক� ইিতমেধ্য ‘ফা� �্যাক’ �ক� িহেসেব
অ�ািধকার পাে�। �য়ং মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনা এগুেলার মূ ল ভাবনা, সূ চনার সােথ যু � েথেকেছন ও বা�বায়েনর
অ�গিত তদারিক করেছন। ফেল এেক্ষে� সবৰ্া�ীন অ�গিত সািধত হে�।
বাংলােদেশর েটকসই উ�য়েনর লেক্ষ্য বতৰ্মান সরকার েযাগােযাগ ও িবদু ্যৎ খােতর উ�য়েন িবেশষ নজর িদে�। প�া বহুমুখী
েসতু েথেক শুরু কের েদেশর �থম পারমাণিবক িবদু ্যৎেক�, েসই সােথ গভীর সমু�ব�র এমন েবশ িকছু ্ �ে�র �ক�
এখন বা�বায়নাধীন। এরই মেধ্য অিজৰ্ত হেয়েছ উে�খেযাগ্য অ�গিত। এর ফেল দীঘৰ্িদেনর বি�ত নানা অ�েল জীবনমােনর
পিরবতৰ্ন হে�, �ত গেড় উঠেছ ব্যবসা-বািণেজ্যর সু েযাগসু িবধা, কমৰ্সং�ােনর সু েযাগ সৃ ি� হে�, আর আ�জৰ্ািতক
িবিনেয়ােগর �বাহ বাড়েছ, যা জাতীয় �বৃ ি�েত আরও উ�ীপনার স�ার করেছ।
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বাংলােদশ সবৰ্িন� মাথািপছু �ালানী ব্যবহারস�� একিট
উ�য়নশীল েদশ। ভিবষ্যেতর �ালানী চািহদা সামলােনার
কিঠন পরীক্ষা েমাকােবলা করেত এবং জাতীয় �ালানী
িনরাপ�া িনি�ত করেত িবদু ্যৎ ও �ালানী �ক� বা�বায়ন
বাংলােদেশর জন্য একিট জাতীয় গুরু�পূ ণৰ্ িবষয় হেয়
দাঁিড়েয়েছ।
২০০৯ সােল যখন আওয়ামী লীেগর েনতৃ�াধীন সরকার
ক্ষমতায় আেস, তখন জািত ভয়াবহ িবদু ্যৎ সংকেটর মেধ্য
িদেয় যাি�ল। েসসময় গড় িবদু ্যৎ চািহদা িছল �ায় ৬,০০০
েমগাওয়াট, িক� েদেশর িবদু ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা িছল
৫,০০০ েমগাওয়ােটরও কম। �ী�কােল আট েথেক দশ
ঘ�ার েলাডেশিডং অসহনীয় দু েভৰ্ােগর সৃ ি� করত। এখন
২০১৮ সােল এেস উৎপাদন ক্ষমতা ১৬,০০০
েমগাওয়ােটরও েবিশ, যা ক্ষমতাসীন দেলর িনবৰ্াচনী
ইশেতহাের েঘািষত িবদু ্যৎ উৎপাদন লক্ষ্যমা�া অজৰ্েনর
�মাণ।

িবদু ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতার বিল� উ�িত সে�ও বতৰ্মান
উৎপাদন ক্ষমতাও �মবধৰ্মান চািহদা েমটােত পরীক্ষার
স�ু খীন। বাংলােদেশর িবদু ্যৎেক�সমূ হ ১০,০০০
েমগাওয়াট চািহদার িবপরীেত ৯,৮৯১ েমগাওয়াট িবদু ্যৎ
উৎপাদন কেরেছ। েসইসােথ িবদু ্যৎখাত আগামী ৫ বছের
আরও ১১,৬০০ েমগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা েযাগ
করেত একিট সু বৃহৎ পিরক�না �হণ কেরেছ, যােত
বাংলােদেশর সকল নাগিরেকর কােছ মানস�� ও
িনভৰ্রেযাগ্য িবদু ্যৎ েপৗঁেছ েদওয়া যায় এবং একইসে�
িশ�খােতর �তবিধৰ্�ু চািহদা েমটােনা যায়। বাংলােদেশ
িবদু ্যৎ সংেযাগ�া� �াহেকর সংখ্যা ২০১৭ সােল দু ই
েকািট ৬০ লেক্ষ উ�ীত হেয়েছ। এই সমেয় িবদু ্যৎ
স�ালন লাইন ১০,৪৩৬ িকেলািমটাের এবং িবদু ্যৎ
িবতরণ লাইন ৪০১,০০০ িকেলািমটাের উ�ীত হেয়েছ।

২০১৪ সােলর জানু য়াির মাস েথেক ২০১৭ সােলর িডেস�র
মাস পযৰ্� সরকাির ও েবসরকাির উেদ্যােগ ৪,০৮৬
েমগাওয়াট ক্ষমতাস�� ২৮িট িবদু ্যৎেক� �াপন করা
হেয়েছ। বতৰ্মােন ৭,৩৩৮ েমগাওয়াট ক্ষমতাস�� ১৭িট
সরকাির িবদু ্যৎেক� এবং ৫,৫৬৪ েমগাওয়াট ক্ষমতাস��
২৩িট ব্যি�খােতর িবদু ্যৎেক� িনমৰ্াণাধীন রেয়েছ। এই
সমেয় ‘সবার জন্য িবদু ্যৎ’ কমৰ্সূিচর আওতায় সরকার
২৬িট উপেজলােক শতভাগ িবদু ্যতায়েনর অধীেন আনেত
সক্ষম হেয়েছ।
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িবদু ্যৎ খােতর সাফল্য
বাংলােদশ সরকার ‘রূপক� ২০২১’-এ ধাযৰ্কৃত
লক্ষ্যসমূ েহর বা�বায়েন িনরলস কাজ কের যাে�। িবদু ্যৎ
িবভাগ ২০২১ সােলর মেধ্য জনগেণর কােছ ১০০ শতাংশ
িবদু ্যৎ �াপ্যতা িনি�ত করেত �িত�িতব�। ২০০৯ সােল
িবদু ্যৎ �াপ্যতা িছল ৪৭%, যা এখন েবেড় হেয়েছ ৮৩%।
আশা করা যায় েয ২০২১ সােলর েবশ আেগই ১০০%
জনেগা�ীেক িবদু ্যৎ েসবার আওতায় আনা স�ব হেব।
িবদু ্যৎ খােতর রূপক� অনু সাের ২০২১ সােলর মেধ্য
সকেলর জন্য সু লভ মূ েল্য িনভৰ্রেযাগ্য িবদু ্যৎ িনি�ত করা
হেব।
সরকার িবদু ্যৎ খােতর উ�য়েন একিট সামি�ক
কমৰ্পিরক�না �হণ কেরেছ। ফেল অথৰ্নীিত ও িশ�খােতর
�বৃ ি� এবং নগরায়ন হে�। িবদু ্যেতর চািহদা চ�বৃ ি�
হাের �েমই বৃ ি� পাে�। ২০১৫-১৬ সােল ১,৫৮৬
েমগাওয়াট িবদু ্যৎ জাতীয় ি�েড যু � করা হয়। মাথািপছু
িবদু ্যৎ ব্যবহার এবং �াহক সংখ্যার তুলনা কেরও িবদু ্যৎ
উৎপাদেনর উ�িত উপলি� করা যায়। ১৯৭১-২০০৯
সােলর মেধ্য যা অিজৰ্ত হেয়িছল, তার িতনগুণ অ�গিত
সািধত হেয়েছ বতৰ্মান সরকােরর গত ৯ বছেরর
শাসনকােল।
নবায়নেযাগ্য �ালানীেত গুরু�ােরাপ
েদেশর ভিবষ্যৎ �ালানী িনরাপ�ার িবষয়িট িবেবচনায়
িনেয় সরকার নবায়নেযাগ্য �ালানী িবষেয় যথাযথ গুরু�
িদে�। েদেশ নবায়নেযাগ্য �ালানী �যু ি� আ�ীকৃত
করেত সরকার ২০০৮ সােল নবায়নেযাগ্য �ালানী নীিত
অনু েমাদন কের। এই নীিতর উে�শ্য হেলা নবায়নেযাগ্য
�ালানী স�েদর স�াবনা কােজ লাগােনা এবং সাধারণ
মানু েষর মেধ্য িবষয়িট তুেল ধরা, েসইসােথ সরকাির ও
েবসরকাির খােত িবিনেয়াগ উৎসািহত করা ও সহায়তা
করা। নবায়নেযাগ্য �ালানী নীিত ছাড়াও অন্যান্য আইন,
নীিত ও িবিধমালা বাংলােদেশ নবায়নেযাগ্য �ালানীর
িবকােশ সহায়ক ভূ িমকা পালন করেছ।
নবায়নেযাগ্য �ালানী উ�য়েন �ািত�ািনক কাঠােমা
েটকসই ও নবায়নেযাগ্য �ালানী উ�য়ন কতৃৰ্পক্ষ আইন
২০১২ সােলর িডেস�র মােস পাশ করা হয়। এর উে�শ্য
হেলা েদেশ নবায়নেযাগ্য �ালানী ও �ালানী দক্ষতা
কমৰ্সূিচ িবকাশ, উ�য়ন ও সম�য় করা। সরকােরর
নীিতেত ধাযৰ্ লক্ষ্যমা�া পূ রেণ ��, মধ্য ও দীঘৰ্েময়াদী
পিরক�না �ণয়ন করা হেয়েছ। এই আইেনর আেলােক
সরকাির ও েবসরকাির সং�া কতৃৰ্ক বা�বািয়ত সকল
নবায়নেযাগ্য �ালানী কমৰ্সূিচ ও কমৰ্কা� তদারিক করা
০৬

বাংলােদশ িবদু ্যৎ উ�য়ন েবাডৰ্

২০১৮ সােল বাংলােদেশর
িবদু ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা

১৬,০০০

েমগাওয়াট
িবদু ্যৎ উৎপাদন

১৬,০০০
েমগাওয়াট

৫,০০০

েমগাওয়াট
২০০৯
িবদু ্যৎ সু িবধা
পাওয়া জনসংখ্যা

২০১৮

৮৩%

৪৭%
২০০৯

২০১৮

সরকােরর
ভিবষ্যৎ পিরক�না

২৪,০০০

৪০,০০০

২০২১

২০৩০

েমগাওয়াট

েমগাওয়াট

২০১৭ সােল

২৬ উপেজলা
১০০%

িবদু ্যেতর আওতায়
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হে�। নবায়নেযাগ্য �ালানী �ক�সমূ েহর অথৰ্ায়ন ও
�েণাদনা ব্যব�ায়ও উ�াবন করা হেয়েছ।
বাংলােদেশর নবায়নেযাগ্য �ালানী স�দ
বাংলােদেশ নবায়নেযাগ্য �ালানীর স�াবনা উ�ল,
িবেশষত েসৗরিবদু ্যৎ খােত। তেব অদূ র ভিবষ্যেত
নবায়নেযাগ্য �ালানী মূ লত �থাগত �ালানীর স�ূ রক
িহেসেবই িবরাজ করেব। তেব জাতীয় ি�েডর বাইের থাকা
েভা�ােদর কােছ িবদু ্যৎ েসবা েপৗঁছােত িকংবা েযখােন ি�ড
সংেযাগ েপৗঁছােত েদির হে� েসখােন নবায়নেযাগ্য
�ালানীর ভূ িমকা গুরু�পূ ণৰ্। বাংলােদেশ নবায়নেযাগ্য
�ালানীর �ধান উৎসগুেলা িন�রূপ:
বায়ু �ালানী
বাংলােদেশর ৭০০ িকেলািমটার দীঘৰ্ একিট সমু� উপকূল
রেয়েছ, আর বে�াপসাগের েবশ িকছু �ীপ রেয়েছ। ভারত
মহাসাগর েথেক আগত দিক্ষণ/দিক্ষণ-পি�মমুখী েমৗসু িম
বায়ু িদেয় বায়ু খামাের িবদু ্যৎ উৎপাদন করা স�ব।
সরকাির ও েবসরকাির উেদ্যােগ বায়ু শি� কােজ লািগেয়
িবদু ্যৎ উৎপাদেনর পিরক�না করেছ সরকার। এ লেক্ষ্য
বায়ু স�দ জিরপ �ক� �হণ করা হেয়েছ। বতৰ্মােন েদেশ
েবশ িকছু বায়ু স�দ যাচাই কমৰ্সূিচ চলমান আেছ।
ৈজবব�
ৈজবব� েথেক �ালানী উৎপাদেনর স�াবনা �ামীণ ও
নগর উভয় অ�েলই আেছ। েগাবর ছাড়াও কাঠ, বনজ
অবেশষ, েপৗর অ�েলর কিঠন বজৰ্্য এবং েপাি� বজৰ্্য
ৈজবব� �ালানীর সু �চিলত উৎস।
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জলিবদু ্যৎ �ক�
পাবৰ্ত্য চ��ােমর িকছু পাহািড় এলাকা বাদ িদেল
বাংলােদেশর ভূ িম সমতল। ফেল পাবৰ্ত্য চ��াম ব্যতীত
অন্য� জলিবদু ্যৎ উৎপাদেনর জন্য পযৰ্া� ঢাল েনই।
শুধু মা� পাবৰ্ত্য চ��ােম কা�াইেয় একমা�
জলিবদু ্যৎেক�িট (২৩০ েমগাওয়াট) চালু আেছ। িকছু
ক্ষু� িবদু ্যৎেক� এই অ�েল �াপেনর কথা িচ�া করা
েযেত পাের।
নবায়নেযাগ্য �ালানী খােত অ�গিত
গত কেয়ক বছের নবায়নেযাগ্য �ালানী খােত
উে�খেযাগ্য অ�গিত সািধত হেয়েছ। বতৰ্মােন
নবায়নেযাগ্য �ালানী উৎস েথেক ৪০৪ েমগাওয়াট িবদু ্যৎ
উৎপািদত হে�। বাংলােদেশ েসালার েহাম িসে�ম
(এসএইচএস) বা বািড়িভি�ক েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া
সাফেল্যর মুখ েদখেছ। �ামা�েল এিট ব্যাপক জনি�য়,
িবেশষত ি�েডর বাইের থাকা অ�লসমূ েহ।
নবায়নেযাগ্য �ালানী েথেক িবদু ্যৎ উৎপাদেনর লক্ষ্যমা�া
সরকােরর নবায়নেযাগ্য �ালানী নীিতর লক্ষ্যমা�া
অনু সাের নবায়নেযাগ্য �ালানী েথেক অ�ত ৮০০
েমগাওয়াট িবদু ্যৎ উৎপাদেনর পিরক�না আেছ। সরকাির
ও েবসরকাির উেদ্যােগ নবায়নেযাগ্য �ালানী িদেয়
�ত্যািশত িবদু ্যৎ উৎপাদন িন�রূপ:

০৭

২০০৯ সাল েথেক

৪,৫০,০০,০০০

বািড়িভি�ক েসৗরিবদু ্যৎ
ব্যব�া �ািপত হেয়েছ

৬,০০,০০,০০০
েকািট �াপেনর
অেপক্ষায়

েসৗরিবদু ্যৎ

ি�েড যু � েসৗরিবদু ্যৎ

বাংলােদশ ২০০৩০’ ও ২৬০৪৫’ উ�র অক্ষেরখার মেধ্য
অবি�ত িবধায় এেত �িত বছর ৩০০ িদন গেড় ৫
িকেলাওয়াট ঘ�া/বগৰ্িমটার েসৗর িবিকরণ িনপিতত হয়।
বাংলােদেশ ৈদিনক ৭ েথেক ১০ ঘ�া সূ যৰ্ােলাক আেস।
এই িবপুল েসৗর �ালানী বাংলােদেশর িবিভ� খােতর জন্য
িবপুল স�াবনা ধারণ করেছ। এর যথাযথ ব্যবহার �থাগত
জীবা� �ালানীিভি�ক িবদু ্যৎ উৎপাদন �ােস ভূ িমকা
রাখেব। েসইসােথ ভিবষ্যৎ �জে�র জন্য সবুজ পিরেবশ
িনি�ত করেব।

বাংলােদেশর �থম ি�েড স�ৃ � েসৗরিবদু ্যৎ েক�িট
জামালপুেরর সিরষাবািড়েত �ািপত হয়, যার সক্ষমতা ৩
েমগাওয়াট। এিট েদেশর বৃ হ�ম েসৗর ক্ষু�ি�ড �ক�।
এছাড়া সু নামগে� িবে�র অন্যতম বৃ হৎ েসৗর ক্ষু�ি�ড
�ািপত হেয়েছ। এই �ক� সু নামগে�র �ত্য� হাওর
অ�েলর �াি�ক �ামীণ জনেগা�ীর কােছ িবদু ্যৎ েপৗঁেছ
িদে�, যােত �ায় ১,০০০ পিরবার েসৗরিবদু ্যেতর মাধ্যেম
ি�েডর সমমােনর িবদু ্যৎ পাে�। ি�েডর বাইের থাকা
অ�েল িবদু ্যতায়েনর অংশ িহেসেব সরকার বািড়িভি�ক
েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া, েসৗর ক্ষু�ি�ড, অিতক্ষু� ি�ড কমৰ্সূিচ
�হণ কেরেছ। এ পযৰ্� ি�ডবিহভূ ৰ্ত �ামা�েল ৪.৫
েকািট বািড়িভি�ক েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া, ১০িট েসৗর ক্ষু�ি�ড
�ািপত হেয়েছ। সরকার ২০১৮ সােলর মেধ্য ৬ েকািট
বািড়িভি�ক েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া ও ৫০িট েসৗর ক্ষু�ি�ড
ব্যব�া �াপন করার পিরক�না িনেয়েছ যা সম�
জনসংখ্যার ১০ শতাংশেক েসবা িদেত পারেব।

