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সারসংক্ষেপ
বাংলাদেশের আটটি বিভাগের মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থান দেশটির দক্ষিণ
পূর্বাঞ্চলে। এই বিভাগের কক্সবাজারেই অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত।
সমুদ্র সৈকত ছাড়াও নয়নাভিরাম পাহাড়ি অরণ্যে সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম বিভাগ। তবে
বর্ত মানে অঞ্চলটি বিশ্বের অন্যতম বড় কার্বন নিঃসরণক্ষেত্র হওয়ার ঝুঁকিতে
রয়েছে। কারণ, চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ক�োম্পানি
বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে। তাদের
পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশের ম�োট জীবাশ্ম জ্বালানির দুই তৃ তীয়াংশই
পুড়বে এই চট্টগ্রামে।

জাপান ও মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের মত�ো ধনী
দেশগুল�োর উচিৎ
বাংলাদেশকে পরিবেশ
দূষণকারী প্রযুক্তি গছিয়ে

চলতি দশকে চট্টগ্রামে কয়লা ও গ্যাসভিিত্তক ম�োট ২০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ
উৎপাদন প্রকল্পের প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে, যা দেশের বর্ত মান বিদ্যুৎ
সক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ। এসব প্রকল্প নৈসর্গিক চট্টগ্রামের প্রাণ-প্রকৃতির ওপর
যেমন বিরূপ প্রভাব ফেলবে, তেমনি স্থানীয় জনসাধারণের জীবন-জীবিকা ও
স্বাস্থ্যের জন্যও ডেকে আনবে ভয়াবহ বিপর্যয়।

না দিয়ে সাশ্রয়ী, পরিচ্ছন্ন

জলবায়ুর ওপরও চট্টগ্রামের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�োর প্রভাব হবে ভয়ঙ্কর।
বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পগুল�ো সক্রিয় থাকাকালীন থেকে প্রায় ১.৩৮ বিলিয়ন
টন কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরিত হবে।
প্রকল্পগুল�োর ধ্বংসাত্মক প্রভাব এত�োটাই ব্যাপক হবে যে, তা বাংলাদেশের
পাঁচ বছরেরও বেশি জাতীয় নিঃসরণের সমান। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার
(আইইএ) ঘ�োষণা অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিকভাবে নতু ন কার্বন
নিঃসরণের হার শূন্যে নামিয়ে আনতে চাইলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও
সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। আইইএর এমন সতর্ক বার্তা সত্ত ্বেও
চট্টগ্রামের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�ো নির্মাণের নতু ন পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। সংস্থাটির
মতে, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�ো ত�ো বটেই – এমনকি ইত�োমধ্যেই চালু হওয়া
এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�োর ক্ষতিকর প্রভাবও হবে দীর্ঘমেয়াদী।

বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে

প্রস্তাবিত প্রকল্পগুল�োর মধ্যে তর্ক সাপেক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর হল�ো
১,২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাতারবাড়ি ২ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি। এ
প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি অর্থায়ন করছে জাপানি ক�োম্পানিগুল�ো। অথচ ২০২১
সালে জি-সেভেন সম্মেলনে কয়লাভিিত্তক প্রকল্পে অর্থায়ন না করার অঙ্গীকার
করেছিল জাপান। অর্থাৎ মাতারবাড়ি ২ প্রকল্পে অর্থায়ন করার মধ্য দিয়ে
দেশটি নিজেদের অঙ্গীকার সরাসরি ভঙ্গ করছে। মাতারবাড়ি ১ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি
ইত�োমধ্যেই স্থানীয় জলাশয়ের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের
স্থাপনা নির্মানের জন্য সাধারণ মানুষকে তাদের বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ
করা হয়েছে। সেইসাথে তারা হারিয়েছে তাদের জীবন-জীবিকা। নির্মিত হলে
মাতারবাড়ির দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ প্রায় ৬,৭০০ জন মানুষের অকাল মৃত্যু
ডেকে আনবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
প্রস্তাবিত কয়লা ও গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�োর কারণে বাংলাদেশের সার্বভ�ৌমত্বও
নানাদিক থেকে হুমকির মুখে পড়বে। শুধু ২০২১ সালেই ক�োন�ো ব্যবহার না
করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষন ও অন্যান্য কাজের জন্য
বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ক�োম্পানিকে ১.৬ বিলিয়ন মার্কি ন ডলার পরিশ�োধ
করেছে। বেসরকারি প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ কেনার মত�ো অপ্রয়�োজনীয় খাতের
চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব�োর্ড (বিপিডিবি) শুল্ক বৃদ্ধির সুপারিশ
করেছে।

ও পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির
মাধ্যমে দেশটির প্রয়�োজনীয়
সহায়তা করা।
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২০৩০ সাল নাগাদ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করতেই
বাংলাদেশের বার্ষিক খরচ বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৮.৪ বিলিয়ন মার্কি ন ডলার।
এলএনজি থেকে প্রতি গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের খরচ
হবে গড়ে ৯৬০ মিলিয়ন মার্কি ন ডলার। ফলে, দেশের অর্থ নীতি অতিরিক্ত দামে
আমদানি করা জ্বালানির ওপর নির্ভ রশীল হয়ে পড়বে। তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে
বিদেশী ক�োম্পানিগুল�ো এসব খরচ বহন করলেও দিনশেষে দেশের সাধারণ
মানুষকেই তাদের ঋণ শ�োধ করতে হবে। মিৎসুবিশি কর্পোরেশন, জেরা, ও
জেনারেল ইলেক্ট্রিকের মত�ো ক�োম্পানিগুল�ো নিজেদের স্বার্থে দূষিত বিদ্যুৎ
প্রকল্পের ফাঁদে ফেলে বাংলাদেশকে অর্থ নৈতিকভাবে জিম্মি করে রেখেছে।
বায়ু ও স�ৌর বিদ্যুতের মত�ো নবায়নয�োগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে
ব্যয়বহুল ও পরিবেশ ধ্বংসকারী জ্বালানির প্রয়�োজন হয় না। বাংলাদেশ এসব
উৎস কাজে লাগিয়ে নিজের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করতে পারে।
জাপান ও মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের মত�ো ধনী দেশগুল�োর উচিৎ বাংলাদেশকে
পরিবেশ দূষণকারী প্রযুক্তি গছিয়ে না দিয়ে সাশ্রয়ী, পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ-বান্ধব
প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশটির প্রয়�োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সহায়তা করা।

মাতারবাড়ি ১ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি
ইত�োমধ্যেই স্থানীয়
জলাশয়ের ব্যাপক
ক্ষতিসাধন করেছে।
বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্থাপনা
নির্মানের জন্য সাধারণ
মানুষকে তাদের বসতবাড়ি
থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।
সেইসাথে তারা হারিয়েছে
তাদের জীবন-জীবিকা।

এই জেলেগ্রামের গা ঘেঁষেই গড়ে উঠছে মাতারবাড়ি ১ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র। ছবিস্বত্ব: মার্কেট ফ�োর্সেস
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বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির সরবরাহ
দেশের বর্ত মান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি
২০২১ সালের নভেম্বরের হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সক্ষমতার পরিমাণ ২২ গিগাওয়াট, যার ৯৩ ভাগই তেল, গ্যাস
ও কয়লাভিিত্তক।1 নবায়নয�োগ্য উৎসগুল�ো থেকে আসে মাত্র ২ শতাংশ।2 আর বাকি ৫ ভাগ আমদানি করা হয় বিদেশ থেকে।
২০১৮ সালে এলএনজি আমদানি শুরু করা বাংলাদেশে বর্ত মানে দুটি ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট
(এফএসআরইউ) রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের বার্ষিক সক্ষমতা ৩.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। উদ্বেগের বিষয় হল�ো দুটি ইউনিটই
চট্টগ্রামের মহেশখালী দ্বীপে অবস্থিত।3

