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শিভ্রাশিই
হাশতয়ার


দুজন জামায়াতপন্থী শিক্ষক এ আন্দালন শুরু কন্রন



পশরন্িিিাদীরা জনগণন্ক সঠিক নয় এমন তথ্যই শদন্ে, িাস্তন্ির সন্ে যার ককান শমল কনই

রশিদ মামু ন ॥ শিভ্রাশিই রামপাল আন্দালন্নর িড় হাশতয়ার। দুটি পািশলক শিশ্বশিদযালন্য়র দুই শিক্ষক এই হাশতয়ার তুন্ল
শদন্য়ন্ে পশরন্িিিাদীন্দর হান্ত। শুরুন্ত পশরন্িি শিষয়টিন্ক সামন্ন করন্ে রামপাল প্রকন্ের শিন্রাশিতা করন্লও
পশরন্িিিাদীরা সম্প্রশত তান্দর ইসু যন্ক শিস্তৃত কন্রন্ে। সম্প্রশত রামপাল শিদুযত ককন্ের কর অিকাি এিং কম সু ন্দ
ভারতীয় ঋণ পাওয়ায় ওই কদন্ির জনগন্ণর ক্ষশতর শিষয়টি সামন্ন এন্নন্ে আন্দালনকারীরা। কযসি ইসু যন্ক সামন্ন
করন্ে আন্দালন করা হন্ে তার সি কটির শিষন্য় শিদুযত ককেটির শনমমাণকারী প্রশতষ্ঠান (িাংলান্দি-ইশিয়া কেিশিপ
ককাম্পাশন) তান্দর অিস্থান িযােযা করন্লও মানন্ত নারাজ পশরন্িিিাদীরা। সম্প্রশত সরকান্রর সন্ে আন্লাচনায় িন্সও
তারা একই মন্নাভাি িযক্ত কন্রন। দুই পন্ক্ষর অনড় অিস্থান্নর মন্িয রামপাল শিদুযত ককন্ের চুশক্ত হয়। এরপরও মান্ের
আন্দালনন্ক শিস্তৃত করার কচষ্টা করন্ে পশরন্িিিাদীরা।
শিদুযত উৎপাদন্নর শিকে জ্বালাশন শহন্সন্ি সহজলভয িরা হন্ে কয়লান্ক। সরকার মন্ন করন্ে কয়লায় শিদুযত উৎপাদন
করন্ল দাম সান্িযর মন্িয থ্াকন্ি। অনযশদন্ক কতন্লর িাজার সি সময় অশস্থশতিীল। ৩০ িেন্র কতন্লর িাজান্রর

অশস্থশতিীলতায় মূ লযস্ফীশত কিন্ড়ন্ে িহুগুণ। কদন্ির শস্থশতিীল শিদুযত িযিস্থার জনয িড় আকান্রর শিদুযত ককে স্থাপন্নর
ককান শিকে কনই। আর এসি শিদুযত ককন্ের জ্বালাশন শহন্সন্ি কয়লা অথ্িা পরমাণু ন্ক িযিহার করা হয়। িাংলান্দি দুই
দিশমক ০৫ ভাগ শিদুযত কয়লা কথ্ন্ক উৎপাদন কন্র। অনযশদন্ক শিন্শ্ব গন্ড় ৪১ ভাগ শিদুযত উৎপাদন হয় কয়লা কথ্ন্ক।
শিন্শ্বর উন্নত কদিগুন্লার মন্িয যু ক্তরাষ্ট্র কমাট শিদুযত উৎপাদন্নর ৪৯ দিশমক ১ ভাগ, চীন ৭৮ দিশমক ৯ ভাগ, দশক্ষণ
আশেকা ৯৩ ভাগ, অন্েশলয়া ৭৮ ভাগ, জাপান ২৬ দিশমক ৮ ভাগ, ভারত ৬৮ ভাগ, পাশকস্তান েয় ভাগ শিদুযত
কয়লা কথ্ন্ক উৎপাদন কন্র।
দুটি সরকারী শিশ্বশিদযালন্য়র দুজন পশরন্িি শিজ্ঞান্নর শিক্ষক শুরুন্তই রামপাল ইসু যন্ত শিভ্রাশিকর গন্িষণা প্রশতন্িদন