বািড়িভি�ক েসৗরিবদু ্যৎ বা এসএইচএস কমৰ্সূিচ
ইন�া�াকচার েডেভলপেম� েকা�ািন িলিমেটেডর
(ইডকল) েসৗর�ালানী কমৰ্সূিচর আওতায় িব�ব্যাংক,
ে�াবাল
এনভায়রনেম�
ফ্যািসিলিট
(িজইএফ),
েকএফডি�উ েডেভলপেম� ব্যাংক, িজআইেজড, এশীয়
উ�য়ন ব্যাংক ও ইসলািম উ�য়ন ব্যাংেকর সহায়তায়
�ত্য� �ামা�েল বািড়িভি�ক েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া তথা
েসালার েহাম িসে�ম বা এসএইচএস �সাের কাজ করেছ
। ইডকল ২০০৩ সােলর জানু য়ািরেত কমৰ্সূিচ আর� কের
এবং ২০১৫ সােলর জুলাই মাস নাগাদ এিট ৩৫ লেক্ষরও
অিধক বািড়িভি�ক েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া অথৰ্ায়ন কেরেছ যার
েমাট সক্ষমতা ১৫০ েমগাওয়াট। ইডকল ২০১৬ সাল
নাগাদ ৬০ লক্ষ বািড়িভি�ক েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া অথৰ্ায়ন
কেরেছ।
০৮

সরকাির ও আধাসরকাির দ�ের েসৗরছাদ কমৰ্সূিচ
িবদু ্যেতর �মবধৰ্মান চািহদা েমটােত সরকাির ও
আধাসরকাির অিফসসমূ হ তােদর বািত ও পাখার িবদু ্যেতর
জন্য ছাদ েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া �াপন শুরু কের। এ পযৰ্� ৩
েমগাওয়াট ক্ষমতাস�� ছাদ েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া �ািপত
হেয়েছ।
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েসৗর েসচ
বাংলােদশ মূ লত একিট কৃিষিভি�ক েদশ যােত ৭৫.৬ লক্ষ
েহ�র েসচেযাগ্য জিম আেছ। শুকেনা েমৗসু েম (জানু য়াির
েথেক এি�ল মােস) েসেচর জন্য িবপুল পিরমাণ পািনর
�েয়াজন হয়। �িত বছর ১ িমিলয়ন এমিট আমদািন করা
িডেজেল �ায় ১৪.২ লক্ষ িডেজলচািলত েসচ পা� চেল।
অন্যিদেক ৩.৩ লক্ষ ৈবদু ্যিতক েসচ পাে� িবদু ্যেতর চািহদা
�ায় ১,৭০০ েমগাওয়াট। এ পিরি�িতেত েসৗর েসচ
পাে�র ব্যবহােরর িবপুল সু েযাগ িবদ্যমান। সরকার
১৮,৭০০ িডেজলচািলত েসচপা� �িত�াপন কের েসৗর
েসচপা� বসােনার কমৰ্সূিচ �হণ কেরেছ। এই কমৰ্সূিচর
আওতায় �ায় ১৫০ েমগাওয়াট িবদু ্যৎ উৎপািদত হেব।
ি�েড যু � েসৗর পাকৰ্
েবসরকাির উেদ্যােগ �ািপত েসৗর ক্ষু�ি�ড েথেক
উৎপািদত িবদু ্যৎ �ামীণ জনসাধারেণর জন্য দু মূৰ্ল্য।
কােজই সরকার �ায় ৭৯৩ েমগাওয়াট ক্ষমতাস�� নানা
ি�ডস�ৃ � েসৗর পাকৰ্ �ক� �হণ কেরেছ। এগুেলা
রা�ীয় মািলকানাধীন নানা পিরেষবা েকা�ািন বা
েবসরকাির উেদ্যা�ারা বা�বায়ন করেব। এসকল
কমৰ্সূিচর অ�গিত িবিভ� পযৰ্ােয় রেয়েছ।
ৈজবব�
বাংলােদেশ িসংহভাগ জনেগা�ী রা�া ও খাবার-দাবার গরম
করার জন্য ৈজবব� ব্যবহার কের। বাসাবািড়র রা�াবা�ায়
�েয়াজনীয় িবদু ্যৎ চািহদার �ায় ৯০ শতাংশ িবদু ্যৎ এই
ৈজবব� উৎস েথেক আেস। বাংলােদেশ আনু মািনক ৩
েকািট বাসাবািড় আেছ যার েবিশর ভাগ �ামীণ অ�েল
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অবি�ত। রা�ার ফেল সৃ � িবষা� েধাঁয়ায় মানু েষর �া�্য
িবেশষ কের নারী ও িশশুেদর �া�্য গুরুতর ঝুঁিকর মুেখ
পেড়। িক� এ কথা খুব কম েলাকই জােন। এক �া�লেন
েদখা যায় কিঠন �ালানী ব্যবহােরর ফেল ২.৪ েকািট
�ামীণ ও �ায় ৬০ লক্ষ শহুের বাংলােদিশ গাহৰ্�্য
বায়ু দূষেণর মুেখামুিখ। �ল� ৈজবব� েথেক িনগৰ্ত দূ ষণীয়
পদাথৰ্ জলবায়ু পিরবতৰ্েনও ভূ িমকা রােখ।
বাংলােদেশর পিরবারসমূ হ সচরাচর রা�ার জন্য �থাগত
চুলা ব্যবহার কের। যেথ� তাপ ক্ষয় এবং কােলা েধাঁয়া
ছড়ােনার কারেণ এসব চুলার দক্ষতা কম। উ�ত চুলা
অথৰ্াৎ ই�ু ভড কুকে�াভ বা আইিসএস হেলা এমন
�থাগত চুলা যােক উ�তর তাপীয় দক্ষতায় উ�ীত করা
এবং দূ ষণীয় পদাথৰ্ িনগৰ্মন �ােসর জন্য রূপা�িরত করা
হেয়েছ। বাংলােদশ ৈবজ্ঞািনক ও িশ� গেবষণা কাউি�েলর
(িবিসএসআইআর) ইনি�িটউট অব ফুেয়ল িরসাচৰ্ অ্যা�
েডেভলপেম� ৈজবব� ও আইিসএস িনেয় ১৯৭৩ সাল
েথেক নানা পাইলট �ক� চািলেয় আসেছ।
দাতা সং�ার সহায়তা িনেয় সরকার �ামা�েল আইিসএস
জনি�য় করার জন্য একিট কমৰ্সূিচ ৈতির কেরেছ। ২০১৩
সােল একিট জাতীয় কমৰ্পিরক�না উে�াধন করা হয়।
িজআইেজড, এসএনিভ েনদারল্যা�স, ইউএসএইড
ক্যাটালাইিজং ি�ন এনািজৰ্ ইন বাংলােদশ (িসিসইিব) এবং
ে�াবাল অ্যালােয়� ফর ি�ন কুকে�াভস ইত্যািদ
দাতাসং�া িবিভ� আিথৰ্ক কাঠােমার অধীেন এই খােত
কাজ করেছ। এখন পযৰ্� ৫ লক্ষ আইিসএস ব্যবহৃত হে�
। ২০২০ সােলর মেধ্য সরকার ৩ েকািট আইিসএস
�াপেনর পিরক�না িনেয়েছ।

০৯

িবদু ্যৎ দক্ষতা বৃ ি�র উেদ্যাগ
ি�েপইড িমটািরং ব্যব�া বা পূ বৰ্েশািধত িমটািরং ব্যব�া:
েদশজুেড় সহেজ িবল পিরেশাধ ও শতভাগ িবদু ্যৎ িবল
আদােয়র জন্য ি�েপইড িমটািরং ব্যব�া চালু করা হেয়েছ
। এখন পযৰ্� �ায় ৭ লক্ষ ি�েপইড িমটার �াপন করা
হেয়েছ এবং আরও ২৭ লক্ষ ২০১৮ সােলর জুন মােসর
মেধ্য �ািপত হেব। এসব ি�েপইড িমটার �াপেনর পর
পূ েবৰ্ িবল েশাধ করা েভা�ােদর কাছ েথেক েকান পাওনা
িহসাব থাকেব না। তদু পির ি�েপইড িমটার চালু র ফেল
িসে�ম লস বা ব্যব�াগত ক্ষয়ক্ষিত যেথ� কমােনা িগেয়েছ
এবং েভা�া চািহদাও �াস েপেয়েছ।
উ� েভাে�জ িডিস (এইচিভিডিস): ভারেতর বহরমপুর
েথেক বাংলােদেশর েভড়ামারা ি�ড সংেযাগ িদেয় ৫০০
েমগাওয়াট িবদু ্যৎ আমদািনর জন্য �থম ৪০০
েকিভ-এইচিভিডিস লাইন �াপন করা হেয়েছ। এিস েথেক
উ� েভাে�জ িডিসেত িবদু ্যৎ রূপা�ের এবং তারপর
েভড়ামারা েকে� তােক ২৩ েকিভ এিসেত রূপা�েরর জন্য
৫৪.৭ িসেকিট-িকিম ১,১১৩ এমিসএম ডাবল সািকৰ্ট লাইন
�ািপত হয় ২০১৩ সােল।
িবদু ্যৎ খােত তথ্য ও েযাগােযাগ �যু ি� বা আইিসিট:
�াহকেসবার মােনা�য়ন, দক্ষতা, ��তা ও জবাবিদিহতা
বৃ ি�র মাধ্যেম সু শাসন �িত�ার লেক্ষ্য িবদু ্যৎ িবভাগ এই
খােতর িডিজটালকরেণর উেদ্যাগ িনেয় তা বা�বায়ন
কেরেছ। অনলাইন িবদু ্যৎ সংেযাগ ও িবল পিরেশাধ ব্যব�া
ছাড়াও অনলাইন অিভেযাগ ব্যব�াপনা চালু করা হেয়েছ।
১০

িবদু ্যৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালেয়র একিট
পিরপূ ণৰ্ ওেয়বসাইট িনমৰ্াণ করা হেয়েছ, যা সামািজক
েযাগােযাগ ও �চারণায় ভূ িমকা রাখেছ।
ভূ গভৰ্� ব্যব�া: সরকার েদেশর �ধান �ধান শহের
ভ‚গভৰ্� িবতরণ ব্যব�া িনমৰ্ােণর িস�া� িনেয়েছ। এর
উে�শ্য হেলা আধু িনক শহের অ�সর িবদু ্যৎ সরবরাহ
ব্যব�া �দান করা। আধু িনক েদেশর উপেযাগী ভূ গভৰ্�
িবদু ্যৎ িবতরণ ব্যব�ায় রূপা�েরর জন্য রা�ীয়
মািলকানাধীণ িবদু ্যৎ িবতরণ েকা�ািনসমূ হ ভূ গভৰ্�
িবতরণ সাবে�শন ও সরবরাহ লাইন �াপেনর জন্য নানা
পিরক�না �হণ কেরেছ।
িবদু ্যৎ অংশীদাির
িবদু ্যৎ স�ালেন সরকাির-েবসরকাির অংশীদাির� বা
িপিপিপ: সরকার িপিপিপর অধীেন �থমবােরর মেতা
িবদু ্যৎ স�ালন �ক� বা�বায়েনর িস�া� িনেয়েছ।
উে�খ্য, ১৯৯৭ সােল বতৰ্মান সরকােরর �থম দফায়
েদেশ িপিপিপর সূ চনা কেরিছল।
আ�ঃসীমা� িবদু ্যৎ বািণজ্য (িসিবইিট): আ�িলক
সহেযািগতার মধ্য িদেয় িবদু ্যৎ িবিনময় এই আমেল শুরু
হেয়েছ। ভারেতর আ�িলক ি�ড েথেক ৬৬০ েমগাওয়াট
িবদু ্যৎ আমদািন িসিবইিটর মাধ্যেম শুরু করা হেয়েছ।
২০২১ সােলর মেধ্য আরও ৩,৫০০ েমগাওয়াট িবদু ্যৎ
আ�িলক সহেযািগতার মাধ্যেম আমদািন করার পিরক�না
েনওয়া হেয়েছ।
বাংলােদশ উ�য়ন ��মালা �বৃ ি�র জন্য অবকাঠােমা

চ্যােল�সমূ হ
েদশীয় গ্যােসর মজুদ �াস: বাংলােদশ িবদু ্যৎ উৎপাদেনর
জন্য মূ লত েদশীয় গ্যােসর উপর িনভৰ্রশীল িছল: ২০০৯
সােল েমাট উৎপাদেনর ৯৬ শতাংশই িছল গ্যাসিভি�ক।
বতৰ্মােন গ্যােসর েদশীয় উৎসসমূ হ অিনভৰ্রেযাগ্য হেয় পড়েছ
। ��ািবত িবদু ্যৎ ব্যব�ার মহাপিরক�না ২০১৬ অনু সাের
িবদু ্যৎ উৎপাদেনর ৬০-৭০% আমদািনকৃত িবদু ্যৎ ও
আমদািনকৃত তরলীকৃত �াকৃিতক গ্যােসর উপর িনভৰ্রশীল
হেব।
ি�েডর ি�িতশীলতা
িবদু ্যৎ উৎপাদেনর সােথ পা�া িদেয় বাংলােদেশ স�ালন
ক্ষমতা বৃ ি� পাে� না, ফেল গুরু�পূ ণৰ্ িকছু বািণিজ্যক
কিরেডাের (যথা চ��াম ও কুিম�া) সরবরােহ ব্যাঘাত সৃ ি�
হে�। অ�ত্যািশতভােব িবদু ্যৎ চেল যাওয়ার ঘটনা েদেশর
িবদু ্যৎ ি�েডর িনরাপ�া ও ি�িতশীলতা িনেয় সংশয় দূ র
করেত িদে� না। সাধারণ িদেন বাংলােদেশ িবদু ্যৎ ব্যব�ার
ি�েকােয়ি� ৪৮.৯-৫১.২ হাজৰ্ থােক, যা িবেশষ আপিতক
পিরি�িতেত সবৰ্িন� ৪৮.৭ হাজৰ্ এবং সেবৰ্া� ৫১.৫ হাজৰ্
পযৰ্� েযেত পাের। এিট িবদু ্যৎ ব্যব�ার িনভৰ্রেযাগ্যতার বড়
বাধা এবং এর ফেল অথৰ্নীিতও িবপুল ক্ষিতর মুেখামুিখ হয়।
িবতরেণ ব্যাঘাত
বাংলােদেশ বতৰ্মান িবতরণ লাইেনর ক্ষমতা �ায় ৪ লক্ষ
২০ হাজার িকেলািমটার আর সাবে�শেনর ক্ষমতা �ায় ২০
হাজার এমিভএ। গত ৯ বছের লক্ষণীয় অ�গিত সে�ও
মান িনি�তকরণ এবং ২০২১ সােল সকেলর জন্য
িনরবি�� ও িনভৰ্রেযাগ্য িবদু ্যৎ িনি�ত করেত বতৰ্মান
িবতরণ অবকাঠােমা পযৰ্া� নয়। সরকােরর রূপক� ২০২১
পূ রণ করেত িবপুলসংখ্যক িবতরণ লাইন ও সাবে�শন
িনমৰ্াণ �েয়াজন। এ খােতর �ধান চ্যােল�সমূ েহর মেধ্য
রেয়েছ �ক� অথৰ্ায়ন, িবদ্যমান অবকাঠােমার মােনা�য়ন,
সময়মেতা �ক� বা�বায়ন, ওভারেহড ব্যব�া েথেক
ভূ গভৰ্� ব্যব�ায় রূপা�র, �াটৰ্ ি�েডর বা�বায়ন এবং
ি�েপইড িমটািরং ব্যব�া।
ভূ িমর �াপ্যতা

