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বণর্না 
 

এই �ক� বাংলােদশ ও ভারেতর মধয্কার বতর্ মান ি�ড 
আ�ঃসংেযােগর িবদুয্ৎ স�ালন �মতা ৫০০ েমগাওয়াট েথেক 
১,০০০ েমগাওয়ােট উ�ীত করেব। েদেশর �মবধর্মান িবদুয্ৎ  
চািহদা পূরেণর জনয্ এিট বাংলােদশেক ভারত েথেক িবদুয্ৎ 
আমদািন বৃি�েত সহায়তা েদেব। ২০১৩ সােল �থম  
বাংলােদশ-ভারত ৈবদুয্িতক ি�ড আ�ঃসংেযাগ �কে�র মাধয্েম  
বাংলােদেশর পি�মা�েলর েভড়ামারা ৈবদুয্িতক ি�ড ও 
ভারেতর পূবর্া�েলর বহরমপুর ৈবদুয্িতক ি�েডর মেধয্ �থম 
সফল আ�ঃসেযাগ �ািপত হয়, যার অথর্ায়ন কেরিছল এশীয় 
উ�য়ন বয্াংক(এিডিব)।  

�কে�র েযৗি�কতা ও 
েদশ-িভিত্তক/আ�িলক 
কমর্-েকৗশেলর সােথ 
স�কর্     

  ১৯৭১ সােল  বাংলােদশ যখন �াধীনতা লাভ কের তখন 
  েদেশর েমাট জনসংখয্ার মা� ৩% িবদুয্ৎ েপত। ২০১৫ 
সােল এিট বৃি� েপেয় ৭০% এর েবিশ হেয়েছ; মাথািপছু িবদুয্ৎ 
বয্বহােরর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ বছের ৩২১ িকেলাওয়াট। 
বাংলােদেশর িবদুয্ৎ উৎপাদন �মতা ২০১৫ সােলর 
জানুয়ািরেত িছল ১০,৮১৭ েমগাওয়াট। বাংলােদেশর িবদুয্ৎ 
উৎপাদেনর �াথিমক শি� হেলা �াকৃিতক গয্াস এবং েদেশর 
েমাট উৎপাদেনর ৬৩% অভয্�রীণ গয্াস িনভর্ র। বাংলােদেশর 
অভয্�রীণ গয্াস সরবরাহ েদেশর �মবধর্মান চািহদার সােথ 
কুিলেয় উঠেত পারেছ না,  এর ফেল িবদুয্ৎ উৎপাদেন �ত 
�াপনেযাগয্ েতল ও িডেজল-িভিত্তক িবদুয্ৎ �া�-এর ওপর 
িনভর্ রতা েবেড়েছ,  যা েথেক িবদুয্ৎ উৎপাদেনর �মতা  
২,৫০০ েমগাওয়াট ছািড়েয় েগেছ।  ২০১৪ সােল  বাংলােদেশ 
িবদুয্ৎ সরবরাহ সেবর্া� ৭,৭০০ েমগাওয়ােটর েরকডর্  কের। 
তেব েতল ও িডেজলিভিত্তক িবদুয্ৎ �া� �াপন বয্য়সােপ�,  
কারণ েতল ও িডেজলিভিত্তক িবদুয্ৎ উৎপাদেনর বয্য় 
�াকৃিতক গয্ােসর তুলনায় অতয্� েবিশ। বাংলােদশ সরকােরর 
২০২১ সােলর (�াধীনতার ৫০ বছেরর মেধয্) মেধয্ েদেশর 
সবার জনয্ িবদুয্ৎ িনি�ত করার ল�য্মা�া রেয়েছ। এর 