কয়লা বর্জন
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এত�োদিন নিজস্ব গ্যাসের ওপরই নির্ভ রশীল ছিল বাংলাদেশ। তবে স্থানীয় গ্যাসক্ষেত্রগুল�োর উৎপাদন
কমে যাওয়ায় জ্বালানির চাহিদা পূরণে দেশটিকে আমদানিনির্ভ র হতে হয়। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ বিদ্যুতের চাহিদা
মেটাতে কয়লানির্ভ র হতে চাইলেও তার ব্যয় সরকারি ক�োষাগারের হিসাবকে ছাড়িয়ে যায়।
কয়লাবিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ৫২৫ মেগাওয়াট থেকে ৩৩,২০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করতে ২০১৯ সালে ২৯টি কয়লা
বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বাংলাদেশ।4 কিন্তু জলবায়ু পরিবর্ত ন ম�োকাবেলায় আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ২০২১
সালের জুন মাসে প্রস্তাবিত দশটি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে সরকার।5 সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, প্রকল্পগুল�োর মধ্যে
তিনটি আপাতত চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কয়লা বর্জনের এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে
আনতে ভূ মিকা রাখলেও সম্প্রতি আমদানিকৃত এলএনজি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।6

অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার সমস্যা
প্রয়�োজনের তু লনায় অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের অন্যতম প্রধান সমস্যা। ২০২০-২১ সালে
উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় ৬০ শতাংশই অব্যবহৃত থেকে যায়।7 ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইক�োনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল
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অ্যানালাইসিসের (আইইইএফএ) মতে, বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ও তার প্রকৃত চাহিদার মধ্যে
ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে।8
আইইইএফএ জানায়, আগামী পাঁচ বছরে উৎপাদন সক্ষমতা বাড়লে সেগুল�োর ব্যবহার ৪০ শতাংশেরও নিচে নেমে আসবে।
২০২২ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চাহিদা কম থাকায় নিষ্ক্রিয় ছিল প্রায় ২৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্র।9

উদ্দেশ্যের অনুপয�োগী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
দীর্ঘমেয়াদী অর্থ নৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০৪১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৭২ থেকে ৮২ গিগাওয়াট পর্যন্ত
বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছে বাংলাদেশ সরকার।10 তবে বিশেষজ্ঞরা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভ রতা
এবং বিদ্যুৎ চাহিদাকে বাড়িয়ে দেখান�োর তীব্র সমাল�োচনা করেন।11 তাদের মতে, পরিকল্পনাটি প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুপয�োগী।12
অবশ্য জাপানের সরকারি সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল ক�োঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা) বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ
উৎপাদনের মহাপরিকল্পনার দায়িত্ব নিলে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।13 কারণ বিশ্বে এলএনজি সরবরাহকারী বড় প্রতিষ্ঠানগুল�োর
বেশিরভাগই জাপানভিিত্তক। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণ রেখে জাইকা মূলত এসব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা
করবে বলেই মনে করা হয়। বিশেষজ্ঞদল জাইকাকে এই নতু ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নিঃসরণের হার কমিয়ে শূন্যে নিয়ে আসার
পরামর্শ দিয়েছেন। তারা সতর্ক করেছেন যেন এ পরিকল্পনার আওতায় নতু ন ক�োন�ো কয়লা বা এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি
করা না হয়। এছাড়া, তারা এটিকে জাপানের স্বার্থে ব্যবহার না করে বাংলাদেশের স্বার্থে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন।14

এলএনজি বিদ্যুতের প্রাচু র্য
চট্টগ্রামের এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পগুল�োর জন্য প্রায় ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়�োজন, যা
জলবায়ু পরিবর্ত ন ম�োকাবেলায় ২০২২ সালে নির্ধারিত বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের ছয় গুণ।
২০২০ সালে বাংলাদেশে বিদ্যুতের ৬৯ শতাংশই ছিল
গ্যাসভিিত্তক। বিদ্যুতের বেশিরভাগ চাহিদাই স্থানীয় গ্যাস
দ্বারা পূরণ করা হচ্ছিল�ো। তারপরও ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে
দেশটি এলএনজি আমদানি শুরু করে। ধারণা করা হচ্ছে,
আগামীতে এই আমদানির হার আরও বৃদ্ধি পাবে।15

জেলা

সংখ্যা

সক্ষমতা

চট্টগ্রাম

২১

১৮.৭

বরিশাল

১

৩.৬

৮
২০২১ সালের ডিসেম্বরের এক হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে
ঢাকা
৩০.৬ গিগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন ৩২টি এলএনজি
১
ময়মনসিংহ
বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ৬টি এলএনজি টার্মিনাল তৈরির প্রস্তাবনা পেশ
১
করা হয়েছে। উড ম্যাকেঞ্জির এলএনজি আউটলুক প্রতিবেদন
স্থান অনিশ্চিত
অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে এলএনজির বার্ষিক
চাহিদা ২.১২ ক�োটি মেট্রিক টন হারে বৃদ্ধি পাবে। ফলে, এখনকার চেয়ে আমদানিও প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে যাবে।16

৪.৩
০.৪
৩.৬

উল্লিখিত এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পগুল�োর প্রায় দুই-তৃ তীয়াংশই চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে,
৬টির মধ্যে অন্তত ৪টি টার্মিনাল বা এফএসআরইউ চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত।
জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী, এলএনজি থেকে ১৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য বাংলাদেশকে খরচ করতে হবে ১৪.৬ বিলিয়ন
মার্কি ন ডলার। অর্থাৎ, প্রতি গিগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের গড়ে ব্যয় হবে ৯৬০ মিলিয়ন মার্কি ন ডলারেরও বেশি। এই হিসেব
অনুযায়ী, চট্টগ্রামের এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পগুল�োর জন্য প্রায় ১৮ বিলিয়ন মার্কি ন ডলার প্রয়�োজন, যা জলবায়ু পরিবর্ত ন
ম�োকাবেলায় ২০২২ সালে নির্ধারিত বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের ছয় গুণ।17
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৬

চট্টগ্রামের এলএনজি স্থাপনাগুল�োর জন্য দায়ী কারা?
এখানে বাংলাদেশে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুল�ো সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্যের উপর ভিত্তি করে মার্কে ট ফ�োর্সেসের বিশ্লেষণ দেয়া হল�ো।18
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রকল্পগুল�ো সাধারণত বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে য�ৌথ অংশীদারিত্বে হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে, মূল
চালিকাশক্তি বিদেশী প্রতিষ্ঠান হলেও প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক অংশীদারিত্ব থাকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের।
চট্টগ্রামের উল্লিখিত প্রকল্পগুল�োতে যুক্ত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই জাপানভিিত্তক। মাতারবাড়ির দুটি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পই নির্মাণ
করছে সুমিত�োম�ো কর্পোরেশন। একইভাবে, বেশ কিছু প্রকল্পের ভিত্তিতে করা বিশ্লেষন অনুযায়ী, এলএনজি বিদ্যুৎ সরবরাহে
জড়িত প্রতিষ্ঠানগুল�োর মধ্যে অধিকাংশই জাপানভিিত্তক।

