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সার সংে�প
রামপাল িবদুয্ৎ �ক� বাংলােদ-ভারত ে��িশপ  শি� পাওয়ার েকা�ািন (BIFPCL), বাংলােদশ িবদুয্ৎ
উ�য়ন েবাডর্ ( BPDB) এবং এনিটিপিস িলিমেট, ভারেতর বৃহত্তম িবদুয্ৎ উৎপাদনকারী সং�ার েয
পিরক�নায় ��ািবত ১৩২০ েমগাওয়াট উৎপাদন �মতা স�� একিট কয়লিভিত্ িবদুয্ৎ েক�।
�ক�িট অতয্� পুরেনা এবং িবতিকর্ত �যুি�েক েক� কের পিরকি�ত এবং বাংলােদশ ও ভারত সরকাে
কাছ েথেক অিতমা�ায় ভতুর্িক�া�
এই িরেপাটর্িটর কাজ হেব জনসাধা, িবদুয্ৎ�াহক এবং ভারতীয় লি�কারকেদ, ভারত সরকার যােদর মেধয্
অনয্ত, তােদর জেনয্ ঝু ঁিকপূণর্ কেয়কিট িবষেয় আেলাকপাত ক
IEEFA ধারণা কের েয, এই �ক�িটর মূল উেদশয্ই হেলা বাংলােদেশ ভারতীয় কয়লার র�ািন িনি�ত ক ,
েযখােন সুরি�ত ওয়া�র্ েহিরেটজ সাইট সু�রবেনর এত কােছ একিট কয় িভিত্ িবদুয্ৎেক� িনমর্াণ িবষে
ভারতীয় নীিতেক আড়াল করা হেয়েছ।   
এই িরেপাটর্িট রামপাল �কে�১০ িট গরতর �িট তুেল ধে;
১। এই �কে�র ফেল বাংলােদেশ িবদুয্েতর মূলযব্ ৃি� ঘট
রামপাল �কে�র শ� িনধর্ারেণর �েয়াজনীয়তা অনুযা, এখান েথেক উৎপািদত িবদুয্েতর ওপর বাংলােদেশর
বতর্মান গড় িবদুয্ৎ উৎপাদেনর তুলনা৩২%
েবিশ মা�ায় টয্ািরফ ধাযর্ করা হ, যার ফল�িতেত
বাংলােদেশ িবদুয্েতর মূলয্ও বৃি� পােব। ভতুর্িক না থাকেল এই েকে� উৎপািদত িবদুয্েতর উৎপাদন
বাংলােদেশর বতর্মান গড় িবদুয্ৎ উৎপাদন খরেচর তুলনা৬২% েবিশ। 
২। িবদুয্ৎ েক�িটর আসল খরচেক �া৩ িবিলয়ন মািকর্ন ডলােরর সমতুলয্ িতন ধরেনর ভতুর্িক িদ
আড়াল করার েচ�া চলেছ
�থমত, বাংলােদশ সরকার এই েকে�র জেনয্১৫ বছর েময়াদী কর
আিথর্ক মূলয৯৩৬ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার

মওকুফ করবার ��াব করেছ, যার

ি�তীয়ত, ভারেতর EXIM বয্া� �দত্ত �চিলত মা�ার চাইেত কম সুেদ, যা ব�ত ভারতীয় জনসাধারেণর
টাকায় েদয়া ৯৮৮ িমিলয়ন মািকর্ন ডলােরর সমমূেলয্র ভতুর।
তৃ তীয়ত, বাংলােদেশর ��ািবত ে�িজং ও অনয্ানয্ র�ণােব, যা িকনা েকে� কয়লা সরবরাহ করায়
সহায়ক হেব, তার আিথর্কমূলয্ দাঁড়ায় বাৎসিরক২৬ িমিলয়ন মািকর্ন ডলােরর সমপিরমান
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৩। �ক� বা�বায়েন িবল� এবং উৎপাদন খরচ বৃি� অবশয্�াব
সাধারনত কয়লািভিত্ িবদুয্ৎ েক�গেলার ে�ে� পিরক�, িনমর্াণ েথেক শর কের বা�বায়ন পযর্� 