জনয্ ২০২১ সােলর মেধয্ িবদুয্ৎ উৎপাদন �মতা ২৪,০০০ 
েমগাওয়ােট উ�ত করার লে�য্ কাজ করেছ সরকার। 
বা�বায়েনর আওতায় থাকা কমর্সূিচগেলা হেলা বতর্ মান গয্াস-
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িভিত্তক িবদুয্ৎ �া�গেলার কাযর্�মতা বৃি�, অনয্ানয্ �ালািন-
িভিত্তক েযমন কয়লা,  আমদানীকৃত গয্াস, নবায়নেযাগয্ 
�ালািন ইতয্ািদ িনভর্ র িবদুয্ৎ �া� উ�য়ন, এবং  দি�ণ 
এিশয়ার েদশগেলার মেধয্ িবদুয্ৎ িবিনমেয়র জনয্ আ�ঃসীমা� 
ি�ড সংেযাগ বয্ব�া উ�ত করা, যা শর হেয়েছ ভারেতর 
সােথ সংেযােগর মধয্ িদেয়। িবদুয্ৎ উৎপাদন এবং আ�জর্ ািতক 
িবদুয্ৎ স�ালন আ�ঃসংেযােগর মাধয্েম িবদুয্ৎ �েয় 
িবিনেয়ােগর পাশাপািশ ে�তার কােছ িবদুয্ৎ েপৗঁেছ েদওয়ার 
জনয্ িবদুয্ৎ স�ালন ও িবতরণ েনটওয়ােকর্ ও উে�খেযাগয্ 
িবিনেয়ােগর পিরক�না বাংলােদেশর রেয়েছ। এিডিব  িবদুয্ৎ 
উৎপাদেনর কাযর্�মতা বৃি�, নবায়নেযাগয্ �ালািন শি�র 
উ�য়ন, িবদুয্ৎ পিরচলন ও িবতরণ েনটওয়ােকর্ িবিনেয়ােগ 
সহায়তা করেছ।  
বাংলােদশ ও ভারেতর মেধয্ ২০১০ সােল ৈবদুয্িতক ি�ড 
সংেযাগ িবষেয় একিট �ারক সা�িরত হয়, যা এই দুেদেশর 
মেধয্ আ�ঃসীমা� িবদুয্ৎ সংেযাগ, িবদুয্ৎ বািণেজয্র স�াবনার 
�ার উে�াচন কের। ২০১৩ সােল এ দুিট �িতেবিশ েদেশর 
মেধয্ �থমবােরর মেতা িবদুয্ৎ ি�ড সংেযাগ �ািপত হয়।  
�থম বাংলােদেশর জাতীয় িবদুয্ৎ ি�েডর সােথ ভারেতর 
জাতীয় ি�েডর সংেযাগ �ািপত হয় এিডিবর অথর্ায়েন করা 
‘বাংলােদশ-  ভারত ৈবদুয্িতক ি�ড আ�ঃসংেযাগ �কে�র 
আওতায় এবং বাংলােদেশর ি�েড ভারত েথেক ২০১৩ সােল 
৫০০ েমগাওয়াট িবদুয্ৎ �বাহ যু� হয়। দুই জাতীয় ি�েডর 
মধয্কার সংেযােগর ফেল ২০১৪ সােল বাংলােদেশ ভারত েথেক 
২০০০ িগগাওয়াট-ঘ�া িবদুয্ৎ �বাহ অিজর্ ত হয়। এর ফেল 
িবদুয্ৎ �াপয্তার উ�িত ঘেট, িবদুয্েতর মূলয্ কেম, 
অেপ�াকৃতভােব িবদুয্ৎ িব�াট কম হয় এবং িবদুয্ত 
সরবরােহর  মান বৃি� পায় (িবেশষ কের বাংলােদেশর 
পি�মা�েল)। �থম আ�ঃসংেযােগর সাফেলয্র ওপর িভিত্ত 

