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বাাংলাদেদে পারমানববক ববদ্যুৎ ও বকছ ুপ্রাসবিক ভাবনা 

গত ২রা নদভম্বর,২০১১ তাবরদে বাাংলাদেে ও রাবেয়ার মদযু পারমানববক ববদ্যুৎ উৎপােন সাংক্রান্ত এক চবুি স্বাক্ষবরত হয়। 

চুবিদত বাাংলাদেদের পদক্ষ ববজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রী ইয়াদেস ওসমান এবাং রাবেয়ার পদক্ষ রাষ্ট্রীয় আনববক েবি 

সাংস্থা(ROSATOM)-এর মহাপবরচালক সসদগেই বকবরদয়দকা সাক্ষর কদরন। এই চুবি অনুযায়ী রাবেয়া বাাংলাদেদের পাবনার 

ঈশ্বরেীর রূপপূর-এ ১০০০ সমগাওয়াদের দ্যবে ববদ্যুৎ সকন্দ্র ততবর করদব। চুবির ববস্তাবরত প্রকাে করা না হদলও বলা হদয়দছ এই 

ববদ্যুৎ সকদন্দ্র সদবোচ্চ বনরাপত্তা বুবস্থা থাকায় এদত সকান যরদনর েূর্েেনা র্োর সম্ভাবনা সনই। এই প্রকদের প্রাথবমক বুয় যরা 

হদয়দছ প্রায় ১.৫-২ বববলয়ন মাবকেন ডলার। আো প্রকাে করা হদয়দছ ২০১৪ সাদলর মদযু এই প্রকদের কাজ শুরু করা হদব এবাং 

২০১৮ সাদলর মদযু অন্তত একবে সকন্দ্র সথদক ববদ্যুৎ পাওয়া যাদব। বতেমাদন আমাদের ববদ্যুৎ র্ােবত তেবনক প্রায় ১৫০০ 

সমগাওয়াে। এই ববদ্যুৎ র্ােবত পরূদনর জদে সযৌবিক ও কাযেকবর উদেুাগদক আমরা অবশ্যই সাযুবাে জানাদবা। বকন্তু বতেমান 

বাস্তবতায় পারমানববক ববদ্যুৎ -এর বুয়, পবরচালনা, বনরাপত্তা, বজেু-বুবস্থাপনা এবাং আমাদের সেদে এই প্রযুবি পবরচালনার 

প্রদয়াজনীয় েক্ষতা বনদয় বকছ ু সযৌবিক প্রদের সমাযান জরুরী। আমরা এোদন পারমানববক ববদ্যুৎ বক এবাং এর বুয় ও বুবহার 

বনদয় বকছু প্রাসবিক আদলাচনা করার সচষ্টা করব। 

পারমানববক ববদ্যুৎ বক? অবযকাাংে ববদ্যুৎ সকন্দ্রই চদল স্টীম োরবাইদন, সযোদন জ্বালাবন পবু়িদয় পাবনদক বাদে পবরনত করা হয়। 

সসই বাে োরবাইনদক র্ুরায়। এই োরবাইদনর সাদথ সজনাদরের লাগাদনা থাদক। োরবাইন র্ুরদল সজনারাের র্দুর এবাং ববদ্যুৎ 

উৎপন্ন হয়। পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্রও বিক একই প্রবক্রয়া অবলম্বন করা হয়। শুয ুবাে ততবরর জে সয প্রচরু পবরমান তাপ 

প্রদয়াজন হয় তা আদস পারমানববক বববক্রয়া সথদক। সয সভদসদল বা পাদে এই বববক্রয়া র্োদনা হয় তাদক বদল বরয়াক্টর। আর এই 

বববক্রয়ার জ্বালাবন হল ইউদরবনয়াম। ইউদরবনয়াম আবার ২ প্রকার। ইউদরবনয়াম-২৩৫, ইউদরবনয়াম-২৩৮। জ্বালাবন বহসাদব বুবহৃত 

হয় ইউদরবনয়াম-২৩৫। বকন্তু প্রকৃবতদত সয ইউদরবনয়াম পাওয়া যায় তাদত মাে ০.৭২ েতাাংে থাদক ইউদরবনয়াম-২৩৫। বাবকো 

ইউদরবনয়াম-২৩৮। অথচ পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর জে সয যরদনর ইউদরবনয়াম প্রদয়াজন সসোদন কমপদক্ষ ৩ সথদক ৫ েতাাংে 

ইউদরবনয়াম-২৩৫ থাকদত হদব। এজে ববদেষ প্রবক্রয়ায় প্রাকৃবতক ইউদরবনয়াম সথদক ইউদরবনয়াম-২৩৮ পবরমান কবমদয় 

