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cUf‚wg

Rjevqy cwieZ©b welqK c¨vwim Pzw³ ¯v̂ÿ‡ii gvÎ GK gvm ci 

hLb c„w_ex Ry‡o G Pzw³ ev Í̄evq‡bi †KŠkj I Dcvq wb‡q e¨vcK 

Av‡jvPbv Pj‡Q, ZviB g‡a¨ 2016 mv‡ji Rvbyqvwi gv‡m Gkxq 

AeKvVv‡gv wewb‡qvM e¨vsK (GAvBAvBwe) AvbyôvwbKfv‡e Kvh©µg 

ïiæ K‡i1| Rjevqy cwieZ©‡bi SuywK †gvKv‡ejvq K‡ZvUv ¸iæZ¡ 

†`qv `iKvi Zvi AvjvgZ cÖwZw`bB evo‡Q| Rjevqy cwieZ©b 

welqK AvšÍmiKvwi c¨v‡bj (AvBwcwmwm)Õi mv¤úªwZK cÖwZ‡e`b 

Abymv‡i Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfve B‡Zvg‡a¨ co‡Z ïiæ K‡i‡Q| 

RvwZm‡•Ni G KwgwU mZK© K‡i‡Q †h, ˆewk¦K ZvcgvÎv e„w×i nvi 

1.50 †mjwmqv‡mi g‡a¨ ivL‡Z n‡j ÒmvgvwRK Rxe‡bi me ch©v‡q 

Riæwi wfwË‡Z, `xN©‡gqvw` I e„nr gvÎvq cwieZ©b Avb‡Z n‡eÓ| 

Gi A_© n‡jv, 2030 mv‡ji g‡a¨ gvbem„ó Kve©b wbM©g‡bi nvi 

2010 mv‡ji Zzjbvq 45% Kwg‡q Avb‡Z n‡e2| 

ïiæ †_‡KB GAvBAvBwe e‡j Avm‡Q †h Gi g~jgš¿ n‡e, Òÿz`ª, 

¯”̂Q I meyRÓ (wjb, wK¬b A¨vÛ wMÖb)3| 2017 mv‡ji ÔR¡vjvwbLvZ 

welqK †KŠkjc‡ÎI (BGmGm) GB g~j¨‡eva mvg‡b wb‡q Av‡iv 

¯úó K‡i ejv n‡q‡Q, c¨vwim Pzw³, mK‡ji Rb¨ R¡vjvwb Ges 

†UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv (GmwWwR)Õi AvIZvq 2030 mv‡ji g‡a¨ 

†UKmB Dbœqb wbwðZ Kivi Rb¨ FYMÖnxZv †`k¸‡jvi Òjÿ¨ I 

cÖwZkÖæwZÓ c~i‡Y GAvBAvBwe mnvqZv Ki‡e4| Gi Av‡M c¨vwim 

Pzw³ I GmwWwR AR©‡bi Rb¨ MwVZ eûcvwÿK e¨vsK¸‡jvi 

(GgwWwe) †Rv‡U GAvBAvBwe †hvM`vb K‡i5| 

Ggb D”PvKv•ÿvi D”PgvÎvi cÖPvi m‡Ë¡I GAvBAvBwe Kx Dcv‡q 

ev Í̄weKB ÔmeyRvwqZÕ n‡e Zv GLbI cwi¯‹vi bq| 2019 mv‡ji 

†kl bvMv` GAvBAvBwe 63wU cÖKí nv‡Z wb‡q‡Q hvi †gvU ev‡RU 

12 wewjqb Wjvi| GB ev‡R‡Ui cÖvq 20% UvKv wM‡q‡Q Rxevk¥ 

R¡vjvwb Lv‡Z| Gi gv‡b n‡jv, GAvBAvBweÕi R¡vjvwb Lv‡Zi †gvU 

wewb‡qv‡Mi A‡a©‡KiI †ewk †M‡Q Rxevk¥ R¡vjvwb‡Z| Gi g‡a¨ 

ga¨ ’̄ZvKvix Avw_©K cÖwZôvb¸‡jv‡K †`qv FY aiv nqwb| 

Ab¨w`‡K, bevqb‡hvM¨ R¡vjvwb Lv‡Z e¨q Kiv n‡q‡Q LyeB mvgvb¨, 

hv †gvU wewb‡qv‡Mi gvÎ 7 kZvsk6| 

GB cÖwZ‡e`‡bi gva¨‡g GAvBAvBweÕi bxwZgvjv I Kvh©µg 

hvPvB‡qi ga¨ w`‡q ÔmeyRvqbÕ welqK `vwemg~n cixÿv Kiv 

n‡q‡Q| G‡ÿ‡Î Rxevk¥ R¡vjvwb Lv‡Z, we‡klZ evsjv‡`‡k, 

e¨vsKwUi wewb‡qvM ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| Rjevqy cwieZ©‡bi 

