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‘কয়লায় াস d : কাবর্ন িবপযর্েয়র মুেখ বাংলােদশ’

       

জলবায়ুর পিরবতর্ নজিনত কারেণ বাংলােদেশর sলভােগর 11 শতাংশ হািরেয় েযেত পাের eবং 4 o 5 মাtার
ঘূিণর্ঝড়  আঘাত  হানার  ঝঁুিক  130  শতাংশ  বািড়েয়  েদেব।  েদেশ  কয়লািভিtক  িবদযু্ৎ  uৎপাদন  63  ণ

বাড়ােনার  পিরকlনা  ei  ঝঁুিকর  আশ া  আেরা  েবিড়েয়  েদেব।  বাংলােদশ  পিরেবশ  আেnালন  (বাপা),
াnপােরিn  inারনয্াশনাল  বাংলােদশ  (িটআiিব)  eবং  oয়াটারিকপাসর্  বাংলােদেশর  সহেযািগতায়  মােকর্ ট

েফােসর্স  o  ি  িফফিটর  েযৗথ  গেবষণা  ‘কয়লায়  াস d  :  কাবর্ন  িবপযর্েয়র  মুেখ  বাংলােদশ’  শীষর্ক
pিতেবদেন e তথয্ তুেল ধরা হেয়েছ। গতকাল বধুবার ঢাকা িরেপাটর্ াসর্ iuিনিটর সাগর- িন িমলনায়তেন
আেয়ািজত  সংবাদ সেmলেন  oয়াটারিকপাসর্  বাংলােদেশর  সমnয়ক  শরীফ জািমল  pিতেবদেনর সারসংেkপ
তুেল  ধেরন।  e  ছাড়া  বাপার  সাধারণ  সmাদক  ডা.  েমা.  আb ুল  মিতন,  িটআiিবর  িনবর্াহী  পিরচালক  ড.

iফেতখা jামান, বাপার েকndীয় কাযর্িনবর্াহী কিমিটর সদসয্ o bতীর িনবর্াহী pধান শারমীন মরুিশদ eবং
িলগয্াল iেকানিমs eম eস িসিdকী uপিsত িছেলন।

সংবাদ সেmলেন বলা হয়, বাংলােদেশ কয়লািভিtক িবদযু্ৎ uৎপাদন 63 ণ বাড়ােনার পিরকlনায় বড়
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pভাবেকর ভূিমকা পালন করেছ চীন, যুkরাজয্, জাপান o ভারেতর মেতা েবশ কেয়কিট pভাবশালী রা ।
বতর্ মান পিরকlনা aনযুায়ী, kমবধর্মান িবেদিশ aথর্ায়েন কয়লািভিtক িবদযু্ৎেকেndর সংখয্া eকিট েথেক
বািড়েয় 30িটেত unীত করা হেব, িবদয্মান 525 েমগাoয়ােটর িবপরীেত কয়লািবদযু্ৎ uৎপাদন 33 হাজার
250 েমগাoয়ােট unীত করেব; যা বায়ুম েল বািষর্ক 11 েকািট 50 লাখ েমি ক টন aিতিরk কাবর্ন ডাi-

akাiড  িনঃসরণ  করেব।  আর  eিট  সিতয্কারভােব  eকিট  কাবর্ন  িবেsারেণর  ঘটনা,  যা  জলবায়ু
পিরবতর্ নজিনত  kিতকর  pভােবর  ফেল  বাংলােদেশর  দদুর্শাgs  জনেগা ীর  aিstেক  চরম  মিকর  মুেখ
েফলেব। জলবায়ু পিরবতর্ েনর pভাবজিনত িবে ষণ বলেছ, সমdুপৃে র ucতা বিৃdর কারেণi বাংলােদশ তার
sলভােগর 11 শতাংশ হারােব eবং 4 o 5 মাtার ঘূিণর্ঝড় আঘাত হানার ঝঁুিক 130 শতাংশ বািড়েয় েদেব,

যা  uপkেল  বসবাসরত  eক  েকািট  50  লাখ  মানেুষর  জীবন  o  জীিবকা  মিকর  মেুখ  েফলেব।  eর  পরo
পিরকlনা  aনুযায়ী  নতুন  29িট  কয়লািনভর্ র  তাপিবদযু্ৎ  েকnd  sাপন  uিlিখত  িবপযর্য়েক  বািড়েয়  েদেব
ব ণ।

সংবাদ সেmলেন আেরা বলা হয়, িবে  কয়লািভিtক তাপিবদযু্ৎ সবেচেয় kিতকর o েনাংরা jালািন িহেসেব
িবেবিচত; যা িবষাk নাiে ােজন akাiড, সালফার akাiড, িপeম 2.5, কয়লার ছাi o eিসড িনগর্মেনর
মাধয্েম বায়ু o পািনদষূেণ বড় ভূিমকা পালন কের। e ছাড়া পারদ, িশসা o েkািময়ােমর মেতা ভারী ধাতু

িনগর্মন কের, যা দরুােরাগয্ বয্ািধ েথেক  কের aকালমতুৃয্রo কারণ। ei িবেবচনায় eিট পিরেবেশর জনয্

িবপযর্য়কর eকিট পিরকlনাo।

বড়  আকােরর  কয়লািভিtক  িবদযু্ৎেকnd  িনমর্ােণর  পিরকlনা  মূলত  ৈবেদিশক  ঋণ  সহায়তািনভর্ র,  েযিট
সািবর্কভােব বাংলােদেশর ৈবেদিশক ঋণভার ব ণ বািড়েয় েদেব eবং ৈবেদিশক বািণজয্ ভারসাময্েক আেরা
pকট কের তুলেব বেলo আশ া pকাশ করা হয়।

িটআiিবর  িনবর্াহী  পিরচালক  ড.  iফেতখা jামান  বেলন,  ‘বাংলােদেশর  kমবধর্মান  িবদযু্েতর  চািহদার
েpিkেত e খােতর kমবধর্মান  িবকাশ  aনsীকাযর্। িকn িনেজেদর পােয়  kঠারাঘােতর নয্ায় কয়লািনভর্ র

aপিরণামদশর্ী িবদযু্ৎ pকেlর আgাসী িবকাশ েকােনাভােবi gহণেযাগয্ হেত পাের না।’ ড. জামান  বেলন,

‘আtঘাতী  কয়লািভিtক  িবদযু্ৎ  uৎপাদেনর  oপর  মাদকীয়  িনভর্ রতা  পিরহার  করেত  হেব।  pমািণত
ৈবjািনক  সতয্েক  uেপkা  কের  ভারত,  চীন,  যুkরাজয্,  জাপান  pভৃিত  েদেশর  o  aথর্  লিgকারী  সংsার
আgাসী িবিনেয়াগ েকৗশেলর কােছ নিত sীকার কের eজাতীয় pকlসমহূ gহণ করার ফেল বাংলােদশ জলবায়ু
পিরবতর্ েনর  কারেণ  aনয্তম  িবপn  েদেশর  aবsান  েথেক  সবেচেয়  েবিশ  হাের  দষূণকারী  েদশ  িহেসেব
পাnিরত হেc, যা িবbতকর। আমরা েকােনাভােবi িবদযু্ৎ pকেlর িবেরািধতা করিছ না, িবদযু্ৎ আমরা

চাi,  িকn  তা  হেত  হেব  পিরেবশ  o  pিতেবশবাnব,  জীবেনর  জনয্  িনরাপদ।  েস  জনয্  চাi  নবায়নেযাগয্

jালািনিনভর্ র িবদযু্ৎ।’

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
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ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,

is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা
েথেক pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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