অয়েল চেঞ্জ ইন্টারন্যাশনালের মতে, “বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করার জন্য জাপানের নাম অগ্রগণ্য হলেও
তাদের এলএনজি সম্প্রসারণের মূলে রয়েছে কর্পোরেট স্বার্থ ।”19 নিম্নে উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী, অর্থায়ন এবং প্রক�ৌশল,
ব্যবস্থাপনা ও নির্মাণ (ইপিসি)-সহ একাধিক ক্ষেত্রে জাপানি প্রতিষ্ঠানগুল�োর উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রয়েছে। এতেই স্পষ্ট যে,
বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনায় জাপানের সম্পৃক্ততায় এক ধরণের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বা
স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান।
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জাপানি প্রতিষ্ঠানগুল�োর তৈরি করা জীবাশ্ম জ্বালানি সমস্যা
প্যারিস চুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সত্ত ্বেও জাপানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশটির সরকারও জীবাশ্ম জ্বালানির
সরবরাহে অর্থায়ন অব্যাহত রেখেছে।20 ২০২১ সালে আইইএর নির্বাহী পরিচালক ফাতিহ বিরল বলেন, “রাষ্ট্রগুল�ো জলবায়ু
সংকটকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে থাকলে এই বছর থেকে – অর্থাৎ এখন থেকেই তেল, গ্যাস ও কয়লা খাতে নতু ন ক�োন�ো বিনিয়�োগ
করা যাবে না।”21

সরকারি অর্থায়ন
অয়েল চেঞ্জ ইন্টারন্যাশনালের দেয়া তথ্যানুযায়ী, জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে সর্বাধিক পাবলিক ফিন্যান্স বিনিয়�োগকারী দেশগুল�োর
অন্যতম জাপান। ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশটি জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে প্রতিবছর গড়ে ১০৯০ ক�োটি মার্কি ন ডলার
বিনিয়�োগ করেছে।22
‘কয়লা বিদ্যুৎ খাতে সরকারি সহায়তা বন্ধ করার লক্ষ্যে’ ২০২১ সালের জুনে জাপান সরকার তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিস্টেম
এক্সপ�োর্ট স্ট্র্যাটেজি ২০২৫ সংশ�োধন করেছিল।23 তবে নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির বিপরীতে গিয়ে মাতারবাড়ির দ্বিতীয় কয়লা
বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিনিয়�োগে আগ্রহী হচ্ছে জাইকা। মার্কি ন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে অভিয�োগ করা হয়েছে, জাইকা
বিনিয়�োগকারীদেরকে বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছে যে তাদের অর্থ কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়�োগ করা হবেনা। অথচ,
মাতারবাড়ির বিদ্যুৎকেন্দ্র দুটি অনুম�োদিত হলে বিনিয়�োগকারীদের অর্থ এই দুই প্রকল্পেই ব্যয় করবে জাইকা।24

কর্পোরেট সহায়তা
২০৫০ সালের মধ্যে নতু ন কার্বন নিঃসরণের হার শূন্যে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেও মিৎসুবিশি, জেরা, ও সুমিত�োম�োর মত
প্রতিষ্ঠানগুল�ো চট্টগ্রামে জীবাশ্ম জ্বালানি সম্প্রসারণে তাদের বিনিয়�োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে।25 ২০২১ সালের মে মাসে
প্রকাশিত আইইএর ‘নেট জির�ো বাই ২০৫০ সিনারিও’26 শীর্ষক প্রতিবেদনে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই লক্ষ্য নির্ধারণের
অর্থ হল�ো, নতু ন ক�োন�ো গ্যাসক্ষেত্র খননের সুয�োগ নেই; সেইসাথে নির্মাণাধীন বা পরিকল্পনাধীন বেশিরভাগ এলএনজি
প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্রও অপ্রয়�োজনীয়।27
এসব ঘ�োষণা সত্ত ্বেও সামিট এলএনজিতে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রস্তাবিত মাতারবাড়ি সামিট এলএনজি টার্মিনাল ও
বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিজেদের মালিকানা নিশ্চিত করেছে মিৎসুবিশি ও জেরা। মাতারবাড়ি এলএনজি টার্মিনালেও বিনিয়�োগকারী
হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে তারা।
চট্টগ্রামের এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�োর মালিকানায় জাপানি প্রতিষ্ঠানসমূহ
প্রতিষ্ঠান

প্রকল্প

অংশীদারিত্ব

সক্ষমতা

(মেগাওয়াট)

সক্ষমতার
মালিকানা
(মেগাওয়াট)

জেরা

মাতারবাড়ি সামিট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

২২%
(সামিটের
৫৫% য�ৌথ
উদ্যোগের
শেয়ার)

২৪০০

২৯০

কিয়ুশু ইলেক্ট্রিক

আন�োয়ারা ৫৯০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনাইটেড)

২০%

৫৯০

১১৮

মারুবেনি কর্পোরেশন

পার্টামিনা এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

৫০%

১৪০০

৭০০

মিৎসুবিশি কর্পোরেশন মাতারবাড়ি সামিট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

২৫%

২৪০০

৬০০

মিৎসুই অ্যান্ড ক�োং

সিপিজিসিবিএল-মিৎসুই ৫০০-৬৩০ মেগাওয়াট
এলএনজি ভিিত্তক সিসিসিপি

৫০%

৬৩০

৩১৫

স�োজিৎস

আন�োয়ারা ৫৯০ মেগাওয়াট সিসিসিপি (ইউনাইটেড)

২০%

৫৯০

১১৮

৮
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চট্টগ্রামে এলএনজি আমদানি অবকাঠাম�ো এবং কর্পোরেট সম্পৃক্ততা
এলএনজি অবকাঠাম�ো প্রকল্প

ভূ মিকা

প্রতিষ্ঠান

মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল

অর্থদাতা

জেনারেল ইলেক্ট্রিক

মাতারবাড়ি এলএনজি টার্মিনাল

দর প্রস্তাবক

চুগ�োকু ইলেক্ট্রিক
জাপান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন
জেরা
ক�োগ্যাস
মারুবেনি কর্পোরেশন
মিৎসুবিশি কর্পোরেশন
মিৎসুই অ্যান্ড ক�োং
ওসাকা গ্যাস
পেট্রোনেট এলএনজি
পলি-জিসিএল পেট্রোলিয়াম
পস্কো
স্যামসাং
শেল
সুমিত�োম�ো কর্পোরেশন
সামিট
ট�োটাল

মাতারবাড়ি সামিট এলএনজি টার্মিনাল (২)