ইউদরবনয়াম-২৩৫ এর পবরমান ববৃি করা হয়। এদক বদল ইউদরবনয়াম এনবরচদমন্ে। একো ইউদরবনয়াম-২৩৫ পরমানুদক ভাঙদল 

২বে বভন্ন পোথে, ২বে বা ৩বে বনউট্রন এবাং প্রচরু তাপ উৎপন্ন হয়। নতুন ২বে বনউট্রন আবার আদরা ২বে ইউদরবনয়াম সক ভাদি। 

এভাদব এো ক্রমাগত বা়িদতই থাদক এবাং প্রচরু পবরমাদন তাপ পাওয়া যায়। এোদক সচইন বরয়াকেন বদল। বকন্তু অবনয়বন্ত্রত সচইন 

বরয়াকেন ববোল পবরমাদন তাপ উৎপন্ন করদব যা ব়ি যরদনর দ্যর্েেনার সৃবষ্ট করদব। এজে সচইন বরয়াকেন সক সবিক ভাদব 

বনয়ন্ত্রন করা প্রদয়াজন। এই বনয়ন্ত্রদনর মুলনীবত েুব সহজ। প্রবতবে ইউদরবনয়াম-২৩৫ পরমানু ভািার সময় সয ২ অথবা ৩ বে বনউট্রন 

পাওয়া যায়, তারাই সচইন বরয়াকেন শুরু কদর। সুতরাাং যবে বনউট্রন গুদলাদক সকান ভাদব সবরদয় সেলা যায় তাহদলই সতা 

বরয়াকেদনর গবত বনয়ন্ত্রন করা যাদব। এই বনউট্রন গুদলাদক সরাদনার জে Boron বা Silver-indium-cadmium সাংকদরর রড 

বুবহার করা করা হয়। এসব রড মুি বনউট্রন সোষন করদত পাদর। এই রডদক বদল কদন্ট্রাল রড। প্রদয়াজন অনুযাবয় কদন্ট্রাল রড 

মুল বরয়াক্টর বা বববক্রয়াস্থদল প্রদবে করাদনা যায়। আবার সবর করা যায়। যেন কদন্ট্রাল রড সববে পবরমাদন ঢুকাদনা থাকদব তেন 

অবযকাাংে বনউট্রন অুাবজবে হদয় যাদব। েদল েুব কম পবরমান ইউদরবনয়াম-২৩৫ ভাঙদব এবাং কম তাপ উৎপন্ন হদব। আবার যেন 

কদন্ট্রাল রড অে পবরমাদন ঢুকাদনা থাকদব তেন কম পবরমান বনউট্রন অুাবজবে হদব, বাবকরা বববক্রয়াদত অাংে সনদব। েদল প্রচরু 

ইউদরবনয়াম-২৩৫ ভাাংদব এবাং ববোল পবরমাদনর তাপ উৎপন্ন হদব। এভাদব প্রদয়াজন অনুযাবয় কদন্ট্রাল রড সক বনয়ন্ত্রন কদর সবিক 

পবরমাদন তাপ উৎপােন করা সম্ভব। আর প্রদয়াজন অনুযাবয় সবিক পবরমাদন তাপ উৎপােন করা সগদল, সাযারন স্টীম োরবাইদনর 

মাযুদমই ববদ্যুৎ উৎপােন সম্ভব। পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্র বাষ্পদক োরবাইদন বুবহাদরর পর কুবলাং োওয়াদরর মাযুদম পাবনদত 

পবরণত কদর আবার বরদয়ক্টদর সেরত পািাদনা হয়। প্রদয়াজদন অবতবরি বাষ্প বচমবন বেদয় সবর কদর সেওয়া হয় ও নতুন পাবন বাবহর 

সথদক সরবরাহ করা হয়। চুল্লীর মদযু পাশ্বেপ্রবতবক্রয়ায় সযসব সতজবিয় পাবেেদকল প্রস্তুত হয় তারমদযু Deuterium ও tritium 
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অেতম। এগুদলা পাবনর হাইদরাদজন পরমাণুর সাদথ বনউট্রন যুি হদয় সৃবষ্ট হয়। সকান কারদণ বরদয়ক্টর বন্ধ কদর বেদলও কদয়কবেন 

পযেন্ত বরদয়ক্টদরর সভতর উচ্চ তাপমাো থাদক। কারণ পারমাণববক বববক্রয়া হিাৎ কদর সম্পূণে থাবমদয় সেয়া যায় না। তাই বরদয়ক্টর বন্ধ 