শদন্য় পশরন্িিিাদীন্দর উস্কাশন কদন। এই দুই শিক্ষকই জামায়াতপন্থী। ২০১৩ সান্লর শুরুন্ত মূ লত রামপাল শিদুযত
ককন্ের মািযন্ম সু দরিন ধ্বংস করা হন্ে এমন গন্িষণাপত্র শনন্য় ঢাকায় সংিাদ সন্েলন করন্ত আন্সন ড. আব্দু ল্লাহ
হারুন কচৌিু রী। তেন কথ্ন্কই রামপাল ইসু যন্ত কজারদার আন্দালন গন্ড় কতান্ল পশরন্িিিাদীরা। সরকার সু দরিন ধ্বংস
কন্র শদন্ে; িযাপকভান্ি তা মানু ন্ষর মন্িয প্রচার করার পািাপাশি ভারতশিন্রািী মন্নাভািন্ক কান্জ লাগান্নার কচষ্টায়
ওই গন্িষণা করা হন্য়শেল িন্ল অশভন্যাগ রন্য়ন্ে। ২০১৪ এর শনিমাচন্ন শিন্রািীপন্ক্ষর ঘন্র এর সু ফল তুন্ল শদন্ত এই
ককৌিন্লর আশ্রয় কনন েু লনা শিশ্বশিদযালন্য়র এই শিক্ষক। জাতীয় কপ্রসক্লান্ি গন্িষণাপত্র উপস্থাপন করন্ত আসা আব্দু ল্লাহ
হারুন কচৌিু রী এক িেন্রর কন্োর পশরশ্রন্ম গন্িষণাপত্রটির কাজ কিষ হন্য়ন্ে জানান্লও িলন্ত পান্রনশন ককান্ প্রযু শক্তন্ত
সরকার শিদুযত ককেটি শনমমাণ করন্ি। শতশন ওই সময় জানান, শিদুযত ককেটি ককান্ প্রযু শক্তন্ত শনমমাণ করা হন্ে তা
সরকার তেনও প্রকাি কন্রশন। তন্ি ওই সমন্য়র অিত এক িের আন্গ শিদুযত ককেটির প্রযু শক্ত শক হন্ি তার কঘাষণা
কদয় সরকার। শিন্শ্বর সিমািু শনক সু পারশিটিকযাল প্রযু শক্তন্ত শিদুযত ককেটি শনমমাণ করা হন্ে। এর আন্গ রামপাল ইসু যন্ত
প্রথ্ম শিভ্রাশি েড়ায় কৃশষ শিশ্বশিদযালন্য়র শিক্ষক আব্দু স সত্তার। শতশন এিং তার সহকমীরা ইন্টারন্নট কঘন্ট পাওয়া তথ্য
শদন্য় ওই গন্িষণাপত্র প্রকাি কন্রন। দুটি গন্িষণায় প্রশতশদন এক হাজার ৩২০ কমগাওয়াট কয়লাশিদুযত ককন্ের জনয
শক পশরমাণ কয়লা কপাড়ান্না হন্ি, এন্ত শক পশরমাণ োই এিং কািমন শনিঃসরণ হন্ি তা উন্ল্লে করা হন্য়ন্ে। শকন্তু প্রযু শক্তর
িযিহান্রর ফন্ল শকভান্ি তা শনয়ন্ত্রণ করা যান্ি তার ককান উন্ল্লে কনই। কীভান্ি সরকারী চাকশর কন্র শিভ্রাশি েড়ান এই
দুই শিক্ষক তা শনন্য় শিদুযত শিভাগ ককান সময় মাথ্া ঘামায়শন। ওই দুই শিক্ষক ককান্ তন্থ্যর শভশত্তন্ত গন্িষণা করল
তাও ককানশদন জানন্ত চাওয়া হয়শন। অথ্চ শিভ্রাশি দূর এিং কয়লা চাশলত শিদুযত ককন্ের পন্ক্ষ প্রচান্রর জনয একটি
কিসরকারী প্রশতষ্ঠান্নর মািযন্ম ককাটি ককাটি টাকা েরচ করা হন্ে। যশদও রামপাল ইসু যন্ত সরকার পশরন্িিিাদীন্দর সন্ে
দু’িার বিেক কন্রন্ে। একিার ক’জন পশরন্িিিাদীন্ক রামপাল এলাকা ঘু শরন্য় আন্ন। সরকান্রর পক্ষ কথ্ন্ক কদন্ির