†bwZevPK cÖfv‡ei d‡j c„w_exi m‡e©v”P SzuwKc~Y© †`k¸‡jvi g‡a¨ 

evsjv‡`k Ab¨Zg| GQvov evsjv‡`k c¨vwim Pzw³‡Z ¯v̂ÿiKvix 

cÖ_g †`k¸‡jvi GKwU Ges GAvBAvBweÕi cÖwZôvZv m`m¨7| GLb 

ch©šÍ GKwU cÖKí Qvov evsjv‡`‡k GAvBAvBweÕi wewb‡qvMK…Z me 

cÖKíB R¡vjvwb Lv‡Z| evsjv‡`‡k GAvBAvBweÕi R¡vjvwb cÖKí¸‡jv 

mw¤§wjZfv‡e GAvBAvBweÕi †gvU cÖK‡íi cÖvq 20% Ges †gvU 

wewb‡qv‡Mi 11%, wKš‘ GKUv cÖKíI bevqb‡hvM¨ R¡vjvwb Lv‡Z 

†bqv nqwb|

 

GAvBAvBweÕi wewb‡qv‡Mi LvZmg~n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* R¡vjvwbi aib D‡jøL †bB Ggb cÖKí¸‡jv R¡vjvwb (Ab¨vb¨) Lv‡Zi AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q| †hgb : we`y¨r mÂvjb I weZiY cÖKí| 

Z_¨m~Î : GAvBAvBweÕi Aby‡gvw`Z cÖKímg~n, wW‡m¤̂i 2019 (https://www.aiib.org/en/projects/approved/index html) 

  



5 

 

†jvfbxq jÿ¨ I PUK`vi k~b¨Mf© kã e¨envi K‡i 

`„p ev¯Íevqb wb‡ ©̀wkKv, nvwZqvi I kZ©vejx 

wbwðZ Kiv hvq bv| 

- Rvg©vbIqvP I Ab¨vb¨, 2018 

 

GAvBAvBwe I Rjevqy cwieZ©b welqK jovB 

c¨vwim Pzw³‡Z ÔRjevqy cwieZ©‡bi ûgwK †gvKv‡ejvq Riæwi 

wfwË‡Z djcÖm~ I cÖMwZkxj mvov †`qviÕ AvnŸvb Rvbv‡bv 

n‡qwQ‡jv| G Pzw³‡Z ¯v̂ÿiKvix cÿmg~n c„w_exi ZvcgvÎv 

wkíwecøec~e© mg‡qi Zzjbvq 1.50 †mjwmqv‡mi g‡a¨ ivLvi 

cÖwZkÖæwZ w`‡qwQ‡jv| ÔwMÖbnvDR M¨vm Kgv‡bv I Rjevqy-mwnòz 

Dbœq‡bi w`‡K c`hvÎvÕi Rb¨ A_©cÖevnI Gi AšÍf©~³8| 

cÖv_wgK ch©v‡q c¨vwim Pzw³ Abymv‡i Kvh©µg ciPvjbv Ges 

meyRvq‡bi c‡ÿ cÖwZkÖæwZ w`‡jI G cÖwZkÖæwZ Kxfv‡e 

GAvBAvBweÕi bxwZgvjv I Kg©m~wP‡Z cÖwZdwjZ n‡q‡Q Zvi bwRi 

LyeB mvgvb¨| R¡vjvwbLvZ welqK †KŠkjc‡Î (BmGmGm) 