কদর বেদলও বডদজল সজনাদরের অথবা বুক আপ সজনাদরের বেদয় পাম্প চাবলদয় বরদয়ক্টদর পাবনর প্রবাহ সচল রাো হয়। বডদজল 

সজনাদরের কাজ না করদল বুাোবর বুাবহার কদর পাম্প সচল রাোরও বুবস্থা আদছ। এই পাবনর প্রবাহ যবে সকান ভাদব বন্ধ হদয় 

যায়, তদব বরদয়ক্টদরর তাপমাো সকানভাদবই বনয়ন্ত্রণ করা যাদব না, েদল ভয়াবহ ববদফারণ র্েদব। উদল্লেু, সাম্প্রবতক কাদল (18 

March, 2011) জাপাদনর েুকুবেমা পারমাণববক চুবল্ল একই সাদথ প্রচন্ড ভূবমকম্প ও সুনাবমর আর্াদত মারাত্নকভাদব ক্ষবতগ্রদস্থর 

কারদণ ববকে পাম্পগুদলা নষ্ট হদয় যাওয়ায় চুবল্লদত পাবন সরবরাহ সচল রাো সম্ভব হয়বন। যার েদল অবতবরি তাপমাোর কারদণ 

ববদফারণ র্দে। পাবনর বুবহাদরর তারতদমুর উপর বভবত্ত কদর পারমাণববক ববদ্যুৎ সকন্দ্রদক দ্যইভাদগ ভাগ করা যায়: Pressurized 

Water Reactor ও Boiling Water Reactor। এোদন আমরা পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্র বকভাদব ববদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সস সম্বদন্ধ 

একবে সাযারন যারনা সপলাম। বকন্তু রূপপূর পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্র সকান প্রবক্রয়ায় ববদ্যুৎ উৎপােন করা হদব সস সম্বদন্ধ সুষ্পষ্ট 

কদর বকছু বলা হয়বন, শুযু হলা হদয়দছ এদত সবোযুবনক প্রযুবি অনুসরণ করা হদব। আমরা যতেূর জাবন ROSATOM কতৃেক 

প্রদয়াগকৃত সবোযুবনক প্রযুবি হদে VVER-1000 যা আসদল Pressurized Water Reactor (PWR) এর একবে আযুবনক রূপ। 

ROSATOM-এর পক্ষ সথদক োবব করা হদয়দছ এই প্রযুবিদত সকান যরদনর েূর্েেনা র্োর সকান সম্ভাবনা সনই, এবে ১০ মাোর 

ভূবমকম্প এবাং ভারী যােীবাবহ ববমাদনর আর্াত সহ্য করার ক্ষমতা রাদে। বকন্তু তাদের এই োবব কতেুকু সযৌবিক তা বনদয় সদেদহর 

অবকাে আদছ। কারন ববেুাত পবরদবেবােী সাংগিন GREENPEACE তাদের প্রকােনায় vver-1000 বসবরদজর বনউবিয়ার 

পাওয়ার প্ল্ুান্ে-এর সবে বকছ ুকাবরবগবর ত্রুবের কথ উদল্লে কদরদছ এবাং এই যরদনর ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর ভারী যােীবাবহ ববমাদনর আর্াত 

সহ্য করার ক্ষমতা বনদয় সবে বকছ ুপ্রে তুদলদছ । GREEN PEACE-এর োবব অনুযাবয় এই যরদনর বরদয়ক্টর ৭০-এর েেদকর 

জামোন প্রযুবিদত বনবমেত বরদয়ক্টদরর সচদয়ও অবনরাপে। এছা়িা ভারদতর তাবমলনা়িুু্র KOODANKULAM পারমানববক ববদ্যুৎ 

সকন্দ্র-এ স্থাবপত এই বসবরদজর বরদয়ক্টর বনদয়ও যদথষ্ট ববতকে আদছ। এর বববভন্ন কাবরগবর ত্রুবে, সযমন-সভদসদলর Material of 

construction ভিুর হওয়ার সম্ভাবনা, েূর্েেনায় কদন্ট্রাল রডগুদলা কাজ না করার সম্ভাবনাসহ আরও সবেবকছু কাবরগবর ত্রুবের কথা 

জাবনদয় John Hallam(Nuclear Campaigner, Friends of the Earth Sydney), Uday Kumar(Co- Director of Programs, 

Institute of Race and Poverty, University of Minnesota), Valdimir Sliviak(Social- Ecological Union, Russia), 

Profesor Alexey Yablokov (Centre for Russian Environmental Policy) সহ আরও সবে কজন স্বনামেুাত বুবি সকরালা, 