িাইন্র একই িরন্নর শিদুযত ককে কদশেন্য় আনার প্রস্তাি শদন্লও পশরন্িিিাদীরা তা গ্রহণ কন্রনশন। পশরন্িিিাদীরা
িলন্েন, োশল কচান্ে কদন্ে কয়লাশিদুযত ককন্ের ক্ষশতর প্রভাি কিাঝা সম্ভি নয়।

শিশভন্ন সমন্য় কদয়া পশরন্িিিাদীন্দর িক্তিয এিং সরকান্রর ভাষয এিং শিদুযত ককেটির পশরন্িিগত সমীক্ষা প্রশতন্িদন
কঘন্ট রাপমাল সম্পন্কম কগাজাশমন্লর তথ্য শদন্য় আন্দালন চাশলন্য় যাওয়ার শিষয়টি স্পষ্ট হন্য় উন্েন্ে।
স্থান ॥ পশরন্িিিাদীরা দাশি করন্ে সু দরিন্নর মন্িয শিদুযত ককেটি স্থাপন করা হন্ে। তারা িলার কচষ্টা করন্ে সু দরিন
কথ্ন্ক মাত্র ৭ শকন্লাশমটার দূন্র শিদুযত ককেটি স্থাপন করা হন্ে, যা কদন্ির পশরŸক ি আইন অনু যায়ী করা ঠিক নয়।
শকন্তু িাস্তিতা হন্ে, শিদুযত ককেটি সু দরিন্নর ১৪ শকন্লশমটার দূন্র স্থাপন করা হন্ে। িাফার কজান্নর ১০ শকন্লাশমটান্রর
মন্িয শিেপ্রশতষ্ঠান স্থাপন না করার িািযিািকতা রন্য়ন্ে। শিদুযত ককেটি িাফার কজান কথ্ন্ক ১৪ শকন্লাশমটার দূন্র।
ইউন্নন্স্কা কঘাশষত শিশ্ব ঐশতহয কথ্ন্ক ৬৯ দিশমক ৬ শকন্লাশমটার দূন্র। শুিু পশরন্িিিাদীন্দর সু ন্র সু র শমশলন্য়ন্ে
শিএনশপ। গত শুিিার দলটির তরফ কথ্ন্ক সংিাদ সন্েলন কন্র িলা হন্য়ন্েÑ সরকার সু দরিন্নর মন্িয রামপাল
শিদুযত ককে শনমমাণ করন্ে। এর আন্গ শিএনশপপন্থী িু শিজীিী ড. এমাজ উদ্দীন িন্লন, সরকার ভারন্তর স্বান্থ্ম এই প্রকে
শনমমাণ করন্ে। পশরন্িিগত শিন্রাশিতার পািাপাশি সরকার এিং ভারতশিন্রাশিতা রামপাল ইসু যন্ত কাজ করন্ে।
পশরন্িিগত োড়পত্র ॥ মাে গরম করার জনয পশরন্িিিাদীরা সি সময় িন্ল থ্ান্কন শিদুযত ককেটি পশরন্িিগত োড়পত্র
পায়শন। সম্প্রশত জাতীয় সংসন্দ িন ও পশরন্িিমন্ত্রীও একই িরন্নর িক্তিয কদন। ওই িক্তন্িযর পর শিভ্রাশি আরও কিন্ড়
যায়। পশরন্িিিাদীরা শিভ্রাশি কান্জ লাগান্ত মন্ত্রীর িক্তিয তুন্ল িন্রন। একই সন্ে পশরন্িি অশিদফতর রামপান্ল শিদুযত
ককে শনন্য় িড় আপশত্ত থ্াকায় শিদুযত ককেটির পশরন্িিগত োড়পত্র শদন্ে না িন্ল অশভন্যাগ করা হন্ে। পশরন্িিিাদীরা
সরকান্রর প্রশতষ্ঠান শদন্য় শিদুযত ককন্ের পশরন্িিগত সমীক্ষা প্রশতন্িদন করান্নারও শিরুন্ি। প্রকৃত অিস্থা হন্ে,
পশরন্িিগত োড়পন্ত্রর শিষয়টি কন্য়কটি িান্প প্রদান কন্র থ্ান্ক পশরন্িি অশিদফতর। এেন পযমি কযসি কাজ কিষ
হন্য়ন্ে তার ওপর শভশত্ত কন্র োড়পত্র কদয়া হন্য়ন্ে।