bevqb‡hvM¨ R¡vjvwbi Dci ¸iæZ¡v‡ivc Kiv n‡q‡Q Ges m`m¨ 

†`k¸‡jv‡K ÔKve©bmvkÖqx R¡vjvwbi wgkÖYÕ ˆZwii w`‡K AMÖmi nevi 

K_v ejv n‡q‡Q| Avevi GKB †KŠkjc‡Î e¨wZµg wn‡k‡e Kqjv 

I †ZjwfwËK we ỳ¨r‡K‡› ª̀ mnvqZvi cÖwZkÖæwZ †`qv n‡q‡Q hw` Zv 

ÔKve©bmvkÖqxÕ nq Ges Ab¨vb¨ evqexq kZ© c~iY Ki‡Z cv‡i| 

Gw`K w`‡q GAvBAvBwe cÖMwZkxj †Zv bqB eis Ab¨vb¨ eûcvwÿK 

e¨vs‡Ki †P‡q A‡bK †cQ‡b c‡o Av‡Q| GgbwK wek¦e¨vsKI 2013 

mvj †_‡K KqjvLv‡Z FY weZiY eÜ K‡i w`‡q‡Q| 2017 mv‡j 

wek¦e¨vsK †NvlYv K‡i †h, 2020 mvj †_‡K M¨vm I †ZjLv‡ZI 

FY cÖ`vb Ki‡e bv, hw`I GB †NvlYvq e¨wZµg †hvM Kiv n‡q‡Q9| 

2018 mv‡j Rvg©vbIqvP-Gi GK M‡elYv cÖwZ‡e`‡b ejv n‡q‡Q 

†h, GAvBAvBwe GLbI c¨vwim Pzw³i kZ©vejx c~i‡Yi Rb¨ †gŠwjK 

bxwZgvjv ˆZwi K‡iwb10| 

GKBfv‡e, R¡vjvwbLvZ welqK †KŠkjc‡Î GAvBAvBwe cÖwZkÖæwZ 

w`‡q‡Q †h, ÒR¡vjvwb‡Z cÖ‡ekvwaKvi welqK GmwWwR-7 (†UKmB 

Dbœqb jÿ¨gvÎvi 7 b¤̂i jÿ¨) AR©‡bi Rb¨ m`m¨ ivóª¸‡jv‡K 

mnvqZv Kiv n‡eÓ| wKš‘ Kx Dcv‡q ev Kx Kx c`‡ÿ‡ci ga¨ w`‡q 

GB mnvqZv Kiv n‡e Ges GmwWwRÕi Ab¨vb¨ jÿ¨gvÎv AR©‡b KvR 

Kiv n‡e †m m¤ú‡K© †Kv‡bv Z_¨ Db¥y³ Kiv nqwb11| 

Kxfv‡e Rjevqy cwieZ©‡bi SzuwK †gvKv‡ejv Kiv n‡e G wel‡q 

GAvBAvBwe GLb ch©šÍ †Kv‡bv Kg©cwiKíbv cÖYqb K‡iwb eis 

Rjevqy-SzuwK AeÁv K‡i‡Q gvÎ| Ab¨vb¨ eûcvwÿK e¨vsK¸‡jvi 

Zzjbvq GAvBAvBweÕi wPÎ GLv‡b cy‡ivcywi wecixZ| 

D`vniY¯îƒc, Rxevk¥ R¡vjvwb‡Z wewb‡qvM Ae¨vnZ ivLvi Kvi‡Y 

Gkxq Dbœqb e¨vsK (GwWwe)Õi cÖPzi mgv‡jvPbv12 m‡Ë¡I e¨vsKwU 

2017-2030 †gqv‡`i Rb¨ M„nxZ Kg©KvVv‡gvq Rjevqy Awf‡hvRb 

I cÖkg‡b mn‡hvwMZvi Rb¨ GK¸”Q Kg©m~wP wba©viY K‡i‡Q13| 

GUyKz Z_¨ †_‡KB GKUv cÖwZôv‡bi ZË¡ I Kg©m~wP ch©v‡jvPbvi 

cÖv_wgK `iKvwi gvcKvwV cvIqv hvq| Kvw•ÿZ MwZgy‡Li cwi¯‹vi 

e¨vL¨v, AMÖvwaKvi I c_hvÎvi Afv‡ei Kvi‡YB GAvBAvBwe 

c¨vwim Pzw³ I cieZ©x ¯Í‡i †cŠuQv‡bvi Rb¨ ch©vß f‚wgKv cvjb 

Ki‡Z cvi‡e wK bv †mUv †evaMg¨ bq 

cvkvcvwk, G‡Z †evSv hvq †h, c¨vwim Pzw³i m‡½ mvgÄm¨ †i‡L 

Ab¨vb¨ eûcvwÿK e¨vs‡Ki M„nxZ Kvh©µgmn Ab¨vb¨ D‡`¨v‡Mi 