কের েদশ-দুিট িবদুয্ৎ খােত সহেযািগতা বাড়ােনার জনয্ 
স�ত হয়। এই আ�ঃসংেযাগ উ�ত হেল বাংলােদশ আরও 
অিতির� ৫০০ েমগাওয়াট িবদুয্ৎ ভারত েথেক �য় করেব। 
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এই দুই েদেশর মেধয্ িবদুয্ৎ আ�ঃসংেযােগর পাশাপািশ ভারত 
ও বাংলােদশ েরলপথ ও সড়ক েযাগােযাগ উ�য়েনও কাজ 
করেছ এবং এখােনও এিডিব দি�ণ এিশয়া উপ-আ�িলক 
অথর্ৈনিতক সহেযািগতা (এসএএসইিস) কমর্সূিচর আওতায় 
অথর্ায়ন করেছ। আ�িলক পযর্ােয় এ অ�েলর িবদুয্ৎ ও 
�ালািন �ক�গেলা বা�বায়েনর ে�ে� অ�ািধকার িচি�ত 
করেত  সােকর্ র সদসয্ েদশগেলা ২০১৪ সােলর নেভ�র মােস 
কাঠমা�ুেত একিট ে�মওয়াকর্ চুি� সা�র কের।  
সাকর্ িরিজওনাল এনািজর্  ে�ড �ািডসহ,  িবিভ� িবে�ষণমূলক 
গেবষণায় িচি�ত হেয়েছ েয ভারত ও বাংলােদেশর মেধয্ 
১০০০ েমগাওয়াট িবদুয্ৎ স�ালন সংেযাগ দি�ণ এিশয়ার  
িবদুয্ৎ ি�ড উ�য়েনর জনয্ একিট গর�পূণর্ িনমর্াণ। আ�িলক 
সাকর্ িবদুয্ৎ স�ালন পিরচালনার দ�তা বৃি�,  উ�ত 
প�িতগত িনভর্ রেযাগয্তা  এবং নতুন িবদুয্ৎ স�দ কােজ 
লাগােনা, িবেশষ কের ভূটান, েনপাল ও ভারেতর,জল- িবদুয্ৎ 
উৎপাদন �মতা ইতয্ািদসহ েবশিকছু সুিবধা িনেয় আসেব। 
এই �ক� এিডিবর দি�ণ এিশয়া আ�িলক সহেযািগতা 
েকৗশেলর দুিট সুিনি�র্� িদক িনেয় কাজ করেব (১) 
আ�ঃসীমা� িবদুয্ৎ স�ালন সংেযাগ উ�য়ন  এবং (২) এই 
অ�েলর িবদুয্ৎ বািণজয্ স�সারণ। এই �ক� এিডিবর  
‘িমডটামর্ িরিভউ অব �য্ােটিজ ২০২০’ ও ২০১৪-২০১৬ 
সােলর জনয্ করা আ�িলক সহেযািগতা বয্বসা পিরক�নার 
আওতাধীন আ�িলক সহেযািগতা ও সম�েয়র 
অ�ািধকারগেলােক সহায়তা করেব।  
ভারেতর েক�ীয় িবদুয্ৎ কতৃর্ পে�র �িতেবদন অনুযায়ী ২০১৫ 
সােলর জুেন ভারেতর েদশবয্াপী সেবর্া� িবদুয্ৎ চািহদা 
১৪৩,৫৫০ েমগাওয়ােটর িবপরীেত িবদুয্ৎ উৎপাদন হেয়েছ 
২৭৪,৮১৭ েমগাওয়াট। �িতেবদেন আেরা বলা হয়, সেবর্া� 
িবদুয্ৎ ঘাটিত ২০১১ সােল িছল ১০%, যা ২০১৫ সােল 
২.৩%-এ কেম এেসেছ। ভারত তার একাদশ প�বািষর্কী 
পিরক�নার (২০০৭ েথেক ২০১২) সমেয় ৫৫,০০০ 
েমগাওয়াট-এর েবিশ িবদুয্ৎ উৎপাদন েযাগ কেরেছ। এবং 
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�তয্াশা করা হে� ২০১২ েথেক ২০১৭ সােল আেরা ৮৮,০০০ 
েমগাওয়ােটর েবিশ কনেভনশনাল িবদুয্ৎ েযাগ হেব। এর মেধয্ 
২০১৫ সােল ৫৪০০০ েমগাওয়াট স�ূণর্ হেয়েছ। একই সােথ 
ভারত ২০২২ সােলর মেধয্ ১,৭৫,০০০ েমগাওয়াট 
নবায়নেযাগয্ শি� েযাগ করার একিট কমর্সূিচ �হণ কেরেছ।  
ভারেতর িকছু িকছু অ�েল উ�ৃত্ত িবদুয্ৎ আেছ, এবং িবদুয্ৎ 
বািণেজয্র জনয্ �িতেযািগতামূলক বাজারও িবদয্মান, েযখােন 
�ায় ১০% িবদুয্ৎ েবচােকনা হয়। ভারেতর িবদুয্ৎ স�ালন 
েনটওয়াকর্ বাংলােদশ, ভূটান, ও েনপােলর সােথ সংযু�, এবং 
ভারত ও এসকল েদেশর মেধয্ ি�পাি�ক িবদুয্ৎ বািণজয্  
হয়। 
 