তাবমলনাডু, অন্ধপ্রদেে এবাং নয়াবেবল্লর মূেুমন্ত্রীর কাদছ একবে বচবি সলদেন। এছা়িা তুরদের Akkuyu-সত এই যরদনর 

পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর ববরুদি স্থাবনয় জনগন ও ববদেষজ্ঞদের আপবত্ত এেন আদোলদন পবরনত হদয়দছ।  

পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর বুয়ঃ এই যরদনর ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর বনমোন েরচ সাযারন ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর তুলনায় অদনক সববে। আমাদের 

সেদে সয যরদনর ববদ্যুৎ সকন্দ্র(PWR type) বনমোন হদব সসই যরদনর সাম্প্রবতক বকছ ু ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর েরচ আমরা সেবে- ২০০৮ 

সাদল তুরদে দ্যবে AP1000 ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোদনর জে Florida Power & Light Company সবেদমাে ১১.৫-১৬ বববলয়ন মাবকেন 

ডলার বনমোন বুয় বহদসব সেোয়( কুাবপোল কস্ট, কুবলাং োওয়ার কস্ট, লুান্ড কস্ট এবাং ট্রান্সবমেন কস্ট সহ)। ২০০৮ সাদল 

Florida Progress Energy সর্াষণা কদর দ্যবে AP-1000 বসবরদজর ১০০০ সমগাওয়াদের ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোদন সবেদমাে ১৪ বববলয়ন 

ডলার েরচ প়িদব( কুাবপোল কস্ট, কুবলাং োওয়ার কস্ট, লুান্ড কস্ট এবাং ট্রান্সবমেন কস্ট সহ)। একইভাদব Virgil C. Summer 

Nuclear Generating Station ১০০০ সমগাওয়াদের দ্যবে ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোদন েরচ পদ়িদছ প্রায় ১০ বববলয়ন ডলার। উপদরর 

প্রদতুকবে উোহারন মাবকেন যুিরাদষ্ট্রর সকাম্পাবন দ্বারা বনবমেত। রাবেয়া বা চীদনর সকাম্পাবনগুদলার েরচ বকছুো কম। ২০০৯ সাদলর 

বহদসদব চারবে AP-1000 চীনা ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর শুযু বনমোন বুয় পদ়ি ৮ বববলয়ন ডলার। রাবেয়ায় Nizhny Novgorod-এ দ্যবে 

১২০০ সমগাওয়াে ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোদন প্রবতবে ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর শুযু বনমোন বুয় পদ়িদছ ৩ বববলয়ন ডলার কদর। এর সাদথ 

লাইদসবন্সাং বে, ট্রান্সবমেন কস্টসহ অোে বুয় সযাগ করদল তা আরও অদনক সববে হদব। পারমানববক ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোদনর সময় 

এবাং এর বনমোন েরচ বনদয় সবে বকছ ুসেদের বতি অবভজ্ঞতা আমাদের সামদন আদছ। তার বকছ ুউোহারন এোদন উদল্লে করা হল- 
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ব্রাবজদলর ANGRA-1 ববদ্যুৎ সকন্দ্রবের প্রকে বুয় বছল ৩২০ বমবলয়ন মাবকেন ডলার এবাং এবে ৫ বছদরর মদযু উৎপােদন যাওয়ার 

কথা। বকন্তু ১৩ বছর পর এবে উৎপােদন যায় এবাং েরচ হয় প্রায় ২ বববলয়ন মাবকেন ডলার। ব্রাবজদলর ANGRA-2 ববদ্যুৎ সকন্দ্রবের 

প্রকে বুয় বছল ১.৬ বববলয়ন মাবকেন ডলার এবাং এবে ৮ বছদরর মদযু উৎপােদন যাওয়ার কথা। বকন্তু ২৬ বছর পর এবে উৎপােদন 

যায় এবাং েরচ হয় প্রায় ১০ বববলয়ন মাবকেন ডলার। কানাডার Darlington Nuclear Generating Station সকদন্দ্রর প্রাথবমক বুয় 

যরা হদয়বছল ৭.৪ বববলয়ন মাবকেন ডলার, অথচ েরচ হদয়দছ ১৪.৫ বববলয়ন মাবকেন ডলার। বেনলুাদন্ডর Olkiluoto-৩ ববদ্যুৎ 

সকদন্দ্রর প্রাথবমক বুয় যরা হদয়বছল ৪.১ বববলয়ন ডলার। বনযোবরত সমদয়র ৩৭ মাস পদর কাজ সেষ হদল সেো যায় প্রায় ৫০% 

