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নবায়নেযাগ  ালািন

াফ  িরেপাটার  ॥  নবায়নেযাগ  ালিনেত  ৫০০  মগাওয়াট  িব ত  উৎপাদেন  চীেনর সে  সমেঝাতা  ারক
(এমওইউ) সই হেয়েছ। রাজধানীর একিট পাঁচতারা হােটেল ম লবার রােত এমওইউিট সই হয়। রা ীয় নথওেয়
পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলিমেটড (এনডি উিপিজিসএল) এবং চীনা াশনাল মিশনাির এ েপাট এ া ড
ইমেপাট কেপােরশন (িসএমিস)-এর মেধ  সমেঝাতা ারক সই হয়। িতন বছর ময়াদী এই উেদ ােগ ২০২১ সােলর
মেধ  সৗর এবং বায়ুশি  ব বহার কের এই িব ত উৎপাদন করা হেব। অ ােন বলা হে  সেবা ম ব বহার
িনি ত করেত ভিব েত এ ধরেনর ক র সে  সমি ত কিৃষ খামার যু  করা হেব।

াথিমকভােব পাবনায় ৬০ মগাওয়াট,  িসরাজগে  ১০০ মগাওয়াট  সৗর এবং  পায়রােত ৫০ মগাওয়াট বায়ু
িব ত উৎপাদন করা হেব। পরবতীেত আরও ২৪০ মগাওয়াট িব ত উৎপাদন করা হেব। এজ  দেশর িবিভ
ােন জিম অিধ হেণর চ া করা হে ।

এনডি উিপিজিসএল ধান িনবাহী কমকতা েকৗশলী এ এম খারেশ ল আলম ও িসএমিসর চয়ারম ান রায়ান
য়ান   পে  এমওইউিট সই কেরন।

অ ােন ধান অিতিথর ব তৃায় ধানম ীর ালািন উপেদ া তৗিফক-ই-ইলাহী চৗধুরী বেলন, আমােদর দশ
ঘনবসিতপূণ। কাথাও এমন জিম পাওয়া যােব না যখােন িকছু হয় না। িব ত উৎপাদেন জিম ব বহার করেলও
সই  জিমেত  একই সে  ফসল উৎপাদেনর চ া  করেত হেব। এজ  কিৃষ এবং  িব েতর সমি ত  গেবষণা
েয়াজন। িতিন বেলন, এনডি উিপিজিসএল এর মেধ  িব ত উৎপাদেন িনজ  একিট অব ান তির কেরেছ।

এবার তারা নবায়নেযাগ  ালািনেত িব ত উৎপাদন  করেত যাে । অতীেতর অ  ক েলার মেতাই এই
ক িটও সফল হেব বেল মেন কেরন িতিন।

অ ােন িব ত সিচব ড. আহমদ কায়কাউস বেলন, আমরা অেনক িদন থেকই নবায়নেযাগ  ালািনেত িব ত
উৎপাদেনর চ া করিছ। িকছু চরা ল িচি ত হেয়েছ যখােন আমরা কাজ করেত পাির। িতিন বেলন, এছাড়াও
ব ব  ু সতু এবং প া সত ুএলাকার অব ব ত জিমেত সৗর িব ত উৎপাদেন পিরক না হণ কেরিছ।
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