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(6692/3129) কের। oi িরট মামলায় পাoয়ার ােকর aথ র্ৈনিতক a েলর েভতের িশ  াপেন পিরেবশগত ছাড়প  িদেত 
িনেদ র্শ িদেয়েছন আদালত।  
 
আiনগত িবিধিনেষধ, আদালেতর িনেদ র্শনা o iuেনে ার শত র্- সব িমিলেয় e কে র পিরেবশগত ছাড়প  েদoয়ার িবষেয় 
জিটলতায় পেড়েছ পিরেবশ aিধদ র। তাi সং ািট ম ণালেয়র িস া  জানেত েচেয়েছ। 
 
জানেত চাiেল পিরেবশ aিধদ েরর eকজন পিরচালক সমকালেক বেলন, আiন aনুসাের iিসe'র মে  িবদুয্ৎেক  হেত পাের না। 
িক  সরকার ei eলাকার মে  aথ র্ৈনিতক a েলর aনুেমাদন িদেয়েছ। eখন uে া া পিরেবশ ছাড়প  িবষেয় আদালেতর 
িনেদ র্শনা িনেয় eেসেছ। ফেল িতকর েজেনo পিরেবশ aিধদ র aনুেমাদন িদেত বা  হে । তার পরo সরকােরর িস া  জানেত 
চাoয়া হেয়েছ। সরকােরর u  মহেলর পরামশ র্ িনেয়i িস া  েদoয়া হেব। 
 
ম ণালেয় প িট পািঠেয়িছেলন পিরেবশ aিধদ েরর স  সােবক মহাপিরচালক ড. সুলতান আহেমদ। িতিন স িত a  সং ায় 
বদিল হেয়েছন। বত র্মােন মহাপিরচালেকর দািয়েতব্ েযাগ িদেয়েছন eেকeম রিফক আহ দ। দু'জেনর সে  কথা বলেত েসামবার 
তােদর েমাবাiল েফােন eকািধকবার েযাগােযাগ করা হেলo সাড়া পাoয়া যায়িন।  
 
aব  e িবষেয় পিরেবশ সিচব আবদু াহ আল েমাহসীন েচৗধুরী সমকালেক বেলন, e মুহূেত র্ তার কােছ ত  েনi। ধান বন 
সংর ক েমাহা দ সিফuল আলম েচৗধুরী সমকালেক বেলন, সু রবন তােদর আoতাধীন হেলo iিসe েদখার দািয়তব্ তােদর নয়। 
eটা পিরেবশ aিধদ র েদখভাল কের।  
 
িবদুয্ৎ িতম ী নসরুল হািমদ সমকালেক বেলন, িবদুয্ৎ িবভাগ কে র aনুেমাদন িদেত পাের। তেব পিরেবশগত ঝুিঁকর িবষয়িট 
েদখার দািয়তব্ পিরেবশ o বন ম ণালয় eবং তােদর aিধদ েরর। তারা যিদ মেন কের, বেনর িত হেব না- তাহেল িবদুয্ৎেক  
েসখােন হেত পাের, নতুবা হেব না।  
 
সু রবেনর পােশ িনম র্াণাধীন রামপাল িবদুয্ৎেক  িনেয় পিরেবশবাদীরা আে ালন করেছন। eকi a েল আেরকিট িবদুয্ৎ কে র 
েযৗি কতা িবষেয় জানেত চাiেল পাoয়ার ােকর ব াপনা পিরচালক রন হক িশকদার সমকালেক জানান, রামপাল িবদুয্ৎেক িট 
কয়লা িদেয় চলেব। তােদর ািবত েক িট ফােন র্স aেয়েল চলেব। ফেল eখােন পিরেবেশর িতর আশ া েনi। eর পরo তারা 
iআie িরেপাট র্ জমা িদেয়েছন। পিরেবশগত ছাড়প  েপেলi ক  eেগােব। িতিন বেলন, পাoয়ার াক েদেশর চিলত আiন 
েমেনi িশ  িত ান গেড় েতােল। আiেনর বাiের িকছু করেব না।  
 
রামপাল িবদুয্ৎ কে র িবেরািধতা কের দীঘ র্িদন ধের আে ালন কের আসেছ পিরেবশবাদী সংগঠনগুেলা। তােদর দািব- রামপাল 
িবদুয্ৎেক র কারেণ সু রবন o তার আশপােশর পিরেবশ, বা  o পািন দূিষত হেব, যা iuেনে া েঘািষত িবশব্ঐিত  সু রবনেক 
হুমিকর মুেখ েঠেল েদেব। eখন সু রবেনর েকাল ে েষ আেরকিট িবদুয্ৎ ক  বা বায়ন ি য়া িবষেয় জানেত চাiেল েতল-গয্াস 
খিনজ স দ o িবদুয্ৎ-ব র র া জাতীয় কিমিটর সদ  সিচব আনু মুহা দ সমকালেক বেলন, রামপাল েকে র িবেরািধতা করেছ 
সবাi। তারপরo সরকার e ক  বা বায়ন করেত চায়। eখন আরo িবদুয্ৎেকে র aনুেমাদন িদেত যাে  সরকার। মূলত সরকার 
বুঝেত চাে  না- দি ণা েলর র াকবচ ei সু রবেনর কী পিরমাণ িত হেত পাের।  
 
সু রবনেক 2৯৯৯ সােল জাতীয় ঐিত  িহেসেব তািলকাভু  কের iuেনে া। সু রবন eলাকায় রামপােল তাপিবদুয্ৎ েক সহ 
a া  u য়ন কে র িবেরািধতা কের আসেছ জািতসংেঘর e সং া। 3127 সােল iuেনে া o আiiuিসeেনর eকিট েযৗথ 
পয র্েব েণর পর oয়া র্ েহিরেটজ েস ার াব িদেয়িছল িবদুয্ৎেক  a  েকাথাo সিরেয় িনেত। তেব সরকার সব সময় দািব কের 
আসেছ, রামপাল িবদুয্ৎেক  সু রবনেক িবপদাপ  করেব না। সরকােরর গৃহীত ব া িনেয় aস  iuেনে া সু রবনেক ঝুিঁকেত 
থাকা িবশব্ঐিতে র তািলকায় a ভুর্  করার সুপািরশ কেরেছ। e িবষয়ক eকিট িতেবদন গত 8 জুন iuেনে ার oেয়বসাiেট 
কাশ করা হয়।  

 
oয়া র্ েহিরেটজ েস ােরর বািষ র্ক সভা আগামী 41 জুন েথেক 21 জুলাi আজারবাiজােন aনুি ত হেব। oi সভায় iuেনে ার 
সুপািরশ িবষেয় িস া  হেব। সংি রা বলেছন, নতুন কের আরo িবদুয্ৎেকে র aনুেমাদন iuেনে ােক েনিতবাচক িস া  িনেত 
ভািবত করেত পাের। 

 