সম্ভাব্যতা যাচাইকারী

ট�োকিও গ্যাস

সম্ভাব্য ঋণদাতা

এডিবি
আইএফসি
জেবিআইসি

সামিটের অংশীদার

জেরা

অর্থদাতা

জেনারেল ইলেক্ট্রিক
মিৎসুবিশি কর্পোরেশন
সামিট

জেনারেল ইলেক্ট্রিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা
এসব এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে জেনারেল ইলেক্ট্রিক। চট্টগ্রামের অন্তত তিনটি
প্রস্তাবিত এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রে অর্থায়ন অথবা প্রক�ৌশল, ব্যবস্থাপনা ও নির্মাণের (ইপিসি) সাথে যুক্ত এই মার্কি ন প্রতিষ্ঠান।
প্রস্তাবিত বাকি চারটি এলএনজি টার্মিনালের অংশীদারিত্বেও রয়েছে জেই। প্রতিষ্ঠানটি ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের সরঞ্জাম ও
কার্যক্রমকে কার্বন নিরপেক্ষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই ক�ৌশলের অংশ হিসেবে তারা গ্যাস বিদ্যুৎকে গ্রহণ করেছে।
অথচ গ্যাস বিদ্যুৎও একটি পরিবেশ দূষণকারী শক্তির উৎস।28
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কেস স্টাডি: মাতারবাড়ি
ক�োল পাওয়ার জেনারেশন ক�োম্পানি বাংলাদেশ (সিপিজিসিবিএল) ও সুমিত�োম�ো কর্পোরেশন বাংলাদেশের
দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত কক্সবাজারের মাতারবাড়ি দ্বীপে ১,২০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন
মাতারবাড়ি ১ কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে।29
বাংলাদেশ সরকার জাইকাকে মাতারবাড়ি ২ নামের ১,২০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি কয়লা
বিদ্যুৎকেন্দ্রে অর্থায়নের জন্য অনুর�োধ করেছে।30 ২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সুশীল সমাজের চাপে সুমিত�োম�ো
কর্পোরেশন তাদের নীতি সংশ�োধন করে এবং মাতারবাড়ি ২ বিদ্যুৎকেন্দ্রে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি বাদ দেয়।31
২০২২ সালের মার্চে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাতারবাড়ি ২ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পূর্বপ্রস্তুতি
হিসেবে পরিচালিত এনভায়র�োনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেস্মেন্ট (ইআইএ) ওই অঞ্চলের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের
প্রতি প্রকল্পটির প্রকৃত হুমকি যথাযথভাবে শনাক্ত করতে পারেনি। পরিবেশ ও বায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, জাইকা
পরিচালিত মাতারবাড়ি ২ এর ইআইএ প্রতিবেদনে “বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি ত্রুটিপূর্ণ বায়ুমান
নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের সম্ভাব্য হুমকি গ�োপন রাখতে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য তথ্য বাদ দেয়া
হয়েছে।”32
এনভায়র�োনমেন্টাল ল অ্যালায়েন্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের গবেষক মার্ক চারনেইক পরিচালিত এক বিশ্লেষণে দেখা
যায়, মাতারবাড়ি ২ এর ইআইএ:33
l

বাংলাদেশের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার আল�োকে প্রকল্পটির পক্ষে যথাযথ যুক্তি উত্থাপনে ব্যর্থ
হয়েছে,

l

নবায়নয�োগ্য জ্বালানির বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সাথে সাংঘর্ষিক,

l	ক�োল

অ্যাশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার প্রয়�োগ করেনি এবং বায়ুমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে
জাপানের নিজস্ব নির্দেশকও ব্যবহারও করেনি,

l

সর্বোপরি, পরিবেশ, জলবায়ু ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর প্রকল্পের প্রকৃত কুপ্রভাব তুলে ধরতে ব্যর্থ
হয়েছে।

ইত�োমধ্যেই মাতারবাড়ি ১ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকাজের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং ক�োহেলিয়া নদী ভরাটের
কারণে স্থানীয় জনগ�োষ্ঠীর উল্লেখয�োগ্য ক্ষতি সাধিত হয়েছে।34 প্রকল্পটির ফলে দুই হাজারেরও বেশি জেলের
জীবিকা বন্ধ হয়ে গেছে। নদীতে ন�ৌকা চলাচল বন্ধ হওয়ায় ওই অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যও ব্যাহত হচ্ছে।35
স্থানীয়রা জানান, প্রকল্পের দূষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে পার্শ্ববর্তী চিংড়ির ঘেরও। নির্মাণযজ্ঞের কাদা ও
সিমেন্টের প্রভাবে দূষিত হয়ে যাচ্ছে নদীর পানি।36 ২০১৪ সালে প্রকল্পটির পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ)
অনুম�োদন করে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর। সংস্থাটির উপ-পরিচালক বলেন, প্রকল্পের প্রস্তাবকেরা
ক�োহেলিয়া নদী ভরাটের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। এটির উল্লেখ থাকলে পরিবেশ অধিদপ্তর কখন�োই ওই ইআইএ
অনুম�োদন করত�ো না।37
২০২১ সালের জুন মাসে স্থানীয় বাসিন্দাদের দেয়া তথ্যমতে, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কারণে
লবণচাষি ও জেলেরা তাদের জীবিকা হারিয়েছেন এবং তারা এখন�ো তাদের ক্ষতিপূরণ পাননি।38
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অতিরিক্ত ব্যয়
২০১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত মাতারবাড়ি ১ বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য পাঁচ ধাপে ৩০,০৫০ ক�োটি ইয়েন (আনুমানিক
২৭০ ক�োটি মার্কি ন ডলার) ঋণ দিয়েছে জাইকা।39 এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেয়ার পরও ২০২১ সালের নভেম্বরে
প্রকল্পটির জন্য জাইকা আর�ো ১৪৩০০ ক�োটি ইয়েনের (১২০ ক�োটি মার্কি ন ডলার) একটি ফল�ো-অন ঋণচুক্তি
স্বাক্ষর করেছে।40 এর আগে একই বছর (২০২১) প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা ১৬,৪০৫ ক�োটি টাকার (১৯০ ক�োটি
মার্কি ন ডলার) একটি অতিরিক্ত ব্যয়ের কথা উল্লেখ করেছিল, যা মূল খরচের প্রায় ৪৬ শতাংশ।41

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিবাদ
ক�োহেলিয়া নদী ভরাটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মাতারবাড়ির বাসিন্দারা কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের বির�োধিতা করে ক্ষতিপূরণ
দাবি করেছেন।42
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২০২১ সালের জুনে ট�োকিওতে সুমিত�োম�োর বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ের সামনে মাতারবাড়ির
ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের ছবি হাতে প্রতিবাদ জানান জাপানের পরিবেশ কর্মীরা। ছবিস্বত্ব: তাইশি তাকাহাশি

ফিলিপাইনে জাপান দূতাবাসের সামনে জীবাশ্ম-জ্বালানি প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। ছবিস্বত্ব: এশিয়ান পিপলস মুভমেন্ট অন ডেট্ 
অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এপিএমডিডি)

১১
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২০২১ সালের অক্টোবরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিবেশকর্মীরা কয়লা বিদ্যুৎ খাতে জাপানের অব্যাহত অর্থায়নের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদে তারা মাতারবাড়ির দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তা দেয়ার বিষয়টি তুলে
ধরেন। সম্প্রতি ফ্রাইডেজ ফর ফিউচার নামের একটি পরিবেশবাদী সংগঠন মাতারবাড়ি প্রকল্প বন্ধের দাবিতে বিশ্বব্যাপী
গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করে।43

জাপানের রাজধানী ট�োকিওতে নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হাতে প্রতিবাদ করছেন একজন পরিবেশ কর্মী।
বিজ্ঞাপনটিতে জাপানকে কয়লা বিদ্যুৎ খাতে অর্থায়ন বন্ধের আহ্বান জানান�ো হয়েছে। ছবিস্বত্ব: ফ্রেন্ডস অব দি আর্থ, জাপান।

বাংলাদেশে আয়�োজিত এই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে পিকাচু রাও। ছবি স্বত্ব: বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটারনাল ডেট্ 
(বিডাব্লিউজিইডি) এবং ইয়ুথনেট ফর ক্লাইমেট জাস্টিস, বাংলাদেশ।
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১৩

হুমকির মুখে চট্টগ্রামের সমুদ্র সৈকত ও জীববৈচিত্র্য

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্ত উপভ�োগ করছেন পর্যটকরা। ছবিস্বত্ব: মার্কেট ফ�োর্সেস

