
রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও কেশিাসীর প্রত্ুাশা 

ইমোে ইসলাম 

আধুবিে মািি সভ্ুত্া কে বভ্বিগুবলর ওপর বিভ্ ভর েরর গরে উরেরে ত্ার মরে সিরেরে গুরুত্বপূর্ ভ হরলা বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ 

মািি সভ্ুত্ার কেরে এে অভ্ািিীে পবরিত্ভি ঘটিরেরে। বিদ্যুৎরে ব্যিহার েরর যুগান্তোরী আবিষ্কারগুবলর সােী বেরলা গত্ 

শত্াব্দী। মানুরের জীিি সহজ এিং  সাচ্ছন্দ্ুমে েরর তুলরত্ বিদ্যুরত্র অিোি সিরেরে কিবশ। বিদ্যুৎ আমারের এ পৃবিিীরে 

গবত্মে,অেম্য ও অপ্রবত্ররাে েরর তুরলরে। িত্ভমাি যুরগ দেিবন্দ্ি জীিরি প্রবত্ মূহুরত্ভ মানুরের জীিি ধাররর্র জন্য প্ররোজি 

বিদ্যুরত্র। েত্দূর জািা োে আমারের এ কেরশ প্রিম দিদ্যুবত্ে িাবত্ জ্বরল ওরে ঢাোর আহসাি মবিরল ১৯০১ সারল। কসই কিরে 

শুরু, োরলর প্রবরক্রমাে আজ কেরশর শত্ভ্াগ মানুে বিদ্যুৎ সুবিধার আওত্াে এরসরে। 

সরোর ২০৩১ সারলর মরে উচ্চ- মেম আরের কেশ এিং ২০৪১ সারলর মরে উচ্চ - আরের কেরশ উিররর্র লেুমাো 

বিধ ভারর্ েরররে। এ লেু অজভরির জন্য কে মহাপবরেল্পিা গ্রহর্ েরা হরেরে ত্া িাস্তিােরির জন্য বিপুল পবরমার্ আি ভসামাবজে 

উন্নেি েম ভোণ্ড গ্রহর্ েরা হরেরে। এ সি পবরেল্পিা িাস্তিােরির জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালাবি োবহো ক্রমান্বরে বৃবি পারি। বিগত্ ১৪ িের 

ধরর বিদ্যুৎ উৎপােি বৃবির লরেু সরোররর  বিরলস প্ররেষ্টার ফরল কেরশ কমাট বিদ্যুৎ উৎপােি েমত্া এখি েম কিবশ ২৬ হাজার 

৭শরও কিবশ ( েুাপটিভ্ ও িিােিরোগ্য জ্বালাবিসহ) কমগাওোরট উন্নীত্ হরেরে। এ সমরে মািাবপছু বিদ্যুৎ উৎপােি ২২০ 

বেরলাওোট আওোর কিরে বৃবি কপরে ৬০৯ বেরলাওোট আওোরররও কিবশ উন্নীত্ হরেরে। এ সমেোরল ৫ হাজার ২শরও কিবশ 

সাবেভট বেরলাবমটার সঞ্চালি এিং ৩ লাখ ৩৬ হাজার বেরলাবমটারররও কিবশ বিত্রর্ লাইি বিম ভার্ েরা হরেরে। বিদ্যৎ বিত্ররর্র 

বসরেম লস ১৪.৩৩ শত্াংশ (২০০৮-২০০৯) কিরে ৭.৭৪ শত্াংরশ (২০২১-২২) িাবমরে আিা হরেরে। ২০০৯ সারল কেরশ বিদ্যৎ 

কেরন্দ্রর সংখ্যা বেরলা ২৭ টি,কমাট বিদ্যৎ উৎপােি েমত্া বেরলা ৪ হাজার ৯৪২ কমগাওোট। আর ২০২২ সারল কেরশর কমাট বিদ্যুৎ 

কেরন্দ্রর সংখ্যা োঁবেরেরে ১৫৪ টি,কমাট বিদ্যুৎ উৎপােি েমত্া েম কিবশ ২৭ হাজার কমগাওোট। বিদ্যুরত্র এেটি িরো সমস্যা 

হরলা এেটি বিদ্যৎ কেন্দ্র দত্বর েররত্ অরিে সমে লারগ। িরো বিদ্যুৎ কেন্দ্র দত্বর েররত্ অরিে সমে ৫ কিরে ১০ িেরও কলরগ 

োে। এ জন্য অরিে অি ভ বিবিরোরগর প্ররোজি হে। বিদ্যৎ উৎপােি েরর সারি সারি ব্যিহার েররত্ হে,েে েরর রাখার সুরোগ 