োই ॥ কয়লাশভশত্তক শিদুযত ককেটির সি কথ্ন্ক আিঙ্কার শিষয় শিদুযত উৎপাদন্নর পর উড়ি োই। পশরন্িিিাদীরা
িলন্েন, িেন্র একটি এক হাজার ৩২০ কমগাওয়াট কয়লাচাশলত শিদুযত ককন্ের জনয ৪৭ লাে টন কয়লা কপাড়ান্না
হয়। এন্ত ৭ লাে ৫০ হাজার টন ফ্লাই এযাি এিং দুই লাে টন িটম এযাি বতশর করন্ি। এই োইন্য় থ্াকা শিশভন্ন ভাশর
িাতি এর মন্িয আন্সমশনক, পারদ, সীসা, শনন্কল, ভযানাশডয়াম, কিশরশলয়াম, িযাশরয়াম, কযাডশময়াম, কিাশময়াম,
কসন্লশনয়াম, করশডয়াম পশরন্িন্ি শমন্ি ক্ষশত করন্ি। শিদুযত ককেটির শনমমাতা প্রশতষ্ঠান িাংলান্দি ইশিয়া কেিশিপ
ককাম্পাশন িলন্ে; শিদুযত ককেটির ৯৯ দিশমক ৯ ভাগ োই ‘এযাি হপান্র’ িরা হন্ি। এই োই স্থানীয় শসন্মন্ট কারোনা
এিং শসরাশমক কারোনায় কাাঁচামাল শহন্সন্ি িযিহার করা হন্ি। স্থানীয়ভান্ি িাজার জশরপ কন্র কদো কগন্ে োইন্য়র িড়
িাজারও রন্য়ন্ে। োই িরার পর তা সংরক্ষন্ণর জনয ২৫ একর জশমর ওপর একটি সংরক্ষণাগার শনমমাণ করা হন্ি। অথ্মাৎ
োইন্ক িাতাস িা পাশনর সন্ে শমিন্ত কদয়া হন্ি না; যান্ত তা পশরন্িন্ির ককান ক্ষশত করন্ত পান্র। শিদুযত ককেটিন্ত

২৭৫ শমটার উচ্চতার শচমশন িযিহার করা হন্ি; যা ৯০ তলা ভিন্নর কচন্য় কিশি উচ্চতার। িাতান্সর স্তর শিন্িচনা কন্র
এই শচমশন িাতান্সর ওই স্তন্র দিশমক ১ ভান্গর কম োই োড়া হন্ি। যা শিদুযত ককেটির োই সু দরিনন্ক অশতিম
কন্র সাগন্র শগন্য় পড়ন্ি।
নক্সস-সক্সস গযাস ॥ পশরন্িিিাদীরা িলন্েন, শিদুযত ককেটি িেন্র ৫২ হাজার টন সালফার ডাই অক্সাইড এিং ৩১
হাজার টন নাইন্রান্জন ডাই অক্সাইড িাতান্স েড়ান্ি; যা সু দরিন্নর পশরন্িিন্ক মারাত্মক ক্ষশতর মন্িয কফলন্ি। অথ্চ
শিদুযত ককেটির দরপন্ত্রই এ শিষয়টি স্পষ্ট করা হন্য়ন্ে। কসই অনু যায়ী ভারন্তর একটি ককাম্পাশনন্ক কাজও কদয়া হন্য়ন্ে।
শনগমত গযাস িরন্ত ফ্লু গযাস শডসালফারাইজার ইউশনট (এফশজশড) িযিহার করা হন্ি। এর মািযন্ম ককেটির ৯৬ ভাগ ফ্লু
গযাস িরা হন্ি। ককেটির পশরন্িিগত সমীক্ষা প্রশতন্িদন্ন িলা হন্েÑ ককেটি িাতান্স নক্স েড়ান্ি ৫১ দিশমক ২
মাইন্িাগ্রাম/ প্রশত ঘন শমটার সািারণ িাতান্স সক্স েড়ান্ি ৫৩ দিশমক ৪ মাইন্িাগ্রাম (এক মাইন্িাগ্রাম অথ্ম এক গ্রান্মর
১০ লাে ভান্গর এক ভাগ)। শকন্তু পশরন্িি অশিদফতন্রর অনু ন্মাশদত মাত্রা হন্ে ৮০ মাইন্িাগ্রাম/ ঘনশমটার। িাতান্স