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি উপকূলবর্তী অঞ্চল চট্টগ্রাম। রাজধানী ঢাকার পরেই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম
নগরায়িত এলাকা চট্টগ্রাম মহানগরী। দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরও এখানে অবস্থিত। দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ
রুটে অবস্থিত বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দরগুল�োর একটি এই বন্দর।44 এসবের পাশাপাশি এ অঞ্চলে রয়েছে সুদীর্ঘ বালুকাময় সৈকত
এবং দেশের সর্বশেষ রেইনফরেস্ট।45 ফলে, অঞ্চলটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে যেমন বিখ্যাত, তেমনি পরিবেশগত দিক থেকেও
বাংলাদেশীদের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম।
কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত এবং বাংলাদেশীদের একটি প্রিয় পর্যটনকেন্দ্র।46 সুনীল জলরাশী, স�োনালী
বালুকাবেলা ও উষ্ণ আবহাওয়ার টানে প্রতি বছর অন্তত ১ ক�োটি পর্যটক ছু টে যান ১০০ কিল�োমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এই
সৈকতে।47 তাদেরকে ব্যস্ত শহর থেকে দূরে অবকাশ যাপনের সুয�োগ করে দেয় এই উপকূলীয় সমভূ মি।48 ঝর্ণা, কয়েকশ�ো
প্রজাতির পশু-পাখি ও উদ্ভিদের আবাস হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান একটি সমৃদ্ধ রেইনফরেস্ট।49
চট্টগ্রাম বিভাগের তিনটি জেলা দ্বারা গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৩,০০০ বর্গকিল�োমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।50 জাতিগত,
সাংস্কৃ তিক ও পরিবেশগত বৈচিত্র্যের বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের চেয়ে অনেকটাই আলাদা।
প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্যের আধার পার্বত্য জেলাসমূহ গহীন ক্রান্তীয় বনাঞ্চল, ঝর্ণা ও মিঠাপানির জলাশয়ে সমৃদ্ধ পাহাড়ি অঞ্চল
দ্বারা গঠিত।51 এছাড়া অনন্য ইতিহাস ও সংস্কৃ তির ধারক বাংলাদেশের ক্ষু দ্র নৃগ�োষ্ঠী ও আদিবাসীদের বেশিরভাগই এই তিনটি
জেলায় বাস করে।52
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হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান। ছবিস্বত্ব: মার্কেট ফ�োর্সেস

পরম্পরালব্ধ পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আদিবাসী সহজীববিজ্ঞানীদের নিয়ে কর্মরত সংরক্ষণ বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ। ছবি স্বত্ব: ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন অ্যালায়েন্স
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দেশের প্রায় ১০ ভাগ ভূ খণ্ড জুড়ে বিস্তৃত পার্বত্য চটগ্রামের সবুজ ক্রান্তীয়
বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্যের এক দারুণ আধার।53 পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের
উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্দি ষ্ট ক�োনও সংখ্যা এখন�ো জানা যায়নি। তবে সংরক্ষণবিদরা
গ্রেট এশিয়ান এলিফ্যান্ট (এশিয় হাতি), মেঘলা চিতা ও চীনা বনরুইসহ অন্তত
২৬টি বিশ্বব্যাপী বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী চিহ্নিত করেন এখানে।54 বন নিধন,
বনজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ও দুর্বল ভূ মি ব্যবস্থাপনার কারণে পার্বত্য
চট্টগ্রামের বনাঞ্চল ক্রমশ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। কেবল ১৯৬০-এর দশকে
কাপ্তাইয়ে ২৩০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণের ফলে ৫৪,০০০
একর বনাঞ্চল ও কৃষি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে সময় স্থানীয় ও আদিবাসী
মিলিয়ে এক লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্ যুত হন। তাদের অনেকেই তখন প্রতিবেশী
দেশ ভারতে পাড়ি জমান।55
প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের বিষয়ে যথাযথ বিবেচনা না করে দ্রুতহারে
অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে চট্টগ্রাম বিভাগের আকর্ষণ ও
স�ৌন্দর্য হারান�োর ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে গেছে।56

বাংলাদেশের শেষ এশিয় হাতিগুল�োর একটি। ছবি স্বত্ব: ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন অ্যালায়েন্স

প্রাণ-প্রকৃতি ও
জীববৈচিত্র্যের বিষয়ে
যথাযথ বিবেচনা না করে
দ্রুতহারে অপরিকল্পিত
শিল্পায়ন ও নগরায়নের
ফলে চট্টগ্রাম বিভাগের
আকর্ষণ ও স�ৌন্দর্য
হারান�োর ঝু ঁ কি বহুগুণে
বেড়ে গেছে।
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১৬

জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পগুল�োর যত�ো সমস্যা
কয়লা ও এলএনজির আর্থিক খরচ
বাংলাদেশের জন্য কয়লা ও এলএনজি দুটিই আমদানিকৃত জ্বালানি। দুট�ো জ্বালানিরই দামই দ্রুত পরিবর্ত নশীল। ফলে বিদ্যুৎ
উৎপাদনে এসব জ্বালানি ব্যবহার করা বেশ ব্যয়বহুল। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের অক্টোবরে প্রাকৃতিক গ্যাস ও
কয়লার দাম সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে প�ৌঁছায়। ২০২১ সালের জানুয়ারী মাসের তু লনায় অক্টোবর মাসে অস্ট্রেলীয় ‘থার্মাল’
কয়লার দাম ছিল ৩ গুণ বেশি।57 এই মাসেই রেকর্ড মূল্যে এলএনজির দুটি চালান কিনতে বাধ্য হয়েছিল বাংলাদেশ। অর্থাৎ
এলএনজির বাজারও ব্যয়বহুল ও দ্রুত পরিবর্ত নশীল58 এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব ইত�োমধ্যেই বাংলাদেশ ভ�োগ করছে।59
আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ২০৩০ সাল নাগাদ এলএনজি আমদানি খাতে বাংলাদেশের
বার্ষিক ব্যয় হবে আনুমানিক ৮৪০ ক�োটি মার্কি ন ডলার।60 চড়ামূল্যে আমদানিকৃত এলএনজির ওপর নির্ভ র করার ফলে
বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতির আর�ো অবনতি ঘটতে পারে61 এবং জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।62
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য আমদানিকৃত এলএনজির বর্ত মান
প্রাক্বলিত মূল্য দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক�োম্পানিগুল�োর গ্যাসের মূল্যের ২৪ গুণ বেশি।”63
দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত ্বেও বৈশ্বিক এলএনজি বাণিজ্যের বিভ্রাটের ফলে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�ো জ্বালানি
সংকটে পড়তে পারে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের সাথে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই এলএনজি সরবরাহকারী
দেশ কাতার ও ওমান এরইমধ্যে ২০২২ সালে তাদের এলএনজি চালানের পরিমাণ কমান�োর ঘ�োষণা দিয়েছে।64
দেশের অভ্যন্তরেও সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে একটি মুরিং লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার
কারণে বাংলাদেশের দুটি এলএনজি আমদানিকেন্দ্রের একটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।65
এছাড়া, বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকায় উৎপাদন সক্ষমতাও অব্যবহৃত থাকে। ফলে, সরকারের ব্যয়ের হিসেবে যুক্ত হয় বেসরকারি
বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�োকে দেয়া ক্যাপাসিটি পেমেন্ট।66 সঞ্চালন অবকাঠাম�ো নির্মাণে দেরি হওয়ায় এবং স্বল্প চাহিদার কারণে সদ্য
নির্মিত পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র কয়েক মাস পর্যন্ত পূর্ণ সক্ষমতায় চালিত হয়নি। ২০২১ সালের জুনে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার
পর প্রায় সাত মাস একরকম নিষ্ক্রিয়ই ছিল এই বিদ্যুৎকেন্দ্র।67 অর্থাৎ, ব্যবহার না করেও চুক্তি অনুসারে সরকার বিদ্যুৎকেন্দ্রটির
মালিকপক্ষকে প্রায় ১১ ক�োটি ৬ লক্ষ মার্কি ন ডলার বা ১,০০০ ক�োটি টাকা দিয়েছে।68
২০২১ সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব�োর্ড (বিপিডিবি) ক্যাপাসিটি পেমেন্ট বাবদ ব্যয় করে প্রায় ১০৬ ক�োটি মার্কি ন ডলার, যা
আগের বছরের তু লনায় ৪৮ শতাংশ বেশি।69 আরও বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সাথে সাথে এই ব�োঝাও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটের এক-তৃ তীয়াংশই ব্যয় করা হয়েছিল নিষ্ক্রিয়
বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি পেমেন্ট বাবদ।70 কয়েকটি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করা হলেও ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের
বার্ষিক অতিরিক্ত বিদ্যুতের পরিমাণ ১৭ গিগাওয়াটে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।71
আমদানিকৃত জ্বালানির এই ক্রমবর্ধমান ব্যয় শুল্কের আকারে সাধারণ ভ�োক্তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হতে পারে। ২০২২ সালের
ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইক�োনমিক্স অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়,
৩২,৫০০ ক�োটি টাকার (৩.৮ বিলিয়ন মার্কি ন ডলার) ঘাটতি পূরণ করতে একই বছরের (২০২২) জানুয়ারিতে বাল্ক পাওয়ার
ট্যারিফ ৬৪ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করে বিপিডিবি।72 পরিকল্পনাধীন প্রকল্পের তালিকা থেকে অনুমান করা যায় যে, এটিই
শুল্ক বৃদ্ধির শেষ প্রস্তাব নয়।73