সববে বুয় হদয়দছ। সবদচদয় ব়ি কথা বাাংলাদেদে ববদ্যুৎ উৎপােদনর োবয়ত্ব সয সাংস্থাদক সেয়া হদয়দছ সসই ROSATOM সোে 

রাবেয়ার বদুক একই যরদনর(VVER-1000) ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোদন অদনক সববে সময় এবাং েরচ বনদে। রাবেয়ার পবরদবেবােী 

সাংগিন ECO DEFENCEএর Co-Chairman Vladimir Slivyak-এর সেয়া তথু অনুযাবয় রাবেয়ার মাবেদত এক একবে 

VVER-1000 বসবরদজর ববদ্যুৎ সকন্দ্র বসাদত েরচ পদ়ি কমপদক্ষ ৩ বববলয়ন মাবকেন ডলার এবাং বাাংলাদেদে বসাদত সগদল তা 

নূু্েতম ১.৫-৪ গুন সববে েরচ প়িদব। সসই বহদসদব আমাদের প্রবতবে ১০০০ সমগাওয়াে ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর বনমোন েরচ প়িদব 

কম্পদক্ষ ৪.৫ বববলয়ন ডলার(১.৫ গুন যরদল) বা ৩৩ হাজার সকাবে োকা অথোৎ ১০০০ সমগাওয়াদের দ্যবে ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোন 

করদতই েরচ প়িদব প্রায় ৬৬ হাজার সকাবে োকা। সযোদন ববদ্যুৎ উন্নয়ন সবাদডের ভববষ্যৎ পবরকেনায় ৫ বে ৫০০ সমগাওয়াে 

কয়লাবভবত্তক ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোদনর েরচ যরা হদয়দছ ৩.৫ বববলয়ন ডলার। অথচ আমরা সেেলাম রূপপূর পারমানববক ববদ্যুৎ 

সকদন্দ্রর দ্যবে ১০০০ সমগাওয়াে ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর বনমোন েরচ যরা হদয়দছ মাে(!) ১.৫-২ বববলয়ন ডলার। এো বকদসর বভবত্তদত এবাং 

এদত সকান সকান বুয় অন্তেভিু তা বকছুই প্রকাে করা হয়বন। অথচ জনমদন এমন একো যারনা সেয়া হদে সযন এই ১.৫-২ বববলয়ন 

ডলার েরচ করদলই আমরা উৎপােদন সযদত পারব। এোদন আদরকবে তথুও যদথষ্ট সদেহ উদেগকারী। আো প্রকাে করা হদয়দছ 

রূপপূর পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর কাজ ২০১৭-২০১৮ সাদলর মদযু সম্পন্ন হদব। অথচ যেন আমরা সেবে একই যরদনর বরদয়ক্টর 

রাবেয়ার মাবেদত বসাদতই কমপদক্ষ ৯ বছর সময় লাদগ। এদক্ষদে সকল ডকুদমদন্েেন এবাং লাইদসবন্সাং-এর কাজ সম্পন্ন করা 
বছল(যা করদত কমপদক্ষ ২বছর সময় লাদগ)। তাই এই আোবাদের বভবত্ত বক তা যদথষ্ট প্রদের উদেগ কদর পারমানববক ববদ্যুৎ 

সম্বদন্ধ একবে সাযারণ যারনা হল এর উৎপােন েরচ অদনক কম। বকন্তু WIKIPEDIA সথদক প্রাপ্ত তথু অনুযায়ী আমরা সেেদত 

পাবে সয পারমানববক ববদ্যুৎ-এর েরচ বরঞ্চ অোে ববদ্যুৎ-এর তুলনায় সববে।  
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এোদন ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর বনমোন েরচ, জ্বালাবন েরচ, অপাদরেন এবাং সমবন্েদনন্স েরচ অন্তেভুি করা হদয়দছ বকন্তু Decommissioning 

Costবহদসদব যরা হয়বন। পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর Decommissioning এর জেও একবে ব়ি অাংদকর বাদজে বরাদ্দ রােদত 

হয়। উোহারনসরূপ- যুিরাদষ্ট্রর Maine Yankee সকন্দ্র বদন্ধর জে েরচ হদয়বছল ৬৩৫ বমবলয়ন মাবকেন ডলার, Connecticut 

Yankee সকন্দ্র ব সন্ধর জে েরচ হদয়বছল ৮২০ বমবলয়ন মাবকেন ডলার, Exelon -Zion 1 & 2 সকন্দ্র দ্যবে বদন্ধর জে েরচ হদয়বছল 

৯০০-১১০০ বমবলয়ন মাবকেন ডলার। উপদরর তথু উপাত্তগুদলা পারমানববক ববদ্যুৎ-এর েরচ বনদয় আমাদের মদন সশ্বতহস্থী পালন 