দরকার।
ি�ড বিহভূ ৰ্ত অ�েল িবদু ্যতায়ন: সরকার ২০২১ সােলর
মেধ্য সকেলর জন্য মানস�� ও িনভৰ্রেযাগ্য িবদু ্যৎ
সরবরাহ িনি�ত করেত চায়। িক� এই লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন
�ধান চ্যােল� বাংলােদেশর ি�ডবিহভূ ৰ্ত অ�লসমূ েহ
িবদু ্যতায়ন। কারণ জাতীয় ি�েডর স�সারণ অিত ব্যয় ও
সময়সােপক্ষ। এই বাধা অিত�েম সরকার ি�ডবিহভূ ৰ্ত
�ামীণ অ�ল, �ত্য� �ীপ ও পাবৰ্ত্য এলাকায় িবদু ্যতায়েন
নবায়নেযাগ্য �ালানী স�দ উ�য়েনর উেদ্যাগ �হণ
কেরেছ।
চ্যােল� অিত�েম পদেক্ষপসমূ হ
�ালানী বহুমুখীকরণ: বাংলােদেশ িবদু ্যৎ উৎপাদেনর �ধান
�ালানী হেলা �াকৃিতক গ্যাস। িক� �াকৃিতক গ্যাস িদন
িদন িনঃেশিষত হেয় যাে�। িবদু ্যৎ উৎপাদেন �াথিমক
�ালানীর গুরু� উপলি� কের সরকার বাংলােদেশর
�ালানী সমাহারেক আরও বহুমুখী কেরেছ। িবদু ্যৎ
উৎপাদেনর জন্য গ্যােসর পাশাপািশ কয়লা, তরলীকৃত
�াকৃিতক গ্যাস বা এলএনিজ এবং অন্যান্য �ালানী �মশ
ব্যবহাের আনার পিরক�না করেছ সরকার। �ালানী
িনরাপ�া িনি�ত করেত সরকার িবদু ্যৎ ব্যব�া
মহাপিরক�না বা পাওয়ার িসে�ম মা�ার �্যান ২০১৬
��ত কেরেছ যােত গ্যাস, কয়লা, এলএনিজ, তরল
�ালানী, ৈ�ত �ালানী, পারমাণিবক ও নবায়নেযাগ্য
�ালানী স�দেক িবেবচনায় েনওয়া হেয়েছ। সরকার
�িতেবশী েদশসমূ হ েথেকও িবদু ্যৎ আমদািনর উেদ্যাগ
িনেয়েছ।
িবতরণ বৃ ি�
বাংলােদেশর জনসাধারেণর জন্য িনভৰ্রেযাগ্য, মানস��
ও িনরবি�� িবদু ্যৎ িনি�ত করেত শি�শালী িবতরণ
েনটওয়াকৰ্ অপিরহাযৰ্। বতৰ্মান িবতরণ লাইন ও
সাবে�শেনর ক্ষমতা েভা�াসাধারেণর কােছ িনরবি��
িবদু ্যৎ েপৗঁছােনার জন্য যেথ� নয়। তাছাড়া ১৫৯
িকেলািমটার নতুন লাইন িনমৰ্ােণর পাশাপািশ িবদ্যমান
িবতরণ ব্যব�ার বধৰ্ন ও আধু িনকায়ন �েয়াজন।

বাংলােদেশ িবদু ্যৎ উপাদন বৃ ি�েত েয িজিনসিট অন্যতম
বড় বাধা তা হেলা ভূ িমর �াপ্যতা। তা কয়লা উে�ালন
েহাক, তাপিবদু ্যৎ উৎপাদন েহাক, িকংবা পিরেষবামা�ার
েসৗর বা জলিবদু ্যৎ েহাক। পৃ িথবীেত সবৰ্ািধক জনসংখ্যার
ঘন�ধারী েদেশর মেধ্য বাংলােদশ অন্যতম। িব�ব্যাংেকর
িহসাবমেত বাংলােদেশর ভূ িমর ৫৯% আবাদেযাগ্য, ১১%
বনািয়ত। জনসংখ্যার ৬৬% এখনও �ামা�েল বাস কের।
এই সীমাব�তািট গুরু� সহকাের ব্যব�াপনা করার
বাংলােদশ উ�য়ন ��মালা �বৃ ি�র জন্য অবকাঠােমা

১১

২

সু বৃহৎ
িবদু্যৎেক�
�ক�

রূপপুর পারমাণিবক িবদু ্যৎেক�
বাংলােদেশর �থম পারমাণিবক িবদু ্যৎেক� রূপপুর
পারমাণিবক িবদু ্যৎেক� বতৰ্মােন িনমৰ্াণাধীন। ২.৪
িগগাওয়াট ক্ষমতাস�� এই েক�িট পাবনা েজলায় প�ার
তীের অবি�ত। রািশয়ার আিথৰ্ক ও কািরগির সহায়তায়
বাংলােদশ এই েক�িট িনমৰ্াণ করেছ। এর িনমৰ্াণ স��
হেল বাংলােদশ দিক্ষণ এিশয়ায় েবসামিরক পারমাণিবক
সু িবধাস�� তৃতীয় েদশ হেব।
এই পারমাণিবক িবদু ্যৎেক� তথা এনিপিপিটেত দু ইিট
ইউিনট থাকেব: রূপপুর ইউিনট ১ এবং রূপপুর ইউিনট ২
। �িতিট ইউিনেটর ক্ষমতা হেব ১.২ িগগাওয়াট। রূপপুর
এনিপিপর িভি���র ২০১৩ সােল �ািপত হয় এবং মূ ল
িনমৰ্াণ পযৰ্ােয় �থম কংি�ট ঢালা হয় ২০১৭ সােলর
নেভ�ের। ২০২৩ সাল নাগাদ রূপপুর ইউিনট ১ কাযৰ্�ম
শুরু করেব। আর ইউিনট ২ চালু হেব ২০২৪ সােল।
�ক�িট েদেশর উ�য়ন ইিতহােস একিট মাইলফলক বেল
িবেবিচত হে�। সম� জািতর সামি�ক আথৰ্সামািজক
উ�য়েন কােজ লাগার স�াবনা সৃ ি� হেয়েছ এই �কে�র
মাধ্যেম। �াধীনতারও আেগ ১৯৬১ সােল বাংলােদেশ
পারমাণিবক �ালানী েথেক িবদু ্যৎ উৎপাদেনর পিরক�না
করা হয়, িক� ২০০৯ সাল পযৰ্� এেক্ষে� উে�খেযাগ্য
অজৰ্ন িছল না। ২০১০ সােলর পাওয়ার িসে�ম মা�ার
�্যান অনু সাের ২০২০ সাল নাগাদ রূপপুের দু ইিট
পারমাণিবক িবদু ্যৎেক� ২,০০০ েমগাওয়াট িবদু ্যৎ
১২

বাংলােদেশর

�থম
পারমাণিবক
িবদু্যৎেক�
জাতীয়
িবদু্যৎ চািহদার

১১.৫৫%

সরবরাহ করেব

১১,৪০,০০০

বািড়েত িবদু্যৎ
েদওয়ার সক্ষমতা
উৎস: িবদু ্যৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়
বাংলােদশ উ�য়ন ��মালা �বৃ ি�র জন্য অবকাঠােমা

উৎপাদন করেব যা েদেশর সম� জাতীয় িবদু ্যৎ চািহদার
১১.৫৫% সরবরাহ করেব। ২০৩০ সাল নাগাদ িবদু ্যৎ
চািহদা েবেড় হেব ৩৩,৭০৮ েমগাওয়াট, আর পারমাণিবক
�ালানীর অংশ তােত হেব ৪,০০০ েমগাওয়াট।
২০২০ সােলর পর অ� সমেয়র মেধ্যই িবদু ্যৎ উৎপাদন
শুরু হেব বেল আশা করা হে�। বতৰ্মােন েমিডেকল
আইেসােটাপ সং�হ ও �িশক্ষেণর জন্য বাংলােদেশ একিট
৩ েমগাওয়াট ি�গা গেবষণা িরয়্যা�র আেছ।
পারমাণিবক িবদু ্যৎেক�িট অত্যাধু িনক �যু ি� ব্যবহার
করেব এবং আ�জৰ্ািতক আণিবক শি� কতৃৰ্পেক্ষর
(আইএইএ) িনরাপ�া িনেদৰ্শনা অনু সরণ করেব। �ক�িট
অ�দােম িবদু ্যৎ েদেব এবং বাংলােদেশ নতুন চাকিরর
সু েযাগ ৈতির করেব। বাংলােদেশ বািষৰ্ক িবদু ্যৎ উৎপাদন
বতৰ্মােন ৪ িগগাওয়ােটর অিধক। নতুন েক�িট েদেশর
িবদু ্যৎ উৎপাদন বাড়ােব এবং েদশেক �ালানী িনভৰ্রতা
অজৰ্েন সক্ষম কের তুলেব। রূপপুর েক� ২০২৪ সাল
নাগাদ জাতীয় ি�েড ২,৪০০ েমগাওয়াট িবদু ্যৎ েযাগ করেব
বেল আশা করা যাে�, যা েদেশর �মবধৰ্মান িবদু ্যৎ চািহদা
েমটােত সাহায্য করেব।
মাতারবািড় িবদু ্যৎ �ক�
ক�বাজার েজলার মেহশখািল উপেজলার মাতারবািড়েত
বৃ হ�ম কয়লািভি�ক িবদু ্যৎেক�িট সম� েদশেক
আেলািকত করেব বেল আশা করা হে�। িহেসব মেত এ
�ক� বা�বায়েনর পর িবদু ্যৎেক�িট এ এলাকায় িবপুল
কমৰ্সং�ান সৃ ি� করেব যা �ানীয় অথৰ্নীিতেক চা�া করেব
এবং এলাকায় নগরায়েনর েজারাল অিভঘােতর স�ার
করেব। ১,২০০ েমগাওয়াট কয়লািভি�ক িবদু ্যৎেক�িটর
িনমৰ্াণকাজ বতৰ্মােন পুেরাদেম চলেছ এবং ২০২৩ সাল
নাগাদ তা চালু হেব বেল আশা করা হে�।
েকাল পাওয়ার েজনােরশন েকা�ািন বাংলােদশ
(িসিপিজিসিবএল) এই েক� িনমৰ্ােণর জন্য িতনিট জাপািন
েকা�ািনর এক কনেসািটৰ্য়ােমর সে� একিট চুি� �াক্ষর
কের। �কে� ৬০০ েমগাওয়াট ক্ষমতাস�� দু িট বা�ীয়
টাবৰ্াইন, ঘূ ণৰ্ায়মান শীতলকারী পািন ে�শন, ২৭৫ িমটার
উঁচু িচমিন ও পািন েশাধন ব্যব�া �াপন করা হেব। কয়লা
আনার জন্য নদীেত ৭ িকেলািমটার েনৗপথ ও েজিট ৈতির
করা হেব। কয়লা মজুদ করার জন্য কয়লার ইয়াডৰ্ বা
মজুদ�ল ৈতির করা হেব। েসইসােথ েযাগােযাগ ব্যব�াও
উ�ত করা হেব।

১,২০০

েমগাওয়াট
কয়লািভি�ক
িবদু ্যৎেক�

৪.৬ িবিলয়ন
মািকৰ্ন ডলােরর
পিরপূ ণৰ্ িবদু ্যৎ
�াণেক�

নূ ্যনতম
পিরেবশ
দূ ষণ

কয়লা পিরবহেন
গভীর সমু�ব�র

আ�া সু পার ি�িটকাল �যু ি� অনু সাের েক�িট িনিমৰ্ত
হেব যােত পিরেবশ দূ ষণ না হয়। এিট �� পিরমাণ
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১৩

কাবৰ্ন-ডাই অ�াইড িনগৰ্ত করেব। ফেল পিরেবেশর
উপর েনিতবাচক �ভাব হেব খুবই কম। তদু পির নাই�াস
অ�াইেডর পিরমাণ সীমাব� রাখেত বানৰ্ার বা চুলা �াপন
করা হেব। সাগেরর পািনেত িডসালফারাইেজশন বা
সালফার দূ রীকরণ �ণালী ব্যবহৃত হেব েযন
সালফার-ডাইঅ�াইড িনগৰ্ত না হয়।
সরকার মাতারবািড়েক িবদু ্যৎ খােতর একিট �াণেক�
িহেসেব গেড় েতালার পিরক�না �হণ কেরেছ।
িবদু ্যৎেক� �কে�র অংশ িহেসেবই একিট গভীর
সমু�ব�র িনমৰ্ােণর পিরক�না কেরেছ সরকার। সরকার
আশা কের েয িবদু ্যৎেক� ও গভীর সমু�ব�র িনমৰ্াণ
স�� হেল মাতারবািড় একিট গুরু�পূ ণৰ্ অথৰ্ৈনিতক
অ�েল পিরণত হেব। বাংলােদেশ বায়ু , ৈজব তাপ
পিরবতৰ্ন ও লবনা�তার মেতা সমু� স�দ ব্যবহার কের
নবায়নেযাগ্য �ালানী উৎপাদেনর িবপুল স�াবনা আেছ।
বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মাছ আেছ যার মধ্য েথেক
৬৬ লক্ষ টন মাছ সং�হ করা যায়। �ক� বা�বািয়ত হেল
বে�াপসাগের মাছ সং�হ বৃ ি� পােব। মৎস্য স�েদর
পাশাপািশ বে�াপসাগর িবিবধ খিনজ স�েদ সমৃ �, যথা
গ্যাস, েতল, তামা, ম্যাগেনিসয়াম, িনেকল, েকাবা�,
ইত্যািদ। িবদু ্যৎ ও ব�র সু িবধার পাশাপািশ এলাকায়
কমৰ্সং�ােনর সু েযাগ সৃ ি� হেব। বৃ হ�র ক�বাজার
অ�েল ১২িট আমদািনকৃত আ�া সু পার-ি�িটকাল

১৪

�যু ি�স�িলত কয়লািভি�ক িবদু ্যৎেক� িনিমৰ্ত হেব, যার
সম� ক্ষমতা হেব ১৫,৬২০ েমগাওয়াট। ইিতমেধ্য এই
িবদু ্যৎক্ষমতা জাতীয় ি�েড আনয়েনর জন্য িবদু ্যৎ স�ালন
লাইন িনমৰ্াণ শুরু হেয়েছ। বাড়িত সতকৰ্তা িহেসেব ক·
বাজােরর সকল কয়লািভি�ক িবদু ্যৎেক� উ�তাপমান, িন�
মা�ার সালফার ও িন� ছাইস�� কয়লা আমদািন করেব
এবং আ�া সু পার-ি�িটকাল �যু ি� ব্যবহার করেব।
কয়লা ব�র ও কয়লা �ানা�র টািমৰ্নাল: েকাল পাওয়ার
েজনােরশন েকা�ািন িলিমেটড এখন মাতারবািড়র কয়লা
ব�র িনমৰ্ােণ অ�সর হেয়েছ। ২৪০ িমটার �শ� ১৮.৬
িমটার গভীর িফডার খাল িনমৰ্াণ করা হে� যা
মাতারবািড়র সে� এর দিক্ষেণ গভীর সমুে�র সে� যু �
করেব, যা ২০১৮ সােলর েশষ নাগাদ ��ত হেব এবং ৪
এমিট/বছর ক্ষমতাস�� একিট কয়লা ব�র ২০২০ সাল
নাগাদ ��ত হেব। এই ব�রিট পরবতৰ্ীেত ২০৪১ সাল
নাগাদ ৩০ এমিট/বছর ক্ষমতার কয়লা �ানা�র টািমৰ্নােল
রূপা�িরত হেব। মাতারবািড়, মেহশখািল, েপকুয়া অ�েল
পিরকি�ত ও িনমৰ্াণাধীন সকল িবদু ্যৎেকে�র �েয়াজনীয়
সকল কয়লা এই টািমৰ্নােলর মাধ্যেম আনা-েনওয়া করা
হেব। এই ব�র ও কয়লা �ানা�র টািমৰ্নাল েবসরকাির
েকা�ািনর �ারা পিরচািলত হেব।
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৬৬০
বাংলােদেশর
েমগাওয়াট
�থম এলএনিজ
িবদু ্যৎ উৎপাদন
ভাসমান
ক্ষমতা
টািমৰ্নাল

ভাসমান
মজুদ ও
পুনগৰ্্যাসীভবন
ইউিনট

মেহশখািল ভাসমান তরলীকৃত �াকৃিতক গ্যাস (এলএনিজ)
টািমৰ্নাল
বে�াপসাগেরর মেহশখািল �ীপ সংল� সমু�বেক্ষ
মেহশখািল ভাসমান তরলীকৃত �াকৃিতক গ্যাস (এলএনিজ)
টািমৰ্নাল িনিমৰ্ত হে�। এিট েদেশর �থম এলএনিজ
আমদািন টািমৰ্নাল হেব এবং েদেশ ভিবষ্যৎ �ালানী
সং�ােন সহায়তা করেব বেল আশা করা হে�।
টািমৰ্নালিট িনমৰ্ােণ ১৭ েকািট ৯৫ লক্ষ মািকৰ্ন ডলার খরচ
হেব এবং এই টািমৰ্নােলর সক্ষমতা হেব ৈদিনক কমপেক্ষ
৫০০ িমিলয়ন মান ঘনিফট গ্যাস (এমএমএসিসএফ/িড)।
�ক�িট এি�লােরট এনািজৰ্ ও েপে�াবাংলা িনমৰ্াণ,
মািলকানা ও পিরচালনা িভি�েত েযৗথভােব ৈতির করেব।
এলএনিজ টািমৰ্নােল একিট ভাসমান মজুদ ও পুনগৰ্্যাসীভবন
ইউিনট (এফএসআরইউ), সমু�গভৰ্� বয়া ব্যব�া এবং
একিট সমু�গভৰ্� পাইপলাইন থাকেব। এই পাইপলাইন
টািমৰ্নালেক ডাঙার একিট পাইপলাইন ব্যব�ার সে� সংযু �
করেব। এফএসআরইউিটর মজুদ ক্ষমতা হেব ১৩৮,০০০
ঘনিমটার এলএনিজ এবং পুনগৰ্্যাসীভবন ক্ষমতা হেব ৫০০
এমএসিসএফ/িড। টািমৰ্নােলর সমু�বেক্ষর সমু�গভৰ্� বয়া
ব্যব�ািট েনাঙেরর জন্য ব্যবহৃত হেব এবং �াকৃিতক
গ্যাসেক ডাঙায় আনার মাধ্যম িহেসেব তা কােজ লাগেব।
নতুন টািমৰ্নালিটর ফেল েপে�াবাংলা আ�জৰ্ািতক গ্যাস
বাজার েথেক এলএনিজ আমদািন করেত পারেব এবং
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ৈদিনক ৫০ েকািট
িকউিবক িফট গ্যাস
সরবরােহ সাহায্য
করেব