এক দশক পযর্� সমেয়র �েয়াজন হেয় থােক। এই �ক�িটও তার বয্িত�ম নয়। এই িবলে�র ফে
পূবর্ে�ি�তপিরমােণর েচেয়ও েবিশ মা�ায় মূলয্বৃি� এবং তার ফল�িতেত িবিনেয়াগ খরচ এবং টয্ািরফ এ
চাপও বৃি� পােব। 
৪। �ক�িট �ানীয়জনসাধারেনর কাছ েথেক গরতর �িতেরােধর স�ুখ
�ানীয় জনসাধারেনর �মাগত �িতেরােধর মুেখ �ক�িট িনধর্ািরত সমেয় বা�বায়ন এবং িনিবর্ে� উৎপা
বাঁধা�� হবার সমহূ  স�াবনা রেয়েছ। 
৫। �ক�িট৮০-৮৫% হাের উৎপাদেন স�ম হেব, এমন েকান িন�য়তা েনই
২০১৫ সােল, চীেনর কয়লা িভিত্ত িবদুয্ৎ েক�গেলােত উৎপাদন �মতা �াস েপেয়ে৫০% এরও েবিশ। 
২০১৩ সাল েথেক এই পিরমান ৬০% এর িনেচ রেয়েছ।
মািকর্ন যু�রাে� গেড় কয়ল িভিত্তিবদুয্ৎ েক�গেলার উৎপাদন �মত৫৫%। এবং ভারেত, ২০১৫-২০১৬
সােল এই কয়লািভিত্ িবদুয্ৎ উৎপাদনেক�গূেলার গড় উৎপাদন �মতা িছেলা৬২%। 
রামপাল �ক�িটর এমন েকান িবেশষ� েন, যােত কের ৈতির হবার পর এই �ক� স�ূণর্ভােব সফল হয়।
৬।আমদািনকৃত কয়লার ওপর িনভর্রতার ফেল আ�জর্ািতক বাজাের কয়লার সরবরােহর ঝুঁিক এ
উৎপাদন �মতােক �ভািবত করেব
এই মুহূেতর্ আ�জর্ািতক বাজাের কয়লার মূলয্ গত কেয়ক বছেরর মেধয্ সবে কম এবং অনুমান করা হে�
েয, আগামী কেয়ক বছর েসরকমই থাকেব।  িক� কয়লার আ�জর্ািতক বাজাের েয েকান �তয্ািশত মূল
বৃি� টয্ািরেফর ওপর উে�খেযাগয্ �ভাব েফলেব। িবেশষ কের িব�বয্াপী কাব নীিতর �ভােব কয়লার মূলয
বৃি� ঘটা অতয্� �াভািবক। এর সবচাইেত গরতর �ভাব প এই �কে�র িবদুয্েতরে�তােদর ওপর।
৭। �ক�িটর অব�ান ঝুঁিকপূণর্ বায়ূম�েল এবং স�াবয্ জেলা�াস�বণ এলাকার আওতা
বাংলােদেশর ঝুঁিকপূণর্ বায়ুমিলক পিরেবশ ও জেলা�াস�বণতা আিথর্ক �য়�িতরসােথ স�কর্িকত েকননা,
েয েকান জেলা�ােসই উৎপাদন বয্াহত এবং �য়�িতর স�াবনা রেয়েছ।
৮। বয্াব�াপনা কতৃর্পে�র িদক েথেক সুিনিদর্� িবপদকালীন পিরক�নার অভাব ল�
িবপদকালীন জররী পিরি�িতর েমাকােবলায় েকান সুিনিদ র্� পিরক�না না থাক, বয্াব�াপনার িদক িদেয়ও
এিট ঝু ঁিকপূণর
৯। ��ািবত রামপাল ঋেণ অথর ্লি� করায়EXIM বয্াংক ঝুিকর মুেখ পড়ে
একিদক েথেক �ক�িট �েমাটার এবং ে�তােদরেক েযমন আিথর্ক �িতর স�ুখীন করেত পা, অনয
িদেক 
ঝুঁিকর মুেখ পড়েব ভারতীয় EXIM বয্াংক। রামপাল �ক�িট েযেহত EXIM বয্াংেকর একিট বড় আিথর
ঋেণর ওপর িভিত্ত কের চল, এিট EXIM বয্াংেকর তহিবল সং�েহর �মতার ওপর েনিতবাচক �ভাব 