কয পশরমাণ সক্স এিং নক্স োড়ন্ি তা পশরন্িি অশিদফতন্রর অনু ন্মাশদত মাত্রার কচন্য় ৩০ মাইন্িাগ্রাম কম।
পাশন ॥ আন্দালকারীরা িলন্েন, প্রশতঘণ্টায় পশুর নদী কথ্ন্ক ৯ হাজার ১৫০ ঘনশমটার পাশন প্রতযাহার করা হন্ি এিং
৫ হাজার ১৫০ ঘনশমটার পাশন আিার কফরত কদয়া হন্ি। এন্ত পাশন দূষণ, লিণাক্ততা, নদীর পশল প্রিাহ, প্লািন, কজায়ারভাটা, মাে, নদীর অনযানয প্রাণী এিং উশিন্দর ওপর প্রভাি কফলন্ি। পশরন্িিগত সমীক্ষা প্রশতন্িদন অনু যায়ী পশুর নদী
কথ্ন্ক পাশন প্রতযাহান্রর হার হন্ি িূ নয দিশমক িূ নয পাাঁচ (০.০৫%)। শিদুযত ককেটিন্ত কুশলং টাওয়ার থ্াকন্ি। পাশন
ো- া করার পর তা আিার নদীন্ত োড়া হন্ি। এন্ত নদীর ককান ক্ষশত হন্ি না। িা প্রভাি পড়ন্ি না। রামপান্লর কান্েই
িন্োপসাগর। এই পাশন পশুর হন্য় সমু ন্ে কমন্ি। নদীর গভীরতাও কম নয়। ফন্ল শিদুযত ককেটি নদীর ওপর ককান
প্রভাি কফলন্ি না।
িব্দ দূষণ ॥ পশরন্িিিাদীরা দাশি করন্েন, শিদুযত ককন্ের কয়লা পশরিহন এিং যন্ত্রপাশত পশরিহন্ন িব্দ দূষণ হন্ি।
এন্ত িন্নর স্বাভাশিক প্রজনন শিশঘœত হন্ি। জীিজন্তুর িাসন্যাগযতা নষ্ট হন্ি। শিদুযত ককেটি সু দরিন কথ্ন্ক ১৪
শকন্লাশমটার দূন্র। কয়লা পশরিহন করা হন্ি কয জায়গা শদন্য় কসোন্ন প্রশতশদন মংলা িদন্র অসংেয জাহাজ আন্স। এ
িরন্নর আিু শনক শিদুযত ককন্ের ২০০ শমটার দূর কথ্ন্কই িব্দ কিানা যায় না। কসোন্ন ১৪ শকন্লাশমটার দূর পযমি িব্দ
যাওয়ার ককান আিঙ্কা কনই।

পশরিহন ॥ পশরন্িিিাদীরা আিঙ্কা করন্ে, কোলা জাহান্জ কয়লা আসন্ি তান্ত িাতান্স কয়লা কথ্ন্ক োই েড়ান্ি।
কয়লা শিদুযত ককন্ে কনয়ার সময় তা পাশনন্ত পড়ন্ি এন্ত পশরন্িন্ির ক্ষশত হন্ি। শকন্তু প্রকন্ের সমীক্ষা প্রশতন্িদন্ন
িলা হন্য়ন্েÑআকরাম পন্য়ন্ন্ট মাদার ভযান্সল কথ্ন্ক ঢাকনাযু ক্ত লাইটান্জম রামপান্ল কয়লা আনা হন্ি। মংলা কপাটম
িহু িের িন্র কয পথ্ িযিহার কন্র কস পন্থ্ই কয়লা আসন্ি। কয়লা োলান্সর জনয ভাসমান টাশমমনাল িযিহার (এফটিএস)
করা হন্ি। এই টাশমমনান্লর নক্সা করা হন্য়ন্ে আিজমাশতক মানদ- কমন্ন। শিদুযত ককন্ের কভতন্র কয়লা কনয়ার জনয
ঢাকনাযু ক্ত চলি কিল্ট িযিহার করা হন্ি। কয়লায় যান্ত তান্পর কারন্ণ আগুন না িন্র যায় এজনয পাশনও শেটান্না হন্ি;
যান্ত কয়লা কথ্ন্ক ককান িু লাও িাতান্স েড়ান্ত পারন্ি না।