�ালানী
েতেল
িনভৰ্রতা
কমােব

মূ ল্য �ায়
৪০০-৫০০
মািকৰ্ন ডলার

বাংলােদেশর �াকৃিতক গ্যাস সরবরাহ �ায় ২০% বৃ ি� পােব
। এেত কের বাংলােদেশর �াকৃিতক গ্যােসর উৎসও বহুমুখী
হেব এবং দূ ষণমু� �ালানীর �াপ্যতা বাড়ােব। তদু পির এই
�ক� বা�বায়েনর ফেল ৩,০০০ েমগাওয়াট পযৰ্� িবদু ্যৎ
উৎপাদেনর জন্য পযৰ্া� �াকৃিতক গ্যাস পাওয়া যােব, যা
িনভৰ্রেযাগ্য িবদু ্যৎ, িশে�া�য়ন ও কমৰ্সং�ােনর জন্য
অপিরহাযৰ্।
এলএনিজ টািমৰ্নাল কতৃক
ৰ্ �াকৃিতক গ্যাস সরবরােহর
��িত িহেসেব েপে�াবাংলার েকা�ািন িজিটিসএল গ্যাস
স�ালন পাইপলাইন িনমৰ্ােণর এবং এই গ্যাস জাতীয় ি�েড
আনয়েনর জন্য বড় উেদ্যাগ িনেয়েছ। �থম ৫০০
এমএমিসএফিড এলএনিজ পিরবহেনর জন্য ৯০
িকেলািমটার ৩০ ইি� ব্যােসর মেহশখািল-আেনায়ারা গ্যাস
স�ালন ও টািমৰ্নাল ে�শন এখন ��ত।
আেনায়ারা-চ��াম শহর িরং েমইল �ার লাইনও িনিমৰ্ত
হেয়েছ। আেনায়ারা িসিজএসেক িসইউএফএল, কাফেকা ও
িশখালবাহা িবদু ্যৎেকে�র সােথ যু � করার পাইপলাইনও
িনিমৰ্ত হে�। আরও িতনিট পাইপলাইন যথা
মেহশখািল-আেনায়ারা ৪২ ইি� ওিড ৯০ িকেলািমটার লু প
লাইন,
৪২
ইি�
ওিড
২৮
িকেলািমটার
আেনায়ারা-েফৗজদারহাট
পাইপলাইন
ও
েফৗজদারহাট-েফনী-বাখরাবাদ পাইপলাইনও চূ ড়া� পযৰ্ােয়
আেছ। ২০২৫ সাল নাগাদ আমদািনর জন্য িনধৰ্ািরত
২,৫০০-৪,০০০ এমএমিসএফিড এলএনিজ আনয়েনর জন্য
২০১৯ সােলর মাঝামািঝ িজিটিসএল সক্ষম হেয় উঠেব
বেল আশা করা যাে�।
১৫

পায়রা িবদু ্যৎেক�
বাংলােদেশর দিক্ষণা�েলর মানু েষর কথা িবেবচনা কের
�ধানম�ী েশখ হািসনা এই �ক�িট �হণ কেরন। পায়রা
আ�া সু পার-ি�িটকাল কয়লািভি�ক িবদু ্যৎেকে�র �থম
ইউিনটিট ২০১৯ সােলর জুন মাস নাগাদ চালু হেব বেল
আশা করা হে�।
পায়রার এক ব�ের রমনাবাদ চ্যােনেলর িনকট এই
িবদু ্যৎেক�িট িনিমৰ্ত হে�। সরকার এেক গভীর
সমু�ব�র করারও পিরক�না িনেয়েছ। িবদু ্যৎেক�িট
হেব পিরেবশবা�ব, যােত দূ ষণমু� কয়লা �যু ি� ব্যবহৃত
হেব এবং েদেশর �ালানী ও িবদু ্যৎ খােত উৎকষৰ্ অজৰ্েন
সাহায্য করেব। িবদু ্যৎেকে�র দু ইিট ইউিনট থাকেব।
�থম ইউিনটিট ২০১৯ সােলর এি�েল চালু হেব আর
ি�তীয়িট হেব একই বছেরর অে�াবের।
িবদু ্যৎেকে�র ইউিনেট আেরকিট একই ক্ষমতা ও
�যু ি�স��
কয়লািভি�ক
িবদু ্যৎেক�,
১০০
েমগাওয়ােটর একিট েসৗরিবদু ্যৎ েক� এবং ৫০
েমগাওয়ােটর একিট বায়ু িভি�ক িবদু ্যৎেকে�র পিরক�না
আেছ। আমদািনকৃত কয়লািভি�ক িবদু ্যৎেক� িনমৰ্ােণ
আ�া সু পার-ি�িটকাল �যু ি� ব্যবহৃত হেব।
এছাড়া পায়রায় পিরেবেশর স�াব্য ক্ষিত �িতেরােধ
উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ এবং সরকার েদশজুেড়
কয়লািভি�ক িবদু ্যৎেক� �াপেনর মাধ্যেম ২০৩০ সােলর
১৬

১,৩২০
েমগাওয়াট
কয়লা�যুি�েত
পিরেবশবা�ব
িবদু্যৎেক�

মেধ্য ২০,০০০ েমগাওয়াট িবদু ্যৎ উৎপাদেনর পিরক�না
করেছ। এই �ক�ব্যেয়র ৩০ শতাংশ জাতীয় স�দ এবং
অবিশ� ৭০ শতাংশ আ�জৰ্ািতক উৎস েথেক সং�হ করা হেব
। �িত ইউিনট িবদু ্যৎ উৎপাদেন খরচ পড়েব �ায় ৬ টাকা।
ক�বাজােরর মেহশখািল ও মাতারবািড়র পাশাপািশ সরকার
বতৰ্মােন বিরশাল িবভােগ পটুয়াখািলর পায়রাসহ িতনিট বৃহৎ
িবদু ্যৎ উৎপাদেনর �াণেক� িনেয় কাজ করেছ।
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Rampal Power Plant
•
1320 MW power plant

রামপাল িবদু ্যৎেক�
১,৩২০ েমগাওয়াট কয়লািভি�ক িবদু ্যৎ উৎপাদন েক�িট
বােগরহাট েজলার রামপাল উপেজলায় িনিমৰ্ত হে�। এিট
ভারেতর রা�ীয় মািলকানাধীন ন্যাশনাল থামৰ্াল পাওয়ার
েকাঅপােরশন এবং বাংলােদশ পাওয়ার েডেভলপেম�
েবােডৰ্র েযৗথ উেদ্যােগ িনিমৰ্ত হে�। েযৗথ উেদ্যােগর
েকা�ািনিটর নাম বাংলােদশ ইি�য়া ে��িশপ পাওয়ার
েকা�ািন (িবআইএফিপিস)। বাংলােদশ পাওয়ার
েডেভলপেম� েবাডৰ্ িব�ািরত জিরপ, স�াব্যতা সমীক্ষা
এবং পিরেবশগত �ভাব যাচাই েশেষ �ক��লিট বাছাই
কের। িবদু ্যৎেক�িট বে�াপসাগেরর সােথ যু � পশুর নদীর
পােশ অবি�ত, যা আমদািনকৃত কয়লািভি�ক
তাপিবদু ্যৎেকে�র জন্য আদশৰ্ জায়গা বেল িবেবচনা করা
যায়।
�ক��ল চূ ড়া� করার সময় সু �রবন ম্যানে�াভ
বনা�েলর চারপােশ এ��ুিসভ অ�েল েকােনা িবদু ্যৎেক�
�াপন না করার িবষেয় বাংলােদশ পিরেবশ সংরক্ষণ আইন
যথাযথভােব পালন করা হয়। বাংলােদশ পিরেবশ সংরক্ষণ
আইন অনু সাের পিরেবশ অিধদ�েরর িনধৰ্ািরত মানদ�
অনু সাের েয এ��ুিসভ অ�ল, �ক��লিট তার বাইের
অবি�ত।
কয়লা িনিদৰ্�করণ ও �যু ি�: এই িবদু ্যৎেকে� িবেশষ
কয়লা ব্যবহৃত হেব এবং িনগৰ্মন ও দূ ষণেক �হণেযাগ্য
সীমার মেধ্য আব� রাখেত িবেশষ �যু ি� ব্যবহৃত হেব।
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আমদািনকৃত কয়লািভি�ক এই িবদু ্যৎেক�িট উ�তর তাপ
মান (৫৭,০০০ িকেলাক্যাল), িন�মা�ার সালফার
(০.৬-০.৯%) এবং ১০ শতাংেশর কম অ্যাশ কয়লা ব্যবহার
করেব এবং উ�তর দক্ষতা অজৰ্েনর জন্য সু পার-ি�িটকাল
�যু ি� ব্যবহার করেব। এসওএ·, এনওএ·, এইচিজ,
ছাইেয়র পািটৰ্কুেলট ম্যাটার এবং িবদু ্যৎেক� েথেক িনগৰ্ত
তরল েথেক পািনদূ ষণ �িতেরােধ অিতির� নানা ব্যব�া
�হণ করা হে�। গভীর সমু�ব�ের েনাঙরকৃত মাতৃজাহাজ
েথেক জাহাজা�র বা �া�িশপেমে�র মাধ্যেম আবৃ ত
কনেভয়র ব্যব�া অবল�ন কের আবৃ ত জাহােজ কের
কয়লা এই িবদু ্যৎেকে� আনা হেব। দু ইিট ক্ষু�তর এবং
কয়লা পিরবহেনর িবেশষ উে�েশ্য িনিমৰ্ত জাহাজ
সু �রবেনর েভতর িদেয় যাওয়া �শ� জলপথ ধের
িবদু ্যৎেকে�র কয়লা টািমৰ্নােল �িতিদন আনা-েনওয়ার
কাজ করেব। আপতকালীন ব্যব�া িহেসেব িবদু ্যৎেকে�র
�েল ৩ মােসর �েয়াজেনর সমতুল্য পিরমােণর স�ূ ণৰ্
আবৃ ত কয়লা মজুেদর ব্যব�া থাকেব। উ�তর মােনর
কয়লা, সু পার-ি�িটকাল �যু ি� অবল�ন এবং িনগৰ্মন ও
দূ ষণ েরােধ অিতির� নানা পদেক্ষপ �হেণর ফেল
িবদু ্যৎেক�িট ম্যানে�াভ বেনর জীবৈবিচ�্য ও �িতেবেশর
উপর উে�খেযাগ্য েকােনা �ভাব েফলেব না।
কাবৰ্ন-ডাইঅ�াইড
েশাষণ:
বৃ ক্ষ
ও
উি�দ
কাবৰ্ন-ডাইঅ�াইেডর িভি�েত বাঁেচ। ফেল সু �রবেনর
ম্যানে�াভ বেন কাবৰ্ন- ডাইঅ�াইেড েকােনা�কার ক্ষিত
হেব না। তবু বাংলােদশ বন িবভােগর সহেযািগতায়
১৭

ইেতামেধ্য িনিবড় বনায়ন কমৰ্সূিচ �হণ করা হেয়েছ যােত
কাবৰ্ন- ডাইঅ�াইড �ক��েলর বাইের ছড়ােত না পাের।
২০২১ সােলর েশষ নাগাদ যখন িবদু ্যৎেক�িট
বািণিজ্যকভােব চালু হেব ততিদেন িবদু ্যৎেকে�র
চারপােশর এলাকািট একিট ক্ষু� বেনর মেতা হেয় উঠেব।
�ু গ্যাস সালফার দূ রীকরণ েক�: পিরেবশগত �ভাব
সমীক্ষার সময় শতৰ্ িহেসেব পিরেবশ অিধদ�েরর িনেদৰ্শনা
অনু যায়ী িবদু ্যৎেকে�র নকশায় �ু গ্যাস সালফার দূ রীকরণ
েক� তথা িডসালফারাইেজশন �্যা� (এফিজিড) অ�ভুৰ্�
করা হেয়েছ, যােত আ�ৰ্ চুনাপাথর, েজারপূ বৰ্ক অি�েডশন
�ি�য়া ব্যবহৃত হয়, েসইসােথ তরল গ্যােসর ৈ�ত
সং�শৰ্মূলক �বাহিভি�ক গ্যাস েশাষক ব্যবহার করা হেব
যা কয়লা েথেক ৯৬% সালফার শুেষ েনেব। ফেল
�হণেযাগ্য মা�ার উপের সালফার-অ�াইড িনগৰ্মােনর
স�াবনা দূ র হেব।
িনচু নাইে�ােজন অ�াইড বানৰ্ার বা েলা ন� বানৰ্ার: েলা
ন� চুি� অ�ভুৰ্� করা হেয়েছ েযন নাইে�ােজন-অ·াইড
িনগৰ্মন
েরাধ
করা
যায়।
বয়লাের
আব�
সংযু �-অিতউদগীিরত বায়ু তথা ে�াজ কাপলড
ওভারফায়ার এয়ার (িসিসওএফএ) েলা ন· �শৰ্ক উদগীরণ
ব্যব�া থাকেব যা নাইে�ােজন-অ·াইড িনগৰ্মন ৫১০
িমিল�াম/নমৰ্াল িকউিবক িমটাের নািমেয় আনেব।
ব�কণা বা পািটৰ্কুেলট ম্যােটিরয়ালস িনয়�ণ:
িবদু ্যৎেকে�র নকশা অনু সাের ইনকেপৰ্ােরশন অব
ইেলে�া�্যািটক
ে�িসিপেটটর
(ইএসিপ)
অথৰ্াৎ
ি�রৈবদু ্যিতক চােজৰ্র সাহােয্য ব�কণার অধঃপাতন ব্যব�া
অ�ভুৰ্� করা বাধ্যতামূ লক। দ� কয়লার শুকনা ছাই
সং�হ �ণালীর মাধ্যেম সং�হ করা হেব। এর ফেল
িনগৰ্মন �িত ঘনিমটাের ৫০ িমিল�ােমর েচেয়ও কম হেব,
েযখােন িকনা আ�জৰ্ািতকভােব �হণেযাগ্য সীমা হেলা �িত
ঘনিমটাের ১৫০ িমিল�াম।
পারদ দূ রীকরণ: এফিজিডেত ব্যবহৃত আ�ৰ্ চুনাপাথর
পারদ ও সালফােরর িসংহভাগ সিরেয় েনেব। িকছু পারদ
শুকেনা ছাইেয়ও েশািষত হেব।

উঁচু েদয়াল থাকেব যা সেবৰ্া� বন্যা �েরর েচেয় উঁচু হেব,
েযন েকান ছাই ভূ িম� ও ভূ গভৰ্� পািনেত িমশেত না পাের।
এইচিসিডএস ব�ত ছাইেক ছাইপাথের রূপা�িরত করেব।
পািন ও তরল বজৰ্্যের মান িনয়�ণ: বহুধােপর আব� কু�লী
তথা ে�াজড লু প পািন পুনচৰ্�ায়ন ব্যব�া এবং শুকেনা
ছাই সং�হ ব্যব�ার ফেল েগাটা �ি�য়ায় সীিমত পািন
ব্যবহার িনি�ত হেব। পশুর নদীেত �বািহত পািনর মা�
০.০৫% িবদু ্যৎেকে� পিরপূ রক পািন িহেসেব ব্যবহার
করেত হেব। েক�ীয় তরল বজৰ্্য েশাধন েক� বা েস�াল
এ�ুেয়� ি�টেম� �্যা� (িসইিটিপ) তরল বজৰ্্যেক
িপএইচ৭ পযৰ্ায় পযৰ্� অথৰ্াৎ অ�-ক্ষার িনরেপক্ষতার পযৰ্ায়
পযৰ্� েশাধন করেব, যারপর তা বা� িহেসেব িনগৰ্ত হেব
। আ�জৰ্ািতক অথৰ্ায়ন সং�া তথা ই�ারন্যাশনাল ফাইনা�
কেপৰ্ােরশন (আইএফিস) �ণীত তরল বজৰ্্য িনগৰ্মন মান
অনু সাের তাপ ব্যবধান ২ িডি� েসলিসয়ােসর িনেচ রাখা
হেব।
িচমিন: পিরেবশগত �ভাব সমীক্ষা অনু েমাদনকােল
পিরেবশ অিধদ�েরর শতৰ্ অনু সাের সু দীঘৰ্ ২৭৫ িম.
ৈদঘৰ্্যের একিট িচমিন নকশায় অ�ভুৰ্� করা হেয়েছ।
অবিশ� বায়ু বািহত ব�কণা েযন ঝের পেড় তা এরকম দীঘৰ্
িচমিন িনি�ত করেব, কারণ িনগৰ্ত বায়ু র গিতেবগ িচমিনর
শীষৰ্ িদেয় েবর হওয়ার সময় নগণ্য হেয় পড়েব। তাছাড়া
এক জিরেপ েদখা যায় িবদু ্যৎেক� েথেক িনগৰ্ত বায়ু
সু �রবেনর িদেক বছের শুধু ৯০-১০০ িদন �বািহত হয়।
িনরবি�� িনগৰ্মন নজরদাির ব্যব�া (িসইএমএস) �ু
গ্যােসর তাপমা�া এবং েসই সােথ সালফার-অ�াইড,
নাইে�ােজন- অ�াইড, অি�েজন ও কাবৰ্েনর অ�াইড
িনগৰ্মেনর উপর নজর রাখেব। পিরপাে�ৰ্র বায়ু মান
নজরদাির ব্যব�া তথা অ্যাি�েয়� এয়ার েকায়ািলিট
মিনটিরং িসে�ম (এএিকউএমএস) িবদু ্যৎেকে�র
চারপােশর বায়ু র মান নজের রাখেব।