mv‡_ †hŠ_fv‡e Kg©m~wP MÖn‡Y GAvBAvBweÕi †Kv‡bv my‡hvM †bB 

ej‡jB P‡j| D‡jøL¨ †h, GAvBAvBwe eûcvwÿK e¨vsKmg~‡ni GB 

†dviv‡gi GKRb m`m¨ hviv 2018 mv‡ji wW‡m¤̂‡i c¨vwim Pzw³i 

m‡½ mvgÄm¨ †i‡L D‡`¨vM MÖn‡Yi †NvlYv w`‡q‡Q14| 

AvR ch©šÍ GAvBAvBweÕi Aby‡gvw`Z cÖKí¸‡jvB n‡Z cv‡i 

cÖwZôvbwUi MwZc_ hvPvB Kivi cÖavb Z_¨m~Î15| 2019 mv‡ji 

wW‡m¤̂i gvm ch©šÍ GAvBAvBwe 63wU cÖKí Aby‡gv`b K‡i‡Q hvi 

cÖvq GK-Z…Zxqvsk R¡vjvwb Lv‡Zi FY| G cÖKí¸‡jv ch©v‡jvPbv 

Ki‡j †`Lv hvq e¨vsKwUi fxlYfv‡e Rxevk¥ R¡vjvwb, we‡klZ 

cÖvK…wZK M¨v‡mi cÖwZ cÿcvwZZ¡ Av‡Q| Gi g‡a¨ GAvBAvBwe 

Avw_©K ga¨ ’̄ZvKvix cÖwZôvbmg~n‡K †`qv F‡Yi nviI evwo‡q‡Q| 

Gme cÖwZôvb Avevi Z…Zxq cÿ‡K DccÖKí AvKv‡i F‡Yi UvKv 

weZiY K‡i‡Q| DccÖK‡íi FY¸‡jv †`qv n‡q‡Q AeKvVv‡gv I 

e¨w³Lv‡Zi Askx`vwi Znwe‡j| Gi g‡a¨ wKQz DccÖKí mivmwi 

Rxevk¥ R¡vjvwb I Kqjv D‡Ëvjb I e¨enviKvix wkí-cÖwZôvb‡K 

mnvqZv Ki‡Q16| 

we`y¨r mÂvjb I weZiY Lv‡Z FY weZiY KivI GAvBAvBweÕi 

Av‡iKwU cÖeYZv| Gi d‡j we ỳ¨r Drcv`‡b e¨eüZ R¡vjvwb LvZ 

DrmvwnZ n‡”Q hv Rjevqy cwieZ©‡bi SzuwK e„w×‡Z f‚wgKv cvjb 

K‡i| G wZbwU cÖeYZv m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ ch©v‡jvPbv Kiv n‡jv : 

 

cÖvK…wZK M¨vm - GK wec¾bK D‡`¨vM 

GAvBAvBwe †hme Rxevk¥ R¡vjvwb welqK cÖwZwU cÖZ¨ÿ wewb‡qvMB 

cÖvK…wZK M¨vm Lv‡Z| bevqb‡hvM¨ R¡vjvwb‡Z Drmvn †`qvi K_v 

ejv n‡jI cwi‡ek I mvgvwRK †KŠkjcÎ (BGmGm)-G Òm`m¨ 

ivóª‡K †UKmB I Kve©bmvkÖqx R¡vjvwb‡Z iƒcvšÍi I AvšÍR©vwZK 

jÿ¨gvÎvÓ AR©‡b mnvqZvi hyw³ †`wL‡q M¨vmwfwËK we`y¨r‡K‡› ª̀i 

c‡ÿ k³ Ae¯’vb †bqv n‡q‡Q| GQvov BGmGm-G ejv n‡q‡Q, 

ÒR¡vjvwbi wgkÖY ev we`y¨rLv‡Z ¯í̂-Kve©b wbM©g‡b iƒcvšÍiKv‡j 

GAvBAvBwe M¨vm cwienY (gRy`mn) I weZiY †bUIqvK© Ges 

M¨vm AcPq wbqš¿Ye¨e¯’vi Dbœqb I cybe©vm‡bi welqwU we‡ePbv 

Ki‡eÓ| ÒAvÂwjK mn‡hvwMZv I ms‡hv‡M mnvqZviÓ ga¨ w`‡q 

BGmGm Rxevk¥ R¡vjvwb e¨e¯’vcbv KvVv‡gv‡ZI wewb‡qvM ˆea K‡i 
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†`q, hv ÒcÖvK…wZK M¨vm I we ỳ¨‡Zi AvšÍmxgvšÍ evwY‡R¨iÕ cwigvY 

