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বাংলাশেশের আটটি ববভাশগর মশ্যু চট্টগ্াশমর অবথিান দেেটির েস্ক্ষণ 
পূব্তাঞ্চশল। এই ববভাশগর কক্সবারাশরই অবস্থির ববশবের েীর্তরম সম্দ্র সসকর। 
সম্দ্র সসকর ছাড়াও নয়নাবভরাম পাহাবড় অরশণযু সমৃদ্ধ চট্টগ্াম ববভাগ। রশব 
বর্ত মাশন অঞ্চলটি ববশবের অনযুরম বড় কাব্তন বনঃসরণশক্ষত্র হওয়ার ঝঁ্বকশর 
রশয়শছ। কারণ, চট্টগ্ামশক দকন্দ্র কশর রাপান ও �্ক্তরাশ্রের কশয়কটি দকাম্াবন 
বাংলাশেশে রীবাশ্ম জ্ালাবনর বযুবহার বৃবদ্ধর পবরকল্পনা করশছ। রাশের 
পবরকল্পনা বাস্তবাবয়র হশল দেশের দমাট রীবাশ্ম জ্ালাবনর েই্ রৃরীয়াংেই 
প্ড়শব এই চট্টগ্াশম।

চলবর েেশক চট্টগ্াশম কয়লা ও গযুাসবভবত্তক দমাট ২০ বগগাওয়াট ববেয্ুৎ 
উৎপােন প্রকশল্পর প্রস্তাবনা দপে করা হশয়শছ, �া দেশের বর্ত মান ববেয্ুৎ 
সক্ষমরার প্রায় ববিগুণ। এসব প্রকল্প সনসবগ্তক চট্টগ্াশমর প্রাণ-প্রকৃবরর ওপর 
দ�মন ববরূপ প্রভাব দেলশব, দরমবন থিানীয় রনসা্ারশণর রীবন-রীববকা ও 
স্াশথিযুর রনযুও দেশক আনশব ভয়াবহ ববপ�্তয়।

রলবায়্র ওপরও চট্টগ্াশমর প্রস্তাববর ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলার প্রভাব হশব ভয়ঙ্কর। 
বাস্তবাবয়র হশল প্রকল্পগুশলা সস্রিয় রাকাকালীন দরশক প্রায় ১.৩৮ ববস্লয়ন 
টন কাব্তন োইঅক্সাইশের সমপবরমাণ বগ্নহাউস গযুাস বনঃসবরর হশব। 
প্রকল্পগুশলার ধ্ংসাত্মক প্রভাব এশরাটাই বযুাপক হশব দ�, রা বাংলাশেশের 
পঁাচ বছশররও দববে রারীয় বনঃসরশণর সমান। আন্তর্তাবরক জ্ালাবন সংথিার 
(আইইএ) দরাষণা অন্�ায়ী, ২০৫০ সাশলর মশ্যু সবববেকভাশব নর্ন কাব্তন 
বনঃসরশণর হার েূশনযু নাবমশয় আনশর চাইশল রীবাশ্ম জ্ালাবনর বযুবহার ও 
সরবরাহ এশকবাশর বন্ধ কশর বেশর হশব। আইইএর এমন সরক্ত বার্ত া সর্ত শবেও 
চট্টগ্াশমর ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলা বনম্তাশণর নর্ন পবরকল্পনা দনয়া হশছে। সংথিাটির 
মশর, প্রস্তাববর ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলা দরা বশটই – এমনবক ইশরামশ্যুই চাল্ হওয়া 
এলএনস্র ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলার ক্ষবরকর প্রভাবও হশব েীর্তশময়ােী।

প্রস্তাববর প্রকল্পগুশলার মশ্যু রক্ত সাশপশক্ষ সবশচশয় দববে ক্ষবরকর হশলা 
১,২০০ দমগাওয়াট উৎপােন ক্ষমরা সম্ন্ন মারারবাবড় ২ ববেয্ুৎশকন্দ্রটি। এ 
প্রকশল্প সবশচশয় দববে অর্তায়ন করশছ রাপাবন দকাম্াবনগুশলা। অরচ ২০২১ 
সাশল স্র-দসশভন সশমেলশন কয়লাবভবত্তক প্রকশল্প অর্তায়ন না করার অঙ্ীকার 
কশরবছল রাপান। অর্তাৎ মারারবাবড় ২ প্রকশল্প অর্তায়ন করার ম্যু বেশয় 
দেেটি বনশরশের অঙ্ীকার সরাসবর ভঙ্ করশছ। মারারবাবড় ১ ববেয্ুৎশকন্দ্রটি 
ইশরামশ্যুই থিানীয় রলােশয়র বযুাপক ক্ষবরসা্ন কশরশছ। ববেয্ুৎশকশন্দ্রর 
থিাপনা বনম্তাশনর রনযু সা্ারণ মান্ষশক রাশের বসরবাবড় দরশক উশছেে 
করা হশয়শছ। দসইসাশর রারা হাবরশয়শছ রাশের রীবন-রীববকা। বনবম্তর হশল 
মারারবাবড়র েট্ি ববেয্ুৎশকশন্দ্রর েষূণ প্রায় ৬,৭০০ রন মান্শষর অকাল মৃর্যু 
দেশক আনশব বশল আেঙ্কা করা হশছে।

প্রস্তাববর কয়লা ও গযুাস ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলার কারশণ বাংলাশেশের সাব্তশভৌমবেও 
নানাবেক দরশক হুমবকর ম্শখ পড়শব। শু্্ ২০২১ সাশলই দকাশনা বযুবহার না 
কশর ববেয্ুৎ উৎপােন, ববেয্ুৎশকশন্দ্রর রক্ষণাশবক্ষন ও অনযুানযু কাশরর রনযু 
বাংলাশেে সরকার বববভন্ন দকাম্াবনশক ১.৬ ববস্লয়ন মাবক্ত ন েলার পবরশো্ 
কশরশছ। দবসরকাবর প্রকল্প দরশক ববেয্ুৎ দকনার মশরা অপ্রশয়ারনীয় খাশরর 
চাবহো দমটাশর বাংলাশেে ববেয্ুৎ উন্নয়ন দবাে্ত  (বববপবেবব) শুল্ক বৃবদ্ধর স্পাবরে 
কশরশছ।

সরািসংলষেপ

জাপান ও মার ক্ি ন 

যুক্তরাষ্ট্রের মষ্ট�া ধনী 

দেশগুষ্ট�ার উরিৎ 

বাং�াষ্টেশষ্ট্ পররষ্টবশ 

েষূণ্ারী প্রযুক্ক্ত গরিষ্টে 

না রেষ্টে সাশ্রেী, পররচ্ছন্ন 

ও পররষ্টবশ-বান্ধব প্রযুক্ক্তর 

মাধ্যষ্টম দেশটির প্রষ্টোজনীে 

রবে্ুযষ্ট�র িারিো পূরষ্টণ 

সিাে�া ্রা।

১
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২০৩০ সাল নাগাে ররলীকৃর প্রাকৃবরক গযুাস (এলএনস্র) আমোবন করশরই 
বাংলাশেশের বাবষ্তক খরচ দবশড় েঁাড়াশব প্রায় ৮.৪ ববস্লয়ন মাবক্ত ন েলার। 
এলএনস্র দরশক প্রবর বগগাওয়াট ববেয্ুৎ উৎপােশন ববেয্ুৎ দকন্দ্র বনম্তাশণর খরচ 
হশব গশড় ৯৬০ বমস্লয়ন মাবক্ত ন েলার। েশল, দেশের অর্তনীবর অবরবরক্ত োশম 
আমোবন করা জ্ালাবনর ওপর বনভ্ত রেীল হশয় পড়শব। রাছাড়া আপারেষৃ্টিশর 
ববশেেী দকাম্াবনগুশলা এসব খরচ বহন করশলও বেনশেশষ দেশের সা্ারণ 
মান্ষশকই রাশের ঋণ দো্ করশর হশব। বমৎস্বববে কশপ্তাশরেন, দররা, ও 
দরনাশরল ইশলস্্রিশকর মশরা দকাম্াবনগুশলা বনশরশের স্াশর্ত েবূষর ববেয্ুৎ 
প্রকশল্পর েঁাশে দেশল বাংলাশেেশক অর্তননবরকভাশব স্রম্মে কশর দরশখশছ।

বায়্ ও দসৌর ববেয্ুশরর মশরা নবায়নশ�াগযু উৎস দরশক ববেয্ুৎ উৎপােন করশর 
বযুয়বহুল ও পবরশবে ধ্ংসকারী জ্ালাবনর প্রশয়ারন হয় না। বাংলাশেে এসব 
উৎস কাশর লাবগশয় বনশরর ববেয্ুৎ চাবহো পূরণ করশর পাশর।

রাপান ও মাবক্ত ন �্ক্তরাশ্রের মশরা ্নী দেেগুশলার উবচৎ বাংলাশেেশক 
পবরশবে েষূণকারী প্র�্স্ক্ত গবছশয় না বেশয় সাশ্রয়ী, পবরছেন্ন ও পবরশবে-বান্ধব 
প্র�্স্ক্তর মা্যুশম দেেটির প্রশয়ারনীয় ববেয্ুশরর চাবহো পূরশণ সহায়রা করা।

মা�ারবারি ১ রবে্ুযৎষ্ট্ন্দ্রটি 

ইষ্ট�ামষ্টধ্যই স্ানীে 

জ�াশষ্টের ব্যাপ্ 

ক্ষর�সাধন ্ষ্টরষ্টি। 

রবে্ুযৎষ্ট্ষ্টন্দ্রর স্াপনা 

রনমকিাষ্টনর জন্য সাধারণ 

মানুষষ্ট্ �াষ্টের বস�বারি 

দেষ্ট্ উষ্টচ্ছে ্রা িষ্টেষ্টি। 

দসইসাষ্টে �ারা িাররষ্টেষ্টি 

�াষ্টের জীবন-জীরব্া।

২

এই জজঠলগ্াঠমর গা জেঁঠষই গঠে উেঠে মাতারবাবে ১ কয়লা ববদ্্যৎঠকন্দ্র। েববস্বত্ব: মাঠককে ট জ�াঠ্কে্
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জদলেি বে্বমরাি নবদ্্যৎ পনিজস্নে
২০২১ সাশলর নশভম্বশরর বহশসব অন্�ায়ী, বাংলাশেশের ববেয্ুৎ সক্ষমরার পবরমাণ ২২ বগগাওয়াট, �ার ৯৩ ভাগই দরল, গযুাস 
ও কয়লাবভবত্তক।1 নবায়নশ�াগযু উৎসগুশলা দরশক আশস মাত্র ২ েরাংে।2 আর বাবক ৫ ভাগ আমোবন করা হয় ববশেে দরশক।