েফলেব। আর কয়লাজাত �কে�র িবেশষ ধরনিটর কারে, �েয়াজেন নতু ন কের
অেথর্র সং�ান করাও
অস�ব হেয় দাঁড়ােব।
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১০। বাংলােদেশ িবদুয্ৎ খােত �িত বিছর �ায়১ িবিলয়ন মািকর্ন ডলার �িত হেয় থাে, রামপাল 
�কে�র অিন�য়তার ফেল এই পিরি�িতর আেরা অবনিত ঘটেব
ভিবষয্তআিথর্কপিরক�নায় েকান ঘাটিতর ফেল বাংলােদশ সরকােরর পে� িবদুয্ৎ বয্ব�ার অ�গর্ত �ি
ভতুর্িক স�ূণর্ভােব েদয়া স�ব নাও হেত পাের। এর ফেল রামপাল �কে� অথর্ল�ীকারী এবং  ে�তারা,
দুই প�ই উে�খেযাগয্ �িতর স�ুখীন হেবন
এই িরেপাটর্ আেরা বলে, েয পিরেবশ র�ায় সহায়ক শি�- িবেশষ কের েসৗরশি� েবশ িকছু কারেণ
রামপাল �কে�র স�াবয্ িবক১। জায়গার অভাব এবং সব রকম উ�য়ন �কে� বয্বহােরর সীমাব�তা সেত, বাংলােদেশর ে�ে�
বয্বহারেযাগয্ েসৗরশি�র ওপর আেরা গর� আেরাপ করা �েয়
েসৗরশি� উৎপাদন েক� �াপেনর মাধয্েম বাংলােদেশ বছের৩৮০ TWh িবদুয্ৎ উৎপাদন করা স�ব এবং
IEEFA এর িব�াস, েয েসৗরশি�র িবকাশই হওয়া উিচত নীিতিনধর্ারকেদর মূল ল�য্। জায়গার অভা
বাংলােদেশর ে�ে� একিট উে�খেযাগয্ সমসয্া হেলও এজেনয্ �েয়াজন হেব মা� বাংলােদেশর সামি�ক ভূখ
০.১৫%, এমনিক যিদ ধের েনয়া হয় ২০২৫ সাল নাগাদ ১০ িগগাওয়ােটর মত উ�াকা�ী মা�ায় েসৗরশি�
উৎপাদেনর ল�য্মা�া ধাযর্ করা হেয়েছ
২। বাংলােদেশ মূলধারার বাইের িগেয় েসৗরশি� উৎপাদেনর উ�য়েনর এখনই সময়।
পৃিথবীর সবেচেয় সফল ভবেনর ছােদ েসৗরশি� উৎপাদন �ক�গেলার একিটর অব�ান বাংলােদেশ। �া৪.৩
িমিলয়ন পিরবাের, যা িকনা েদশিটর েমাট১০%, বািড়র ছােদ েসৗরশি�র বয্ব�া করা হেয়েছ। িবিনেয়ােগর
পিরমাণও বাড়েছ।েয এক তৃ তীয়াংশ বাংলােদিশেদর বসবাস মূল ধারার িবদুয্ৎ েযাগােযাগ বয্ব�ার বাই,
বািড়র ছােদ েসৗরশি�র উৎপাদন তােদরেক খুব সহেজই িবদুয্ৎ বয্বহােরর সুেযাগ কের িদেত পাের। এ
ফল�িতেত একিট গনতাি�, সহেজ িনয়�নেযাগয্ এবং িবভািজত শি�বয্ব�ার িনমর্াণ স�ব। এর ফ
বড়মা�ায় পািন সরবরােহ বয্াঘা, পিরেবশ দূষণ এবং �ালািনজাত িবদুয্ৎ উৎপাদেনর ফেল েয ছাই ৈতির
হয়, েসই সমসয্রও সমধান ঘটেব। এর ফেল বায়বীয় এবং আণিবক দূষণ ঘেটনা, ঘেটনা পিরেবশ দুষণজাত
অসু�তার ফেল সৃ� �া�য্খাতজিনত বয্য়।এই �
অেপ�াকৃ ত কম সমেয় বা�বায়নেযাগয্। এক দশেকর
পিরবেতর্ মা� এক িদেনই বা�বায়ন করা স�ব। আ�জর্ািতকভােব পিরেবশ র�ায় েয অথর্ িবিনেয়াগ ক