আশথ্মক ক্ষশত ॥ রামপাল প্রকন্ে িাংলান্দি সরকার ইন্তামন্িয ১৫ িেন্রর জনয কর মওকুফ কন্রন্ে, যার আশথ্মক মূ লয
৯৩ ককাটি ৬০ লাে মাশকম ন ডলার। শিদুযত প্রকেটিন্ত কয়লা আনার জনয িাংলান্দি সরকারন্ক নদী েনন ও
রক্ষণান্িক্ষন্ণর জনয িেন্র দুই ককাটি ৬০ লাে ডলার িযয় করন্ত হন্ি। প্রকন্ের জনয ভারন্তর রাষ্ট্রীয় মাশলকানািীন
এশক্সম িযাংক কথ্ন্ক স্বে সু ন্দ ঋণ কদয়া হন্ি। ভারতীয় জনগন্ণর কর কথ্ন্ক ৯৮ ককাটি ৮০ লাে ডলান্রর ভতুমশক কদয়া
হন্ি। প্রকেটির মূ ল উন্দ্দিয হন্ে ভারতীয় কয়লা রফতাশন করা। িাস্তিতা হন্ে, সু দরিন রক্ষা জাতীয় কশমটি ও
ইনশস্টটিউট ফর এনাশজম ইন্কানশমকস এযাি শফনযাশিয়াল এযানালাইশসন্সর (আইইইএফএ) গন্িষণা প্রশতন্িদনটি
শিভ্রাশিন্ত ভরা। শুিু রামপাল নয় আইশপশপ শভশত্তক কয ককান শিদুযত ককেন্কই ১৫ িেন্রর কর অিকাি সু শিিা কদয়া
হয়। আর এই শিষয়টি শুিু িাংলান্দি নয় শিশ্বিযাপী প্রচশলত রন্য়ন্ে। নদী েনন্নর কথ্া িলা হন্য়ন্ে। রামপাল প্রকে না
িাস্তিায়ন হন্লও মংলা কপাটমন্ক সচল রােন্ত এই কেশজং করন্ত হয়। আর ভারতীয় জনগন্ণর আশথ্মক ক্ষশতর শিষয়টি
আরও হাসযকর এই জনয কযÑিড় প্রকন্ে দীঘম কময়াদী ঋন্ণর সু ন্দর হার এমশনন্তই কম। শুিু রামপাল নয় অনয কদন্ির
িাশণশজযক িযাংক কথ্ন্কও এমন সু ন্দর হান্রই ঋণ কনয়া হয়। ভারতই কযোন্ন কয়লা আমদাশন কন্র কসোন্ন রামপান্ল
শকভান্ি তারা কয়লা রফতাশন করন্ি। সরকান্রর তরফ কথ্ন্ক িলা হন্ে, রামপান্লর জনয কয়লা আমদাশনর কদি এেনও
চূড়াি হয়শন। তন্ি কম সালফার যু ক্ত উন্নত কয়লা আমদাশন করা হন্ি। এ জনয সরকার পরামিমক শনন্য়াগ শদন্য়ন্ে।
শিদুযত, জ্বালাশন এিং েশনজ সম্পদ প্রশতমন্ত্রী িন্লন, প্রকেটি ভারন্তর নয়, িাংলান্দন্ির। িাংলান্দি-ভারন্তর দুটি
প্রশতষ্ঠান এর সমান অংিীদার। এই দুই প্রশতষ্ঠান্নর কযৌথ্ উন্দযান্গ গেন করা ককাম্পাশনর মািযন্ম শিদুযত ককেটি শনমমাণ
করা হন্ি। প্রশতমন্ত্রী িন্লন, আমরা কেনই িলশে না কয়লা চাশলত শিদুযত ককে পশরন্িন্ির ককান ক্ষশত কন্র না। শকন্তু
এই ক্ষশতর মাত্রা পশরন্িন্ির সন্ে মানানসই পযমান্য় করন্ে শিদুযত ককেটি যান্ত শনমমাণ করা হয় কস শিষয়টি শনশিত করার
কচষ্টা করশে। আমরা মন্ন করশে এটা সম্ভি। পশরন্িি আন্দালনকারীরা রামপাল সম্পন্কম শিভ্রাশি েড়ান্ে িন্ল মন্ন কন্রন
শতশন।

অনযশদন্ক পশরন্িি আন্দালনকারীন্দর মন্িয সান্িক তত্ত্বািিায়ক সরকান্রর উপন্দষ্টা সু লতানা কামাল িন্লন, রামপাল