২০১৮ সাশল এলএনস্র আমোবন শুরু করা বাংলাশেশে বর্ত মাশন েট্ি দ্াটিং দ্াশরর অযুান্ড বরগযুাবসস্েশকেন ইউবনট 
(এেএসআরইউ) রশয়শছ। প্রবরটি ইউবনশটর বাবষ্তক সক্ষমরা ৩.৮ বমস্লয়ন দমট্রিক টন। উশবিশগর ববষয় হশলা েট্ি ইউবনটই 
চট্টগ্াশমর মশহেখালী বিীশপ অবস্থির।3

কয়েরা বজ্বি
ববেয্ুৎ উৎপােশনর রনযু এশরাবেন বনরস্ গযুাশসর ওপরই বনভ্ত রেীল বছল বাংলাশেে। রশব থিানীয় গযুাসশক্ষত্রগুশলার উৎপােন 
কশম �াওয়ায় জ্ালাবনর চাবহো পূরশণ দেেটিশক আমোবনবনভ্ত র হশর হয়। গর কশয়ক বছশর বাংলাশেে ববেয্ুশরর চাবহো 
দমটাশর কয়লাবনভ্ত র হশর চাইশলও রার বযুয় সরকাবর দকাষাগাশরর বহসাবশক ছাবড়শয় �ায়।

কয়লাববেয্ুৎ উৎপােশনর সক্ষমরা ৫২৫ দমগাওয়াট দরশক ৩৩,২০০ দমগাওয়াশট উন্নীর করশর ২০১৯ সাশল ২৯টি কয়লা 
ববেয্ুৎশকন্দ্র থিাপশনর লক্ষযু বন্্তারণ কশর বাংলাশেে।4  বকন্তু রলবায়্ পবরবর্ত ন দমাকাশবলায় আন্তর্তাবরক চাশপর ম্শখ ২০২১ 
সাশলর রন্ মাশস প্রস্তাববর েেটি কয়লা ববেয্ুৎ প্রকল্প বাবরল কশর সরকার।5 সামবগ্কভাশব দেখা �ায়, প্রকল্পগুশলার মশ্যু 
বরনটি আপারর চাল্ হওয়ার সম্াবনা আশছ। কয়লা বর্তশনর এ বসদ্ধান্ত বাংলাশেশের ববেয্ুৎ খাশর কাব্তন বনঃসরণ কবমশয় 
আনশর ভূবমকা রাখশলও সম্প্রবর আমোবনকৃর এলএনস্র দরশক ববেয্ুৎ উৎপােশনর পবরকল্পনা েেৃযুমান হশয় উশেশছ।6

অনেনিক্ত উৎপরাদি সষেমেরাি সমস্যরা
প্রশয়ারশনর র্লনায় অবরবরক্ত উৎপােন সক্ষমরা বাংলাশেশের ববেয্ুৎ খাশরর অনযুরম প্র্ান সমসযুা। ২০২০-২১ সাশল 
উৎপােন সক্ষমরার প্রায় ৬০ েরাংেই অবযুবহৃর দরশক �ায়।7  ইনব্টিউট ের এনাস্র্ত ইশকানবমক্স অযুান্ড োইনযুাম্সিয়াল 

বরাংেরালদলে জীবরাশ্ম জ্রােরানিি সিবিরাহ

৩
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২০২০ সাশল বাংলাশেশে ববেয্ুশরর ৬৯ েরাংেই বছল 
গযুাসবভবত্তক। ববেয্ুশরর দববেরভাগ চাবহোই থিানীয় গযুাস 
বিারা পূরণ করা হম্ছেশলা। রারপরও ২০১৮ সাশলর দসশটেম্বশর 
দেেটি এলএনস্র আমোবন শুরু কশর। ্ারণা করা হশছে, 
আগামীশর এই আমোবনর হার আরও বৃবদ্ধ পাশব।15

২০২১ সাশলর বেশসম্বশরর এক বহশসব অন্�ায়ী, বাংলাশেশে 
৩০.৬ বগগাওয়াট উৎপােনক্ষমরা সম্ন্ন ৩২টি এলএনস্র 
ববেয্ুৎশকন্দ্র ও ৬টি এলএনস্র টাবম্তনাল সরবরর প্রস্তাবনা দপে 
করা হশয়শছ। উে মযুাশকস্জির এলএনস্র আউটল্ক প্রবরশবেন 
অন্�ায়ী, ২০৩০ সাল নাগাে বাংলাশেশে এলএনস্রর বাবষ্তক 
চাবহো ২.১২ দকাটি দমট্রিক টন হাশর বৃবদ্ধ পাশব। েশল, এখনকার দচশয় আমোবনও প্রায় পঁাচগুণ দবশড় �াশব।16

উস্লিবখর এলএনস্র ববেয্ুৎ প্রকল্পগুশলার প্রায় েই্-রৃরীয়াংেই চট্টগ্াম ববভাশগ থিাপন করার পবরকল্পনা দনয়া হশয়শছ। অনযুবেশক, 
৬টির মশ্যু অন্তর ৪টি টাবম্তনাল বা এেএসআরইউ চট্টগ্াম অঞ্চশলর রনযু প্রস্তাববর।

জ্ার ররযু অন্�ায়ী, এলএনস্র দরশক ১৫ বগগাওয়াট ববেয্ুৎশকন্দ্র বনম্তাশণর রনযু বাংলাশেেশক খরচ করশর হশব ১৪.৬ ববস্লয়ন 
মাবক্ত ন েলার। অর্তাৎ, প্রবর বগগাওয়াট ববেয্ুৎশকন্দ্র বনম্তাশণর গশড় বযুয় হশব ৯৬০ বমস্লয়ন মাবক্ত ন েলাশররও দববে। এই বহশসব 
অন্�ায়ী, চট্টগ্াশমর এলএনস্র ববেয্ুৎ প্রকল্পগুশলার রনযু প্রায় ১৮ ববস্লয়ন মাবক্ত ন েলার প্রশয়ারন, �া রলবায়্ পবরবর্ত ন 
দমাকাশবলায় ২০২২ সাশল বন্্তাবরর বাংলাশেশের রারীয় বাশরশটর ছয় গুণ।17

জজেরা সংে্যরা সষেমেরা

চট্টগ্াম ২১ ১৮.৭

ববরোল ১ ৩.৬

ঢাকা ৮ ৪.৩

ময়মনবসংহ ১ ০.৪

থিান অবনম্চির ১ ৩.৬

অযুানালাইবসশসর (আইইইএেএ) মশর, বাংলাশেশে গর কশয়ক বছশর ববেয্ুৎ উৎপােন সক্ষমরা ও রার প্রকৃর চাবহোর মশ্যু 
বযুব্ান রিশমই বৃবদ্ধ দপশয়শছ।8

আইইইএেএ রানায়, আগামী পঁাচ বছশর উৎপােন সক্ষমরা বাড়শল দসগুশলার বযুবহার ৪০ েরাংশেরও বনশচ দনশম আসশব। 
২০২২ সাশলর রান্য়াবরশর প্রকাবের এক প্রবরশবেন অন্�ায়ী, চাবহো কম রাকায় বনস্্রিয় বছল প্রায় ২৩টি ববেয্ুৎশকন্দ্র।9

উলদেলে্যি অি্পলররাগী ভনবষ্যৎ পনিকল্পিরা
েীর্তশময়ােী অর্তননবরক প্রবৃবদ্ধ অর্তশনর লশক্ষযু ২০৪১ সাশলর মশ্যু ববেয্ুৎ উৎপােন সক্ষমরা ৭২ দরশক ৮২ বগগাওয়াট প�্তন্ত 
বৃবদ্ধর লশক্ষযু একটি পবরকল্পনা সরবর কশরশছ বাংলাশেে সরকার।10 রশব ববশেষজ্রা রীবাশ্ম জ্ালাবনর ওপর অবরবরক্ত বনভ্ত ররা 
এবং ববেয্ুৎ চাবহোশক বাবড়শয় দেখাশনার রীব্র সমাশলাচনা কশরন।11 রাশের মশর, পবরকল্পনাটি প্রকৃর উশদেশেযুর অন্পশ�াগী।12

অবেযু রাপাশনর সরকাবর সংথিা রাপান ইন্ারনযুােনাল দকাঅপাশরেন এশরম্সি (রাইকা) বাংলাশেশের জ্ালাবন ও ববেয্ুৎ 
উৎপােশনর মহাপবরকল্পনার োবয়বে বনশল এমনটি হওয়াই স্াভাববক।13  কারণ ববশবে এলএনস্র সরবরাহকারী বড় প্রবরষ্ানগুশলার 
দববেরভাগই রাপানবভবত্তক। বাংলাশেশের ববেয্ুৎ উৎপােন পবরকল্পনার বনয়ন্ত্রণ দরশখ রাইকা মূলর এসব প্রবরষ্াশনর স্ার্ত রক্ষা 
করশব বশলই মশন করা হয়। ববশেষজ্েল রাইকাশক এই নর্ন পবরকল্পনার মা্যুশম বনঃসরশণর হার কবমশয় েূশনযু বনশয় আসার 
পরামে্ত বেশয়শছন। রারা সরক্ত  কশরশছন দ�ন এ পবরকল্পনার আওরায় নর্ন দকাশনা কয়লা বা এলএনস্র ববেয্ুৎশকন্দ্র সরবর 
করা না হয়। এছাড়া, রারা এটিশক রাপাশনর স্াশর্ত বযুবহার না কশর বাংলাশেশের স্াশর্ত বযুবহার করার আহ্ান রাবনশয়শছন।14

এেএিজজ নবদ্্যলেি প্রাচুর্ব

৪

িট্টগ্াষ্টমর এ�এনক্জ রবে্ুযৎ প্র্ল্পগুষ্ট�ার জন্য প্রাে ১৮ রবক্�েন মার ক্ি ন ড�ার প্রষ্টোজন, যা 

জ�বােু পররব�কি ন দমা্াষ্টব�াে ২০২২ সাষ্ট� রনধকিারর� বাং�াষ্টেষ্টশর জা�ীে বাষ্টজষ্টের িে গুণ।
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এখাশন বাংলাশেশে প্রস্তাববর প্রকল্পগুশলা সম্শক্ত  জ্ার রশরযুর উপর বভর্ত বর কশর মাশক্ত ট দোশস্তশসর ববশলেষণ দেয়া হশলা।18 

বাংলাশেশের ববেয্ুৎ প্রকল্পগুশলা সা্ারণর বববভন্ন ববশেেী প্রবরষ্াশনর সাশর দ�ৌর অংেীোবরশবে হশয় রাশক। দসশক্ষশত্র, মূল 
চাস্লকােস্ক্ত ববশেেী প্রবরষ্ান হশলও প্রকশল্পর প্রায় অশ্্তক অংেীোবরবে রাশক থিানীয় প্রবরষ্াশনর।

চট্টগ্াশমর উস্লিবখর প্রকল্পগুশলাশর �্ক্ত দববেরভাগ প্রবরষ্ানই রাপানবভবত্তক। মারারবাবড়র েট্ি কয়লা ববেয্ুৎ প্রকল্পই বনম্তাণ 
করশছ স্বমশরাশমা কশপ্তাশরেন। একইভাশব, দবে বকছু প্রকশল্পর বভর্ত বরশর করা ববশলেষন অন্�ায়ী, এলএনস্র ববেয্ুৎ সরবরাশহ 
রবড়র প্রবরষ্ানগুশলার মশ্যু অব্কাংেই রাপানবভবত্তক।

চট্টগ্রালমি এেএিজজ স্রাপিরাগুলেরাি জি্য দরায়ী করািরা?