করার এক ভয়াবহ আোংকা জাগায়। 

পারমানববক বজেু ঃ  প্রবতবে পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্র গদ়ি প্রবত মাদস ২০-৩০ েন উচ্চমাোর পারমানববক বজেু বনগেত হয়। এই 

পারমানববক বজেু পবরদবদের জে অতুন্ত ক্ষবতকর এবাং এর আয়ুোল অতুন্ত সববে। পারমানববক ববদ্যুৎ সকন্দ্র সথদক বনগেত অবত 

উচ্চমাোর সতজবিয় পোদথের মদযু রদয়দছ Technetium-99 (হাে লাইে ২২০০০০ বছর), iodine-129(হাে লাইে ১৫.৭ 

বমবলয়ন বছর), Neptunium-237(হাে লাইে ২ বমবলয়ন বছর), Plutonium-239(হাে লাইে২৪০০০ বছর)। সবদচদয় আোংকার 

কথা এোই সয এই পারমানববক বজেু বুবস্থাপনার সবিক উপায় এেনও আববষ্কার করা যায়বন। এই সকল পারমানববক বজেু সথদক 

কুান্সারসহ আরও অদনক জবেল সরাগ হওয়ার সম্ভাবনা থাদক। ২৯ জানুয়াবর ২০০০ বনউইয়কে োইমস-এর এক বরদপাদেে জানা যায়, 

বদ্বতীয় ববশ্বযুি সথদক আজ পযেন্ত সসোদন পারমাণববক অস্ত্র কারোনায় কমেরত ৬ লাে মানুষ কুান্সাদর আক্রান্ত হদয়দছ। এছা়িা 

অদনদকই জাদনন না সয পারমানববক ববদ্যুৎ সকন্দ্র সথদক ক্ষবতকারক বগ্রনহাউজ গুাসও উৎপন্ন হয়। যুিরাদষ্ট্র এই বজেু বুবস্থাপনার 

জে একবে োন্ড রদয়দছ, যার পবরমাণ ২৪ বববলয়ন ডলার।আমাদের সেদে এর েরচ সমদন্ধ সকান যারনা সেওয়া হয়বন। বলা হদে 

২৫ বছর পযেন্ত উচ্চমাোর পারমানববক বজেু রাবেয়ায় বনদয় যাওয়া হদব। বকন্তু এই তাদের এই আশ্বাদসর পরও পুদরাপুবর বনবিন্ত 

হওয়া যায় না। কারন সোে রাবেয়ার পবরদবেবাবেরা োবব করদছ সয ROSATOM-এর এই বিদবুর মাদে োাঁবক আদছ। কারন 

রাবেয়ার আইন অনুযাবয় সকবলমাে পনুঃপ্রবক্রয়াজাতকৃত পারমানববক বজেুই শুযুমাে আমোবন করা যাদব, অথচ VVER-1000 

বসবরদজর বজেু পনুঃপ্রবক্রয়াজাত করার পিবত এেনও পযেন্ত তারা আববষ্কার করদত পাদরবন। আর এই ২৫ বছদর সকান প্রবক্রয়ায় 

রাবেয়ায় বজেু পািাদনা হদব তা ববস্তাবরত বলা হয়বন। ২৫ বছর পদর(এই যরদনর ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর Operational life সাযারনত ৩৫ 

বছর) এর বজেু বুবস্থপনা বক হদব তা বনদয়ও বকছ ুবলা হয়বন। এই বজেু বনষ্কােদনর সমস্যা ছা়িা আরও সমস্যা আদছ। পারমাণববক 

চুল্লীদক িাণ্ডা রাোর জে তাদক বর্দর িাণ্ডা পাবনর প্রবাহ চালাদনা হয় (জাপাদন দ্যর্েেনা র্দেবছল ওই পাবন িান্ডা করার প্রযুবি বা 
কুবলাং বসদস্টম অচল হদয় প়িায়)। যবে সকাদনাভাদব ওই পাবনর পাইদপ বছে বা োেল সৃবষ্ট হয় তাহদল প্রবতবেন চুলস্নীদত বুবহৃত 

ববপুল পবরমাণ পাবন সতজবিয়তাযুি হদয় প়িদব। এর েদল ওই পাবন বনষ্কােদনর জে বুবহৃত নেী বা সাগদরর পাবনও েূবষত 

করদব। জাপাদনর েকুুবেমা ও আদমবরকার বি মাইল আইলুাদন্ডর র্েনায় আমরা জাবন সতজবিয়তাযুি পাবন এই মূল পাবনর 