জলবায়ুর ক্ষতি
প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্যসমূহ পূরণ করতে হলে নতু ন ক�োনও কার্বন নিঃসরণকারী বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুম�োদন করার সুয�োগ
নেই।74 অর্থাৎ, চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পগুল�োর কারণে আমাদের প্যারিস জলবায়ু লক্ষ্য পূরণ করার সম্ভাবনা
নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে।
সক্রিয় থাকাকালীন চট্টগ্রামের প্রকল্পগুল�ো থেকে প্রায় ১.৩৮ বিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস
নিঃসরিত হবে। প্রকল্পগুল�োর ধ্বংসাত্মক প্রভাব এত�োটাই ব্যাপক হবে যে, তা বাংলাদেশের পাঁচ বছরের জাতীয় নিঃসরণের
সমান।75
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এছাড়া, “গ্যাস উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবহনের সময় প্রচু র পরিমাণে মিথেন বাতাসে মিশে যায়। এই গ্রিনহাউজ গ্যাস
জলবায়ুকে আরও দ্রুত চরমভাবাপন্ন করে তু লবে।”76 এই মিথেন নিঃসরণের ফলে কয়লার পরিবর্তে এলএনজি ব্যবহারের
উপকারিতা হ্রাস পাবে। ন্যাচারাল রিস�োর্সেস ডিফেন্স কাউন্সিলের মতে, “বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গ্যাস প�োড়ান�োর ফলে
যে পরিমাণ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরিত হয়, তার প্রভাব বিদ্যুৎ খাতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৫০ শতাংশেরও বেশি। অর্থাৎ,
গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পন্থা, তা জলবায়ু পরিবর্ত ন ম�োকাবেলা ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের পরিমাণ ১.৫o সেলসিয়াসের মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে ত�ো কার্যকর নয়ই, এমনকি ক�ৌশলগতভাবেও উপযুক্ত নয়।”77
জলবায়ু পরিবর্ত নের বিবেচনায় বাংলাদেশ একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এদেশের মানুষকে নিয়মিতই জলবায়ু পরিবর্ত নের বিভিন্ন
ক্ষতিকর প্রভাব ম�োকাবেলা করতে হচ্ছে। বেসরকারি সংস্থা জার্মানওয়াচের মতে, ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে “জলবায়ু
পরিবর্ত নের ফলে বাংলাদেশকে ১৮৫টি প্রাকৃতিক দূর্যোগের মুখ�োমুখি হতে হয়েছে। আর এই সময়ের মধ্যে একই কারণে হওয়া
আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩.৭২ বিলিয়ন মার্কি ন ডলার।”78 এনভায়র�োনমেন্টাল জাস্টিস ফাউন্ডেশনের মতে, দেশের বস্তিগুল�োর
প্রায় ৫০ ভাগ বাসিন্দাই নদীভাঙ্গন ও বন্যার শিকার হয়ে গ্রাম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।79
২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ২o সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৪ ক�োটি ২০ লাখ
মানুষ (পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৫০ সালের জনসংখ্যার ১৮%)80 বছরে অন্তত একবার বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে।
সেইসাথে, গ�োটা মাতারবাড়ি দ্বীপটিই প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।81 বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির ফলে ঘনীভুত জলবায়ু পরিবর্ত নের
প্রভাবে সৃষ্ট ঝড়-বন্যায় অন্যান্য অবকাঠাম�োর সাথে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�োও ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা হবে এক নিদারুণ পরিহাস। আর
তাতে হুমকির মুখে পড়বে বাংলাদেশের জ্বালানি সুরক্ষা ব্যবস্থা।82

বাংলাদেশের উপকূলে ২০২১ সালের মে মাসে সাইক্লোন ইয়াসের তান্ডব। ছবিস্বত্ব: মার্কেট ফ�োর্সেস

জনস্বাস্থ্যের ওপর জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষতিকর প্রভাব
বায়ুমান পরিমাপকারী শীর্ষস্থানীয় দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার83 এবং এয়ার ক�োয়ালিটি লাইফ ইনডেক্স
(একিউএলআই)।84 সম্প্রতি দুট�ো প্রতিষ্ঠানের তালিকাতেই বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে।
ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস এর জার্নালে প্রকাশিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, জীবাশ্ম জ্বালানির কারণে ঘটা বায়ু দূষণের
ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত জটিলতার কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে ৭৩,০০০ পরিহারয�োগ্য মৃত্যু ঘটে।85
একাধিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রস্তাবিত কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�ো জনস্বাস্থ্যকে উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে ফেলবে। সক্রিয় থাকাকালীন
মাতারবাড়ির দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রভাবে ৬,৭০০ মানুষের অকাল মৃত্যু হতে পারে। এসব মৃত্যুর কারণ হবে “স্ট্রোক, হৃদর�োগ,
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১৮

দূষিত বায়ু থেকে বাঁচতে মুখ ঢেকে চলছেন যাত্রীরা। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ত�োলা ছবি।