অশয়ল দচজি ইন্ারনযুােনাশলর মশর, “ববেয্ুরায়শনর দক্ষশত্র বববভন্ন দেেশক সহায়রা করার রনযু রাপাশনর নাম অগ্গণযু হশলও 
রাশের এলএনস্র সম্প্রসারশণর মূশল রশয়শছ কশপ্তাশরট স্ার্ত।”19 বনশনে উস্লিবখর রাস্লকা অন্�ায়ী, অর্তায়ন এবং প্রশকৌেল, 
বযুবথিাপনা ও বনম্তাণ (ইবপবস)-সহ একাব্ক দক্ষশত্র রাপাবন প্রবরষ্ানগুশলার উশলিখশ�াগযু ভূবমকা রশয়শছ। এশরই স্পষ্ট দ�, 
বাংলাশেশের জ্ালাবন ও ববেয্ুৎ উৎপােশনর মহাপবরকল্পনায় রাপাশনর সম্ৃক্তরায় এক ্রশণর কনব্ক্ট অে ইন্াশর্ বা 
স্াশর্তর বিন্দ্ব ববেযুমান।

৬
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পযুাবরস চ্স্ক্তর সাশর অসঙ্বরপূণ্ত হওয়া সর্ত শবেও রাপাশনর বববভন্ন প্রবরষ্াশনর পাোপাবে দেেটির সরকারও রীবাশ্ম জ্ালাবনর 
সরবরাশহ অর্তায়ন অবযুাহর দরশখশছ।20  ২০২১ সাশল আইইএর বনব্তাহী পবরচালক োবরহ ববরল বশলন, “রা্রেগুশলা রলবায়্ 
সংকটশক গুরুবেপূণ্ত মশন কশর রাকশল এই বছর দরশক – অর্তাৎ এখন দরশকই দরল, গযুাস ও কয়লা খাশর নর্ন দকাশনা বববনশয়াগ 
করা �াশব না।”21

সিকরানি অথ্বরায়ি
অশয়ল দচজি ইন্ারনযুােনাশলর দেয়া ররযুান্�ায়ী, রীবাশ্ম জ্ালাবন খাশর সব্তাব্ক পাবস্লক স্েনযুাসি বববনশয়াগকারী দেেগুশলার 
অনযুরম রাপান। ২০১৮ দরশক ২০২০ সাল প�্তন্ত দেেটি রীবাশ্ম জ্ালাবন খাশর প্রবরবছর গশড় ১০৯০ দকাটি মাবক্ত ন েলার 
বববনশয়াগ কশরশছ।22

‘কয়লা ববেয্ুৎ খাশর সরকাবর সহায়রা বন্ধ করার লশক্ষযু’ ২০২১ সাশলর রশ্ন রাপান সরকার রাশের ইনফ্াস্টাকচার বসশ্ম 
এক্সশপাট্ত স্টযুাশটস্র ২০২৫ সংশো্ন কশরবছল।23 রশব বনশরশের এই প্রবরশ্রুবরর ববপরীশর বগশয় মারারবাবড়র ববিরীয় কয়লা 
ববেয্ুৎ দকশন্দ্র বববনশয়াশগ আগ্হী হশছে রাইকা। মাবক্ত ন বসবকউবরটির অযুান্ড এক্সশচজি কবমেশন অবভশ�াগ করা হশয়শছ, রাইকা 
বববনশয়াগকারীশেরশক ববভ্াস্ন্তকর প্রবরশ্রুবর বেশয় বশলশছ দ� রাশের অর্ত কয়লা ববেয্ুৎ উৎপােশন বববনশয়াগ করা হশবনা। অরচ, 
মারারবাবড়র ববেয্ুৎশকন্দ্র েট্ি অন্শমাবের হশল বববনশয়াগকারীশের অর্ত এই েই্ প্রকশল্পই বযুয় করশব রাইকা।24

কলপ্বরালিট সহরায়েরা
২০৫০ সাশলর মশ্যু নর্ন কাব্তন বনঃসরশণর হার েূশনযু নাবমশয় আনার প্রবরশ্রুবর বেশলও বমৎস্বববে, দররা, ও স্বমশরাশমার মর 
প্রবরষ্ানগুশলা চট্টগ্াশম রীবাশ্ম জ্ালাবন সম্প্রসারশণ রাশের বববনশয়াশগর পবরমাণ বৃবদ্ধ কশরশছ।25 ২০২১ সাশলর দম মাশস 
প্রকাবের আইইএর ‘দনট স্রশরা বাই ২০৫০ বসনাবরও’26 েীষ্তক প্রবরশবেশন স্পষ্ট উশলিখ করা হশয়শছ দ�, এই লক্ষযু বন্্তারশণর 
অর্ত হশলা, নর্ন দকাশনা গযুাসশক্ষত্র খনশনর স্শ�াগ দনই; দসইসাশর বনম্তাণা্ীন বা পবরকল্পনা্ীন দববেরভাগ এলএনস্র 
প্রস্রিয়ারারশকন্দ্রও অপ্রশয়ারনীয়।27

এসব দরাষণা সর্ত শবেও সাবমট এলএনস্রশর অংেীোবরশবের মা্যুশম প্রস্তাববর মারারবাবড় সাবমট এলএনস্র টাবম্তনাল ও 
ববেয্ুৎশকশন্দ্র বনশরশের মাস্লকানা বনম্চির কশরশছ বমৎস্বববে ও দররা। মারারবাবড় এলএনস্র টাবম্তনাশলও বববনশয়াগকারী 
হওয়ার প্রস্তাব বেশয়শছ রারা।

 চট্টগ্াঠমর এলএনজজ ববদ্্যৎঠকন্দ্রগুঠলার  মাজলকানায় জাপাবন প্রবতষ্ান্মহূ

জরাপরানি প্নেষ্রািগুলেরাি তেনি কিরা জীবরাশ্ম জ্রােরানি সমস্যরা

৭

প্নেষ্রাি প্কল্প অংেীদরানিত্ব সষেমেরা
(দমগাওয়াট)

সষেমেরাি 
মরাজেকরািরা
(দমগাওয়াট)

দররা মারারবাবড় সাবমট এলএনস্র ববেয্ুৎশকন্দ্র ২২% 
(সাবমশটর 
৫৫% দ�ৌর 
উশেযুাশগর 
দেয়ার)

২৪০০ ২৯০

বকয়্শু ইশলস্্রিক আশনায়ারা ৫৯০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (ইউনাইশটে) ২০% ৫৯০ ১১৮

মারুশববন কশপ্তাশরেন পাট্তাবমনা এলএনস্র ববেয্ুৎশকন্দ্র ৫০% ১৪০০ ৭০০

বমৎস্বববে কশপ্তাশরেন মারারবাবড় সাবমট এলএনস্র ববেয্ুৎশকন্দ্র ২৫% ২৪০০ ৬০০

বমৎস্ই অযুান্ড দকাং বসবপস্রবসববএল-বমৎস্ই ৫০০-৬৩০ দমগাওয়াট 
এলএনস্র বভবত্তক বসবসবসবপ

৫০% ৬৩০ ৩১৫

দসাস্রৎস আশনায়ারা ৫৯০ দমগাওয়াট বসবসবসবপ (ইউনাইশটে) ২০% ৫৯০ ১১৮
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চট্টগ্াঠম এলএনজজ আমদাবন অবকাোঠমা এবং কঠপকোঠরট ্ম্পৃক্ততা

মশহেখালী এলএনস্র টাবম্তনাল অর্তোরা দরনাশরল ইশলস্্রিক

মারারবাবড় এলএনস্র টাবম্তনাল ের প্রস্তাবক চ্শগাক্ ইশলস্্রিক 

রাপান ইনশভ্শমন্ কশপ্তাশরেন

দররা

দকাগযুাস

মারুশববন কশপ্তাশরেন

বমৎস্বববে কশপ্তাশরেন

বমৎস্ই অযুান্ড দকাং

ওসাকা গযুাস

দপশ্াশনট এলএনস্র

পস্ল-স্রবসএল দপশ্াস্লয়াম

পশ্া

সযুামসাং

দেল

স্বমশরাশমা কশপ্তাশরেন

সাবমট

দটাটাল

সম্াবযুরা �াচাইকারী দটাবকও গযুাস

মারারবাবড় সাবমট এলএনস্র টাবম্তনাল (২) সম্াবযু ঋণোরা এবেবব

আইএেবস

দরববআইবস

সাবমশটর অংেীোর দররা

অর্তোরা দরনাশরল ইশলস্্রিক

বমৎস্বববে কশপ্তাশরেন

সাবমট

এেএিজজ অবকরাঠরালমরা প্কল্প ভূনমকরা প্নেষ্রাি

এসব এলএনস্র ববেয্ুৎশকশন্দ্রর সাশর �্ক্তরাশ্রের অংেগ্হণ বনম্চির কশরশছ দরনাশরল ইশলস্্রিক। চট্টগ্াশমর অন্তর বরনটি 
প্রস্তাববর এলএনস্র ববেয্ুৎশকশন্দ্র অর্তায়ন অরবা প্রশকৌেল, বযুবথিাপনা ও বনম্তাশণর (ইবপবস) সাশর �্ক্ত এই মাবক্ত ন প্রবরষ্ান। 
প্রস্তাববর বাবক চারটি এলএনস্র টাবম্তনাশলর অংেীোবরশবেও রশয়শছ দরই। প্রবরষ্ানটি ২০৩০ সাশলর মশ্যু রাশের সরজিাম ও 
কা�্তরিমশক কাব্তন বনরশপক্ষ করার লক্ষযু বন্্তারণ কশরশছ। এই দকৌেশলর অংে বহশসশব রারা গযুাস ববেয্ুৎশক গ্হণ কশরশছ। 
অরচ গযুাস ববেয্ুৎও একটি পবরশবে েষূণকারী েস্ক্তর উৎস।28