প্রবাদহর সাদথ বমদে আদেপাদের ববস্তীনে এলাকার, এমনবক প্রোন্ত মহাসাগদরর ওপাদরর জনগণদকও ববরাে স্বাস্থুেুাঁবকর মাদে 

সেদলদছ। 

েরূ্েেনাঃ পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর সবদচদয় ব়ি ববপে হল নানা রকম েূর্েেনা র্োর সম্ভাবনা যা কেদনাই উব়িদয় সেয়া যায় না। 

ইবতমদযু সবদচদয় আযুবনক প্রযুবি ও বনরাপত্তামূলক মান সাংরক্ষনকারী দ্যবনয়ার উন্নত সেেগুদলাদতই সছােব়ি বমবলদয় অসাংেু 

পারমানববক েূর্েেনা র্দেদছ। সোে যুিরাদষ্ট্র কদয়কবে সাংগিন জবরপ অনুসাদর সকবলমাে ১৯৮৭ সাদলই সস সেদের বাবণবজুক 

উদদ্দদশ্য বুবহৃত েবিদকন্দ্রগুদলাদত ২৮১০ বে েূর্েেনা র্দেদছ। তাছা়িা ১৯৭৯ সাদলর সপবন্সদভভবনয়ার বি মাইল আইলুান্ড সকদন্দ্র 

েূর্েেনার েদল তাৎক্ষবনকভাদব ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ তাদের বাসস্থান সছদ়ি চদল সযদত বাযু হদয়বছল। এছা়িা ১৯৮৬ সাদল 

তৎকালীন সসাবভদয়ত ইউবনয়দনর সচরদনাববল েূর্েেনা এযাবৎকাদলর ইবতহাদস র্দে যাওয়া সবদচদয় ব়ি েূর্েেনা। এর েদল 

আক্রাদন্তর সাংেুা ৭০ লক্ষ, যার মদযু এেন পযেন্ত মারা বগদয়দছ ৩০ হাজার মানুষ। সম্প্রবত র্দে যাওয়া জাপাদনর েকুুবেমা েূর্েেনায় 

প্রাথবমকভাদব ৩ জন বনহত হয়। এই েূর্েেনার েদল সসোনকার সতজবিয়তার মাো বহুগুন ববৃি পায়, যার েদল কৃবষ পণু, পানীয় 
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জল, নেী এবাং সাগদরর পাবন, ভূ-গভেস্থ পাবন, গহৃপাবলত পশু এবাং সদবোপবর ববস্তীণে এলাকার মানুদষর স্বাদস্থুর উপর বুাপক 

ক্ষবতকর প্রভাব পদ়ি। এমনবক মাবকেন যুিরাদষ্ট্রও স্বাভাববদকর সচদয় সববে মাোর সতজবিয়তার সন্ধান পাওয়া যায়। পারমানববক  

ববদ্যুৎ সকদন্দ্রর ভববষ্যৎঃ সম্প্রবত জাপাদনর েকুুবেমায় র্দে যাওয়া ববপযেদয়র পর পবৃথবীর বববভন্ন সেদে পারমানববক ববদ্যুৎ-এর 

ভববষ্যত বনদয় নতুনভাদব ভাবা হদে। উন্নত ববদশ্বর বহু সেে নতুনভাদব পারমানববক ববদ্যুৎ উৎপােন না করার সর্াষনা বেদে। 

এমনবক বতেমাদন চালু থাকা ববদ্যুৎ সকন্দ্রগুদলা বদন্ধ ববোল অাংদকর বাদজে বরাদ্দ করদছ। জামোবন ২০২২, সবলবজয়াম ২০২৫ এবাং 

সুইজারলুান্ড ২০৩৪ সাদলর মদযু সকল পারমানববক ববদ্যুৎ সকন্দ্র বদন্ধর সর্াষনা বেদয়দছ। েূর্েেনার পর জাপান পারমানববক 

ববদ্যুৎ সথদক সদর আসার সর্াষনা বেদয়দছ। এছা়িা তাইওয়ান, সবলবজয়াম সহ আরও সবে বকছ ুসেে পারমানববক ববদ্যুৎ হদত সদর 

আসার পবরকেনার কথা সর্াষনা কদরদছ। সমাে চাবহোর প্রায় ৭০ ভাগ পারমানববক ববদ্যুৎ সথদক উৎপােন করা ফ্রাদন্সর সরকারও 

ববদ্যুৎ সকন্দ্রগুদলা বন্ধ কদর সেওয়ার জে জনগদনর প্রবল চাদপর মুদে আদছ। সবদচদয় ব়ি বুাপার হল পবৃথবী়ি সবদচদয় সববে 