হে�, এ �কে� তার সহায়তা পাওয়া স�ব। একবার ৈতির হেয় যাবার পর এেত েকান র�নােব�নজাত
বয্য় েনই। �েয়াজন েনই ভূিম দখল এবং ভুিমচুয্ত জনসাধারেনর পুনবর্াসেনর। তাছাড়া বািনজয্ 
িশ�ে�ে�ও খুব �ত এর িব�ার স�ব।
৩। বাংলােদেশ সরবরাহেযাগয্ বয্বহািরক পযর্ােয়র  েসৗরিবদুয্ৎ উৎপাদেন �ভূত উ�িত ঘেটেছ 
আেরা অেনকদূর যাবার স�াবনা রেয়েছ।
২০১২ সােলর েভতর ১.৭ িগগাওয়াট এবং ২০৩০ সােলর েভতর ৬ িগগাওয়াট উৎপাদেনর ল�য্মা�া িনেয়
বাংলােদশ সরকার সরবরাহেযাগয্ েসৗরশি� উৎপাদেনর লে�য্ কাজ শর কেরেছ। এই লে�য্ িবে�র ি
�ান েথেক িবিনেয়াগ পিরক�নার আ�ান জানােনা হেয়েছ এবং খুব শী�ই এে�ে� কাজ শর হেত পাে
৪। েসৗরিবদুয্ৎ উৎপাদেনর বয্য়�াস এবং এে��িটর িব�ােরর ফেল বাংলােদশ িবেশষভােব উপকৃত হ
IEEFA এর তথয্ অনুযায়, েসৗরশি�র সংেযাজেনর ফেল ২০১৬ সােল পৃিথবীবয্াপী৬০ িগগাওয়াট অিতির�
িবদুয্ৎ উৎপাদন স�ব হেয়ে, যা �ায় বাৎসিরক ১৫% বৃি�। এই বৃি� কািরগির �যুি�র উ�য়ন এবং 
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বয্বহােরর ফেল এ খাতিটর উ�য়েন িব ষ ভু িমকা রােখ, যা িকনা েসৗরশি� উৎপাদেনর খরচ অেনকাংেশ
�াস কের। এর ফেল ধারনা করা যায়, েয ভারেত েয ধরেনর িবেশষ েসৗরশি� উৎপাদেনর ধারা �ািপত
হেয়েছ, েসই একই �ি�য়া েথেক বাংলােদশও লাভবান হেত পাের।  
৫। েসৗরিবদুয্ৎ আ�জর্ািতক অথর্ল�ীকারী সং�াগেলার কা েক িবেশষ িবিনেয়াগ �াি�র সুেযাগ লাভ 
কের।
বাংলােদেশ েসৗরশি�র �াপনা এিশয়া উ�য়ন বয্াংেকর
আিথর্ সহায়তা, Asian Infrastructure and
Infrastructure Bank (AIIB) and the New Development (BRICS) বয্াংেকর প� েথেক নতুন ঋণ
এবং �ত উ�য়নরত আ�জর্ািতক �ীন ব� মােকর্েটর সুেযাগ িনেত স�ম। এছাড়াও িব� বয্াংেকর সদয্�া
পিরেবশ িবিনেয়াগ তহিবেলর
ি�ন েটকেনালিজ ফা�, ি�ন �াইেমট ফা�,
এমনিক সফটবয্াংক এবং
�াইপাওয়ার অফ কানাডা এর মত সং�ার কাছ েথেকও লাভবান হেত পাের। 
IEEFA এর গেবষনায় েদখা েগেছ েয ভারতীয় �িত�ানগেলা বরং বাংলােদেশ পিরেবশ র�ায় সহায়ক
নবায়নেযাগয্ শি� উৎপাদনমূলক�ক�গেলােত সহায়তার মাধয্েমই ভারেতর �াথর্র�ায় িবেশষ ভূিমকা পাল
স�ম। এর ফেল ভারেতর েসৗর�যুি� উৎপাদন এবং র�ানীখা ত, যা বতর্মােন ঝু ঁিকর স�ুখী, লাভবান
হেব। লাভবান হেব ভারত সরকােরর “Make in India” �ক�। স�িত পয্ািরেসর পিরেবশ সে�লেন ভারত