জজিরালিে ইলেজ্রিক এবং মরানক্ব ি র্ক্তিরাল্রেি সম্পৃক্তেরা
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দকাল পাওয়ার দরনাশরেন দকাম্াবন বাংলাশেে (বসবপস্রবসববএল) ও স্বমশরাশমা কশপ্তাশরেন বাংলাশেশের 
েস্ক্ষণ-পূব্ত উপকূশল অবস্থির কক্সবারাশরর মারারবাবড় বিীশপ ১,২০০ দমগাওয়াট উৎপােনক্ষমরা সম্ন্ন 
মারারবাবড় ১ কয়লা ববেয্ুৎ দকন্দ্র বনম্তাণ করশছ।29

বাংলাশেে সরকার রাইকাশক মারারবাবড় ২ নাশমর ১,২০০ দমগাওয়াট উৎপােনক্ষমরা সম্ন্ন আশরকটি কয়লা 
ববেয্ুৎশকশন্দ্র অর্তায়শনর রনযু অন্শরা্ কশরশছ।30 ২০২২ সাশলর ২৮ দেব্রুয়াবর স্েীল সমাশরর চাশপ স্বমশরাশমা 
কশপ্তাশরেন রাশের নীবর সংশো্ন কশর এবং মারারবাবড় ২ ববেয্ুৎশকশন্দ্র সম্ৃক্ত হওয়ার ববষয়টি বাে দেয়।31

২০২২ সাশলর মাশচ্ত  প্রকাবের বববভন্ন সংবাে প্রবরশবেন অন্�ায়ী, মারারবাবড় ২ ববেয্ুৎশকন্দ্র বনম্তাশণর পূব্তপ্রস্তুবর 
বহশসশব পবরচাস্লর এনভায়শরানশমন্াল ইম্যুাক্ট অযুাশসস্ত দমন্ (ইআইএ) ওই অঞ্চশলর পবরশবে ও রনস্াশথিযুর 
প্রবর প্রকল্পটির প্রকৃর হুমবক �রা�রভাশব েনাক্ত করশর পাশরবন। পবরশবে ও বায়্ ববশেষজ্শের মশর, রাইকা 
পবরচাস্লর মারারবাবড় ২ এর ইআইএ প্রবরশবেশন “ববভ্াস্ন্তকর ররযু উপথিাপশনর পাোপাবে ত্রুটিপূণ্ত বায়্মান 
বনশে্তেক বযুবহার করা হশয়শছ। এছাড়া, প্রকশল্পর সম্াবযু হুমবক দগাপন রাখশর ইছোকৃরভাশব সরযু ররযু বাে দেয়া 
হশয়শছ।”32

এনভায়শরানশমন্াল ল অযুালাশয়সি ওয়ার্্ত ওয়াইশের গশবষক মাক্ত  চারশনইক পবরচাস্লর এক ববশলেষশণ দেখা 
�ায়, মারারবাবড় ২ এর ইআইএ:33

l বাংলাশেশের অবরবরক্ত ববেয্ুৎ উৎপােন সক্ষমরার আশলাশক প্রকল্পটির পশক্ষ �রা�র �্স্ক্ত উত্াপশন বযুর্ত 
হশয়শছ,

l নবায়নশ�াগযু জ্ালাবনর ববষশয় বাংলাশেে সরকাশরর প্রাপ্ত ররযু-উপার্ত শরর সাশর সাংরবষ্তক,

l দকাল অযুাে বযুবথিাপনার দক্ষশত্র আন্তর্তাবরক উত্তম চচ্ত ার প্রশয়াগ কশরবন এবং বায়্মান বনণ্তশয়র দক্ষশত্র 
রাপাশনর বনরস্ বনশে্তেকও বযুবহারও কশরবন,

l সশব্তাপবর, পবরশবে, রলবায়্ ও থিানীয় বাবসন্াশের ওপর প্রকশল্পর প্রকৃর ক্প্রভাব র্শল ্রশর বযুর্ত 
হশয়শছ।

ইশরামশ্যুই মারারবাবড় ১ ববেয্ুৎশকন্দ্র বনম্তাণকাশরর েশল সৃষ্ট রলাবদ্ধরা, বনযুা এবং দকাশহস্লয়া নেী ভরাশটর 
কারশণ থিানীয় রনশগাষ্ঠীর উশলিখশ�াগযু ক্ষবর সাব্র হশয়শছ।34 প্রকল্পটির েশল েই্ হারাশররও দববে দরশলর 
রীববকা বন্ধ হশয় দগশছ। নেীশর দনৌকা চলাচল বন্ধ হওয়ায় ওই অঞ্চশলর বযুবসা বাবণরযুও বযুাহর হশছে।35 
থিানীয়রা রানান, প্রকশল্পর েষূশণর কারশণ ক্ষবরগ্থি হশয়শছ পাবে্তবরতী বচংবড়র দররও। বনম্তাণ�শজ্র কাো ও 
বসশমশন্র প্রভাশব েবূষর হশয় �াশছে নেীর পাবন।36 ২০১৪ সাশল প্রকল্পটির পবরশবেগর প্রভাব মূলযুায়ন (ইআইএ) 
অন্শমােন কশর বাংলাশেে সরকাশরর পবরশবে অব্েপ্তর। সংথিাটির উপ-পবরচালক বশলন, প্রকশল্পর প্রস্তাবশকরা 
দকাশহস্লয়া নেী ভরাশটর ববষয়টি উশলিখ কশরনবন। এটির উশলিখ রাকশল পবরশবে অব্েপ্তর কখশনাই ওই ইআইএ 
অন্শমােন করশরা না।37

২০২১ সাশলর রন্ মাশস থিানীয় বাবসন্াশের দেয়া ররযুমশর, মারারবাবড় কয়লা ববেয্ুৎশকন্দ্র বনম্তাশণর কারশণ 
লবণচাবষ ও দরশলরা রাশের রীববকা হাবরশয়শছন এবং রারা এখশনা রাশের ক্ষবরপূরণ পানবন।38

৯

জকস স্রানি: মরােরািবরানি



মে ২০২২

অনেনিক্ত ব্যয়
২০১৯ সাশলর রল্াই প�্তন্ত মারারবাবড় ১ ববেয্ুৎশকশন্দ্রর রনযু পঁাচ ্াশপ ৩০,০৫০ দকাটি ইশয়ন (আন্মাবনক 
২৭০ দকাটি মাবক্ত ন েলার) ঋণ বেশয়শছ রাইকা।39 এই ববপ্ল পবরমাণ অর্ত দেয়ার পরও ২০২১ সাশলর নশভম্বশর 
প্রকল্পটির রনযু রাইকা আশরা ১৪৩০০ দকাটি ইশয়শনর (১২০ দকাটি মাবক্ত ন েলার) একটি েশলা-অন ঋণচ্স্ক্ত 
স্াক্ষর কশরশছ।40 এর আশগ একই বছর (২০২১) প্রকল্প বাস্তবায়ন সংথিা ১৬,৪০৫ দকাটি টাকার (১৯০ দকাটি 
মাবক্ত ন েলার) একটি অবরবরক্ত বযুশয়র করা উশলিখ কশরবছল, �া মূল খরশচর প্রায় ৪৬ েরাংে।41

স্রািীয় ও আন্তজ্ব রানেক পর্বরালয় প্নেবরাদ
দকাশহস্লয়া নেী ভরাশটর কারশণ ক্ষবরগ্স্ত মারারবাবড়র বাবসন্ারা কয়লা ববেয্ুৎশকশন্দ্রর ববশরাব্রা কশর ক্ষবরপূরণ 
োবব কশরশছন।42

১০
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জ�জলপাইঠন জাপান দতূাবাঠ্র ্ামঠন জীবাশ্ম-জ্ালাবন প্রকঠপের ববরুঠধে ববঠ্াভ। েববস্বত্ব: এবিয়ান বপপল্ মভ্ঠমন্ট অন জেট্  
অ্যান্ড জেঠভলপঠমন্ট (এবপএমবেবে)

২০২১ ্াঠলর জঠ্ন জটাবকওঠত ্ব্মঠতাঠমার বাবষকেক ্াধারণ ্ভা চলাকালীন প্রবতষ্ানটির কারকোলঠয়র ্ামঠন মাতারবাবের 
্বতগ্স্ত বাব্ন্াঠদর েবব হাঠত প্রবতবাদ জানান জাপাঠনর পবরঠবি কমমীরা। েববস্বত্ব: তাইবি তাকাহাবি
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বাংলাঠদঠি আঠয়াজজত এই প্রবতবাঠদ িাবমল হঠয়ঠে বপকাচুরাও। েবব স্বত্ব: বাংলাঠদি ওয়াবককে ং গ্রুপ অন এক্সটারনাল জেট্  
(ববোবলিউজজইবে) এবং ইয়ে্ঠনট �র ক্াইঠমট জাবটি্, বাংলাঠদি।

জাপাঠনর রাজধানী জটাবকওঠত বনউ ইয়ককে  টাইমঠ্ প্রকাবিত ববজ্াপন হাঠত প্রবতবাদ করঠেন একজন পবরঠবি কমমী। 
ববজ্াপনটিঠত জাপানঠক কয়লা ববদ্্যৎ খাঠত অেকোয়ন বঠধের আহ্ান জানাঠনা হঠয়ঠে। েববস্বত্ব: জরেন্ড্ অব বদ আেকে, জাপান।