�ভাব : বাংলােদেশ ২০২১ সােলর মেধয্ েটকসই িবদুয্ৎ সরবরাহ ও  
�াপয্তা বৃি�। (বাংলােদেশর ে�ি�ত  পিরক�না, ২০১২)। 

�কে�র ফলাফল  

ফলাফল-এর বণর্না বাংলােদশ ও ভারেতর মেধয্ আ�ঃসীমা� িবদুয্ৎ বািণজয্র জনয্ 
স�মতা বৃি�। 
 

ফলাফেলর অ�গিত  

 বা�বায়ন অ�গিত 

আউটপুট-এর বণর্না  ১.বহরমপুর-েভড়ামারা িবদুয্ৎ স�ালন সংেযাগ উ�ত করা  
২.�কে�র কািরগরী িদক,  �ক� বয্ব�াপনা, নীিতমালা, বািণজয্ 
ও অথর্ৈনিতক িবষেয়র সামথর্ উ�ত করা।  
 

বা�বায়েনর অ�গিত 
(আউটপুট, কাযর্�ম, ও 
িবষয়াবলী) 

 

েভৗগিলক এলাকা  

সুর�া িবভাগসমূহ 
 

পিরেবশ  িব 
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বাধয্তামূলক বসিত �ানা�র িব 

আিদবাসী  জনেগা�ী িস 

পিরেবশগত ও সামািজক িদকসমূেহর সারমমর্ 

পিরেবশগত িদক িপিপিটএ  পযর্ােয় �েয়াজনীয় বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ 
. 

বাধয্তামূলক বসিত 
�ানা�র 

 িপিপিটএ পযর্ােয় �েয়াজনীয় বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ 
 

আিদবাসী  জনেগা�ী   েকােনা আিদবাসী জনেগা�ী �ভািবত হেব না বেল আশা 
করা হে�। 

ে�কেহা�ারেদর সােথ েযাগােযাগ, অংশ�হণ ও পরামশর্  
 

�ক� নকশাকােল �ক� ��িতর সমেয় ে�কেহা�ারেদর সােথ পরামশর্ করা 
হেয়েছ।  

�ক� বা�বায়নকােল �ক� বা�বায়নকােল ে�কেহা�ারেদর সােথ পরামশর্ করা 
হেব। 

কােজর সুেযাগসমূহ 
পরামশর্ 
েসবা  

 এিডিবর অথর্ায়েন দুিট পরামশর্ক চুি� ২০১৫ সােলর তৃতীয় �াি�েক 
িব�ািপত।  
 

�য়  ২০১৫ সােলর েফ�য়ািরেত একিট পয্ােকজ (এইচিভিডিস সাবে�শন)- এর 
িব�াপন েদওয়া হেয়েছ। এবং িবদুয্ৎ পিরচলন লাইেনর পয্ােকজ িকউ-৩ 
২০১৫ েত আেছ। 
 

দািয়��া� এিডিব কমর্কতর্ া  েলন িভ. জজর্   

দািয়��া� এিডিব িবভাগ  
 

সাউথ এিশয়া িবভাগ 

দািয়��া� এিডিব িডিভশন 
 

এনািজর্  িডিভশন, এসএআরিড 
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দািয়��া� সং�াসমূহ পাওয়ার ি�ড েকা�ািন অব বাংলােদশ িল:। (PGCB) 