কিই। 

  বিদ্যৎ শবির মূল  উৎস হরলা পাবি, িায়ু, প্রাকৃবত্ে  গ্যাস,েেলা,খবিজ কত্ল ও কসৌরশবি। প্রযুবির উন্নেরির োররর্ সারা 

পৃবিিীরত্ এখি িািারেম পাওোর প্লান্ট কেখা োে। এগুরলা এে এেটি এরেে রেম প্রযুবি বিভ্ ভর। িাংলারেরশ কমাট বিদ্যুৎ 

উৎপােরির শত্েরা ৪৪ শত্াংশ েরর  সরোবর ও কিসরোবর  মাবলোিাধীি, ৬ শত্াংশ কেৌি উরযারগ এিং ৫ শত্াংশ বিদ্যুৎ 

আমোবি বিভ্ ভর। এ সি বিদ্যুরত্র শত্েরা ৫১.৩৫ শত্াংশ গ্যাস,২৭.৪৬ শত্াংশ ফারি ভস অরেল, ৮.০১ শত্াংশ েেলা,৫.৮৫ শত্াংশ 

বিরজল, ১.০৪ শত্াংশ জল বিদ্যুৎ এিং ১.০৪ শত্াংশ িিােিরোগ্য জ্বালাবির মােরম উৎপন্ন হে। েেলাবভ্বিে বিদ্যুৎ কেরন্দ্রর 

সুবিধা অসুবিধা দ্যরটাই আরে। ২০২১ সাল পে ভন্ত সরোবর বিদ্যুৎ কেরন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপােরি ১১৯ বিবলেি ঘিফুট গ্যাস ব্যিহার েরা 

হরেরে। বিদ্যুরত্র ক্রমিধ ভমাি োবহো এিং প্রাকৃবত্ে গ্যারসর সল্পত্ার বিেেটি বিরিেিাে বিরে সরোর ' পাওোর কসক্টর মাষ্টার 

প্লুাি,২০১৬ প্রস্তুত্ েরররে। এই মহাপবরেল্পিা অনুোেী ২০৩০ সারলর মরে ৪০ হাজার এিং ২০৪১ সারলর মরে ৬০ হাজার 

কমগাওোট বিদ্যুৎ উৎপােরির লেু বিধ ভারর্ েরা হরেরে। েীঘ ভরমোবে বিদ্যুৎ উৎপােি পবরেল্পিা িাস্তিােরি প্রািবমে জ্বালাবি 

সরিরারহর সীমািিত্া বিরিেিাসহ জ্বালাবি বিরাপিা ও জ্বালাবি িহুমুখীেররর্র জন্য গ্যাস,ত্রল জ্বালাবি, েেলা পারমার্বিে, 

হাইররা,িিােিরোগ্য জ্বালাবি এিং প্রবত্রিশী কেশগুরলা কিরে আমোবিবভ্বিে বিদ্যুৎ উৎপােি কেন্দ্র অন্তর্ভ ভি ররেরে। কিজ কলাি 

বিদ্যুৎ উৎপােি বহরসরি েেলা ব্যিহার েরা হরি। 

সরোর েবের্ অঞ্চরলর বিদ্যুৎ োবহো পূররর্র লরেু িারগরহারটর রামপারল সুন্দ্রিি কিরে ১৪ বেরলাবমটার দূরর পশুর 

িেীর পূি ভ ত্ীর কেঁরে ৯১৫ এের জবমর ওপর  িাংলারেশ ভ্ারত্ দমেী সুপার িাম ভাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (BIFPCL) বিম ভারর্র বসিান্ত 

গ্রহর্ েরর। ২০১০ সারল জবম অবধগ্রহর্ েরর িালু ভ্রারটর মােরম প্রািবমে োজ শুরু হে।   িারগরহাট কজলার রামপাল উপরজলার 

রাজিগর ও কগৌরঙ্গা ইউবিেরির সাপমারী ও দেন্ডাদ্দশোেী কমৌজাে এ প্রেল্প িাস্তিাবেত্ হরচ্ছ। ২০১৭ সারলর ২৪ এবপ্রল 

আনুষ্ঠাবিেভ্ারি বিম ভার্ োজ শুরু হে। এখারি বিরের সি ভাধুবিে প্রযুবি ব্যিহার েরা হরচ্ছ। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিরত্ দ্যইটি ইউবিট আরে। 

প্রবত্টি ইউবিট  ৬৬০ কমগাওোট েরর বিদ্যুৎ উৎপােি েররত্ সেম। অি ভাৎ ১৩২০ কমগাওোট েমত্াসম্পন্ি দমেী সুপার িাম ভাল 