২০২১ সাশলর অশক্টাবশর ববশবের বববভন্ন দেশের পবরশবেকমতীরা কয়লা ববেয্ুৎ খাশর রাপাশনর অবযুাহর অর্তায়শনর ববরুশদ্ধ 
প্রবরবাে কশরন। প্রবরবাশে রারা মারারবাবড়র েট্ি ববেয্ুৎশকশন্দ্র রাপান সরকাশরর আবর্তক সহায়রা দেয়ার ববষয়টি র্শল 
্শরন। সম্প্রবর ফ্াইশের ের স্েউচার নাশমর একটি পবরশবেবােী সংগেন মারারবাবড় প্রকল্প বশন্ধর োববশর বববেবযুাপী 
গণস্াক্ষর কম্তসূবচ পালন কশর।43
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বাংলাশেশের েস্ক্ষণ-পূব্তাঞ্চশল অবস্থির একটি উপকূলবরতী অঞ্চল চট্টগ্াম। রার্ানী ঢাকার পশরই দেশের ববিরীয় বৃহত্তম 
নগরাবয়র এলাকা চট্টগ্াম মহানগরী। দেশের প্র্ান সম্দ্র বন্রও এখাশন অবস্থির। েস্ক্ষণ এবেয়ার সম্দ্র বাবণশরযুর গুরুবেপূণ্ত 
রুশট অবস্থির ববশবের বযুস্তরম বন্রগুশলার একটি এই বন্র।44 এসশবর পাোপাবে এ অঞ্চশল রশয়শছ স্েীর্ত বাল্কাময় সসকর 
এবং দেশের সব্তশেষ দরইনেশর্।45 েশল, অঞ্চলটি প�্তটনশকন্দ্র বহশসশব দ�মন ববখযুার, দরমবন পবরশবেগর বেক দরশকও 
বাংলাশেেীশের কাশছ এর গুরুবে অপবরসীম।

কক্সবারার পৃবরবীর েীর্তরম সম্দ্র সসকর এবং বাংলাশেেীশের একটি স্প্রয় প�্তটনশকন্দ্র।46 স্নীল রলরােী, দসানালী 
বাল্কাশবলা ও উষ্ণ আবহাওয়ার টাশন প্রবর বছর অন্তর ১ দকাটি প�্তটক ছুশট �ান ১০০ বকশলাবমটাশররও দববে েীর্ত এই 
সসকশর।47 রাশেরশক বযুস্ত েহর দরশক েশূর অবকাে �াপশনর স্শ�াগ কশর দেয় এই উপকূলীয় সমভূবম।48 ঝণ্তা, কশয়কশো 
প্ররাবরর পশু-পাবখ ও উবভিশের আবাস বহমছবড় রারীয় উেযুান একটি সমৃদ্ধ দরইনেশর্।49

চট্টগ্াম ববভাশগর বরনটি দরলা বিারা গঠির পাব্তরযু চট্টগ্াম ১৩,০০০ বগ্তবকশলাবমটার এলাকা রশ্ড় ববস্ততৃর।50 রাবরগর, 
সাং ক্ৃ বরক ও পবরশবেগর সববচশত্রযুর ববশবচনায় পাব্তরযু চট্টগ্াম বাংলাশেশের অনযুানযু অংশের দচশয় অশনকটাই আলাো। 
প্রাকৃবরক দসৌন্শ�্তর আ্ার পাব্তরযু দরলাসমূহ গহীন রিান্তীয় বনাঞ্চল, ঝণ্তা ও বমোপাবনর রলােশয় সমৃদ্ধ পাহাবড় অঞ্চল 
বিারা গঠির।51 এছাড়া অননযু ইবরহাস ও সং ক্ৃ বরর ্ারক বাংলাশেশের ক্্ষদ্র নৃশগাষ্ঠী ও আবেবাসীশের দববেরভাগই এই বরনটি 
দরলায় বাস কশর।52

কক্সবাজার ্মদ্্র স্কঠত ্রূকোস্ত উপঠভাগ করঠেন পরকেটকরা। েববস্বত্ব: মাঠককে ট জ�াঠ্কে্

১৩

হুমনকি ম্লে চট্টগ্রালমি সম্দ্র তসকে ও জীবববনচত্র্য
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বহমেবে জাতীয় উদ্যান। েববস্বত্ব: মাঠককে ট জ�াঠ্কে্

১৪

পরম্রালব্ধ পবরঠবিগত জ্ান ব্যবহার কঠর পাবকেত্য চট্টগ্াঠমর ববপন্ন প্রজাবতর প্রাণীঠদর ্র্্া বনশ্চিত করঠত আবদবা্ী ্হ-
জীবববজ্ানীঠদর বনঠয় কমকেরত ্ংর্ণ ববজ্ানী ও গঠবষকগণ। েবব স্বত্ব: জরিঠয়টিভ কনজারঠভিন অ্যালাঠয়ন্স
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দেশের প্রায় ১০ ভাগ ভূখণ্ড রশ্ড় ববস্ততৃর পাব্তরযু চটগ্াশমর সব্র রিান্তীয় 
বনাঞ্চল রীবনববচশত্রযুর এক োরুণ আ্ার।53 পাব্তরযু চট্টগ্াশমর বনাঞ্চশলর 
উবভিে ও প্রাণীর বনবে্ত ষ্ট দকানও সংখযুা এখশনা রানা �ায়বন। রশব সংরক্ষণববেরা 
দগ্ট এবেয়ান এস্লেযুান্ (এবেয় হাবর), দমরলা বচরা ও চীনা বনরুইসহ অন্তর 
২৬টি বববেবযুাপী ববপন্ন প্ররাবরর প্রাণী বচবনির কশরন এখাশন।54 বন বন্ন, 
বনর সম্শের �শরছে বযুবহার ও েব্্তল ভূবম বযুবথিাপনার কারশণ পাব্তরযু 
চট্টগ্াশমর বনাঞ্চল রিমে হুমবকর সমে্খীন হশছে। দকবল ১৯৬০-এর েেশক 
কাপ্তাইশয় ২৩০ দমগাওয়াট রলববেয্ুৎ দকন্দ্র ও বঁা্ বনম্তাশণর েশল ৫৪,০০০ 
একর বনাঞ্চল ও কৃবষ এলাকা ক্ষবরগ্স্ত হয়। দস সময় থিানীয় ও আবেবাসী 
বমস্লশয় এক লাশখর দববে মান্ষ বাস্তুচ্যুর হন। রাশের অশনশকই রখন প্রবরশবেী 
দেে ভারশর পাবড় রমান।55

প্রাণ-প্রকৃবর ও রীবনববচশত্রযুর ববষশয় �রা�র ববশবচনা না কশর দ্রুরহাশর 
অপবরকস্ল্পর বেল্পায়ন ও নগরায়শনর েশল চট্টগ্াম ববভাশগর আকষ্তণ ও 
দসৌন্�্ত হারাশনার ঝঁ্বক বহুগুশণ দবশড় দগশছ।56

১৫

প্রাণ-প্র্ৃর� ও 

জীবববরিষ্টর্্যর রবষষ্টে 

যোযে রবষ্টবিনা না ্ষ্টর 

দ্রু�িাষ্টর অপরর্ক্ল্প� 

রশল্পােন ও নগরােষ্টনর 

ফষ্ট� িট্টগ্াম রবভাষ্টগর 

আ্ষকিণ ও দসৌন্দযকি 

িারাষ্টনার ঝঁুর্ বহুগুষ্টণ 

দবষ্টি দগষ্টি।

বাংলাঠদঠির জিষ এবিয় হাবতগুঠলার একটি। েবব স্বত্ব: জরিঠয়টিভ কনজারঠভিন অ্যালাঠয়ন্স
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কয়েরা ও এেএিজজি আনথ্বক েিচ
বাংলাশেশের রনযু কয়লা ও এলএনস্র েট্িই আমোবনকৃর জ্ালাবন। েশ্টা জ্ালাবনরই োমই দ্রুর পবরবর্ত নেীল। েশল ববেয্ুৎ 
উৎপােশন এসব জ্ালাবন বযুবহার করা দবে বযুয়বহুল। বববেবযুাংশকর ররযু অন্�ায়ী, ২০২১ সাশলর অশক্টাবশর প্রাকৃবরক গযুাস ও 
কয়লার োম সব্তকাশলর সশব্তাচ্চ প�্তাশয় দপৌঁছায়। ২০২১ সাশলর রান্য়ারী মাশসর র্লনায় অশক্টাবর মাশস অশস্টলীয় ‘রাম্তাল’ 
কয়লার োম বছল ৩ গুণ দববে।57 এই মাশসই দরকে্ত  মূশলযু এলএনস্রর েট্ি চালান বকনশর বা্যু হশয়বছল বাংলাশেে। অর্তাৎ 
এলএনস্রর বারারও বযুয়বহুল ও দ্রুর পবরবর্ত নেীল58 এবং এর ক্ষবরকর প্রভাব ইশরামশ্যুই বাংলাশেে দভাগ করশছ।59

আন্তর্তাবরক জ্ালাবন সংথিার (আইইএ) পূব্তাভাশস বলা হশয়শছ, ২০৩০ সাল নাগাে এলএনস্র আমোবন খাশর বাংলাশেশের 
বাবষ্তক বযুয় হশব আন্মাবনক ৮৪০ দকাটি মাবক্ত ন েলার।60 চড়ামূশলযু আমোবনকৃর এলএনস্রর ওপর বনভ্ত র করার েশল 
বাংলাশেশের রিমব্্তমান বাবণরযু রাটবরর আশরা অবনবর রটশর পাশর61 এবং জ্ালাবন বনরাপত্তা বববনির হশর পাশর।62

দসন্ার ের পস্লবস োয়ালশগর এক প্রবরশবেশন বলা হশয়শছ, “২০২১-২২ অর্তবছশরর রনযু আমোবনকৃর এলএনস্রর বর্ত মান 
প্রাক্বস্লর মূলযু দেশের রা্রোয়ত্ত দকাম্াবনগুশলার গযুাশসর মূশলযুর ২৪ গুণ দববে।”63

েীর্তশময়ােী সরবরাহ চ্স্ক্ত স্াক্ষবরর হওয়া সর্ত শবেও সবববেক এলএনস্র বাবণশরযুর ববভ্াশটর েশল ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলা জ্ালাবন 
সংকশট পড়শর পাশর। ২০২১ সাশলর বেশসম্বশর বাংলাশেশের সাশর েীর্তশময়ােী চ্স্ক্ত স্াক্ষরকারী েই্ এলএনস্র সরবরাহকারী 
দেে কারার ও ওমান এরইমশ্যু ২০২২ সাশল রাশের এলএনস্র চালাশনর পবরমাণ কমাশনার দরাষণা বেশয়শছ।64

দেশের অভযুন্তশরও সরবরাহ সংরিান্ত সমসযুা সৃষ্টি হশর পাশর। ২০২১ সাশলর বেশসম্বশর একটি ম্বরং লাইন ক্ষবরগ্স্ত হওয়ার 
কারশণ বাংলাশেশের েট্ি এলএনস্র আমোবনশকশন্দ্রর একটির কা�্তরিম বন্ধ হশয় বগশয়বছল।65