ফু সফুসের ক্যান্সার, শিশুদের নিম্ন শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ সহ শ্বাসযন্ত্রের নানারকম র�োগ।”86 প্রকল্প দুটি থেকে সৃষ্ট বায়ু দূষণের ফলে
হাঁপানি, ক্যান্সার, অকাল জন্মের পাশাপাশি শ্বাসযন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদী র�োগও বৃদ্ধি পাবে।87 সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড
ক্লিন এয়ার (সিআরইএ) পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রস্তাবিত কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�ো থেকে নিঃসরিত গ্রিনহাউস
গ্যাসের কারণে বাতাসের গুণমানের মারাত্মক অবনতি ঘটবে। ফলে, আকস্মিক ও দীর্ঘমেয়াদী র�োগে মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।88
জীবাশ্ম জ্বালানির সমর্থ করা এলএনজিকে কয়লার চেয়ে ‘পরিচ্ছন্ন জ্বালানি’ হিসেবে প্রচার করলেও এলএনজির স্বাস্থ্যগত প্রভাব
কয়লার মত�োই। ফিজিশিয়ানস ফর স�োশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটির (পিএসআর) প্রতিবেদন অনুযায়ী, এলএনজি টার্মিনালগুল�ো
এমনিতেই বাতাসের গুণমানের ভয়াবহ অবনতি ঘটায়। তার ওপর টার্মিনালগুল�ো এমন জায়গায় অবস্থিত, যেখানকার বায়ু
ইত�োমধ্যেই দূষণপ্রবণ। তাদের ভাষ্যে: “বায়ু দূষণকারী এসব অতিরিক্ত পদার্থ (নাইট্রোজেন অক্সাইড, মিথেন, উদ্বায়ী জৈব
য�ৌগসমূহ, ওজ�োন ও বস্তুকণা) ইত�োমধ্যে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত জনগ�োষ্ঠীর স্বাস্থ্যঝুঁকিকে আর�ো বৃদ্ধি করবে।”89 চট্টগ্রামের
বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে এ তথ্যটি বেশি প্রয�োজ্য। কারণ, সেখানকার বাতাসে বিদ্যমান ক্ষতিকর বস্তুকণার পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থার নির্দেশনা ও বাংলাদেশের জাতীয় মানদণ্ড – দুট�োকেই ছাড়িয়ে গেছে।90
বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পর্যাল�োচিত (পিয়ার রিভিউড) গবেষণায় দেখা গেছে, কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাস প�োড়ান�োর ফলে
বিষাক্ত গ্যাস ও বস্তুকণা সৃষ্টি হয়, যেগুল�োর কারণে ব্রংকাইটিস, হৃদর�োগ ও হাঁপানি সহ দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত জটিলতা
তৈরি হয়; এমনকি অকাল মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।91
চট্টগ্রামে কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পগুল�ো শুধু ঝুঁকিগ্রস্ত উপকূলীয় জনগ�োষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্ত নের বিপদের দিকেই ঠেলে
দিবে না, সেইসাথে প্রকল্প সংলগ্ন জনবসতিতে বায়ুদূষণ সংক্রান্ত প্রাণঘাতী স্বাস্থ্যগত জটিলতাও সৃষ্টি করবে।

বাস্তুচ্যুতি ও কর্মসংস্থান ধ্বংস
কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুল�োর কারণে ইত�োমধ্যেই অনেকে ঘরবাড়ি হারিয়েছেন। অনেকে হারিয়েছেন তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা।
এসব কারণে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে বহু পরিবার। নিচে চট্টগ্রামের এমন কিছু মানুষের গল্প তুলে ধরা হল�ো, যাদের জীবন
ও জীবিকা কয়লা ও এলএনজি প্রকল্পগুল�োর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
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কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ি দ্বীপের বাসিন্দা সালেহা বেগম। দুই বছর আগের এক ভাঙনে সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে তার
বাড়ি। ভাঙনের জন্য মাতারবাড়ির প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্রকে দায়ী করে সালেহা বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বন্দর নির্মাণের জন্য বালু
উত�্তোলন করার কারণেই বাঁধে ভাঙন হয়।

গত দশ বছর ধরে ক�োহেলিয়া নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন নাজিমউদ্দিন। বিদ্যুৎকেন্দ্রের সড়ক নির্মাণের জন্য
নদীটি ভরাট করার ফলে জীবিকা হারিয়েছেন তার মত�ো বহু জেলে।

১৯
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মিজান মহেশখালীর তৃ তীয় প্রজন্মের একজন লবণ ও পান চাষি। বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণের ফলে মহেশখালীর বিখ্যাত লবণ ও
মিষ্টি পানের শিল্প ধ্বংস হয়ে যেতে পারে জেনে উদ্বিগ্ন তিনি। মিজানের ভয়, যেক�োন�ো সময় তিনি বেকার হয়ে যাবেন।

২০
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২১

আমাদের করণীয় কী?
জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভ রতা এবং প্রস্তাবিত এলএনজি প্রকল্পগুল�ো দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য, জীবিকা ও আর্থিক
স্বচ্ছলতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ, এগুল�োর পরিবর্তে নবায়নয�োগ্য উৎস থেকে বাংলাদেশ তার জ্বালানি চাহিদা
মেটাতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের টেকসই ও নবায়নয�োগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (স্রেডা) মতে, ২০৪১ সাল নাগাদ দেশে
৩০ গিগাওয়াট স�ৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে।92 এছাড়াও ২০৩০ সালের মধ্যে উপকূলীয় এলাকায় ও মাঝ-সমুদ্রে ৫
গিগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সংস্থাটি।93 এই উৎসগুল�ো ব্যবহার করলে উচ্চমূল্যে জীবাশ্ম জ্বালানি
আমদানি করার প্রয়�োজন হবে না। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচও অনেক কমে যাবে।
প্রস্তাবিত জীবাশ্ম জ্বালানি ভিিত্তক প্রকল্পগুল�োতে জাপানের সংশ্লিষ্টতা বেশ সন্দেহজনক। কারণ ২০২২ সালে বাংলাদেশের
গৃহীতব্য বিদ্যুৎ খাতের নতু ন মহাপরিকল্পনার অর্থায়ন ও প্রস্তুতির কাজ – দুটিই করছে তারা। জাপান প্রায়ই দাবি করে, তারা
স্বল্প কার্বন নিঃসরণ অথবা কার্বন নিঃসরণবিহীন বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থাতে রূপান্তরের উপায় খুঁজছে।94 অথচ, দেশটি বিশ্বের
অন্যান্য দেশে এলএনজি প্রকল্পে অর্থায়ন অব্যাহত রাখার ইচ্ছাও ব্যক্ত করছে।95 এমনকি মাতারবাড়ি ২ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে
অর্থায়নের সিদ্ধান্ত থেকেও এখন�ো সরে আসেনি।
বাংলাদেশে জেনারেল ইলেক্ট্রিক, মিৎসুবিশি কর্পোরেশন, জেরা ও মারুবেনির জীবাশ্ম জ্বালানি সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত
হলে নবায়নয�োগ্য ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে আমাদের যাত্রা বাধাগ্রস্ত হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের উচিৎ বাংলাদেশকে নবায়নয�োগ্য
জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি সরবরাহ করা, যেন এ দেশের মানুষের একটি সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত । ছবিস্বত্ব: মার্কেট ফ�োর্সেস
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গবেষণা পদ্ধতি
এই প্রতিবেদনে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রস্তাবিত এলএনজি প্রকল্প সমূহকে (এলএনজি টার্মিনাল, বিদ্যুৎকেন্দ্র
ও ফ্লোটিং স্টোরেজ রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট) পর্যাল�োচনা করা হয়েছে।
প্রস্তাবিত এমন প্রকল্পগুল�োকে মার্কে ট ফ�োর্সেস চিহ্নিত করেছে, যেগুল�োর আর্থিক পরিকল্পনা এখন�ো গৃহীত হয়নি অথবা গৃহীত
হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এতে মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, ৩০.৬ গিগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন ৩২টি এলএনজি
বিদ্যুৎকেন্দ্র ও এলএনজি আমদানি অবকাঠাম�োসহ (যার ২১টিই চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত) বিভিন্ন প্রকল্প বিবেচনা করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সম্ভাব্য অর্থায়নকারীদের তথ্যসহ প্রকল্পগুল�োর যাবতীয় তথ্য নেয়া হয়েছে ২০১৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ
সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের ‘রি-ভিজিটিং পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি)’ শীর্ষক প্রতিবেদন, বিভিন্ন সরকারি নথি,
জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার, জড়িত প্রতিষ্ঠানগুল�োর ওয়েবসাইট, পিয়ার রিভিউড অ্যাকাডেমিক জার্নাল, গবেষণা
প্রতিবেদন, সংবাদ প্রতিবেদন এবং আইজেগ্লোবাল ও টমসন রয়টার্সের সাবস্ক্রিপশন ভিত্তিক ফিন্যান্সিয়াল ডেটাবেইজ থেকে।