ছাই িনয়�ণ: উড়� ছাই ও তলািন ছাইেয়র শতভাগই শুকনা
ছাই সং�হ �ণালীর মাধ্যেম সং�হ কের েফলা হেব।
ইিতমেধ্য
�ানীয়
িসেম�
কারখানাগুেলা
িবআইএফিসিপএেলর সে� যাবতীয় ছাই সং�েহর জন্য
েযাগােযাগ কেরেছ। তদু পির উ� ঘনমা�ার ছাই অপসারণ
ব্যব�া তথা হাই কনেসে�শন িডসেপাজাল িসে�ম
(এইচিসিডএস) ব্যবহার কের সামিয়কভােব ছাইেক
ছাইপুকুের মজুদ কের রাখা যােব। ছাইপুকুরিটর চারপােশ
১৮
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৩

অবকাঠােমা ও অ�ভুৰ্ি�মূ লক উ�য়ন

রা�া, েসতু, ব�র, েরল এবং অভ্য�রীণ েনৗপিরবহেনর
সম�েয় একিট উ�ত পিরবহন ব্যব�ার কারেণ �ামীণ ও
নগরা�েলর সংেযাগ সৃ ি� হওয়ার ফেল অথৰ্নীিত একীভূ ত
হেয়েছ, শহরগুেলা যু � হেয়েছ এবং চাকির ও বাজােরর
কােছ েপৗঁছােনা সহজ হেয়েছ। একই সে� তা েদশীয়,
আ�িলক ও ৈবি�ক বািণজ্য উ�য়েন সহায় হেয়েছ এবং
অথৰ্নীিতর বহুমুখীকরেণ সাহায্য করেছ।
২০০৯ সােল ক্ষমতা �হেণর পর েথেক ক্ষমতাসীন সরকার
সড়ক, েসতু, ব�র, েরল ও অভ্য�রীণ েনৗেযাগােযােগর
সম�েয় একিট সু িবকিশত পিরবহন ব্যব�া ৈতিরেত অিধক
গুরু� আেরাপ কের। বাংলােদেশ পিরবহন অবকাঠােমার
�েয়াজন �মাগত বৃ ি� পাে�, তাই সরকার পিরবহন
সংি�� সকল খােত শি�শালী কমৰ্সূিচ �হণ কেরেছ।
পিরবহন অবকাঠােমার উপর েয অ�ািধকার আেরাপ করা
হেয়েছ তার সােথ সাম�স্য েরেখ বািষৰ্ক বােজট এেক্ষে�
পযৰ্া� অথৰ্ �দান কেরেছ। িকছু গুরু�পূ ণৰ্ সড়ক েনটওয়াকৰ্
�ক� স�� হেয়েছ এবং িকছু নতুন �ক� শুরু হেয়েছ,
যার মেধ্য রেয়েছ নগর যানজট িনরসেনর �ক�। সবেচেয়
উে�খেযাগ্য হেলা প�া েসতু �ক� শুরু। চ��াম
সমু�ব�র ও িবমানব�র কমৰ্স�াদেন সাফল্য লাভ
করেছ। তেব পিরবহন অবকাঠােমার চ্যােল� েয িবরাট তা
সরকার �ীকার কের।
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প�া বহুমুখী েসতু
প�া েসতু িনমৰ্াণ সাধারণভােব বাংলােদেশর জনগেণর
এবং িবেশষত দিক্ষণ-পি�মা�েলর ৩ েকািট মানু েষর
কল্যাণ সাধন করেব বেল আশা করা যায়। বাংলােদেশর
জাতীয় অথৰ্নীিতেত আ�িলক বাজােরর িনিবড়তর
সংযু ি�র ফেল অথৰ্নীিতর উপকার হেব বেল আশা করা
হে�। তদু পির অথৰ্ৈনিতক কমৰ্কা� ও খাতসমূ েহর
পর�রিনভৰ্রতার দরুন প�া েসতুর �ত্যক্ষ �ভাব
অথৰ্নীিতর সব খাতসমূ েহ পিরবতৰ্েনর সূ চনা করেব এমন
স�াবনা �বল।

প�া েসতু
৬.১৫ িকেলািমটার দীঘৰ্ েসতুপথ যার �িত
১৫০ িমটার �্যােনর পরপর িপয়ার অবি�ত
�িতিট িপয়াের ৬িট কের ভূ িমেত ে�ািথত
ই�ােতর েবলনাকার পাইল
উপেরর �ের ৪ েলন মহাসড়ক
িনেচর �ের একক �্যােকর
পণ্যপিরবাহী েরলপথ

১৯

অথৰ্নীিতর গুিণতক বা মাি��ায়ার মেডল �েয়াগ কের
এক গেবষণায় েদখা যায় অথৰ্নীিতেত ২.১ িবিলয়ন মািকৰ্ন
ডলার �িব� করার ফেল অথৰ্নীিত জুেড় ৩১ বছর
কালপেবৰ্ ৪৫৩ িবিলয়ন টাকার মূ ল্য সংেযাজেনর সমতুল্য
সু ফল হেব। এিট জাতীয় িভি� িজিডিপর ০.৩৩%
বাৎসিরক �বৃ ি� হার সৃ ি� করেব। �ািফক মেডল ব্যবহার
কের জানা যায় সড়ক ব্যবহারকারীেদর ১,২৯৬ িবিলয়ন
টাকার সমান সু ফল হেব। এভােব �কে�র সম� সু ফল
িভি� জাতীয় আেয়র সােপেক্ষ ৩৯%। ৩১ বছের সামি�ক
আদােয়র সময়সীমা ধের �কে�র বািষৰ্ক সু ফল হেব িভি�
জাতীয় আেয়র ১.২৬%।
প�া েসতুর গুরু�
িবে�র তৃতীয় বৃ হ�ম নদী বাংলােদেশর প�া অিত�ম
করা বরাবরই এক কিঠন পরীক্ষা। অিনভৰ্রেযাগ্য ও সীিমত
েফির েযাগােযােগর ফেল এই যা�া �াি�কর ও �ায়ই
ঝুঁিকপূ ণৰ্। িনয়িমতই জনাকীণৰ্ েনৗকা ও েফিরেত ওঠার
জন্য দীঘৰ্ সািরর সৃ ি� হয়। বাংলােদেশর দিক্ষণা�েল
যেথ� েরল েযাগােযাগ েনই। প�া েসতু এই অনু পি�ত
অথচ অপিরহাযৰ্ েরল অবকাঠােমা সৃ ি�র শতৰ্ পূ রেণর
মাধ্যেম এই অ�লিটেক েরলপেথ সংযু � করেব। েসতুর
উভয় পােশ সংেযাজক েরলপথ থাকেব। িবদ্যমান
ঢাকা-মাওয়া দু ই েলনিবিশ� সড়ক �কে�র পরবতৰ্ী
পযৰ্ােয় স�সািরত করা হেয়েছ।
েযসকল েজলা েসতুর কারেণ অথৰ্ৈনিতক সু ফল েভাগ
করেব েসগুেলা িতনিট িবভাগ জুেড় আেছ, যথা: খুলনা
িবভােগ খুলনা, বােগরহাট, যেশার, সাতক্ষীরা, নড়াইল,
কুি�য়া, েমেহরপুর, চুয়াডা�া, িঝনাইদহ, মাগুরা; বিরশাল
িবভােগ বিরশাল, িপেরাজপুর, েভালা, পটুয়াখািল, বরগুনা
ও ঝালকািঠ; এবং ঢাকা িবভােগর েগাপালগ�, ফিরদপুর,
মাদািরপুর, শিরয়তপুর ও রাজবািড়।

২০

প�া েসতু িনমৰ্াণ স�� হওয়ার ফেল এই এলাকার
উ�য়েন যু গা�কারী রূপা�র ঘটেব বেল আশা করা হে�।
এই এলাকায় িবিনেয়াগ ও কমৰ্সং�ান যেথ� বৃ ি� পােব
এবং আয় অসাম্য কেম আসেব। আেগ েযাগােযােগর
অভাব যথাসমেয় ও কাযৰ্কর �া�্যেসবা, িশক্ষার �াপ্যতা
ব্যাহত করত এবং গিতশীলতা ও অথৰ্ৈনিতক কমৰ্কাে�
বাধা সৃ ি� করত। দিক্ষণ-পি�ম অ�েল দাির�্যসীমার িনেচ
থাকা জনসংখ্যা জাতীয় গেড়র তুলনায় ৫% েবিশ। এই
অ�লিট েদেশর অবিশ�াংশ েথেক িপিছেয় থাকার
অন্যতম কারণ েযাগােযাগ ব্যব�ার ঘাটিত।
যথাযথ গ্যাস সরবরাহ েপেল প�া েসতু চালু হওয়ার পর
দিক্ষণা�ল েদেশর বৃ হ�ম অথৰ্ৈনিতক অ�ল হেব বেল
আশা করা হে�। েদেশর বািক অংেশর সােথ সড়ক
েযাগােযােগ এই েসতু িন�য়তা েদেব, ফেল যাতায়ােতর
সময় ও ব্যয় উভয়ই �াস পােব।
প�া েসতু খুলনা িবভােগর মূ ল র�ািন পণ্য িহমািয়ত মাছ
ও পাটজাত পণ্য র�ািন কের অিজৰ্ত মুনাফা বৃ ি�েত
সাহায্য করেব। েসতুিট একীভ‚ত েরলব্যব�ার মাধ্যেম
েদশীয় পণ্য ও যা�ী পিরবহন উ�ত করার সােথ সােথ
অবেশেষ বাংলােদশেক এশীয় হাইওেয় েনটওয়ােকৰ্ সংযু �
করেব। এর সম� সু ফল ঘের তুলেত সরকার েসতু িনমৰ্াণ
স�� হওয়ার আেগ েথেকই অন্যান্য অপিরহাযৰ্
অবকাঠােমা িনমৰ্াণ শুরু কেরেছ।
গভীর সমু� ব�র
বাংলােদশ ব�র সু িবধািদ
চ��াম ব�র: ১৮৮৭ সােল বে�াপসাগেরর ১৬
িকেলািমটার উজােন কণৰ্ফূিল নদীর কােছ িনিমৰ্ত চ��াম
ব�র উপ-আ�িলক যাতায়াত ও পণ্যপিরবহন শৃ �খেলর
অপিরহাযৰ্ অংশ। আ�জৰ্ািতক বািণেজ্য সহায়তার মধ্য
িদেয় েটকসই অথৰ্ৈনিতক �বৃ ি�েত এই ব�র গুরু�পূ ণৰ্
ভূ িমকা রােখ।
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চ��াম ব�ের পণ্যপিরবাহী জাহােজর গড় আকার ২,৫০০
িটইইউ েথেক ৩,০০০ িটইইউ যার �াফট ৯.১ িমটার
(অেপক্ষাকৃত আধু িনক সমু�ব�ের ৫,০০০ েথৈক ১৮,০০০
িটইইউ ক্ষমতার পণ্যপিরবাহী জাহাজ পিরচালনা করা হয়)।
২০১৬ সােল চ��াম ব�র ২.৩৪৬ িমিলিয়ন ২০ িফট
সমতুল্য ইউিনট তথা িটইইউ কে�ইনাের ৫১.৩৮ িমিলয়ন
টন পণ্য সামেলেছ। আর ২০১৫ সােল ২.০২৪ িমিলয়ন
িটইইউ কে�ইনাের ৫০ িমিলয়ন পণ্য সামেলেছ। আগামী
১৫ বছের এই ব�ের কে�ইনার আনা-েনওয়া িতনগুণ
বাড়েব বেল মেন করা হে�। �ত্যািশত সংখ্যা হেলা ২০২০
সােল ২.৭ িমিলয়ন িটইইউ এবং ২০৪০ সােল ৫.৪ িমিলয়ন
িটইইউ। আ�জৰ্ািতক বািণেজ্যর এই �িরত �বৃ ি�র ফেল
বে�াপসাগেরর উপযু � �ােন একিট গভীর সমু� ব�র
�াপন করা অপিরহাযৰ্ হেয় পেড়েছ, যােত িবিভ� েদেশ
পণ্য সরাসির আনা-েনওয়া করার জন্য উ� �াফটস��
বৃ হ�র জাহাজ সরাসির পিরচালনা করা যায়।
বে�াপসাগর টািমৰ্নাল: পেত�া ৈসকেত চ��াম র�ািন
�ি�য়াজাতকরণ অ�ল তথা ইিপেজেডর েপছেন ৯০০
একর জিমেত একিট েব টািমৰ্নাল িনমৰ্ােণর পিরক�না
েনওয়া হেয়েছ। এর ফেল ১৯০ িমটােরর অিধক দীঘৰ্ ও
৯.৫ িমটােরর েবিশ �াফটস�� বৃ হৎ জাহাজ এখােন
েজিটব� হেয় থাকেত এবং অন্যান্য কমৰ্কা� করেত পারেব
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। ৫,০০০ িটইইউ পযৰ্� মাদার েভেসল এখােন েনাঙর
করেত পারেব। ৬০০ িমটার দীঘৰ্ পেত�া কে�ইনার
টািমৰ্নাল ২০১৯ সােল িনমৰ্াণ স�� হেব বেল আশা করা
যায়। এিট চ��াম ব�েরর উপর েথেক অেনকটা চাপ
সিরেয় েনেব।
মংলা ব�র: পশুর নদীর মুখ েথেক ৬৯ নিটকাল মাইল
দূ ের মংলা ব�র অবি�ত। ¯্রােত ও আবহাওয়া অনু সাের
এই ব�েরর েজিটেত ৭.০ িমটার েথেক ৮.৫ িমটার
�াফটস�� এবং সেবৰ্া� ২২৫ িমটার দীঘৰ্ জাহাজ �েবশ
করেত পাের। গভীর �াফটস�� জাহাজসমূ হ চ��ােমর
মেতাই মংলা ব�েরও �েবশ করেত পাের না, ফেল
েসগুেলা ব�র েথেক দূ েও, বে�াপসাগেরর মােঝ েনাঙর
কের থােক। এর ফেল আমােদর সমু� বািণেজ্য
পণ্যপিরবহন ব্যয় বৃ ি� পায় আর উৎপাদনশীলতা কেম যায়
। বাংলােদেশর দিক্ষণা�েল মংলা ইিপেজড অথৰ্ৈনিতক
কমৰ্কাে�র �ধান েক� হেয় উঠেব। মংলা ইিপেজড একই
সে� প�া েসতু ও এশীয় হাইওেয়র সু িবধা েভাগ করেব,
েসইসােথ উ�ত ও �ততর সড়ক েযাগােযাগ ব্যব�ার
সু ফল পােব। তদু পির থাকেব পূ ণৰ্ কমৰ্ক্ষমতাস�� পায়রা
ব�র, মংলা ব�েরর সে� েরল সংেযাগ এবং ইিতমেধ্য
��ািবত একিট �ানীয় িবমানব�র।
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মাতারবািড় ব�র: েসানািদয়া �ীেপর ২৫ িকেলািমটার দূ ের
মাতারবািড়েত একিট গভীর সমু�ব�র, তরলীকৃত
�াকৃিতক গ্যােসর (এলএনিজ) টািমৰ্নাল, ৬০০ েমগাওয়াট
ক্ষমতাস�� চারিট কয়লািভি�ক িবদু ্যৎেক�, এবং েরল ও
সড়ক সংেযাগস�� পিরবহন ব্যব�া িনমৰ্াণাধীন রেয়েছ।
েদেশর �থম গভীর সমু�ব�র মাতারবািড় জাপািন কািশমা
ও িনগাতা ব�েরর আদেল িনিমৰ্ত হেব। গভীর
সমু�ব�রিট ১৬ িম. �াফটস�� হেব যােত ৮,০০০
িটইইউ কে�ইনার ধারণক্ষমতাস�� সেবৰ্া� ৩৫০ িমটার
দীঘৰ্ জাহাজ েজিটব� হেত পারেব। এই ক্ষমতা চ��াম
ব�েরর ক্ষমতার ি�গুণ।
পায়রা গভীর সমু�ব�র: উ�ত বাংলােদশ গড়েত
সরকােরর পিরক�নার অপিরহাযৰ্ অংশ পায়রা গভীর
সমু�ব�র িনমৰ্াণ। বাংলােদেশর দিক্ষণা�ল ইিতপূ েবৰ্
অবেহিলত িছল িবধায় পায়রা ব�র এই অ�েলর িবপুল
স�াবনা বা�বায়েন ভ‚িমকা রাখেব। এই স�াবনা মাথায়
েরেখ সরকার পায়রার রমনাবােদ একিট সমু�ব�র
িনমৰ্ােণর িস�া� িনেয়েছ। পায়রায় একইসে� একিট
েনৗঘাঁিট িনিমৰ্ত হে� এবং এখােন একিট েসনািনবাসও
িনমৰ্ােণর �ি�য়া এিগেয় যাে�। এছাড়া এলাকার সামি�ক
উ�য়েন আরও িকছু �ক� েনওয়া হে�, যথা
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জাহাজিনমৰ্াণ, জাহাজ পুনঃ�ি�য়াজাতকরণ, অথৰ্ৈনিতক
অ�ল ও িবদু ্যৎেক�।
পায়রা ব�র েদেশর েরল েনটওয়ােকৰ্ও সােথও যু � হেব
িবধায় নদীখনেনর মধ্য িদেয় ব�েরর েনৗপথ ��পু� ও
ভারেতর বাসােমর কিরমগ� পযৰ্� �সািরত হেব, যা
বাংলােদশ ও �িতেবশী েদশসমূ েহর জন্য ব্যবসা-বািণেজ্যর
সু েযাগ সৃ ি� করেব। সরকার ব�রিটর জন্য ��, মধ্য ও
দীঘৰ্েময়াদী লক্ষ্য ধাযৰ্ কেরেছ। ��েময়ােদ এবছর সরকার
ি�ংকািরং, সার ও অন্যান্য বা� জাহােজর বিহসৰ্মুে� েনাঙর
করেত সহায়তা করেব। মধ্যেময়ােদ ২০১৮ সােলর মেধ্য
সরকার ১০ িমটার েনৗপথ খনেনর মাধ্যেম একিট বহুমুখী
ও বা� টািমৰ্নাল অবকাঠােমা িনমৰ্াণ স�� করেব। ২০২৩
সােলর মেধ্য ১৬ িমটার েনৗপেথর একিট পিরপূ ণৰ্
সমু�ব�র চালু হেব।
এই ব�রিট স�ূ ণৰ্ চালু হওয়ার পর ৮ েথেক ১০ িমটার
�াফটস�� মাতৃজাহাজসমূ হ চ��াম ব�েরর েচেয় �ত
পণ্য েবাঝাই ও খালােসর জন্য েনাঙর করেত পারেব।
বতৰ্মােন চ��াম ব�রই েদেশর ৯২% আমদািন-র�ািন
সামলাে�। পায়রা ব�র প�া েসতুর জন্য আসা পাথর
খালােসর মাধ্যেম েদেশর উ�য়েন এক নতুন যু েগর সূ চনা
করেব।