এছাড়া, ববেয্ুশরর চাবহো কম রাকায় উৎপােন সক্ষমরাও অবযুবহৃর রাশক। েশল, সরকাশরর বযুশয়র বহশসশব �্ক্ত হয় দবসরকাবর 
ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলাশক দেয়া কযুাপাবসটি দপশমন্।66 সঞ্চালন অবকাোশমা বনম্তাশণ দেবর হওয়ায় এবং স্ল্প চাবহোর কারশণ সেযু 
বনবম্তর পায়রা ববেয্ুৎশকন্দ্র কশয়ক মাস প�্তন্ত পূণ্ত সক্ষমরায় চাস্লর হয়বন। ২০২১ সাশলর রশ্ন বাবণস্রযুক কা�্তরিম শুরু করার 
পর প্রায় সার মাস একরকম বনস্্রিয়ই বছল এই ববেয্ুৎশকন্দ্র।67 অর্তাৎ, বযুবহার না কশরও চ্স্ক্ত অন্সাশর সরকার ববেয্ুৎশকন্দ্রটির 
মাস্লকপক্ষশক প্রায় ১১ দকাটি ৬ লক্ষ মাবক্ত ন েলার বা ১,০০০ দকাটি টাকা বেশয়শছ।68

২০২১ সাশল বাংলাশেে ববেয্ুৎ উন্নয়ন দবাে্ত  (বববপবেবব) কযুাপাবসটি দপশমন্ বাবে বযুয় কশর প্রায় ১০৬ দকাটি মাবক্ত ন েলার, �া 
আশগর বছশরর র্লনায় ৪৮ েরাংে দববে।69 আরও ববেয্ুৎশকন্দ্র বনম্তাশণর সাশর সাশর এই দবাঝাও বৃবদ্ধ পাওয়ার আেঙ্কা রশয়শছ। 
ববেয্ুৎ, জ্ালাবন ও খবনর সম্ে মন্ত্রণালশয়র ২০২০-২১ অর্তবছশরর বাশরশটর এক-রৃরীয়াংেই বযুয় করা হশয়বছল বনস্্রিয় 
ববেয্ুৎশকশন্দ্রর কযুাপাবসটি দপশমন্ বাবে।70 কশয়কটি কয়লা ববেয্ুৎশকন্দ্র বাবরল করা হশলও ২০৩০ সাল নাগাে বাংলাশেশের 
বাবষ্তক অবরবরক্ত ববেয্ুশরর পবরমাণ ১৭ বগগাওয়াশট েঁাড়াশব বশল ্ারণা করা হশছে।71

আমোবনকৃর জ্ালাবনর এই রিমব্্তমান বযুয় শুশল্কর আকাশর সা্ারণ দভাক্তাশের ওপর চাবপশয় দেয়া হশর পাশর। ২০২২ সাশলর 
দেব্রুয়াবরশর প্রকাবের ইনব্টিউট ের এনাস্র্ত ইশকানবমক্ত  স অযুান্ড স্েনাম্সিয়াল অযুানালাইবসশসর এক প্রবরশবেশন বলা হয়, 
৩২,৫০০ দকাটি টাকার (৩.৮ ববস্লয়ন মাবক্ত ন েলার) রাটবর পূরণ করশর একই বছশরর (২০২২) রান্য়াবরশর বাল্ক পাওয়ার 
টযুাবরে ৬৪ েরাংে প�্তন্ত বৃবদ্ধর প্রস্তাব কশর বববপবেবব।72 পবরকল্পনা্ীন প্রকশল্পর রাস্লকা দরশক অন্মান করা �ায় দ�, এটিই 
শুল্ক বৃবদ্ধর দেষ প্রস্তাব নয়।73

জেবরায়্ি ষেনে
পযুাবরস রলবায়্ চ্স্ক্তর লক্ষযুসমূহ পূরণ করশর হশল নর্ন দকানও কাব্তন বনঃসরণকারী ববেয্ুৎ প্রকল্প অন্শমােন করার স্শ�াগ 
দনই।74 অর্তাৎ, চট্টগ্াশম প্রস্তাববর রীবাশ্ম জ্ালাবন প্রকল্পগুশলার কারশণ আমাশের পযুাবরস রলবায়্ লক্ষযু পূরণ করার সম্াবনা 
নসযুাৎ হশয় দ�শর পাশর।

সস্রিয় রাকাকালীন চট্টগ্াশমর প্রকল্পগুশলা দরশক প্রায় ১.৩৮ ববস্লয়ন টন কাব্তন োইঅক্সাইশের সমপবরমাণ বগ্নহাউস গযুাস 
বনঃসবরর হশব। প্রকল্পগুশলার ধ্ংসাত্মক প্রভাব এশরাটাই বযুাপক হশব দ�, রা বাংলাশেশের পঁাচ বছশরর রারীয় বনঃসরশণর 
সমান।75

জীবরাশ্ম জ্রােরানি প্কল্পগুলেরাি রলেরা সমস্যরা
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এছাড়া, “গযুাস উৎপােন, প্রস্রিয়ারারকরণ ও পবরবহশনর সময় প্রচ্র পবরমাশণ বমশরন বারাশস বমশে �ায়। এই বগ্নহাউর গযুাস 
রলবায়্শক আরও দ্রুর চরমভাবাপন্ন কশর র্লশব।”76 এই বমশরন বনঃসরশণর েশল কয়লার পবরবশর্ত  এলএনস্র বযুবহাশরর 
উপকাবররা হ্াস পাশব। নযুাচারাল বরশসাশস্তস বেশেসি কাউম্সিশলর মশর, “ববেয্ুৎ উৎপােশনর উশদেশেযু গযুাস দপাড়াশনার েশল 
দ� পবরমাণ বগ্নহাউর গযুাস বনঃসবরর হয়, রার প্রভাব ববেয্ুৎ খাশর দটকসই উন্নয়ন লক্ষযুমাত্রার ৫০ েরাংশেরও দববে। অর্তাৎ, 
গযুাস ববেয্ুৎ উৎপােশনর দ� পন্া, রা রলবায়্ পবরবর্ত ন দমাকাশবলা ও সবববেক উষ্ণায়শনর পবরমাণ ১.৫o দসলবসয়াশসর মশ্যু 
সীমাবদ্ধ রাখার দক্ষশত্র দরা কা�্তকর নয়ই, এমনবক দকৌেলগরভাশবও উপ�্ক্ত নয়।”77

রলবায়্ পবরবর্ত শনর ববশবচনায় বাংলাশেে একটি ঝঁ্বকপূণ্ত দেে। এশেশের মান্ষশক বনয়বমরই রলবায়্ পবরবর্ত শনর বববভন্ন 
ক্ষবরকর প্রভাব দমাকাশবলা করশর হশছে। দবসরকাবর সংথিা রাম্তানওয়াশচর মশর, ২০০০ দরশক ২০১৯ সাশলর মশ্যু “রলবায়্ 
পবরবর্ত শনর েশল বাংলাশেেশক ১৮৫টি প্রাকৃবরক েশূ�্তাশগর ম্শখাম্বখ হশর হশয়শছ। আর এই সমশয়র মশ্যু একই কারশণ হওয়া 
আবর্তক ক্ষবরর পবরমাণ ৩.৭২ ববস্লয়ন মাবক্ত ন েলার।”78 এনভায়শরানশমন্াল রাব্স োউশন্ডেশনর মশর, দেশের বস্স্তগুশলার 
প্রায় ৫০ ভাগ বাবসন্াই নেীভাঙ্ন ও বনযুার বেকার হশয় গ্াম দছশড় আসশর বা্যু হশয়শছ।79

২০৫০ সাশলর মশ্যু সবববেক উষ্ণায়ন ২o দসলবসয়াশসর মশ্যু সীমাবদ্ধ রাকশলও দেশের উপকূলীয় অঞ্চশলর ৪ দকাটি ২০ লাখ 
মান্ষ (পূব্তাভাস অন্�ায়ী ২০৫০ সাশলর রনসংখযুার ১৮%)80 বছশর অন্তর একবার বনযুায় আরিান্ত হওয়ার ঝঁ্বকশর রাকশব। 
দসইসাশর, দগাটা মারারবাবড় বিীপটিই প্াববর হওয়ার সম্াবনা আশছ।81 ববেয্ুৎশকন্দ্র সরবরর েশল রনীভ্র রলবায়্ পবরবর্ত শনর 
প্রভাশব সৃষ্ট ঝড়-বনযুায় অনযুানযু অবকাোশমার সাশর ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলাও ক্ষবরগ্স্ত হশল রা হশব এক বনোরুণ পবরহাস। আর 
রাশর হুমবকর ম্শখ পড়শব বাংলাশেশের জ্ালাবন স্রক্ষা বযুবথিা।82

বাংলাঠদঠির উপকূঠল ২০২১ ্াঠলর জম মাঠ্ ্াইঠক্ান ইয়াঠ্র তান্ডব। েববস্বত্ব: মাঠককে ট জ�াঠ্কে্

১৭

জিস্রালস্্যি ওপি জীবরাশ্ম জ্রােরানিি ষেনেকি প্ভরাব
বায়্মান পবরমাপকারী েীষ্তথিানীয় েট্ি আন্তর্তাবরক প্রবরষ্ান আইবকউএয়ার83 এবং এয়ার দকায়াস্লটি লাইে ইনশেক্স 
(এবকউএলআই)।84 সম্প্রবর েশ্টা প্রবরষ্াশনর রাস্লকাশরই বাংলাশেে পৃবরবীর সবশচশয় েবূষর বায়্র দেে বহশসশব থিান দপশয়শছ। 
নযুােনাল অযুাকাশেবম অে সাশয়শসিস এর রান্তাশল প্রকাবের এক সমীক্ষা অন্�ায়ী, রীবাশ্ম জ্ালাবনর কারশণ রটা বায়্ েষূশণর 
েশল সৃষ্ট স্াথিযুগর রটিলরার কারশণ প্রবর বছর বাংলাশেশে ৭৩,০০০ পবরহারশ�াগযু মৃর্যু রশট।85

একাব্ক সমীক্ষায় দেখা দগশছ, প্রস্তাববর কয়লা ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলা রনস্াথিযুশক উচ্চমাত্রার ঝঁ্বকশর দেলশব। সস্রিয় রাকাকালীন 
মারারবাবড়র েট্ি ববেয্ুৎশকশন্দ্রর প্রভাশব ৬,৭০০ মান্শষর অকাল মৃর্যু হশর পাশর। এসব মৃর্যুর কারণ হশব “দস্টাক, হৃেশরাগ, 
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১৮