শিদুযত ককে মু শক্তযু ন্ির কচতনাশিন্রািী। সম্প্রশত এক সংিাদ সন্েলন্ন সু লতানা কামাল িন্লন, রামপাল চুশক্তর শদন ১২
জু লাই পশরন্িি ও িন সংরক্ষন্ণর ইশতহান্স এেন কথ্ন্ক কলঙ্কজনক শদন শহন্সন্ি শিন্িশচত হন্ি। ইউন্নন্স্কার চূড়াি
প্রশতন্িদন না কদন্েই রামপাল শিদুযতন্কে স্থাপন্নর চুশক্ত করার শিষয়টি েু িই উন্েন্গর িন্ল মন্ন কন্রন শতশন।
সম্প্রশত রামপাল ইসু যন্ত ইন্লশিক পাওয়ার শরসাচম ইনশস্টটিউট এর শসশনয়র ভাইস কপ্রশসন্ডন্ট (শরসাচম এি
কডন্ভলপন্মন্ট) প্রিাসী প্রন্কৌিলী আরিাদ মনসু র ১০টি শিষয়ন্ক সু শনশদম ষ্ট কন্র িন্লন্েন এসি শিষয় ঠিক থ্াকন্ল রামপাল
প্রকন্ে পশরন্িন্ির ককান ক্ষশত হন্ি না। তাাঁর মন্ত রামপাল শিদুযত ককে শনমমান্ণ নাইন্রান্জন অক্সাইড শনিঃসরন্ণর হার
কমান্নার লন্ক্ষয এসশসআর (শসন্লশিভ কযাটাশলস্ট শরএযাির) িা এ িরন্নর অনয প্রযু শক্ত িযিহার, রামপাল শিদুযত ককন্ে
এফশজশড (ফ্লু-গযাস শডসালফারাইজাসম) অথ্িা সালফার অক্সাইন্ডর শনিঃসরণ কমান্নার প্রযু শক্ত িযিহার, পাটিমকুন্লট
মযাটান্সমর মাত্রা কমান্নার জনয িযাগহাউস িা ইএসশপ (ইন্লকন্রাস্টযাটিক শপ্রশসশপটযাটর) িা অনয ককান যথ্াযথ্ প্রযু শক্ত
িযিহার করা, পাশন পশরন্িািন প্রযু শক্তর মািযন্ম দূশষত তরল শনগমমন কমান্না হন্ি তার মাত্রা শনিমারণ, কয়লা কথ্ন্ক উৎপন্ন
োই শুকন্না অিস্থায় কফলার প্রযু শক্ত িযিহার, কাযমকর অনলাইন মশনটশরং িযিস্থা শনশিত করা, পাশ্বমিতী সামু শেক প্রাণীর
ওপর তাপীয় প্রভাি কমান্নার প্রযু শক্ত িযিহার করা, স্থানীয় প্রশতন্িন্ির ওপর কয়লা আনান্নয়া ও িযিহান্রর প্রভাি
কমান্নার িযিস্থা করা, শিদুযত ককে শনমমান্ণর জনয পূ ণাম ে পশরন্িিগত প্রভাি কমাকান্িলার জনয সমীক্ষা করার ওপর
কজার শদন্য়ন্েন। তাাঁর মন্ত উত্থাশপত ১০ টি ইসু যন্ক গুরুত্ব শদন্য় কাজ করন্ল রামপান্লর পশরন্িিগত ক্ষশত শনয়ন্ত্রন্ণর
মন্িয থ্াকন্ি।
শিদুযত সশচি মন্নায়ার ইসলাম এ প্রসন্ে সম্প্রশত িন্লন, শতশন কদশেন্য়ন্েন শকভান্ি প্রকেটি িাস্তিায়ন করন্ল পশরন্িন্ির
ককান ক্ষশত হন্ি না। শতশন ১০টি প্রশ্ন তুন্ল িন্রন্েন রামপাল শনন্য় যার প্রন্তযকটি শিষন্য় যথ্াযথ্ভান্ি নজর কদয়া হন্ে।
সরকার কেনই সু দরিন ধ্বংস করন্ত চায় না উল্লে কন্র শতশন িন্লন, আমরা সিন্চন্য় কিশি গুরুত্ব কদই পশরন্িি
রক্ষায়।