আ�জর্ািতক েসৗর�যুি� েজােট েনি��ানীয় ভূিমকা পালেনর েয অ�ীকার কেরেছ, এই �ক� তার বা�বায়েনও
সহায়ক হেব।
উপসংহার
��ািবত রামপাল িবদুয্ৎ েক�িটেত অসংখয্ অ�হণেযাগয্ ঝুিকর স�াবনা রেয়েছ। এিট সমেয়র িবপরীেত
এমন একিট পিরক�ন, যা বাংলােদশেক বরং 
েপছেনর িদেক িনেয় যােব। আমদািনকৃ ত কয়লার ওপর
িনভর্রতা বাংলােদেশর িবদুয্ৎ খাতেক আ�জর্ািতক বাজােরর কয়লার মূলয্ ওঠানামা এবং মু�া�
িনত
ঝুঁিকর মুেখ েফলেব। অনয্িদে, পিরেবশ র�ায় সহায়ক শি�সমূহ, িবেশষ কের েসৗরশি� নীিতগতভােব 
�হনেযাগয, কারন এ �যুি� �ালািনর মূলয্সং�া� ঝু ঁিক েথেক বাঁিচেয় বাংলােদশেক িবে�র েনতৃ�ানীয়
িবক�ধারার ভবেনর ছােদ েসৗরশি� উৎপাদেনর �কে� বাংলােদশেক সাফেলয্র িদেক িনেয় যােব। বাংলােদেশর
পে� ভারেতর অিভ�তার পিরে�ি�েত �তগিতেত এই েসৗরশি� উৎপাদনেক মূলধারায় িনেয় আশা এবং 
বয্বহািরক পযর্ােয় এর িব�ার ঘটােনা স�ব। আমাদািন করা কয়লার মূেলয্র তুলনায় এিট অতয্� �� ব
সমাধান। তাই রামপাল িবদুয্ৎ েক�িট বািতল করা উিচত
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মুখব�
িব� ঐিতহয্ সু�রবন েথেক মা�১৪ িকেলািমটার দূের ভারত ও বাংলােদশ সরকােরর েযৗথ উেদয্ােগ‘রামপাল তাপ
িবদযু ্ৎ েক’ িনমর্ােণর েয উেদয্াগ েনয়া হেয়, সে�হাতীতভােব তা েয কতটা উ�বয্য় ও ুঝ ঁিকর অবতারণা করেব
এই �িতেবদেন তা সু�রভােব পযর্া� তথ-উপাত্ত ও িবে�ষেণর মাধয্েম তুেল ধরা হেয়েছ। েযেহতু সু�রবেনর
একিট অননয্ ময্ানে�াভ বন ভারত ও বাংলােদশ উভয় েদেশই অব, উভয় সরকােরর েযৗথ অথর্ায়েন এই �ক�
িনমর্ােনর উেদয্াগ েনয়া হেয়েছ এবং এই �ক� বা�বায়েনর দায়দািয়� উভয় েদেশর বহজািতক �িত�ানসমূ,
�ভাবতই এই �িতেবদন ধারাবািহকভােব ভারত ও বাংলােদশ, উভয় েদেশই �কাশ করা জররী
এই বা�বতায় দইু েদেশর নাগিরকেদর এখন এই �কে�র েনিতবাচক িদকগেলা স�েকর্ অবিহত করা �েয়া

। সকল

নাগিরক এবং নীিতিনধর্ারণী মহেলর জনয্ এরকম একিট সতক�করণ বয্ব�ার উেদয্াগ েনয়া দরকার যােত �
কারেণ অপূরণীয় �িতর পূেবর্ই তাঁরা �ত ও কাযর্করী বয্ব�া �হেণর মাধয্েম এিট  বািতল করেত পা
উে�িখত �কে�র মূল পিরক�নায় তারা বেলিছল, �ক� বা�বায়েন ‘েসেকেল সুপারি�িটকয্াল �যু’ বয্বহার করা হেব
এবং ভু ল বয্াখয্া কেরিছল েয এই �যুি� সু�রবেনর পিরেবেশর উপর েনিতবাচক �ভাব যথাযথভােব কমা!