বাংলােদশ উ�য়ন ��মালা �বৃ ি�র জন্য অবকাঠােমা

েরলওেয় েনটওয়াকৰ্
েরলওেয় ব্যব�ােক পিরবহন খােতর আওতা বৃ ি� ও এর
সক্ষমতা বৃ ি�র গুরু�পূ ণৰ্ িনয়ামক িহেসেব েদখা হেয়েছ।
েসতু িনমৰ্াণ করা হেয়েছ, সড়ক েযাগােযাগ ও নগর
পিরবহেনর উ�িতিবধান হেয়েছ, ব�েরর ি�য়াকলাপ মসৃ ণ
হেয়েছ, এবং েরল অবকাঠােমা উ�ত হেয়েছ। অিধক�,
নীিতগত ও �ািত�ািনক সং�ােরর মাধ্যেম বাংলােদশ
েরলওেয়র কাযৰ্�ম উ�ত হেয়েছ।

�ামীণ অবকাঠােমা উ�য়ন �ক� (আরআইআইিপ) এবং
ি�তীয় সড়ক েযাগােযাগ উ�য়ন �ক� উভয়ই ২০১৩ সােল
স�� হেয়েছ। �ক� দু িটর �থম পূ ণৰ্া� এক বছেরর
কাযৰ্�েম যথা�েম ১,৪২৫ ও ১৪০ িকেলািমটার �ামীণ
সড়ক িনমৰ্াণ বা উ�ত করা হেয়েছ। আরআইআইিপ �ক�
ৈদিনক গড় ২,১৬৩,১৫০ ও অিতির� ৪৪২,৬০০
পিরবহন-িকেলািমটার যু � কেরেছ।

চ��াম ব�র বািণজ্য সহায়তা �ক� স�� হেয়েছ ২০১৩
সােল। এর মাধ্যেম কনেটইনার টািমৰ্নাল ব্যব�াপনা প�িত
�য়ংি�য় করা ও অন্যান্য সু িবধা �বতৰ্েনর মাধ্যেম
মালামাল পিরচালনা ব্যব�া উ�ত হেয়েছ। পরবতৰ্ী ৩০
বছেরর জন্য েকৗশলগত মহাপিরক�না েনয়া হেয়েছ।
প�িতগত সং�ার বা�বায়েনর পাশাপািশ চলমান েরল
খাত িবিনেয়াগ �ক� চ��াম ব�েরর সােথ যু �
ঢাকা-চ��াম েরলওেয় কিরেডােরর ট�ী েথেক ৈভরববাজার
েরলওেয় জংশন পযৰ্� ৬৪ িকেলািমটার ি�মুখী েরলপথ
�াপন ও িসগনািলং ব্যব�া �বতৰ্েন অথৰ্ায়ন কেরেছ। েরল
েসবা অিধকতর িনভৰ্রেযাগ্য ও সময়ানু গ হেয়েছ এবং এই
েসবার উপর আ�া েবেড়েছ। চ��াম অিভমুখী যানজট
এড়ােত ও সময় বাঁচােত এখন বােসর পিরবেতৰ্ ে�ন
ব্যবহার বৃ ি� েপেয়েছ। এই �ক� নতুন িহসাব ব্যব�া,
কমৰ্স�াদেনর �ধান �ধান সূ চক, বাৎসিরক শু� সম�য়
চালু কেরেছ এবং কে�ইনার ব্যবসােক বািণিজ্যক কেরেছ।
�ামীণ সড়ক ব্যব�া
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২৩

৪

রাজধানীর যা�ীেদর জন্য
�ত যাতায়াত

সরকার নগরবাসীেদর জন্য িনরাপদ, �ত ও সু লভ মূ েল্যর
পিরবহন ব্যব�া িনি�ত করেত ব�পিরকর। এই নতুন
নগর গণপিরবহন েসবা উে�খেযাগ্য মা�ায় রাজধানীর
যানজট কিমেয় আনেত ও পিরেবশ দূ ষণ েরাধ করেত
�িতজ্ঞাব�। ২.৫ িবিলয়ন মািকৰ্ন ডলােরর িদ ঢাকা মাস
েরিপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� নােমর এই েমে�া
েরল পিরক�না উ�রা েথেক মিতিঝল পযৰ্� িব�ৃ ত। ২০
িকেলািমটার েমে�া েরল েযাগােযাগ ব্যব�ার অেধৰ্ক ২০১৯
সােলর েশষ নাগাদ চলাচেলর জন্য উ�ু � হেব বেল আশা
করা যায়।
েযেহতু িডেপা েথেক উ�ীত লাইেন েমে�া েরল চলাচল
করেব তাই িডেপা হেলা েমে�া েরল েসবার সবেচেয়
গুরু�পূ ণৰ্ একিট অনু ষ�। েষােলািট ে�শনসহ পুেরা
েমে�া পথ ভূ িম েথেক উঁচু অব�ােন �ািপত হেব। িডেপাই
েকবলমা� মািটেত থাকেব। েটািকও কন�াকশন
িলিমেটড নােমর একিট জাপািন �িত�ান িডেপা িনমৰ্ােণর
কাজ করেছ।
ছয়িট শীতাতপ-িনয়ি�ত ও �শ� কামরা িনেয় ৈতির
�িতিট েমে�া েরেল অিফসগামী েকােনা যা�ী মিতিঝল ও
উ�রার মেধ্য যাতায়াত করেব ৩৭ িমিনেট, এবং ১৬িট
ে�শেনর �েত্যকিটেত উভয় গ�ব্যপেথই �িত ৪ িমিনেট
একিট কের ে�ন থাকেব। েমাট ২৪িট ে�ন �িত ঘ�ায়
উভয় গ�েব্য েমাট ৬০,০০০ যা�ী বহন করেব। এই
�ক� ঢাকা ম্যাস র্যািপড �ানিজট িহেসেব িবিধব� যা
২৪

ঢাকা েমে�া েরল

িনরাপদ, �ত,
নাগােলর মেধ্য

আধুিনক নগর
পিরবহন

২.৫ িবিলয়ন
ডলার মূ েল্যর
অবকাঠােমা
২০১৯
সােল চালু

যানজট ও
দূ ষণ �াস

ঘ�ায়
৬০,০০০ যা�ী
বহন করেব

বাংলােদশ উ�য়ন ��মালা �বৃ ি�র জন্য অবকাঠােমা

একইসােথ ম্যাস র্যািপড �ানিজট িহেসেবও পিরিচত
(েকৗশলগত পিরবহন পিরক�নায় এমআরিট লাইন ৬
িহেসেব িচি�ত)। ঢাকা পিরবহন সম�য় কতৃৰ্পেক্ষর
ত�াবধােন সরকাির মািলকানাধীন ঢাকা ম্যাস �ানিজট
েকা�ািন কতৃৰ্ক �ক�িট বা�বািয়ত হে�।
ঢাকা েমে�া েরল

এিট ঢাকা ইিপেজড ও কমলাপুর আইিসিডেক সরাসির যু �
করেব।

লাইন ১: ি�তীয় পযৰ্ােয় স�� হেত যাওয়া এই লাইন
�থেম ঢাকা িবমানব�র েথেক কমলাপুর পযৰ্� লাইন
�াপন করেব, চূ ড়া� পযৰ্ােয় তা গাজীপুর, কমলাপুরেক
েকরানীগে�র িঝলিমল আবািসক এলাকার সােথ যু �
করেব এবং িখলেখতেক পূ বৰ্াচল আবািসক এলাকার সােথ
যু � করেব। েমে�া েরল ঢাকা িবমানব�র েথেক কমলাপুর
যাতায়ােতর সময় কিমেয় মা� ২৩ িমিনেট নািমেয় িনেয়
আসেব, অন্যিদেক পূ বৰ্াচল েথেক কমলাপুর েযেত সময়
লাগেব ৩৯ িমিনট।

ঢাকা এিলেভেটড এ�ে�সওেয়

লাইন ৫: ভুলতা ও বা�ার মেধ্য যু � ৩৫ িকেলািমটার
দীঘৰ্ এমআরিট লাইন ৫-এর যা�ািবরিত থাকেব িমরপুর,
গাবতলী বাস টািমৰ্নাল, ধানমি�, বসু �রা িসিট শিপং মল
এবং হািতরিঝল িলংক েরােড।
লাইন ২: ৪০ িকেলািমটার ৈদেঘৰ্্যর চতুথৰ্ েমে�া েরল
এমআরিট লাইন ২ িনিমৰ্ত হেব আশুিলয়া, সাভার,
গাবতলী, ঢাকা িব�িবদ্যালয়, ঢাকা দিক্ষণ িসিট
করেপােরশন নগর ভবন এবং কমলাপুরেক যু � করেত।

লাইন ৪: ১৬ িকেলািমটার িব�ার িনেয় ৈতির হেত যাওয়া
এমআরিট লাইন ৪ কমলাপুর ও নারায়ণগে�র মধ্যবতৰ্ী
রা�ােক েব�ন করেব। িকছু অংশ পাতালপথ সহ চতুথৰ্ ও
প�ম েমে�া েরেলর িনমৰ্াণ কাজ ২০৩৫ সােল সমা� হেব।
েসতু িবভাগ িবমানব�র ও ঢাকা-চ��াম মহাসড়েকর মেধ্য
যান চলাচল মসৃ ণ করার জন্য �থম ঢাকা এিলেভেটড
এ�ে�সওেয় বা�বায়ন করেছ। ২০১৯ নাগাদ এই �ক�
স�� হেব। এই ২১ িকেলািমটার উড়াল পেথ ২৪
িকেলািমটার ঢালু পথ থাকেব যা নগেরর িবিভ� �ােন
অবতরণ করেব। উি�ত উড়াল সড়েক যানবাহন েকােনা
েলেভল�িসং বা ই�ারেসকশন ছাড়াই চলাচল করেব।
কালার েকােডড বাস সািভৰ্স
ছয়িট �ধান রুেট ৪,০০০ নতুন বাস চলাচেলর জন্য
সরকার ছয়িট বাস পিরবহন েকা�ািন গঠন করেব।
বতৰ্মােন �ায় ৪,৫০০ বাস শহেরর ১৬৫িট রুেট চলাচল
করেছ। এগুেলা �ায় ২,০০০ ক্ষু� ব্যবসায়ীর মািলকানাধীন
। এই বাসগুেলা সড়েক আ�াসী �িতেযািগতায় িল�
হওয়ায় এগুেলা দু ঘৰ্টনার ঝুঁিক বাড়াে�। ছয়িট
েকা�ািনেত এসব মািলকেদর অ�ভুৰ্� কের ও রুেটর

১৬ িকেলািমটার
বাস �ানিজট েলন

২৫১ িমিলয়ন
ডলােরর অিধক
িবিনেয়াগ

যানজেটর
ব্যাপক �াস

ঢাকার
বাস যা�ায়
িব�ব

বাংলােদশ উ�য়ন ��মালা �বৃ ি�র জন্য অবকাঠােমা

২৫

সংখ্যা কিমেয় কতৃৰ্পক্ষ ঢাকার গণপিরবহেন শৃ �খলা
আনেত ও অিধকতর উ�ত েসবা িনি�ত করেত এবং
অদক্ষতা দূ র করেত চায়।

আখ্যািয়ত হেব এবং �থম দফায় ৩.৯ িবিলয়ন টাকা ব্যেয়
৫০,০০০ কাডৰ্ ৈতির হেব। একজন যা�ীেক একিট র
্যািপড কাডৰ্ �য় করেত ৪০০ টাকা খরচ করেত হেব।

বাস র্যািপড �ানিজট (িবআরিট)
িবআরিট বাসগুেলা ২০,০০০ যা�ী বহন করেব। এটা
ঢাকার যান চলাচেলর গিত বৃ ি� করেব এবং িঠক সমেয়
যা�া স�� িনি�ত িনি�ত করেব। িবআরিট বাস
িনধৰ্ািরত সড়ক কিরেডার ধের অন্য যানবাহেনর েকােনা
ধরেনর বাধা ছাড়া চলাচল করেব। এমআরিট ও িবআরিট
একবার কাজ শুরু করেল তা িবদ্যমান সড়কপেথর উপর
চাপ কমােব বেল আশা করা যায়। এই �ক� ২০১৯ সােল
স�� হেব বেল আশা করা যায়।

িডিজটাল �ািফক ব্যব�া
ঢাকা উ�র ও দিক্ষণ িসিট কেপৰ্ােরশন িডিজটাল সংেকত
�দান প�িত বা�বায়েনর কাজ করেছ। িব�ব্যাংেকর
অথৰ্ায়েন িনমৰ্ল বায়ু ও েটকসই পিরেবশ (েকস) �কে�র
অধীেন এিট বা�বািয়ত হে�। নতুন এই প�িতেত �ািফক
পুিলশেক দূ রিনয়�ণ বা িরেমাট কে�াল য� েদওয়া হেব
এবং তারা িঠক করেব কখন সবুজ বা লাল বািত �েল
উঠেব।

�াটৰ্ কাডৰ্
যা�ী সাধারণ �াটৰ্ কােডৰ্র মাধ্যেম তােদর ভাড়া েমটােত
পারেবন যা েমে�া েরল, িবআরিট ও েনৗ পিরবহন ব্যব�ায়
ব্যবহার করা যােব। ঢাকা পিরবহন সম�য় কতৃৰ্পক্ষ
(িডিটিসএ) ইিতমেধ্য যা�ীেদর জন্য একিট ‘র্যািপড পাস’
তথা িডিজটাল ভাড়া সং�হ প�িত �চলেনর জন্য কাজ
শুরু
কেরেছ।
�াথিমকভােব
পরীক্ষামূ লকভােব
িবআরিটিসর শীতাতপ িনয়ি�ত বােসর জন্য �াটৰ্ কাডৰ্ চালু
হেব। পিরেশেষ ২০১৯ সােল এিট পুেরা চালু হেব।
এই র্যািপড কাডৰ্ ‘সকল পিরবহেনর জন্য এক কাডৰ্’ বেল
২৬

েনৗ পিরবহন
সরকার ইিতমেধ্য রাজধানীর হািতিঝল এলাকায় মগবাজার,
রামপুরা ও গুলশানেক যু � কের ওয়াটার ট্যাি� েসবা চালু
কেরেছ। এই সু িবধা গুলশান ২ ও বািরধারা পযৰ্� িব�ৃ ত
হেব। এটা ইিতমেধ্য জনি�য়তা অজৰ্ন কেরেছ, িক�
ৈদিনক অিফেস যাতায়ােতর উপায় িহেসেব এর ব্যবহার
এখেনা শুরু হয়িন।
রাইড েশয়ািরং
২০১৬ সাল েথেক েবশ কেয়কিট েবসরকাির রাইড
েশয়ািরং েকা�ািন ঢাকায় কাযৰ্�ম পিরচালনা করেছ।
বাংলােদশ উ�য়ন ��মালা �বৃ ি�র জন্য অবকাঠােমা