w`‡q g~j¨vqb Kiv m¤¢e| 

eûwea Kvi‡YB c„w_exi ZvcgvÎv e„w× 1.5 wWwMÖ †mjwmqv‡m mxgve× 

ivLvi †ÿ‡Î M¨vm Kvh©Ki weKí bq| Kve©‡bi m‡½ m‡½ cÖvK…wZK 

M¨vm wg‡_bI wbM©gb K‡i, Avi G `y‡UvB AZ¨šÍ ÿwZKi wMÖbnvDR 

M¨vm| ZijxK…Z cÖvK…wZK M¨vm (GjGbwR) cwien‡Yi m‡½I Kve©b 

wbM©g‡bi cÖkœ RwoZ17| cÖvK…wZK M¨vm‡K †Kb iƒcvšÍiKvjxb 

R¡vjvwb wn‡k‡e e¨envi Kiv DwPr bq †m m¤ú‡K© AvšÍR©vwZK ms¯’v 

A‡qj †PÄ B›Uvib¨vkbvj cvuPwU KviY †`wL‡q‡Q18 : 

1. Rjevqy-jÿ¨gvÎv Abyhvqx G kZvwãi gvSvgvwS we`y¨r LvZ‡K 

Kve©b-wbi‡cÿ Ki‡Z n‡e| ZvB Rxevk¥ M¨v‡mi e¨envi e„w× 

bq, eis eÜ Ki‡Z n‡e| 

2. c„w_exi wewfbœ AÂ‡j evqywe`y¨r I †mŠiwe`y¨r GLb Kqjv I 

Rxevk¥ M¨v‡mi Zzjbvq m¯Ív n‡q †M‡Q| bZzb bZzb M¨vmwfwËK 

we`y¨r‡K› ª̀ ˆZwi n‡j ỳlYKvix Kqjv bq, eis bevqb‡hvM¨ 

R¡vjvwbi my‡hvM¸‡jv evwZj n‡q hvq| 

3. wewb‡qvMKvixiv e‡jb †h, bevqb‡hvM¨ R¡vjvwb‡K mnvqZv 

Kivi Rb¨B R¡vjvwb M¨vm `iKvi| GUv m¤ú~Y© fzj| me‡P‡q 

m¯Ív M¨vm-we`y¨r Drcv`‡bi cÖhyw³, hv‡K K¤^vBÛ mvB‡Kj 

M¨vm UvievBb ejv nq, †mwU weiwZ w`‡q we ỳ¨r Drcv`‡bi Rb¨ 

bq, eis Aweivg Drcv`b Kivi Rb¨ ˆZwi| myZivs G cÖhyw³ 

bevqb‡hvM¨ R¡vjvwb‡K †Kv‡bvfv‡eB mnvqZv K‡i bv| cÖvqB 

bevqb‡hvM¨ R¡vjvwbi we ỳ¨r‡K›`ª RvZxq wMÖW †_‡K ~̀‡i ’̄vcb 

Ki‡Z †`qv nq, hvi d‡j mnvqK we`y¨Zvavi ev e¨vUvwi 

cÖ‡qvRb nq| wKš‘ B‡Zvg‡a¨B bZzb bZzb cÖhyw³i e¨envi ïiæ 

n‡q‡Q Ges Lye `ªæZB Zv mnRjf¨ n‡q hv‡e| 

4. Rxevk¥ R¡vjvwb †Kv¤úvwb¸‡jv wewjqb wewjqb Wjv‡ii 

M¨vmwfwËK AeKvVv‡gv ˆZwi Ki‡Q hvi †gqv` †gvUvgywU 30 

eQi| Gi d‡j G kZvwãi gvSvgvwS, 2050 mv‡j, we`y¨rLvZ 

Kve©b-wbi‡cÿ Kiv †Kv‡bvµ‡gB m¤¢e n‡e bv| 

5. B‡Zvg‡a¨ wbwg©Z Kqjv, R¡vjvwb †Zj I M¨vmwfwËK 

we`y¨r‡K‡› ª̀i wbM©gbB Rjevqy jÿ¨gvÎv Qvwo‡q †M‡Q| bZzb 

Rxevk¥ R¡vjvwbwfwËK †h †Kv‡bv we`y¨r‡K› ª̀B c¨vwim Pzw³i 