আইইিব ভবন(৫ম তলা)রমনা, বাংলােদশ। 
PGCB@CITECHCO.NET;_WEBSITE:WWW.PGCB.ORG 
 

সময়সূিচ 
ধারণা বা কনেস�-এর  ছাড়প� ১৭ েফ�য়াির ২০১৫ 

তথয্ অনুস�ান ১৭ এি�ল ২০১৫ েথেক-২৪ এি�ল ২০১৫ 

এমআরএম ২৪ জুলাই ২০১৫ 
অনুেমাদন ২৯ েসে��র ২০১৫ 

সবর্েশষ পযর্ােলাচনা িমশন -  

সবর্েশষ িপিডএস হালনাগাদকরণ ২৬ আগ� ২০১৫ 
 
ঋণ ৩২৯৮-বাং 

মাইলফলক 
 

অনুেমাদন 
সা�েরর 
তািরখ 

কাযর্কািরতার 
তািরখ 

সমাপনী 
 

মূল সংেশািধত আসল 
২৯  েসে��র  
২০১৫ 

- -  
৩১ িডেস�র 
২০১৮ 

-  -  

অথর্ায়ন পিরক�না ঋেণর বয্বহার 

 
েমাট (অেথর্র পিরমাণ মািকর্ ন $ 
িমিলয়ন) 

তািরখ  এিডিব  অনয্ানয্ 
নীট 
শতাংশ 

�কে�র 
বয্য় 

৯৮.২২ �মবধর্মান চুি� অনুদান 

এিডিব  ৩৫.০০ 
২৯ েসে��র 
২০১৫ 

০.০০ ০.০০ ০% 

সহেযাগী ৬৩.২২ �মবধর্মান অথর্ছাড় 

সহ-
অথর্ায়ন 

০.০০ 
২৯ েসে��র 
২০১৫ 

০.০০ ০.০০ ০% 

 

mailto:PGCB@CITECHCO.NET;_WEBSITE:WWW.PGCB.ORG
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ঋণ ৩২৯৯-বাং 
মাইলফলক 

 

অনুেমাদন 
সা�েরর 
তািরখ 

কাযর্কািরতার 
তািরখ 

সমাপনী 
 

মূল সংেশািধত আসল 
 

২৯  েসে��র  
২০১৫ 

-  -  
৩১ িডেস�র 
২০১৮ 

- - 

অথর্ায়ন পিরক�না ঋেণর বয্বহার 

 
েমাট (অেথর্র পিরমাণ মািকর্ ন 
ডলার িমিলয়ন) 

তািরখ এিডিব  অনয্ানয্ 
নীট 

শতাংশ 

�ক� বয্য় ৮৫.০০  �মবধর্মান চুি�  অনুদান 

এিডিব ৮৫.০০ 
২৯ েসে��র 
২০১৫ 

০.০০ ০.০০  ০% 

�িতপ� ০.০০ েমাট অথর্ছাড় 

 
সহঅথর্ায়ন 

০.০০ 
২৯ েসে��র 
২০১৫ 

০.০০ ০.০০ ০% 

 
�ক� তথয্ পে� �ক� বা কমর্সূিচর তথয্াবলীর সারমমর্ থােক। কারণ িপিডএস একিট 
চলমান কাজ; এর �াথিমক সংকলেন িকছু িকছু তথয্ অ�ভূর্ � নাও  থাকেত পাের;  
তেব তথয্ হােত এেল তা অ�ভুর্ � করা হয়। ��ািবত �কে�র ে�ে� তথয্ স�াবয্ ও 
িনেদর্শনামূলক।    
 
এিডিব এই িপিডএস-এর তথয্ স�েকর্  েকােনারকম িন�য়তা দান কেরনা; 
সাধারানভােব তথয্ �দান করাই এর উে�শয্। এিডিব মানস�ত তথয্ �দােনর েচ�া 
করেলও �দত্ত তথয্ ‘িঠক েযমন’ েতমনভােবই েদয়া হয়। তেথয্র িবপনন-উপযু�তা, 
িনভুর্ লতা, স�ূণর্তা, েকান িবেশষ উে�েশ বয্বহােরর উপযু�তা, বা তেথয্র ��ািধকার 
স�েকর্  েকান িন�য়তা েদয়া হয়না।   
 