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃৰ্পক্ষ েদেশ রাইড
েশয়ািরংেয়র জন্য একগু� নীিতমালা �ণয়েনর কাজ শুরু
কেরেছ। কতৃৰ্পক্ষ এই ব্যবসােক �াগত জািনেয়েছ এবং
িব�াস কের েয রাইড েশয়ািরং ঢাকার যানজট কমােত
ভূ িমকা রাখেব।
ঢাকা-আশুিলয়া এিলেভেটড এ�ে�সওেয়
এই �কে�র মেধ্য রেয়েছ হজরত শাহজালাল আ�জৰ্ািতক
িবমানব�র েথেক আশুিলয়া পযৰ্� ২৪ িকেলািমটার
এিলেভেটড এ�ে�সওেয়, ৩.৭৭ িকেলািমটার র্যা�,
নবীনগর েমােড় ৭১০ িমটার উড়ালেসতু, বতৰ্মান ১৫.২৮
িকেলািমটার ৈদঘৰ্্যের চার েলেনর আশুিলয়া সড়েকর
উ�য়ন, এবং দু িট েসতুসহ ২৭ িকেলািমটার ে�ন িনমৰ্াণ।
এ�ে�সওেয় দু িট ঢাকা েকৗশলগত সড়ক উ�য়ন
পিরক�নায় ��ািবত সড়ক েযাগােযাগ উ�য়েনর অংশ।
পূ বৰ্-পি�ম এিলেভেটড এ�ে�সওেয় চ��াম ও
দিক্ষণব�েক েদেশর উ�র ও পি�ম অংেশর সােথ যু �
করেব। অবেশেষ, এই রুট ঢাকার চারপােশ বৃ �াকার
সড়েকর অংশ িহেসেব থাকেব। ঢাকা-আশুিলয়া
এিলেভেটড এ�ে�সওেয় েদেশর উ�রা�েলর সােথ
েযাগােযাগ উ�ত করেব বেল আশা করা হে�।
চার েলেনর ঢাকা-চ��াম মহাসড়ক
এই সু �সািরত মহাসড়ক খুেল েদওয়ার সােথ সােথ েদেশর
�ধান দু িট শহর ঢাকা ও চ��ােমর মেধ্য দূ র� দু ই ঘ�া
কেম েগেছ। এছাড়া, আেগ এই মহাসড়েক অেনক দু ঘৰ্টনা
ঘটত। এক েলেনর ি�মুখী মহাসড়ক েথেক বদিলেয় �কা�
িবভাজক �ারা পৃ থক করা একমুখী মহাসড়েক রূপা�েরর
মেতা িবশাল পিরবতৰ্ন মুেখামুিখ সংঘেষৰ্র ঝুঁিক কমােব।
রাজধানীর সােথ ব�রনগরীর মসৃ ণতর েযাগােযাগ
অথৰ্নীিতর উ�িতেত বড় ধরেনর সাহায্য করেব।

বাংলােদশ উ�য়ন ��মালা �বৃ ি�র জন্য অবকাঠােমা

ঢাকা-চ��াম এিলেভেটড এ�ে�সওেয়
সরকার ঢাকা-চ��ােমর মেধ্য ৭০০ িবিলয়ন (৭০,০০০
েকািট) টাকা ব্যেয় একিট ২২৫ িকেলািমটার দীঘৰ্
এ�ে�সওেয় ৈতিরর িস�া� িনেয়েছ। এই �ক� স��
হেল ঘ�ায় গেড় ১০০ িকেলািমটােরর েবিশ গিতেত মা�
দু ই ঘ�ায় ঢাকা েথেক চ��াম েপৗঁছা স�ব হেব। এই পেথ
যাতায়াত স�ূ ণৰ্ভােব িনরবি�� হেব। পথচারী বা
অৈবধভােব পাকৰ্ করা যানবাহন িনেয় ভাবেত হেব না।
এিলেভেটড হওয়ায় এই পেথ রাত দশটা েথেক েভার
পাঁচটা পযৰ্� যা�ী �বাহ কম থাকায় মালগািড়েত কের পণ্য
পিরবহন করা যােব।
ঢাকা-চ��াম �তগামী েরল
�তগিতর এই উ�ািভলাষী েরল সংেযাগ ঢাকা-চ��ােমর
মেধ্য �মণ সময় আরও কিমেয় আনেব। ২০০
িকেলািমটােরর েবিশ গিতর এই ে�ন সড়কপেথর
যানবাহেনর উপর িনভৰ্রশীলতা কমােব। দু িট শহেরর মেধ্য
সরাসির সংেযাগ ৈতির করার ফেল অন্য ে�নেক যাওয়ার
সু েযাগ িদেত �তগামী ে�নেক দাঁিড়েয় থাকেত হেব না।
ঢাকা-ক�বাজার েরল সংেযাগ
বতৰ্মােন বাংলােদেশর পযৰ্টন শহের ে�েন কের যাওয়ার
েকােনা উপায় েনই। ঢাকা-ক·বাজার েরল সংেযাগ �ক�
রাজধানীর সােথ পযৰ্টননগরীর সরাসির ে�ন েযাগােযাগ
�াপন করেব। ফেল পযৰ্টেকরা ক·বাজাের সূ যৰ্া� উপেভাগ
কের একই িদেন ঢাকায় েফরত আসেত পারেবন। ১.৮
িবিলয়ন টাকা ব্যেয় �ক�িট বা�বািয়ত হেব, যার মেধ্য
এশীয় উ�য়ন ব্যাংক বা এিডিব ১.২ িবিলয়ন টাকা সহায়তা
�দান করেব। �ক�িটর িনমৰ্াণকাজ শুরু হেয়েছ ২০১৭
সােলর আগ� মােস এবং তা স�� হেব ২০২২ নাগাদ।

২৭

৫

বাংলােদেশর উপ-আ�িলক
উেদ্যাগসমূ হ

সু িবধাজনক েভৗেগািলক জায়গায় অবি�ত বাংলােদশ
দিক্ষণ ও দিক্ষণ-পূ বৰ্ এিশয়ােক যু � করেত কাযৰ্কর ও
েকৗশলগত ভূ িমকা িনেত পাের। তদানু সাের, মহাসড়ক ও
েযাগােযাগ ব্যব�ােক যু েগাপেযাগী কের বািণজ্য ও
পিরবহেনর আ�ঃসীমা� চলাচেলর সু িবধা েদওয়ার এক
িব�ৃ ত কমৰ্সূিচ িনেয়েছ বাংলােদশ। বাংলােদেশর ষ�
প�বািষৰ্ক পিরক�নায় আ�িলক ও আ�জৰ্ািতক পিরবহন
চলাচেলর সু েযাগ সৃ ি� করার লেক্ষ্য কিরেডারিভি�ক
সড়ক উ�য়েন েজার িদেয়েছ। পরবতৰ্ী স�ম প�বািষৰ্ক
পিরক�নার লেক্ষ্য এসব রুেটর অব�ান বরাবর িবিনেয়াগ
�ক� ৈতির করা।

ও দিক্ষণ-পূ বৰ্ েদশসমূ েহর েজাট (আিসয়ান) রা�সমূ হেক
যু � কের। বাংলােদশ েথেক মা� ২৪ ঘ�ার েমাটর
চালনায় পৃ িথবীর অেধৰ্ক মানু েষর েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ
যাওয়া যায়, অথৰ্াৎ িব�বাজােরর অেধৰ্কটার �েবশািধকার
পাওয়া যায়। এিশয়ান মহাসড়ক ও আ�ঃসাকৰ্ সংেযাগ
সাকৰ্ ও আিসয়ান সদস্য েদশগুেলার মেধ্য বাংলােদশেক
আগামীিদেনর িব�বািণেজ্যর েকে� পিরণত করেত পাের
।
এই অ�েলর আ�িলক অথৰ্ৈনিতক কিরেডার হওয়ার
সু েযাগ �হেণর স�াবনা বাংলােদেশর রেয়েছ। শুধু সাকৰ্
বা আিসয়ান নয়, বাংলােদশ এই েক্ষে� েব অব েব�ল
ইিনিশেয়িটভ ফর মাি�েস�রাল, েটকিনকাল অ্যা�
ইকনিমক েকাঅপােরশন (িবমসেটক) অথবা এিশয়া
�শা� মহাসাগরীয় বািণজ্য চুি� (আপটা) ইত্যািদ
�্যাটফেমৰ্র জন্যও কাজ করেত পাের। উভয় অ�েলর সব
�ধান �ীড়নকই আপটার সদস্য। েদেশর েকৗশলগত
েভৗেগািলক অব�ান সড়ক, সমু� এমনিক আকাশপেথ
েযাগােযােগর সু েযাগ িদেত করেত পাের।

আ�িলক সহেযািগতা ও একীভবন বৃ ি� �ি�য়ায়
বাংলােদশ কিতপয় আ�িলক উেদ্যােগ গভীরভােব যু �
হেয়েছ এবং ইউএন-ইএসিসএিপ, সাকৰ্, এসএএসইিস,
িবমসেটক ও িবিসআইএম েফারােমর অধীেন েকৗশলগত
পিরবহন রুট িহেসেব িচি�ত হেয়েছ। বাংলােদেশর
অব�ান দিক্ষণ এিশয়ার খুবই গুরু�পূ ণৰ্ েকৗশলগত �ােন
। এটা দিক্ষণ এিশয়া আ�িলক সহেযািগতা সং�া (সাকৰ্)

বাংলােদেশর সমু�ব�র িবেশষত মংলা সমু�ব�র
�লেবি�ত েনপাল ও ভুটানেক অথৰ্ৈনিতক পিরবহেনর
সু েযাগ িদেত যেথ� পিরমােণ সমথৰ্। অিধক�, বাংলােদশ
িবিনেয়াগকারীেদর িবিনেয়াগ, পণ্য উৎপাদন এবং সাকৰ্ ও
আিসয়ান েদশগুেলােত িবি�, এমনিক পি�েমর
েদশগুেলােত অথৰ্াৎ ইউেরাপ বা আেমিরকায় শু�মু�
র�ািনর জন্য ওয়ান-�প েসবা সু িবধা ��াব কের।

িব�ায়ন �ি�য়ার অংশ িহেসেব বাংলােদশ গত শতা�ী
েথেক িব� আ�িলক একীভবেনর নানা উেদ্যােগর েঢউ
�ত্যাশা করেছ। তেব দিক্ষণ ও দিক্ষণ-পূ বৰ্ এিশয়ার
েদশগুেলা িবে�র অন্যান্য অ�ল েথেক আ�িলক
একীভবন �ি�য়ায় িপিছেয় আেছ এবং বহু বছর ধের
এেক অন্য েথেক িবি�� হেয় আেছ।
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বিধৰ্ত আ�ঃসীমা� বািণজ্য, পযৰ্টন ও িবিনেয়ােগর জন্য
েযাগােযাগ বািড়েয় �িতেবশী েদশগুেলার মেধ্য
আ�ঃসীমা� কিরেডার বরাবর যানবাহন চলাচল হওয়া
অত্য� দরকাির। েভৗেগািলকভােব লােগায়া চারিট েদশ,
বাংলােদশ, ভুটান, ভারত ও েনপাল ২০১৫ সােলর ১৫
নেভ�র যা�ী, েসনা ও মালামাল পিরবহেনর মটরযান চুি�
সই কেরেছ। চুি� কােজ পিরণত করার �ি�য়া িহেসেব,
�াক্ষরকারী পক্ষগুেলা চুি� বা�বায়েনর নীিতমালা চূ ড়া�
করেছ। এই চুি� পিরবহন অবকাঠােমা ও বািণজ্য সু িবধা
সং�া� িবষেয় িবিনেয়ােগর সূ চনা করেব।

এশীয় মহাসড়ক বাংলােদেশর জন্য বিধৰ্ত এশীয়
উপ-আ�িলক বািণেজ্যর জন্য ও সদস্য েদশগুেলার সােথ
বািণেজ্যর েক্ষে�ও নতুন স�াবনার উে�াচন করেব।
�িতেবশী ও অন্য সদস্য েদশগুেলােক �ানিজট সু িবধা িদেয়
বাংলােদশ ৈবেদিশক মু�াও অজৰ্ন করেত পারেব, েযেহতু
এিট হেত যাে� দিক্ষণ ও দিক্ষণ-পূ বৰ্ এিশয়ার �েবশ�ার।
এশীয় মহাসড়ক পিরক�না বা�বািয়ত হেল দির� মানু েষর
জীবেন আমূ ল পিরবতৰ্ন সূ িচত হেব এবং তার ফেল
উ�য়েনর নতুন িদগ� খুেল যােব।

এশীয় মহাসড়ক েনটওয়াকৰ্
১৯৫৯ সােল �থম এশীয় মহাসড়ক �কে�র কথা িচ�
কেও ইউনাইেটড ন্যাশনস ইেকানিমক অ্যা� েসাশাল
কিমশন
ফর
এিশয়া
অ্যা�
িদ
ফারই�
(ইউএন-ইএসিসএএফই)। এই �কে�র উে�শ্য সড়ক
পিরবহন সংেযােগর মাধ্যেম এিশয়ার মূ ল ভ‚খে�র
েদশগুেলার মেধ্য সহেযািগতা বৃ ি� করা। এর মূ ল িবষয়
িতনিট: এশীয় মহাসড়ক, �া�-এিশয়ান েরলওেয়, এবং
আ�ঃমাধ্যম যানবাহন টািমৰ্নােলর (শু� টািমৰ্নাল ও েদেশর
অভ্য�রীণ ব�র) মাধ্যেম সড়ক পিরবহন �কে� সহায়তা
করা। এিশয়ান হাইওেয় আ�জৰ্ািতকভােব স�ত সড়ক ও
অবকাঠােমা মানদ� অনু সরণ কের। বতৰ্মােন এিশয়ান
হাইওেয় েনটওয়াকৰ্ িচেনর স�াব্য এিশয়ান হাইওেয়র
১৫,৩০০ িকেলািমটার রুট সহ ১৪৪,৬৩০ িকেলািমটার
সড়ক িনেয় গিঠত, যা এিশয়ার ৩২িট সদস্য েদেশর মধ্য
িদেয় িগেয় ইউেরােপ ঢুেকেছ।
বাংলােদেশর মি�সভা ২০০৯ সােল এিশয়ান হাইওেয়
েনটওয়ােকৰ্ বাংলােদেশর অ�ভুৰ্ি�র অনু েমাদন িদেয়েছ
এবং ঐ বছেরর েশষিদেক চুি� বা�বায়ন শুরু হেয়েছ।
বাংলােদেশ এিশয়ান হাইওেয়র িতনিট রুট রেয়েছ, যথাএিশয়ান হাইওেয়-১ (এএইচ১), এিশয়ান হাইওেয়-২
(এএইচ২) ও এিশয়ান হাইওেয়-৪১ (এএইচ৪১)। িতনিট
রুেটর মেধ্য এএইচ৪১ রেয়েছ বাংলােদেশর মেধ্য, িক�
�িতেবশী েদেশগুেলার মেধ্য এেক �সািরত করা যােব।
বাংলােদেশ এশীয় মহাসড়েকর েমাট ৈদঘৰ্্য ১,৭৭১
িকেলািমটার।
দু ই িদক েথেক বাংলােদেশ এশীয় মহাসড়ক �েবশ করেব।
এেদর একিট কলকাতা েথেক েবনােপাল হেয় বাংলােদেশ
ঢুকেব এবং যেশার ও ব�ব�ু েসতু হেয় ঢাকায় েপৗঁছেব।
অন্যিট বাংলােদেশ ঢুকেব েনপাল েথেক ভারত হেয়
বাংলাবা�ায় এবং ঢাকায় েপৗঁছেব িদনাজপুর, বগুড়া ও
ব�ব�ু েসতু হেয়। ঢাকা েথেক এশীয় মহাসড়ক পুনরায়
ভারত েপৗঁছেব িসেলট-তামািবল হেয়।
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এশীয় মহাসড়ক (উৎস: সড়ক েযাগােযাগ ও েসতু ম�ণালয়)

সাকৰ্ হাইওেয় কিরেডার
দিক্ষণ এশীয় আ�িলক সহেযািগতা সং�া বা সাকৰ্ আটিট
সদস্য রা� িনেয় গিঠত একিট অথৰ্ৈনিতক ও
ভ‚-রাজৈনিতক সং�া। এর সদস্য েদশগুেলা হেলা:
বাংলােদশ, ভারত, পািক�ান, েনপাল, ভুটান, �লংকা,
মাল�ীপ ও আফগািন�ান। এই অ�েলর জনগেণর
জীবনমােনর উ�য়ন ও কল্যাণ বৃ ি�র লেক্ষ্য সাকৰ্ভু�
েদশগুেলা িনেজেদর মেধ্য আ�িলক সহেযািগতা বাড়ােত
অ�ীকারব�। দিক্ষণ এিশয়ায় যাতায়েতর একীভ‚তকরণ
অথৰ্ৈনিতক সহেযািগতা ৈতিরর অন্যতম পূ বৰ্শতৰ্। এ কথা
২৯

�ীকার কের িনেয় ২০০৪ সােলর সাকৰ্ শীষৰ্ সে�লন
অ�ল জুেড় পিরবহন, �ানিজট ও েযাগােযােগর সংেযাগ
�াপেনর িস�া� িনেয়েছ। এই িস�াে�র সু বােদই সাকৰ্
েদশগুেলার মেধ্য বহুমুখী পিরবহন সংেযাগ বৃ ি�ও লেক্ষ্য
সাকৰ্
আ�িলক
বহুমুখী
পিরবহন
সমীক্ষার
(এসআরএমিটএস) �বতৰ্ন হয়।
এসআরএমিটএস িকছু মানদে�র িভি�েত আগামী িদেনর
উ�য়েনর জন্য দশিট �ল কিরেডােরর ��াব কেরিছল।
মানদ�সমূ হ হেলা: চলাচেলর মা�া ও �বণতা, সরাসির
সংেযাগ �দােনর স�াবনা, �লেবি�ত েদশগুেলােক
ব�েরর �েবশািধকার অথবা বড় ধরেনর �ানিজট
েযাগােযাগ �দােনর সামথৰ্্য, দূ র� কিমেয় এেন তার
মাধ্যেম পিরবহন ব্যয় কমােনা ও ঐিতহািসক সংেযােগর
পুনরু�ীবন ও সামািজক-রাজৈনিতক সংেযােগর
�েয়াজন েমটােনার স�াবনা। সাকৰ্ হাইওেয় কিরেডােরর
(এসএইচিস) দশিট সড়েকর মেধ্য ছয়িট Ñ এসএইচিস১,
এসএইচিস৪, এসএইচিস৫, এসএইচিস৬, এসএইচিস৮
ও এসএইচিস৯ Ñ বাংলােদেশর সােথ যু �।
দিক্ষণ এশীয় উপ-আ�িলক অথৰ্ৈনিতক সহেযািগতা
(সােসক) পিরক�না বাংলােদশ, ভুটান, ভারত, মাল�ীপ,
েনপাল ও �লংকােক একিট �ক�িভি�ক অংশীদািরে�র
মাধ্যেম একসােথ এেনেছ। এর উে�শ্য আ�িলক সমৃ ি�
বৃ ি�, অথৰ্ৈনিতক সু েযাগ-সু িবধার উ�য়ন এবং এই
অ�েলর মানু েষর জীবনমােনর উ�িতসাধন।
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সােসক সড়ক কিরেডার
অ�ািধকারসমূ হ
�ালানী ও িবদু ্যৎ
পিরবহন