বাংলােদশ সরকার কতৃর ্ক ম�ুরীকৃত৩ িবিলয়ন মািকর ্ন ডলার ভতুর্িক �ে�ও এই �ক� েথেক উৎপািদত িবদুয্ে
�াহকেদর জনয্ িবদুয্েতর মূল৩২% বৃি�র িবষয়িটও স�ূণর্ভােব এই �কে� উেপি�ত হেয়েছ। ফল�িতেত িবদুয
উৎপাদেনর মূলয্ বতর্মােন বাংলােদেশ িবদুয্ৎ উৎপাদেনর গড় মূেলয্র ে৬২% বৃি� পােব।
এই �িতেবদন শধুমা� নগদ আিথর্ক মূলয্ িনধর্ারণ ও েযৗথ উেদয্াগ েথেক অিজর্ত লভয্াংেশ-িনকাশ িনরপণ
কেরিন, একই সােথ এই �কে�র কারেণ বতর ্মােন ও অদূর ভিবষয্েত স�াবয্ সবর্াত্মক ঝুঁিক িনরপণ ও
কাযর্�মজিনত উ�ূত এ�টারনাল িডজইেকােনািমকস উপ�াপন কেরেছ।

এই �িতেবদন, ‘যিদ’ িদেয় স�াবয্ কতগেল

ঝুঁ িক ও সমসয্ার উত্তর খুঁেজ েপেত েচ�া কে, েযমন- হাই িপক েলাড কয্াপািসি৮০%, খুব কম উ�তায় �ক�
�াপন ও �ক� এলাকা িনম�েনর স�াবনা, কয়লা আমদানীেত মূলয্ সং�া� ুঝ ঁি, বয্ব�াপণা সং�া� ুঝ ঁি, দুঘর্টনা
জিনত ঝুঁ িক এবং ভারত েথেক খারাপ মােনর কয়লা আমদানীর স�াবনা।
এই �িতেবদন, �কে�র সহেযাগী ভারেতর পররা� নীিতর অ�িনর্িহত উে�শয্ স�েকর্ আমােদর দৃি� আকষর্ণ কের
বাংলােদেশর ভিবষয্ৎ স�েকর্ সতকর্ কের েদয়। �িতেবদনিট �মান কে, এই �ক� ভারতীয় নাগিরকেদর �ােথর্ও
কাজ করেবনা, বরং বহজািতক �িত�ােনর �াথর্ হািসেল কাজ করেব
এই �িতেবদন শধুমা� কয়লা িভিত্তক িবদুয্ৎ উৎপাদেনর ে�ে� েনিতবাচক িদক িনেয় আেলাকপাত কেরই েথেম থা,
একই সােথ বাংলােদেশ স�াবয্ ও আকাি�ত উপােয় নবায়নেযাগয্ উৎস েথেক িবদুয্ৎ উৎপাদেনর পথও উে�খ কেরে
কয়লা িভিত্তক িবদুয্ৎ উৎপাদেনর েচেয় িকভােব সুলেভ িবদুয্ৎ উৎপাদন করা, তাও এই িরেপােটর্ েদখােনা হেয়েছ।
পিরেশেষ ইিনি�িটউট ফর এনািজর্ ইেকােনািমকস এ� ফাইনাি�য়াল আনালয্ি(আইইইআফএ)এর দইু িবখয্াত িবেশষ�
জনাব জয় শারদা ও িটম বাকিল েক জানাই ধনয্ব, যাঁেদর কমর্দ�তা এই �িতেবদেন �িতিফলত হেয়েছ। আিম
িনি�ত, এই �িতেবদন ভারত ও বাংলােদেশর সকল সেচতন মানুষেক রামপাল তাপ িবদযু ্ৎ েক� স�েকর্ সতয্ জান
সহায়তা করেব।
মাহবুবুল েমাকাে�ম (আকাশ)
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