ে্সে্শসর কযুাসিার, বেশুশের বননে বোস�শন্ত্রর সংরিমণ সহ বোস�শন্ত্রর নানারকম দরাগ।”86 প্রকল্প েট্ি দরশক সৃষ্ট বায় ্েষূশণর েশল 
হঁাপাবন, কযুাসিার, অকাল রশমের পাোপাবে বোস�শন্ত্রর েীর্তশময়ােী দরাগও ববৃদ্ধ পাশব।87 দসন্ার ের বরসাচ্ত  অন এনাস্র্ত অযুান্ড 
বলিন এয়ার (বসআরইএ) পবরচাস্লর এক সমীক্ষায় দেখা দগশছ, প্রস্তাববর কয়লা ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলা দরশক বনঃসবরর বগ্নহাউস 
গযুাশসর কারশণ বারাশসর গুণমাশনর মারাত্মক অবনবর রটশব। েশল, আকম্মিক ও েীর্তশময়ােী দরাশগ মৃর্যুর ঝঁ্বক ববৃদ্ধ পাশব।88

রীবাশ্ম জ্ালাবনর সমর্তকরা এলএনস্রশক কয়লার দচশয় ‘পবরছেন্ন জ্ালাবন’ বহশসশব প্রচার করশলও এলএনস্রর স্াথিযুগর প্রভাব 
কয়লার মশরাই। স্েস্রবেয়ানস ের দসােযুাল দরস্পম্সিববস্লটির (বপএসআর) প্রবরশবেন অন্�ায়ী, এলএনস্র টাবম্তনালগুশলা 
এমবনশরই বারাশসর গুণমাশনর ভয়াবহ অবনবর রটায়। রার ওপর টাবম্তনালগুশলা এমন রায়গায় অবস্থির, দ�খানকার বায়্ 
ইশরামশ্যুই েষূণপ্রবণ। রাশের ভাশষযু: “বায়্ েষূণকারী এসব অবরবরক্ত পোর্ত (নাইশ্াশরন অক্সাইে, বমশরন, উবিায়ী সরব 
দ�ৌগসমূহ, ওশরান ও বস্তুকণা) ইশরামশ্যু বববভন্ন সমসযুায় রর্তবরর রনশগাষ্ঠীর স্াথিযুঝঁ্বকশক আশরা বৃবদ্ধ করশব।”89 চট্টগ্াশমর 
বাবসন্াশের দক্ষশত্র এ ররযুটি দববে প্রশ�ারযু। কারণ, দসখানকার বারাশস ববেযুমান ক্ষবরকর বস্তুকণার পবরমাণ বববে স্াথিযু 
সংথিার বনশে্তেনা ও বাংলাশেশের রারীয় মানেণ্ড – েশ্টাশকই ছাবড়শয় দগশছ।90

বববভন্ন ববশেষজ্ প�্তাশলাবচর (বপয়ার বরবভউে) গশবষণায় দেখা দগশছ, কম্বাইন্ড সাইশকল ববেয্ুৎশকশন্দ্র গযুাস দপাড়াশনার েশল 
ববষাক্ত গযুাস ও বস্তুকণা সৃষ্টি হয়, দ�গুশলার কারশণ ব্রংকাইটিস, হৃেশরাগ ও হঁাপাবন সহ েীর্তশময়ােী বববভন্ন স্াথিযুগর রটিলরা 
সরবর হয়; এমনবক অকাল মৃর্যু প�্তন্ত রশট।91

চট্টগ্াশম কয়লা ও এলএনস্র প্রকল্পগুশলা শু্্ ঝঁ্বকগ্স্ত উপকূলীয় রনশগাষ্ঠীশক রলবায়্ পবরবর্ত শনর ববপশের বেশকই দেশল 
বেশব না, দসইসাশর প্রকল্প সংলগ্ন রনবসবরশর বায়্েষূণ সংরিান্ত প্রাণরারী স্াথিযুগর রটিলরাও সৃষ্টি করশব।

বরাস্তুচু্যনে ও কম্বসংস্রাি ধ্ংস
কয়লা ববেয্ুৎশকন্দ্রগুশলার কারশণ ইশরামশ্যুই অশনশক ররবাবড় হাবরশয়শছন। অশনশক হাবরশয়শছন রাশের ঐবরহযুবাহী দপো। 
এসব কারশণ থিানান্তবরর হশর বা্যু হশয়শছ বহু পবরবার। বনশচ চট্টগ্াশমর এমন বকছু মান্শষর গল্প র্শল ্রা হশলা, �াশের রীবন 
ও রীববকা কয়লা ও এলএনস্র প্রকল্পগুশলার কারশণ ক্ষবরগ্স্ত হশয়শছ।
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কক্সবাজার জজলার মাতারবাবে দ্ীঠপর বাব্ন্া ্াঠলহা জবগম। দই্ বের আঠগর এক ভাঙঠন ্মঠ্দ্র ববলীন হঠয় জগঠে তার 
বাবে। ভাঙঠনর জন্য মাতারবাবের প্রেম ববদ্্যৎঠকন্দ্রঠক দায়ী কঠর ্াঠলহা বঠলন, ববদ্্যৎঠকন্দ্র ও বন্র বনমকোঠণর জন্য বাল্ 
উত্ঠতালন করার কারঠণই বঁাঠধ ভাঙন হয়।

গত দি বের ধঠর জকাঠহজলয়া নদীঠত মাে ধঠর জীববকা বনবকোহ করবেঠলন নাজজমউশ্দিন। ববদ্্যৎঠকঠন্দ্রর ্েক বনমকোঠণর জন্য 
নদীটি ভরাট করার �ঠল জীববকা হাবরঠয়ঠেন তার মঠতা বহু জজঠল।
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বমজান মঠহিখালীর তপৃতীয় প্রজঠমের একজন লবণ ও পান চাবষ। ববদ্্যৎঠকঠন্দ্রর দষূঠণর �ঠল মঠহিখালীর ববখ্যাত লবণ ও 
বমষ্টি পাঠনর বিপে ধ্ং্ হঠয় জরঠত পাঠর জজঠন উবদ্গ্ন বতবন। বমজাঠনর ভয়, জরঠকাঠনা ্ময় বতবন জবকার হঠয় রাঠবন।
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আমরালদি কিণীয় কী?

কক্সবাজার ্মদ্্র স্কত । েববস্বত্ব: মাঠককে ট জ�াঠ্কে্

রীবাশ্ম জ্ালাবনর ওপর বনভ্ত ররা এবং প্রস্তাববর এলএনস্র প্রকল্পগুশলা দেশের সা্ারণ মান্শষর স্াথিযু, রীববকা ও আবর্তক 
স্ছেলরাশক হুমবকর ম্শখ দেশল বেশছে। অরচ, এগুশলার পবরবশর্ত  নবায়নশ�াগযু উৎস দরশক বাংলাশেে রার জ্ালাবন চাবহো 
দমটাশর পাশর। বাংলাশেে সরকাশরর দটকসই ও নবায়নশ�াগযু জ্ালাবন উন্নয়ন করৃ্ত পশক্ষর (দরেো) মশর, ২০৪১ সাল নাগাে দেশে 
৩০ বগগাওয়াট দসৌরববেয্ুৎ উৎপােশনর সম্াবনা আশছ।92 এছাড়াও ২০৩০ সাশলর মশ্যু উপকূলীয় এলাকায় ও মাঝ-সম্শদ্র ৫ 
বগগাওয়াট বায়্ববেয্ুৎ উৎপােশনর লক্ষযু বন্্তারণ কশরশছ সংথিাটি।93 এই উৎসগুশলা বযুবহার করশল উচ্চমূশলযু রীবাশ্ম জ্ালাবন 
আমোবন করার প্রশয়ারন হশব না। েশল ববেয্ুৎ উৎপােশনর খরচও অশনক কশম �াশব।

প্রস্তাববর রীবাশ্ম জ্ালাবন বভবত্তক প্রকল্পগুশলাশর রাপাশনর সংবলেষ্টরা দবে সশন্হরনক। কারণ ২০২২ সাশল বাংলাশেশের 
গৃহীরবযু ববেয্ুৎ খাশরর নর্ন মহাপবরকল্পনার অর্তায়ন ও প্রস্তুবরর কার – েট্িই করশছ রারা। রাপান প্রায়ই োবব কশর, রারা 
স্ল্প কাব্তন বনঃসরণ অরবা কাব্তন বনঃসরণববহীন ববেয্ুৎ উৎপােন বযুবথিাশর রূপান্তশরর উপায় খ্ঁরশছ।94 অরচ, দেেটি ববশবের 
অনযুানযু দেশে এলএনস্র প্রকশল্প অর্তায়ন অবযুাহর রাখার ইছোও বযুক্ত করশছ।95 এমনবক মারারবাবড় ২ কয়লা ববেয্ুৎশকশন্দ্র 
অর্তায়শনর বসদ্ধান্ত দরশকও এখশনা সশর আশসবন।

বাংলাশেশে দরনাশরল ইশলস্্রিক, বমৎস্বববে কশপ্তাশরেন, দররা ও মারুশববনর রীবাশ্ম জ্ালাবন সংরিান্ত পবরকল্পনা বাস্তবাবয়র 
হশল নবায়নশ�াগযু ও পবরছেন্ন জ্ালাবনর বেশক আমাশের �াত্রা বা্াগ্স্ত হশব। এসব প্রবরষ্াশনর উবচৎ বাংলাশেেশক নবায়নশ�াগযু 
জ্ালাবন দরশক ববেয্ুৎ উৎপােশনর প্র�্স্ক্ত সরবরাহ করা, দ�ন এ দেশের মান্শষর একটি স্থি ও বনরাপে ভববষযুৎ বনম্চির হয়।
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গলবষণরা পদ্ধনে
এই প্রবরশবেশন ২০২১ সাশলর বেশসম্বর প�্তন্ত বাংলাশেশে প্রস্তাববর এলএনস্র প্রকল্প সমূহশক (এলএনস্র টাবম্তনাল, ববেয্ুৎশকন্দ্র 
ও দ্াটিং দ্াশরর বরগযুাবসস্েশকেন ইউবনট) প�্তাশলাচনা করা হশয়শছ।