বািণজ্য, িবিনেয়াগ ও ব্যি�খাত
তথ্য ও েযাগােযাগ �যু ি�
(আইিসিট)
পযৰ্টন

পিরেবশ
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েযৗথ অথৰ্ায়েনর পাশাপািশ সােসক সড়ক েযাগােযাগ �ক�
ঢাকা উ�র-পি�ম কিরেডােরর ৭০ িকেলািমটার তথা
েদেশর ি�তীয় ব্য�তম মহাসড়েকর স�সারণ ও উ�য়ন
করেব। দু ই েলেনর সংকীণৰ্ এই সড়ক বতৰ্মােন ব্যাপক
যানজট ও অিতমা�ায় দু ঘৰ্টনার েভাগাি�েত রেয়েছ। এই
রা�া চার েলেন স�সািরত হেল যানজটজিনত ব্যাঘাত দূ র
হেত সাহায্য করেব, দু ঘৰ্টনা কমােব, এবং একইসােথ এই
এলাকার �ায় ৭০ লক্ষ বািস�ােক নতুন ব্যবসা-বািণেজ্যর
সু িবধা, উ�ত বাজার ব্যব�ায় �েবশািধকার এবং �ুল ও
অন্যান্য সামািজক েসবার সু িবধা �দান করেব।
এই উেদ্যাগ বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ্য ব্যাপক পণ্য
পিরবহেনর দু ই রুট েবনােপাল ও বুিড়মাির �লব�েরর
উ�য়ন ঘটােব। এই সড়ক উ�য়ন ব্যবসা-বািণজ্য বৃ ি�
করেব, যানবাহন গমনাগমন �বােহর উৎকষৰ্ সাধন করেব
এবং পচনশীল �েব্যর ন� হওয়া কমােত সাহায্য করেব।
গেবষণায় েদখা েগেছ, বাংলােদেশ আ�িলক পিরবহন
কিরেডারগুেলার উ�িতসাধন ভারত, েনপাল ও ভুটােন ১.৮
েকািট টন পণ্য পিরবহেন সহায়তা করেব। এর ফেল দিক্ষণ
এিশয়া জুেড় আ�ঃআ�িলক বািণেজ্যর �সার ঘটেব।

সােসক এই অ�লব্যাপী �বৃ ি� ও উ�য়েনরও িবকাশ ঘটােব
। এর কাযৰ্�ম পিরবহন, বািণজ্য, �ালািন, েবসরকাির খাত,
পযৰ্টন ও পিরেবশসহ িবিভ� খােত িব�ৃ ত।
সােসক েদশগুেলা দিক্ষণ এিশয়ায় আ�ঃআ�িলক বািণজ্য
ও সহায়তা বাড়ােনা, একই সােথ মায়ানমােরর মধ্য িদেয়
দিক্ষণ -পূ বৰ্ এিশয়া, গণ�জাত�ী চীন ও িব�বাজােরর
সােথ যু � হওয়ার একিট সাধারণ লেক্ষ্যর অংশীদার।
দিক্ষণ এিশয়ার পিরবহন ব্যব�ার িমলন েনপাল, ভুটােনর
মেতা েদশ ও উ�র-পূ বৰ্ ভারেতর মেতা অ�েলর জন্য
িবেশষভােব জরুির। েযাগােযােগর এরূপ সংেযাগ �াপন
একিদেক এই েদশগুেলার �লেবি�ত অব�া ও
�ায়-িবি��তার অবসান ঘটােব, অন্যিদেক এই
অ�লগুেলার সােথ ব্যবসা-বািণেজ্যর সু েযাগ-সু িবধার
মাধ্যেম বাংলােদেশর জন্য সু ফল বেয় আনেব।
বাংলােদশ-চীন-ভারত-মায়ানমার অথৰ্ৈনিতক কিরেডার
আ�িলক সংেযাগ ঘটােনার অেনক উেদ্যাগ সে�¡ও
এিশয়ার েদশগুেলা তুলনামূ লকভােব িবি��। অতীেত িকছু
�লপেথর েযাগােযাগ মানু ষ ও পেণ্যর যাতায়াতেক
সহজতর
করত,
যা
বতৰ্মােন
অনু পি�ত।

উৎস: সড়ক েযাগােযাগ ও েসতু ম�ণালয়
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বাংলােদশ-চীন-ভারত-মায়ানমার
(িবিসআইএম)
অথৰ্ৈনিতক কিরেডার উেদ্যােগর েপছেন েমৗিলক ধারণািট
িছল িনজ িনজ তুলনামূ লক সু িবধা িনি�ত কের �েত্যক
সদস্য েদশ গুরু�পূ ণৰ্ অবকাঠােমাগত সংেযাগ কাযৰ্কর
কের ও িবিসআইএম জুেড় অথৰ্ৈনিতক সহেযািগতার মধ্য
িদেয় উে�খেযাগ্যভােব লাভবান হেত পাের। বাংলােদশ
এিশয়ার সবেচেয় শি�শালী দু িট অথৰ্নীিত অথৰ্াৎ চীন ও
ভারেতর বাজাের অিধকতর �েবশািধকার লাভ করেব
অশু� বাধা অপসারণ ও অবকাঠােমা উ�য়েন িবিনেয়ােগর
মাধ্যেম।
বৃ হ�র ভারতীয় ও চীনা বাজাের অ�ািধকারিভি�ক �েবশ
বাংলােদশেক সরাসির িবেদিশ িবিনেয়ােগর (এফিডআই)
একিট অিধকতর আকষৰ্ণীয় গ�েব্য পিরণত করেব।
ভারত ও চীন েথেক সরাসির িবেদিশ িবিনেয়ােগর
বিহগৰ্মেনর �বাহেক মাথায় িনেয় বলা যায়, বাংলােদেশর
জন্য এই দু িট িবশাল অথৰ্নীিতও হেত পাের সরাসির
ৈবেদিশক িবিনয়েগর একিট বড় উৎস। এই েদশ দু িট
েথেক বাংলােদেশ বতৰ্মান ৈবেদিশক িবিনেয়ােগর
অভ্য�রমুখী �বাহ েশাচনীয় রকেমর কম। িবিভ�
স�াবনাময় খােত ভারত িবিনেয়াগ করেত পাের, েযমন:
ৈবদু ্যিতক য�পািত ও সর�াম, শাকসবিজ, কৃিষ
�ি�য়াজাতকরণ,
অেটােমাবাইল,
েট�টাইল,
কারখানাজাত উৎপাদন ও সফটওয়ার, ওষু ধিশ� খাত,
অন্যান্য েসবাখােতর মেধ্য হাসপাতাল ও িচিকৎসা সর�াম,
পযৰ্টন ইত্যািদ। চীনও �ধান পাঁচিট এলাকা িনধৰ্ারণ
কেরেছ েযখােন েস িবিনেয়াগ করেত চায়: �ালানী
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অনু স�ান, িবদু ্যৎ উৎপাদন, কৃিষ, িশ�, এবং পিরবহন।
ভারত, চীন ও মায়ানমােরর সােথ সড়ক, েরল ও অন্যান্য
উপােয় েযাগােযাগ �াপেনর �ারা বাংলােদশ দিক্ষণ ও
দিক্ষণ-পূ বৰ্ এিশয়ােক যু � কের গেড় উঠা একিট িশ�
ব�ন ও বািণিজ্যক েকে�র অংেশ পিরণত হেত পাের।
এিট করা েযেত পাের বহুমাধ্যেমর পিরবহনিবিশ� দিক্ষণ
িস�রুট িনমৰ্ােণর মাধ্যেম, যা সংিক্ষ� ও সা�য়ী ধরেনর
সড়ক ব্যবহার কের চীেনর সােথ বাংলােদেশর মাধ্যেম
ভারেতর সংেযাগ ঘটােব। চায়না কিমউিনেকশনস
কন�াকশন েকা�ািন িলিমেটড (িসিসিসিস) িস�রুেটর
বাংলােদশ অংশিট িনমৰ্াণ করার ��াব িদেয়েছ, যা ঢাকা
ও চ��ােমর মধ্য িদেয় অিত�ম করেব। আখাউড়া ও
আগরতলার মেধ্য েরললাইন �াপন কের বাংলােদশ ও
ভারেতর উ�র-পূ বৰ্ রাজ্যগুেলার মেধ্য েরলপেথর ব্যব�া
কের এভােব যাতায়ােত ৫০ ভাগ খরচ কিমেয়
ভারত-বাংলােদশ সংেযাগেক েজারদার করা যায়। সড়ক
সংেযাগ কলকাতা ও উ�র-পূ বৰ্ ভারতীয় রাজ্যগুেলার মেধ্য
দূ র� অেধৰ্ক কিমেয় আনেব। এর মাধ্যেম দু ই েদশই
লাভবান হেব। ভারত লাভবান হেব �মণ সময় ও খরচ
সা�য় েথেক। অন্যিদেক বাংলােদশ কােগৰ্া ও কনেটইনার
�ানিজট মাশুল েথেক ৈবেদিশক মু�া সং�েহর নতুন উৎস
খুঁেজ পােব।
বাংলােদেশ অ�তুল ব�র সু িবধার কারেণ সমু�
েযাগােযাগ বাধা�� অব�ায় আেছ। মায়ানমােরর সােথ
অথৰ্ৈনিতক সহেযািগতা বাংলােদেশর জন্য নানািবধ সু িবধা
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বেয় আনেব। মায়ানমার িবেশষািয়ত অথৰ্ৈনিতক অ�ল
ৈতির কের িবিনেয়ােগ উ�ীপনা িদে� যা বাংলােদিশ
�িত�ানগুেলার জন্য �িতেবশী েদেশর অেপক্ষাকৃত
উ�ততর িবিনেয়াগ পিরি�িতেক কােজ লাগােনার সু েযাগ
সৃ ি� কেরেছ। রাখাইন রােজ্য সা�িতক গ্যাস মজুেদর
স�ান িশে�া�য়েনর নতুন স�াবনার দু য়ার খুেল িদেয়েছ।
দু িট েদেশর মেধ্য শি�শালী বািণজ্য, িবিনেয়াগ ও মানু েষ
মানু েষ েযাগােযাগ েরািহ�া সংকেটর মেতা িবষয়গুেলার
শাি�পূ ণৰ্ ও েটকসই সমাধােনরও েক্ষে� ��ত করেত
পাের।
িবিসআইএম উেদ্যাগিট বাংলােদেশর জন্য আ�ঃসীমা�
�ালানী বািণেজ্যর পথও খুেল েদেব। ২০১৮ সােল
বাংলােদেশর �ািপত িবদু ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৬,০০০
েমগাওয়াট। েযেহতু এখনও ঘাটিত রেয় েগেছ, বাংলােদশ
তাই ইেতামেধ্য ভারত েথেক িবদু ্যৎ আমদািন করেছ এবং
িবিসআইএম িবদু ্যৎ সহেযািগতা এেক নতুন পযৰ্ােয় িনেয়
েযেত পাের।
িবমসেটক সড়ক কিরেডার
দিক্ষণ ও দিক্ষণ-পূ বৰ্ এিশয়ার িকছু েদেশর উপ-আ�িলক
সহেযািগতার একিট উেদ্যাগ িবমসেটক। সদস্য েদশগুেলা
হেলা: বাংলােদশ, ভারত, মায়ানমার, �লংকা, থাইল্যা�,
ভুটান ও েনপাল। এই উেদ্যােগর �ধান লক্ষ্য পিরবহন ও
সরবরাহ খােতর েযসব সমস্যা এই অ�েলর নানা অংেশ
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বািণেজ্য বাধা সৃ ি� করেছ িকংবা পিরবহন ব্যয় বািড়েয়
িদে� েসগুেলার সমাধােন নীিত ও েকৗশল �ণয়েন
সহায়তা করা।
িহমালয় অববািহকায় জলিবদু ্যৎ উৎপাদেন এবং
বে�াপসাগের হাইে�াকাবৰ্েনর কারেণ িবমসেটক অ�েল
িবদু ্যৎ খােতর স�াবনা িবপুল। এর মাধ্যেম, স�িত
সমু�সীমা বৃ ি�র ফেল বাংলােদশ েয িবপুল স�দ অজৰ্ন
কেরেছ তা ব্যবহােরর সু েযাগ সৃ ি� হেয়েছ। বাংলােদশ
িবমসেটক অ�ল জুেড় িবদু ্যৎ কিরেডারসহ িবদু ্যৎেকে�র
মেতা অবকাঠােমা উ�য়েনর উপর গুরু�ােরাপ কেরেছ।
এছাড়া িবমসেটক বাংলােদশেক একিট গভীর সমু�ব�র
িনমৰ্াণ কের বে�াপসাগের পািনর তলায় থাকা গ্যাস ও
অন্যান্য স�দ ব্যবহাের সাহায্য করেত পাের যা সদস্য
েদশগুেলার কােজ আসেব। �ালানী িনরাপ�া ও িবদু ্যৎ
কিরেডারসহ িবদু ্যৎেক� িনমৰ্াণ এবং আ�ঃসীমা�
পিরবহন েযাগােযােগর মধ্য িদেয় িবমসেটক এ অ�েলর
অথৰ্ৈনিতক উ�িতেতও ভূ িমকা রাখেব। িবমসেটক মু�
বািণজ্য চুি�র বেল মু� বািণেজ্যর �ধান অ�রায় শু� ও
অশু� বাধা ব্যিতেরেক পণ্য ও েসবার চলন স�ব কের
তুলেব, েয সু িবধা সাকৰ্ ও আিসয়ােন েনই। মু� বািণজ্য
িবিনেয়াগ, কমৰ্সং�ান ও জনগেণর সামি�ক অথৰ্ৈনিতক
উ�িত সাধন করেব। িবমসেটক অ�ল উ�ত ও সমৃ � হেল
�িতিট সদস্য েদশ িনজ পণ্য ও েসবার জন্য ঘেরর কােছই
বৃ হ�র বাজার পােব।
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উপসংহার
আওয়ামী লীগ েনতৃ�াধীন সরকার েদেশর সামি�ক উ�য়েনর সে� িবদু ্যৎ, �ালানী ও েযাগােযাগ খােতর ঘিন� স�কৰ্
িবেবচনা কের এ খাতগুেলােক �াধান্য েদওয়ার নীিত অব্যাহত েরেখেছ। সরকার পিরবহন অবকাঠােমা ও িবদু ্যৎেকে�র সংখ্যা
বৃ ি� কেরেছ এবং স�ালন ও িবতরণ ক্ষমতার উ�য়ন সাধন কেরেছ। জাতীয় ও আ�িলক পযৰ্ােয় অবকাঠােমাগত সংেযােগর
সে� সে� মাথািপছু িবদু ্যৎ উৎপাদন বৃ ি� েপেয়েছ। সম� িবে�র মেধ্য বাংলােদেশ বািড়িভি�ক েসৗরিবদু ্যৎ ব্যব�া �াপেনর
হার সেবৰ্া�। সরকার নতুন সড়ক, েসতু ও মহাসড়ক এবং েসইসােথ িবদু ্যৎেক� িনমৰ্াণ ও নতুন নতুন �ালানীর উৎস
অনু স�ােনর লেক্ষ্য েবশ িকছু আ�জৰ্ািতক চুি� স�াদন কেরেছ।
বাংলােদেশর অথৰ্ৈনিতক �বৃ ি� ও উ�য়ন অদূ র ভিবষ্যেত অব্যাহত থাকেব বেল আশাবাদী হওয়ার যেথ� কারণ রেয়েছ।
েদেশর েটকসই উ�য়েনর উপযু � পিরেবশ িনমৰ্ােণ িবদু ্যৎ ও পিরবহন খাত গুরুতর ভূ িমকা রাখেব। তাই দূ ষণমু� �ালানী,
�াটৰ্ ি�ড ও �ালানী দক্ষতােক গুরু� িদেয় ব্যয়সা�য়ী দীঘৰ্েময়াদী িবিনেয়াগ কমৰ্সূিচ বা�বায়ন করা হে�। িবদু ্যৎ ও পিরবহন
খােতর পিরক�না সফলভােব বা�বায়ন করেল েদশীয়, আ�িলক ও ৈবি�ক সংেযাগ এবং েসইসােথ িনভৰ্রেযাগ্য িবদু ্যৎ
সরবরাহ আর েকােনা �� হেয় থাকেব না। এসব উেদ্যাগ েটকসই উ�য়ন লক্ষ্যমা�া (এসিডিজ) অজৰ্েন সহায়তা করেব এবং
বাংলােদশেক িব�জুেড় উ�য়েনর দৃ �া� িহেসেব তুেল ধরেব। িবদু ্যৎ ও পিরবহন খােতর উ�য়ন বাংলােদেশর অব�ানেকই
শুধু উ�ীতই করেব না, দাির�্যিবেমাচন, অসাম্য �াস ও জনগেণর জীবনমােনর উ�য়েনও সাহায্য করেব।
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