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রিশদ মামুন ॥ ব  বাধা পিরেয় রামপােল এক হাজার ৩২০ মগাওয়াট িব তেকে র িনমাণ কাজ ায় অেধক শষ
হেয়েছ। আগামী ফ য়ািরেত িব ত ক িটর থম ইউিনট উৎপাদেন আসার কথা রেয়েছ। বাংলােদশ ইি ডয়া

ডিশপ কা ািন বলেছ িনিদ  সমেয় রামপাল িব ত কে র িনমাণ কাজ শষ করেত রাতিদন কাজ করা
হে ।

ভারেতর সে  যৗথ মািলকানায় রামপােল িব ত ক িট িনমাণ করা হে । র বছর েলােত পিরেবশবাদী এবং
আ জািতক মহেলর চােপ িব ত ক িটর কাজ ই করা যাি ল না। তেব এখন অেনকটা নীরেব ত কাজ করা
হে  রামপাল কে র।

বাংলােদশ িব ত উ য়ন বাড (িপিডিব) এবং ভারেতর াশনাল থামাল পাওয়ার কা ািন (এনিটিপিস) িব ত
ক িটর মািলকানায় রেয়েছ। িব ত ক  িনমােণ ঋণ িদে  ভারেতর এি ম ব াংক। ভারেতর সে  এই চিু েক

িব তখাত উ য়েনর পথ দশক িহেসেব দখা হয়। ক  িনমােণ  ভারেতর সে  সমেঝাতার পথ ধেরই যৗথ
উেদ ােগ দেশ বড় ক  িনমােণর সূচনা হয়। এরপরই চীেনর সে  আরও কেয়কিট ক  িনমাণ  কের সরকার।
এর মেধ  পার ফা  ক  িহেসেব বাংলােদশ চায়না পাওয়ার কা ািনর পায়রা তাপ িব ত ক েক উে খ
করা হয়। পায়রােত একিট এক হাজার ৩২০ মগাওয়েটর ক  িনমােণর শষ পযােয় রেয়েছ। সখােন আরও একিট
এক হাজার ৩২০ মগাওয়ােটর ক  িনমাণ  হেয়েছ।

বাংলােদশ ইি ডয়া ডিশপ কা ািনর এক কমকতা বেলন, েতই নানামখুী জিটলতার কারেণ ক  িনমােণ
িবল  হেয়েছ। তেব এখন আর এ ধরেনর কান সম া নই। িতিন বেলন, রামপাল িব ত ক র িনমাণ কাজ
ইেতামেধ  ৪০ ভাগ শষ হেয়েছ। িত িদনই ক র িনমাণ কােজর অ গিত হে । আগামী বছর িনিদ  সমেয়
ক িট উৎপাদেন আসেব বেল আশা কাশ কেরন িতিন।

ম ণালয় সূ  বলেছ িব ত ক  িনমােণর সে  কয়লা পিরবহেনর েযাগ সৃি র কাজিটও করেছ তারা। এজ
মংলা পাট থেক ক র জিট এলাকা পয  ক ািপটাল িজং এবং মািট সংর েণর জ  মংলা পােটর সে
আেলাচনা কের িস া  িনেত হেব। িজং কাজ যােত যথাসমেয় শষ করা যায় এজ  সংি েদর চাপ দয়া হে ।

িত স ােহ িজং কােজর অ গিত িতেবদন িপিডিবেত রণ করার িনেদশ দয়া হেয়েছ।

িব ত ক িটর অ গিত িতেবদেন ম ণালয়েক জানােনা  হেয়েছ ইউিনট -১ এর কয়লার বা ার, িটিজ ডক
সাব- াকচার, ইএসিপ ও মইন পাওয়ার হাউজ এর অবকাঠােমা িনমাণ কাজ চলেছ। ইউিনট -২ এর বয়লার
ইেরকশন চলমান রেয়েছ। মলূ পাওয়ার হাউজ এর পাইিলং স  হেয়েছ। বয়লার অবকাঠােমা, পাওয়ার হাউস ও
ইএসিপর িনমাণ চলেছ। ক  এলাকায় মালামাল সরবরাহ চলমান রেয়েছ।

জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর) এর সে  িকছু িবষেয় িনমাতা িত ােনর মতিবেরাধ রেয়েছ। িব ত িবভাগ স িত
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ি পাি ক আেলাচনার মাধ েম এসব িবষয় সমাধান করেত িনেদশ িদেয়েছ।

স িত রামপাল ই েত ইউেনে ােকর ছাড়প  পেয়েছ সরকার। দশীয় পিরেবশবাদীরা চার কের রামপাল
ই েত কেঠার অব ান নয়া হে । িক  রামপাল ই েত হণ করা পদে প স েক জানার পর রবনেক িবপ
িব  ঐিতে র তািলকায় অ ভু  না করার িস া  জানায় ইউেনে া।

ইউেনে ার িব  ঐিত  কিমিটর বঠেক যাগ িদেয় দেশ িফের ধান ম ীর জ¦◌ালািন উপেদ া ড. তৗিফক ই
ইলাহী চৗধুরী (বীরিব ম) বেলন, রামপােলর কাজ চলেব। তেব ওই এলাকায় একিট সমি ত পিরেবশগত ভাব
মাকােবলার জিরপ করা হেব। ওই জিরেপ কান িবষয় উেঠ আসেল তা মাকােবলার জ  ব ব া হণ করেব

সরকার। এেত রামপাল ক  ব  করা হেব না।

ধানম ী শখ হািসনাও জাতীয় সংসেদ বেলেছন রবেনর িত কের সরকার কান ক  বা বায়ন করেব না।

সরকােরর তরফ থেক বলা হে  সবাধুিনক যিু র হওয়ায় িব ত ক র ৯৯ দশিমক ৯ ভাগ ছাই (কয়লা
পাড়ােনার পর অব ত অংশ) ধরা হেব। যা বাতােস ছড়ােত পারেব না। এই ছাই ানীয় িসেম ট কারখানা এবং

িসরািমক কারখানায় কাঁচামাল িহেসেব ব বহার করা হেব। ানীয়ভােব বাজার জিরপ কের দখা গেছ ছাইেয়র বড়
বাজারও রেয়েছ। ছাই ধরার পর তা সংর েণর জ  ২৫ একর জিমর ওপর একিট সংর ণাগার িনমাণ করা হে ।
অবিশ  ছাই যন পিরেবেশর কান িত করেত পাের এজ । িব ত ক িটেত ২৭৫ িমটার উ তার িচমিন
ব বহার করা হে । যা ৯০তলা ভবেনর চেয় বিশ উ তার। বাতােসর র িবেবচনা কের এই িচমিন বাতােসর ওই
ের দশমিক ১ ভােগর কম ছাই ছাড়া হেব। িব ত ক িটর ছাই রনেক অিত ম কের সাগের িগেয় পড়েব।

সালফার ডাই অ াইড এবং নাইে ােজন ডাই অ াইড বাতােস না ছড়ায় এজ  িব ত ক িটেত এ াডভা ড লা
ন  বানার  যিু  যু  করা  হে ।  এেত  কের  বাতােস  ন  ছড়ােনার  মা া  কান েমই  িব ব াংক  এবং
আইএফিস’এর গাইড লাইেনর বিশ হেব না। একই সে  ক িটেত ু গ াস িডসালফারাইজার ইউিনট (এফিজিড)
ব বহার করা হেব। িনমাতা িত ােনর তরফ থেক এর আেগ বলা হয়, ক িটর ৯৬ ভাগ ু গ াস ধরা হেব। প র
নদী থেক পািন ব বহার স েক বলা হে  িব ত ক িট চ াকার প িতেত নদীর পািন ব বহার করেব। িব ত
ক িট পিন শীতলীকরণ প িত ব বহার করা হেব। িব ত ক িট কান গরম পািন ঠা া না কের নদীেত ছাড়েব

না। এেত রবেনর জীবৈবিচে র কান িত হেব না।
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