পারমানববক ববদ্যুৎ-এর অবযকাবর এবাং সবদচদয় সববে পারমানববক ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোনকাবর সেে মাবকেন যুিরাষ্ট্র তার বনদজর সেদে 

১৯৯৬ সাদলর পর সথদক বাবনবজুকভাদব আর সকান ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোন কদরবন। এই ববশ্ববাস্তবতায় আমাদের মত একবে সেদে 

পারমানববক ববদ্যুৎ সকন্দ্র বনমোন করা কতেুকু সযৌবিক হদব তা ববদবচনার ববষয়। ববদেষ কদর জনসাংেুার র্নদত্বর বেক বেদয় েীদষে 

অবস্থনকারী বাাংলাদেদের মত তৃতীয় ববদশ্বর এক সেদে বনউবিয়ার ববদ্যুৎ সকদন্দ্র সকান একবে েূর্েেনা সয ভয়াবহ ববপযেদয়র সূচনা 

করদব তা কেনা করার সাযু আমাদেও সনই। েকুুবেমা েূর্েেনার পদর জামোবনর চুাদন্সলর বদলদছন,’জাপান অতুন্ত উন্নত বেেরাষ্ট্র 

হওয়া সদেও প্রাকৃবতক েূদযোদগর েদল সাংর্বিত পারমানববক দ্যর্েেনায় তারা অসহায়’। জাপান এবাং জামোবনর মত রাষ্ট্র যবে 

বনদজদের আবনরাপে মদন কদর তদব সকান েূদযোদগ বাাংলাদেদের অবস্থা কেনাও করদত পাবর না।সবদচদয় ব়ি কথা এই প্রযুবির 

বকছুমাে আমরা এেনও আয়ে করদত পাবরবন। আমাদের সেদের গুাস এবাং বডদজল চাবলত ববদ্যুৎ সকন্দ্রগুদলা সমরামত করদতই 

যাোদন ববদেবে প্রদকৌেলীদের ডাক পদ়ি সসোদন পারমানববক ববদ্যুৎ সকদন্দ্র সাংর্বিত সকান একবে েূর্েেনায় অপর সেদের 

প্রযুবিববেদের উপর বনভের করা ছা়িা আমাদের সকান উপায় থাকদব না। আমরা ববজ্ঞাদনর অে সযদকান আববষ্কাদরর মদতা পরমাণু 

েবির বুবহাদরর ববরুদি নই। বকন্তু এর সম্পদকে সমুক জ্ঞান, েক্ষতা-অবভজ্ঞতা ও পণূে বনয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আয়ে করা ছা়িা বুবহাদরর 

সয েুাঁবক রদয়দছ তা এ়িাদনার পদক্ষ। এছা়িা আমাদের গুাস এবাং কয়লার মজুে যবে আমরা যথাযথভাদব বুবহার করদত পাবর 

তাহদল বনকে ভববষ্যদত আমাদের সকাদনা জ্বালাবন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বকন্তু আমাদের সেদের োসকদের সযাগসাজদস 

বহুজাবতক সকাম্পাবনগুদলা গুাস সক্ষেসমূদহ হস্তগত করদছ। সেদের কয়লা সম্পে বনদয়ও নানামুেী চক্রান্ত চলদছ। প্রস্তাববত েস়িা 

কয়লানীবত এবাং মদডল বপএসবস ২০০৮ দ্যদোদতই যথাক্রদম কয়লা এবাং গুাস রপ্তাবনর সুদযাগ রাো হদয়দছ। অথেু াৎ আমাদের 

োসকদের ইো আমাদের বনদজদের সম্পে বুবহার কদর সমস্যার বেদক নয় বরঞ্চ তারা একবেদক সযমন সেদের সম্পে বহুজাবতক 

সকাম্পাবনগুদলার হাদত তুদল বেদত চায় অপরবেদক এই সমস্যার সমাযাদন ববদেেী পবুজাঁ এবাং প্রযুবি এদেদে সডদক আনদত চায় 

শুযুমাে বনদজদের েূনেীবতর সুদযাগ ততবর করার জে। পারমানববক ববদ্যুৎ বনদয় সযসব প্রে এবাং ববভ্রাবন্ত সাযারন মানুদষর মাদে 

আদছ তার সমাযান না কদর তা বনমোদনর উদেুাগ বনদল সসবেও একই যরদনর সদেদহর উদেগ করদব। আমরা আো করব সরকাদরর 

পক্ষ সথদক অববলদম্ব এই বুাপাদর সকল ববভ্রাবন্ত কাোদনার উদেুাগ সনয়া হদব। 