jÿ¨gvÎv j•Nb Ki‡e19| 

M¨v‡mi cÖwZ GAvBAvBweÕi cÿcvwZZ¡ Zv‡`i wewb‡qv‡Mi 

bw_c‡ÎB cwi®‹vi| B‡Zvg‡a¨ e¨vsKwU evsjv‡`‡k GKwU I 

wgqvbgv‡i (evg©vq) GKwU M¨vm-we`y¨r‡K›`ª wbg©v‡Yi cÖK‡í 

wewb‡qvM K‡i‡Q| GQvov AvRvievBRv‡b weZwK©Z Uª¨vÝ 

A¨vbvUwjqvb M¨vm cvBcjvBb cÖK‡íI e¨vsKwUi wewb‡qvM 

jÿ¨Yxq20| 

GLb ch©šÍ Rxevk¥ M¨v‡mi Dci GAvBAvBweÕi ¸iæZ¡v‡ivc I 

bevqb‡hvM¨ R¡vjvwb‡Z hrmvgvb¨ wewb‡qvM GUvB cÖgvY K‡i †h, 

e¨vsKwU M¨vm‡K ïaygvÎ iƒcvšÍiKvjxb R¡vjvwb wn‡k‡e †`L‡Q bv 

eis GKwU `xN©̄ ’vqx LvZ wn‡k‡e we‡ePbv K‡i GKwU wec¾bK 

wePz¨wZi w`‡K GwM‡q hv‡”Q| 

Avw_©K ga¨¯’ZvKvix : Rxevk¥ R¡vjvwb‡Z 

wewb‡qv‡Mi †cQ‡bi `iRv 

GAvBAvBweÕi mivmwi wewb‡qvM ch©‡eÿY Ki‡j Rxevk¥ R¡vjvwbi 

cÖwZ e¨vsKwUi cÿcvwZ‡Z¡i mvgvb¨ Ask †`Lv hvq| ev Í̄e wPÎ 

cvevi Rb¨ GAvBAvBweÕi c‡ivÿ wewb‡qvM, †h¸‡jv Avw_©K 

ga¨ ’̄ZvKvix c‡ÿi Kv‡Q hvq, Zvi cÖwZ „̀wó †`qvI ¸iæZ¡c~Y©| 

mivmwi wewb‡qv‡Mi †ÿ‡Î FYMÖnxZv ev cÖKí m¤ú‡K© GAvBAvBwe 

wb‡RB wm×všÍ †bq| wKš‘ ga¨ ’̄ZvKvix cÖwZôvb¸‡jv‡K FY †`qvi 

gva¨‡g wewb‡qv‡Mi wm×všÍI Z…Zxq c‡ÿi Kv‡Q ÔAvDU‡mvm©Õ K‡i 

†`qv nq Ges ga¨ ’̄ZvKvix cÖwZôvbB DccÖKí ev DcFY-MÖnxZv 

m¤ú‡K© wm×všÍ wb‡q _v‡K| cÖK‡íi Rb¨ Znwej msMÖn Ges 

e¨w³cyuwR‡K mnvqZvi D‡Ï‡k¨ eûcvwÿK Dbœqb e¨vsK¸‡jv G 

†KŠkj wb‡q _v‡K| wKš‘ e¨w³cyuwRi wbKU ÔAvZ¥mgc©YÕ-Gi †KŠkj 

†bqvq ’̄vbxq cwi‡ek mgv‡Ri Dci mywbw`©ó SzuwK e‡q Av‡b21| 

2017 mv‡j GAvBAvBwe cÖ_gev‡ii g‡Zv Avw_©K ga¨ ’̄ZvKvix 

cÖwZôv‡b wewb‡qvM K‡i| ỳB eQ‡ii g‡a¨ G wewb‡qvM 1.5 wewjqb 

Wjv‡i †cŠu‡Q †M‡Q hv GAvBAvBweÕi †gvU wewb‡qv‡Mi 12 

kZvs‡kiI †ewk22| Avw_©K ga¨ ’̄ZvKvix cÖwZôv‡bi wbKU UvKv P‡j 

hvevi ci †Kv_vq wewb‡qvM n‡”Q †m m¤ú‡K© Z_¨ cvIqv hvq bv 

ej‡jB P‡j| G ai‡bi wewb‡qv‡Mi Z_¨ Db¥y³Ki‡Y GAvBAvBweÕi 