দায়বর্জন-বিবৃতি
বাংলাদেশের সব গ্যাস ও এলএনজি প্রকল্প মার্কে ট ফ�োর্সেস সংকলিত তালিকার অন্তর্ভু ক্ত নয়। দেশের অভ্যন্তরীন গ্যাস দ্বারা
চালিত প্রকল্পগুল�ো এ তালিকার অন্তর্ভু ক্ত নয়। মার্কে ট ফ�োর্সেস প্রতিবেদনে উত্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণের মান নিশ্চিত করার
সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। তবে মার্কে ট ফ�োর্সেসের পক্ষে অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা প্রদান
করা সম্ভব নয়।
মার্কে ট ফ�োর্সেস একটি পরিবেশবাদী অ্যাডভ�োকেসি সংগঠন, যা মূলত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং
পরিবেশের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ব�োঝার চেষ্টা করে। তবে এটি ক�োনও আর্থিক পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান নয়। এই প্রতিবেদন তৈরি
করা হয়েছে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, কাউকে আর্থিক পরামর্শ প্রদানের জন্য নয়।
এই প্রতিবেদনের সহ-প্রকাশক সংস্থা সমূহ এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়া অন্য ক�োনও বিষয়ে অন্যান্য সহ-প্রকাশকদের
মতামতকে আবশ্যকভাবে সমর্থ ন করে না।
এই প্রতিবেদনে প্রদানকৃত তথ্য ব্যবহারের ফলে উদ্ভূ ত ক�োনও দায় মার্কে ট ফ�োর্সেস স্বীকার করে না। এই প্রতিবেদনটি বাংলায়
এবং জাপানি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে তৃ তীয় পক্ষ দ্বারা। উদ্ধৃতিগুলির জন্য, অনুগ্রহ করে ইংরেজিতে মূল সংস্করণটি পড়ুন।
এটি সবার জন্য উন্মুক্ত একটি অবাণিজ্যিক প্রকাশনা। বিক্রয়ের জন্য নয়।

২৩

মে ২০২২

পরিশিষ্ট
পরিশিষ্ট ক: চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তাব এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ

সক্ষমতা
(মেগাওয়াট)

সমাপ্তির বছর

আন�োয়ারা সিসিপিপি* (ইউনাইটেড)

৫৯০

২০২৬

আন�োয়ারা ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জালালাবাদ)

৬০০

-

আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনিট ৩ ও ৪ এর পরিবর্তে )

৬০০

২০৩০ পরবর্তী

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ক�োম্পানি লি: (এপিএসসিএল)

আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনিট ৫ এর পরিবর্তে )

৬০০

২০৩০ পরবর্তী

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ক�োম্পানি লি: (এপিএসসিএল)

বি-টাইপ এরিয়ায় আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম পর্যায়)

৬০০

২০৩০

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ক�োম্পানি লি: (এপিএসসিএল)

বি-টাইপ এরিয়ায় আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (২য় পর্যায়)

৬০০

২০৩০

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ক�োম্পানি লি: (এপিএসসিএল)

বি-টাইপ এরিয়ায় আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় পর্যায়)

৬০০

২০৩০ পরবর্তী

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ক�োম্পানি লি: (এপিএসসিএল)

ব�োয়ালখালী ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম পর্যায়)

৪০০

২০২৬

পল্লী বিদ্যুৎ ক�োম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল)

ব�োয়ালখালী ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (২য় পর্যায়)

৪০০

২০৩০

পল্লী বিদ্যুৎ ক�োম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল)

সিপিজিসিবিএল-মিৎসুই ৫০০-৬৩০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিিত্তক সিসিপিপি

৬৩০

২০২৮

ক�োল পাওয়ার জেনারেশন ক�োম্পানি লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)
মিৎসইু অ্যান্ড ক�োং

মহেশখালী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

৩৬০০

২০২৫

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব�োর্ড (বিপিডিবি)
জেনারেল ইলেকট্রিক ক�োম্পানি (জিই)

মাতারবাড়ি সামিট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

২৪০০

২০২৩

জেনারেল ইলেকট্রিক ক�োম্পানি (জিই)
মিৎসবু িশি কর্পোরেশন
সামিট

মিরসরাই ১৮০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিিত্তক সিসিপিপি প্রকল্প

১৮০০

২০২৪

পল্লী বিদ্যুৎ ক�োম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল)

মিরসরাই ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প

৬৬০

-

কনফিডেন্স গ্রুপ
জেনারেল ইলেকট্রিক ক�োম্পানি (জিই)

পার্টামিনা এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

১৪০০

-

মারুবেনি
পার্টামিনা

রাউজান ৪০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম ইউনিট)

৪৩৮

২০২৪

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব�োর্ড (বিপিডিবি)

রাউজান ৫৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (২য় ইউনিট)

৫৫০

২০৩১

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব�োর্ড (বিপিডিবি)

স�োনাগাজী ফেনী ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম ইউনিট)

৫৫০

২০২৮

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন ক�োম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)

স�োনাগাজী ফেনী ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (২য় ইউনিট)

৫৫০

২০৩২

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন ক�োম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)

স�োনাগাজী ফেনী ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় ইউনিট)

৫৫০

২০৩৪

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন ক�োম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)

স�োনাগাজী ফেনী ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৪র্থ ইউনিট)

৫৫০

২০৩৬

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন ক�োম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)

নাম

অর্থদাতা

চট্টগ্রাম
কিয়শু
ু ইলেকট্রিক স�োযিৎজ ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজেস
জালালাবাদ ইলেকট্রিক পাওয়ার ক�োম্পানি

২৪

মে ২০২২

সক্ষমতা
(মেগাওয়াট)

সমাপ্তির বছর

গজারিয়া ৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিিত্তক সিসিপিপি প্রকল্প (২য় পর্যায়)

৬০০

২০২৭

পল্লী বিদ্যুৎ ক�োম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)

গাজীপুর ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি

২২৫

২০২৩

পল্লী বিদ্যুৎ ক�োম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)

গাজীপুর ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি

৪৫০

২০২৪

পল্লী বিদ্যুৎ ক�োম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)

মেঘনাঘাট (ইউনিক)

৫৮৪

২০২২

জেনারেল ইলেকট্রিক ক�োম্পানি (জিই)
নিবরাস পাওয়ার
স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স
ইউনিক হ�োটেল অ্যান্ড রিস�োর্টস

মেঘনাঘাট ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এডরা)

৬০০

-

মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম পর্যায়)

৬৬০

২০৩০

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন ক�োম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)

মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (২য় পর্যায়)

৬৬০

২০৩১

ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন ক�োম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি)

সিদ্ধিরগঞ্জ ৫৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি

৫৫০

২০২৫

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব�োর্ড (বিপিডিবি)

ময়মনসিংহ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি

৪০০

২০২৬

বি-আর পাওয়ারজেন

এসিডাব্লিউএ এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

৩৬০০

২০২৪

এসিডাব্লিউএ

পায়রা এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র

৩৬০০

২০২৪

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন ক�োম্পানি লি:
সিমেন্স

নাম

অর্থদাতা

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে

এডরা পাওয়ার হ�োল্ডিং এসডিএন বিএইচডি, মালয়েশিয়া
উইনিভিশন পাওয়ার লি:

*সিসিপিপি = কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট

পরিশিষ্ট খ: চট্টগ্রামের প্রকল্পগুল�োতে জড়িত বিদেশী প্রতিষ্ঠান, তাদের ভূ মিকা ও প্রকল্পের সংখ্যা
দেশ

ভূ মিকা

প্রকল্পের
সংখ্যা

চায়না এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ নর্থওয়েস্ট কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ক�োং লি:
(এনার্জিচায়না/সিইইসি)
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