বিদ্যুৎ কেন্দ্র। িাংলারেশ - ইবন্ডো কেন্ডবশপ পাওোর কোম্পাবি এই প্ররজক্টটি িাস্তিােি েররে। এ প্রেরল্প িাংলারেশ বিদ্যুৎ উন্নেি 

কিাি ভ ১ হাজার ৬ শত্ কোটি টাো (৩০ শত্াংশ কশোর) এিং এিটিবপবস বল: ভ্ারত্ সমপবরমার্ ১ হাজার ৬ শত্ কোটি টাো(৩০ 

শত্াংশ কশোর)  বিবিরোগ েরররে। অিবশষ্ট ১.৬ বমবলেি মাবেভি িলার অি ভ কোগাি বেরেরে ECA । িাংলারেশ বিদ্যুৎ উন্নেি 

কিারি ভর সারি ২৫ িের কমোবে বিদ্যুৎ চুবি হরেরে এিটিবসবপ বল: ভ্াররত্র। এ প্রেরল্প ৯১৫ এের জবমর মরে ৪৬৫ এের জবমরত্ 

মূল বিদ্যৎ কেন্দ্র দত্বর হরচ্ছ এিং িাবে জােগাে কসালার প্যারিল ও সবুজােি েরা হরচ্ছ। বিরের ১৩ ত্ম কেশ বহরসরি আল্ট্রা সুপার 

বক্রটিেুাল পিবত্রত্ েেলা ব্যিহার েরর বিদ্যুৎ উৎপােি েরা হরচ্ছ। সাি ভেবর্ে পবররিশগত্ পে ভরিের্ ব্যিস্হা োলুসহ প্রেল্প 



এলাোে দ্যই লাখ বিবভ্ন্ন প্রজাবত্র গারের োরা করাপরর্র মােরম সবুজ িিােি েরা হরচ্ছ, ো অরিেটাই এখি দৃশ্যমাি হরত্ শুরু 

েরররে। 

   এই বিদ্যুৎ কেরন্দ্র ব্যিহৃত্ আমোবিকৃত্  েেলা বিরশে ধররির ঢােিা যুি জাহারজ প্রিরম কমাংলা িন্দ্রর আিা হরচ্ছ। 

কসখাি কিরে বিরশে ধররির ঢােিাযুি লাইটার জাহারজ েরর বিদ্যুৎ কেরন্দ্রর বিজস্ব কজটিরত্ আিা হে। এরপর েেলাগুরলা এেটি 

কসরির িীরে বিরশে প্রবক্রোে মজুে েরা হে। কোরিা পে ভারেই েেলাগুরলা কখালা আোরশর িীরে িারে িা। এরপর েেলাগুরলা ক্রাশ 

কমবশরির মরে পাঠিরে পাউিারর পবরর্ত্ েরা হে। এটা েরা হে োরত্ েেলাগুরলা সম্পূর্ ভভ্ারি জ্বরল কেরত্ পারর এিং েেলাও িষ্ট 

েম হে। ত্াোো এরত্ োইও খুি েম হে। এরপর এই েেলার িাে েরল োে িেলার কমবশরি কেখারি সি সমে আগুি জ্বরল। 

এরমরে উপরর পাইরপ পাবি িারে এই আগুরির ত্ারপ উপররর পাবি গরম হরে িারে পবরর্ত্ হে। আর এই িাে  কিরে দত্বর হে 

বিদ্যুৎ।  এেটা সাধারর্ বিদ্যুৎ কেরন্দ্র েেলা কপাোরিা েেত্া শত্েরা ২৮ শত্াংশ। কসখারি আল্ট্রা সুপার বক্রটিেুাল পাওোর 

প্লুারন্টর েেত্া ৪২ কিরে ৪৩ শত্াংশ। অি ভাৎ এেই পবরমার্ েেলা পুবেরে কেেগুর্ কিবশ বিদ্যুৎ উৎপােি সম্ভি। এ বেরে েখি 

েেলা পুরে ত্খি দ্যই ধররির োই উৎপন্ন হে। এে ধররির োই ভ্াবর হওোর োররর্ টাওোররর িীরে জমা হে। ত্ারে িটম অুাশ 

িরল। এগুরলা বসরমন্ট দত্বরর োরজ ব্যিহৃত্ হে। আর এে ধররির োই খুি হালো হওোর োররর্ কসটা িেলাররর লম্বা সরু বেমবির 

মােরম কিবররে োে। এটারে িলা হে ফ্লাই অুাশ। এই বিদ্যুৎ কেরন্দ্র Electro-static Precipitator  ব্যিহার েরা হরেরে  ফরল 