bxwZ LyeB `ye©j| Avw_©K ga¨¯’ZvKvix‡`i DccÖKí m¤ú‡K© 

GAvBAvBweÕi I‡qemvB‡U †Kv‡bv Z_¨ †`qv nq bv; Avevi 

ga¨ ’̄ZvKvix cÖwZôvbI Zv‡`i wewb‡qvM welqK Z_¨ Db¥y³ K‡i 

bv| GAvBAvBweÕi bxwZgvjvq Avw_©K ga¨ ’̄ZvKvix †Kvb ai‡bi 

cÖK‡í A_©vqb Ki‡Z cvi‡e bv †m m¤ú‡K© wb‡`©kbv Av‡Q23, wKš‘ 

DccÖK‡íi me ai‡bi wm×všÍMÖnY ÿgZv, we‡klZ cÖKí wbe©vPb, 

Aby‡gv`b I cwiexÿ‡Yi welq¸‡jv cy‡ivcywi Avw_©K 

ga¨ ’̄ZvKvix‡`i Dci †Q‡o †`qv n‡q‡Q| wewb‡qvMK…Z cÖK‡íi 

mvgvwRK I cwi‡ekMZ ÿwZ †gvKv‡ejv Kivi g‡Zv h‡_ó 

bxwZgvjv, KvVv‡gv I mÿgZv Gme cÖwZôv‡bi †bB| †Kv‡bv cÖK‡í 

ÔD”PgvÎvi SzuwKÕ _vK‡jB †KejgvÎ GAvBAvBwe Ômywbw`©ó 

ZË¡veavqb I wbixÿYÕ Ki‡Z cv‡i, Z‡e GUv me cÖK‡íi †ÿ‡Î 

cÖ‡hvR¨ bq24| 

bvMwiK mgv‡Ri Pv‡c 2018 mv‡ji †Mvovi w`‡K GAvBAvBwe 

cÖwZkÖæwZ †`q †h, Avw_©K ga¨ ’̄ZvKvix cÖwZôvb¸‡jv ÔmvgvwRK I 

cwi‡ekMZ SzuwK I cÖfv‡ei AbycvZÕ Abymv‡i Ômswkøó mvgvwRK I 

cwi‡ekMZ Z_¨Õmn cÖK‡íi Z_¨vewj Db¥y³ Ki‡e25| AvR ch©šÍ 

GAvBAvBwe ga¨ ’̄ZvKvix‡`i †`qv Znwe‡ji GKwU DccÖK‡íi 

Z_¨I Db¥y³ K‡iwb| 

2018 mv‡j Avw_©K ga¨ ’̄ZvKvix‡`i‡K GAvBAvBweÕi †`qv Znwej 

m¤úwK©Z Le‡i msev`cÎ mqjve n‡q hvq| ZLb Rvbv †Mj †h, 

B›Uvib¨vkbvj dvBb¨vÝ K‡c©v‡ikb (AvBGdwm)Õi GgvwR©s Gwkqv 

dv‡Û GAvBAvBwe wewb‡qvM K‡i‡Q Ges †mB dvÛ †_‡K wgqvbgv‡i 

UvDs wm‡g›U †Kv¤úvwb‡K DcFY †`qv n‡q‡Q| UvDs wm‡g›U 

†Kv¤úvwb Zv‡`i e¨emvq Kqjvi e¨envi evov‡bvi Rb¨ GB F‡Yi 

UvKv e¨q Ki‡Q26| cÖK‡íi AvIZvq KqjvPvwjZ bZzb GKUv 

fvUvmn wm‡g›U cø¨v›U m¤úªmvi‡Yi d‡j wMÖbnvDR M¨vm wbM©g‡bi 

cwigvY wØ¸‡YiI †ewk †e‡o hv‡e| GQvov GB cÖK‡íi AvIZvq 

wm‡g›U †Kv¤úvwbi m‡½ hy³ Lwb †_‡K eQ‡i wØ¸‡YiI †ewk Kqjv 
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D‡Ëvjb Kiv n‡e hv ¯’vbxq ms‡e`bkxj cÖwZ‡e‡ki me©bvk †W‡K 