প্রস্তাববর এমন প্রকল্পগুশলাশক মাশক্ত ট দোশস্তস বচবনির কশরশছ, দ�গুশলার আবর্তক পবরকল্পনা এখশনা গৃহীর হয়বন অরবা গৃহীর 
হওয়ার প্রবল সম্াবনা রশয়শছ। এশর মারারবাবড় কয়লা ববেয্ুৎশকন্দ্র, ৩০.৬ বগগাওয়াট উৎপােনক্ষমরা সম্ন্ন ৩২টি এলএনস্র 
ববেয্ুৎশকন্দ্র ও এলএনস্র আমোবন অবকাোশমাসহ (�ার ২১টিই চট্টগ্াশম প্রস্তাববর) বববভন্ন প্রকল্প ববশবচনা করা হশয়শছ। 
সংবলেষ্ট প্রবরষ্ান ও সম্াবযু অর্তায়নকারীশের ররযুসহ প্রকল্পগুশলার �াবরীয় ররযু দনয়া হশয়শছ ২০১৮ সাশল প্রকাবের বাংলাশেে 
সরকাশরর ববেয্ুৎ ববভাশগর ‘বর-বভস্রটিং পাওয়ার বসশ্ম মা্ারপ্যুান (বপএসএমবপ)’ েীষ্তক প্রবরশবেন, বববভন্ন সরকাবর নবর, 
রনসা্ারশণর রনযু উমেমুক্ত ররযুভাণ্ডার, রবড়র প্রবরষ্ানগুশলার ওশয়বসাইট, বপয়ার বরবভউে অযুাকাশেবমক রান্তাল, গশবষণা 
প্রবরশবেন, সংবাে প্রবরশবেন এবং আইশরশ্াবাল ও টমসন রয়টাশস্তর সাবস্্রিপেন বভর্ত বরক স্েনযুাম্সিয়াল দেটাশবইর দরশক।

দরায়বজ্বি-নববপৃনে
বাংলাশেশের সব গযুাস ও এলএনস্র প্রকল্প মাশক্ত ট দোশস্তস সংকস্লর রাস্লকার অন্তভ্্ত ক্ত নয়। দেশের অভযুন্তরীন গযুাস বিারা 
চাস্লর প্রকল্পগুশলা এ রাস্লকার অন্তভ্্ত ক্ত নয়। মাশক্ত ট দোশস্তস প্রবরশবেশন উত্াবপর ররযু ও ববশলেষশণর মান বনম্চির করার 
সশব্তাচ্চ দচষ্টা কশরশছ। রশব মাশক্ত ট দোশস্তশসর পশক্ষ অনযুানযু উৎস দরশক প্রাপ্ত উপার্ত শরর সরযুরা ও ববশুদ্ধরার বনচিয়রা প্রোন 
করা সম্ব নয়।

মাশক্ত ট দোশস্তস একটি পবরশবেবােী অযুােশভাশকবস সংগেন, �া মূলর বববভন্ন আবর্তক প্রবরষ্ানশক প�্তশবক্ষণ কশর এবং 
পবরশবশের দক্ষশত্র রাশের প্রভাব দবাঝার দচষ্টা কশর। রশব এটি দকানও আবর্তক পরামে্তোরা প্রবরষ্ান নয়। এই প্রবরশবেন সরবর 
করা হশয়শছ প্রকৃর ররযু প্রকাে করার উশদেশেযু, কাউশক আবর্তক পরামে্ত প্রোশনর রনযু নয়।

এই প্রবরশবেশনর সহ-প্রকােক সংথিা সমূহ এই প্রবরশবেশন উস্লিবখর ববষয়াবে ছাড়া অনযু দকানও ববষশয় অনযুানযু সহ-প্রকােকশের 
মরামরশক আবেযুকভাশব সমর্তন কশর না।

এই প্রবরশবেশন প্রোনকৃর ররযু বযুবহাশরর েশল উভিভূর দকানও োয় মাশক্ত ট দোশস্তস স্ীকার কশর না। এই প্রবরশবেনটি বাংলায় 
এবং রাপাবন ভাষায় অন্বাে করা হশয়শছ রৃরীয় পক্ষ বিারা। উদ্ধতৃ বরগুস্লর রনযু, অন্গ্হ কশর ইংশরস্রশর মূল সং্রণটি পড়ুন। 
এটি সবার রনযু উমেমুক্ত একটি অবাবণস্রযুক প্রকােনা। ববরিশয়র রনযু নয়।
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িরাম সষেমেরা 
(জমগরাওয়রাট) সমরানতিি বছি অথ্বদরােরা

চট্টগ্রাম

আশনায়ারা বসবসবপবপ* (ইউনাইশটে) ৫৯০ ২০২৬ বকয়শ্ু ইশলকট্রিক দসাব�ৎর ইউনাইশটে এন্ারপ্রাইশরস

আশনায়ারা ৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (রালালাবাে) ৬০০ - রালালাবাে ইশলকট্রিক পাওয়ার দকাম্াবন

আশুগজি ৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (ইউবনট ৩ ও ৪ এর পবরবশর্ত ) ৬০০ ২০৩০ পরবরতী আশুগজি পাওয়ার দ্েন দকাম্াবন স্ল: (এবপএসবসএল)

আশুগজি ৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (ইউবনট ৫ এর পবরবশর্ত ) ৬০০ ২০৩০ পরবরতী আশুগজি পাওয়ার দ্েন দকাম্াবন স্ল: (এবপএসবসএল)

বব-টাইপ এবরয়ায় আশুগজি ৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (১ম প�্তায়) ৬০০ ২০৩০ আশুগজি পাওয়ার দ্েন দকাম্াবন স্ল: (এবপএসবসএল)

বব-টাইপ এবরয়ায় আশুগজি ৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (২য় প�্তায়) ৬০০ ২০৩০ আশুগজি পাওয়ার দ্েন দকাম্াবন স্ল: (এবপএসবসএল)

বব-টাইপ এবরয়ায় আশুগজি ৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (৩য় প�্তায়) ৬০০ ২০৩০ পরবরতী আশুগজি পাওয়ার দ্েন দকাম্াবন স্ল: (এবপএসবসএল)

দবায়ালখালী ৪০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (১ম প�্তায়) ৪০০ ২০২৬ পলিী ববেয্ুৎ দকাম্ানী স্লবমশটে (আরবপবসএল)

দবায়ালখালী ৪০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (২য় প�্তায়) ৪০০ ২০৩০ পলিী ববেয্ুৎ দকাম্ানী স্লবমশটে (আরবপবসএল)

বসবপস্রবসববএল-বমৎসই্ ৫০০-৬৩০ দমগাওয়াট এলএনস্র বভবত্তক বসবসবপবপ ৬৩০ ২০২৮ দকাল পাওয়ার দরনাশরেন দকাম্াবন স্লবমশটে (বসবপস্রবসববএল)
বমৎসই্ অযুান্ড দকাং

মশহেখালী এলএনস্র ববেয্ুৎশকন্দ্র ৩৬০০ ২০২৫ বাংলাশেে ববেয্ুৎ উন্নয়ন দবাে্ত  (বববপবেবব)
দরনাশরল ইশলকট্রিক দকাম্াবন (স্রই)

মারারবাবড় সাবমট এলএনস্র ববেয্ুৎশকন্দ্র ২৪০০ ২০২৩ দরনাশরল ইশলকট্রিক দকাম্াবন (স্রই)
বমৎসব্ববে কশপ্তাশরেন
সাবমট

বমরসরাই ১৮০০ দমগাওয়াট এলএনস্র বভবত্তক বসবসবপবপ প্রকল্প ১৮০০ ২০২৪ পলিী ববেয্ুৎ দকাম্ানী স্লবমশটে (আরবপবসএল)

বমরসরাই ৬৬০ দমগাওয়াট ববেয্ুৎ প্রকল্প ৬৬০ - কনস্েশেসি গ্রুপ
দরনাশরল ইশলকট্রিক দকাম্াবন (স্রই)

পাট্তাবমনা এলএনস্র ববেয্ুৎশকন্দ্র ১৪০০ - মারুশববন
পাট্তাবমনা

রাউরান ৪০০±১০% দমগাওয়াট বসবসবপবপ (১ম ইউবনট) ৪৩৮ ২০২৪ বাংলাশেে ববেয্ুৎ উন্নয়ন দবাে্ত  (বববপবেবব)

রাউরান ৫৫০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (২য় ইউবনট) ৫৫০ ২০৩১ বাংলাশেে ববেয্ুৎ উন্নয়ন দবাে্ত  (বববপবেবব)

দসানাগারী দেনী ৫০০-৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (১ম ইউবনট) ৫৫০ ২০২৮ ইশলকট্রিবসটি দরনাশরেন দকাম্াবন অব বাংলাশেে (ইস্রবসবব)

দসানাগারী দেনী ৫০০-৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (২য় ইউবনট) ৫৫০ ২০৩২ ইশলকট্রিবসটি দরনাশরেন দকাম্াবন অব বাংলাশেে (ইস্রবসবব)

দসানাগারী দেনী ৫০০-৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (৩য় ইউবনট) ৫৫০ ২০৩৪ ইশলকট্রিবসটি দরনাশরেন দকাম্াবন অব বাংলাশেে (ইস্রবসবব)

দসানাগারী দেনী ৫০০-৬০০ দমগাওয়াট বসবসবপবপ (৪র্ত ইউবনট) ৫৫০ ২০৩৬ ইশলকট্রিবসটি দরনাশরেন দকাম্াবন অব বাংলাশেে (ইস্রবসবব)
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চীন চায়না এনাস্র্ত ইস্জিবনয়াবরং গ্রুপ নর্তওশয়্ কনস্টাকেন অযুান্ড ইনশভ্শমন্ দকাং স্ল: 
(এনাস্র্তচায়না/বসইইবস)

প্রশকৌেল, সংগ্হ ও বনম্তাণ (ইবপবস) ১

পাওয়ারচায়না ইন্ারনযুােনাল গ্রুপ স্ল: (পাওয়ারচায়না) ইবপবস ১

দসপশকা ৩ ইবপবস ১

ভারর ভারর দহবভ ইশলস্্রিকযুালস স্লবমশটে (ববএইচইএল) ইবপবস ১

ইশন্াশনবেয়া পাট্তাবমনা অর্তোরা ১

রাপান এনভায়রনশমন্াল বরশসাশস্তস মযুাশনরশমন্ (ইআরএম) ইএসআইএ ১

দরববআইবস ঋণোরা (সম্াবযু) ১

দররা সাবমশটর অংেীোর ১

বকয়শ্ু ইশলকট্রিক অর্তোরা ১
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