উেগীরর্কৃত্ ফ্লাই অুারসর ৯৯.৯৯ শত্াংশ ধরর রাখরত্ সেম। এই বিদ্যুৎ কেরন্দ্রর বেমবির উচ্চত্া ২৭৫ বমটার ো অন্যান্য কে 

কোরিা পাওোর প্লুারন্টর বেমবির উচ্চত্া কিরে অরিে কিবশ। এখাি কিরে সামান্য পবরমার্ ফ্লাই অুাস উেগীরর্ হে। প্রাকৃবত্ে িায়ু 

প্রিারহর োররর্ ো সুন্দ্রিি অংরশ োরি িা। আিার বেমবির উচ্চত্া কিবশ হওোর োররর্ এটি সহিীে মাোে িারে। Flue gas 

desulphurization স্হাপরির ফরল এখারি ৯৬ শত্াংশ সালফার গ্যাস কশাবেত্ হে। এই গ্যাস বেরে বজপসাম সার দত্বর েরা 

হে। শব্দ ও আরলা দূেরর্র বিেেগুরলা বিরিেিাে কিওো হরেরে। এখারি েম শব্দযুি ইবিিসম্পন্ন োরগ ভা ব্যিহার েরা হরচ্ছ। োর 

শব্দ সরি ভাচ্চ ২ শত্ বমটাররর মরে িােরি। এোোও পশুর িেীর লির্ পাবি কশাধি েরর এ বিদ্যুৎ কেরন্দ্র ব্যিহার েরা হরচ্ছ। ব্যিহৃত্ 

পাবি  শীত্ল েরর পুিরাে ব্যিহার েরা হরচ্ছ। কোরিা দূবেত্ পাবি িেীরত্ কফলা হরচ্ছ িা। ব্যিহৃবরত্ পাবির পবরমার্ও খুি েম। শুষ্ক 

কমৌসুরম পরশু িেীর পাবি প্রিারহর ০.০৫ শত্াংশ। এ প্রেরল্প পরামশ ভে বহরসরি জাম ভািীর বফশিার ( Fichtner) গ্রুপ োজ েররে। 

এই বিদ্যুৎ কেরন্দ্রর জন্য েেলা আমোবি েরা হরচ্ছ অরেবলো, ইরন্দ্ারিবশো, এিং েবের্ আবেো কিরে। 

গত্ িের ১৫ আগে (২০২২ সাল) বিদ্যুৎ কেরন্দ্রটির প্রিম ইউবিট পরীোমূলেভ্ারি োলু েরা হে। পরিত্ীরত্ 

িাংলারেরশর প্রধািমন্ত্রী কশখ হাবসিা এিং ভ্াররত্র প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র কমাবে আনুষ্ঠাবিেভ্ারি গত্ ৬ বিরসম্বর ২০২২ ভ্াচুভোবল 

রামপাল দমেী সুপার িাম ভাল বিদ্যুৎ কেরন্দ্রর প্রিম ইউবিট উরবাধি েররি। ১৯ বিরসম্বর কিরে এ পাওোর প্লুারন্টর  ৬৬০ কমগাওোট 

বিদ্যুৎ  জাত্ীে বগ্ররি  যুি হে। এ বিদ্যুৎ খুলিা ও ঢাো বিভ্ারগ ব্যিহার েরা হরচ্ছ। ববত্ীে ইউবিরটর োরজ দ্রুত্ এবগরে েলরে। 

আগামী  জুি - জুলাই িাগাে পরীোমূলে উৎপােরি োওোর লেু বিরে োজ েলরে। পুররা প্রেরল্পর োরজর সাবি ভে অগ্রগবত্ ৮৩ 

শত্াংরশরও কিবশ। এখারি উরেখ্য এই প্রেরল্পর বিদ্যুরত্র মূল্য বিধ ভাবরত্ হরি আমোবিকৃত্ েেলার মূরল্যর ওপর বভ্বি েরর। 

িাংলারেরশর ক্রমিধ ভমাি জিসংখ্যার সারি পাো বেরে িােরে বিদ্যুরত্র োবহো। কেরশর মানুরের জীিিমাি উন্নেরির জন্য 

প্ররোজি বিদ্যুৎ। িারগরহারটর রামপারল অিবস্হত্ িাংলারেশ ভ্ারত্ দমেী সুপার িাম ভাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কেরশর মানুরের কসই োবহো 

পূররর্ অিোি রাখরে। আি ভসামাবজে খারত্ িাংলারেরশর বিস্মেের উত্থাি ও অগ্রোো এখি সারাবিরে স্বীকৃত্। এ ধারারে আরও 

গবত্মে েরর ২০৩০ মেম আরের কেশ এিং ২০৪১ এ উন্নত্ িাংলারেশ বিম ভার্ই এখি কেশিাসীর আোঙ্ক্ষা।  
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