Avb‡e27| 

ïaygvÎ GAvBAvBwe-B Ô†cQ‡bi `iRv w`‡qÕ ga¨ ’̄ZvKvix 

cÖwZôvb‡K FY †`qvi gva¨‡g Kqjv ev Ab¨ aŸsmvZ¥K cÖK‡í 

A_©vqbKvix eûcvwÿK e¨vsK bq| 2016 mv‡ji GK M‡elYvq †`Lv 

hvq wek¦e¨vsK KqjvLv‡Z wewb‡qvM wbwl× Kivi ciI 

B›Uvib¨vkbvj dvBb¨vÝ K‡c©v‡ikb (AvBGdwm, wek¦e¨vs‡Ki GKwU 

kvLv hv e¨w³Lv‡Z FY weZiY K‡i _v‡K) PwjøkwUiI †ewk Kqjv-

mswk øó cÖK‡í mivmwi FY weZiY K‡i‡Q28| AvBGdwm GLb Lye 

`ªæZ c×wZMZ wQ ª̀ eÜ Kivi †Póv Ki‡Q Ges 2018 mv‡ji 

†klw`‡K G‡m A‡bK¸‡jv †ÿ‡Î ms¯‹v‡ii †NvlYv w`‡q‡Q| 

Askx`vwi‡Z¡i meyRvqb †KŠkj Gme ms¯‹v‡ii GKwU hvi gva¨‡g 

Avw_©K ga¨ ’̄ZvKvix cÖwZôv‡bi gva¨‡g Kqjvq wewb‡qv‡Mi cwigvY 

k~b¨ kZvs‡k †b‡g Avm‡e29| ga¨¯’ZvKvix Avw_©K cÖwZôvb¸‡jv‡K 

cy‡ivcywi KqjvLv‡Zi evB‡i Avbvi Rb¨ c`‡ÿc †bqvi K_vI 

AvBGdwm we‡ePbv Ki‡Q| AvBGdwmÕi AwfÁZv †_‡K wkÿv wb‡q 

KqjvLvZ cwiZ¨v‡Mi Rb¨ GAvBAvBwe‡K bvMwiK mgv‡Ri 

msMVbmg~‡ni cÿ †_‡K B‡Zvg‡a¨B AvnŸvb Rvbv‡bv n‡q‡Q30| 

 

mÂvjb I weZiY : AcÖ`wk©Z Kve©b wbM©gb 

wewb‡qv‡Mi cÖavb LvZ †nvK ev cÖK‡íi Ask, R¡vjvwb Lv‡Z 

GAvBAvBweÕi wewb‡qv‡Mi cÖvq A‡a©KB e¨q nq mÂvjb I weZiY 

Lv‡Z| GAvBAvBwe GLv‡b Ab¨vb¨ eûcvwÿK Dbœqb e¨vsK‡K AÜ 

AbymiY K‡i hv‡”Q| D`vniY¯îƒc, R¡vjvwb Lv‡Z GwWweÕi †gvU 

wewb‡qv‡Mi A‡a©K Ges wek¦e¨vs‡Ki GK-Z…ZxqvskB mÂvjb I 

weZiYLv‡Z e¨q nq| Rjevqy cwieZ©‡bi Dci R¡vjvwb Lv‡Zi 

cÖfve, we‡klZ mÂvjb I weZiY DcLv‡Z we ỳ¨‡Zi wm‡÷g j‡mi 

cÖfve wb‡q h‡_ó M‡elYv nqwb| R¡vjvwb LvZ‡K c¨vwim Pzw³i m‡½ 

mvgÄm¨c~Y© Ki‡Z n‡j cwimÂvjb I weZiY DcLv‡Zi wbM©gb 

Aek¨B we‡ePbvq wb‡Z n‡e| wewfbœ M‡elYvq †`Lv hv‡”Q †h, GB 

DcLv‡Zi wbM©gb µgk e„w× cv‡”Q31| 

টি ও ডি এর দুটি প্রধান ডিভাগ রয়েযে : এমন প্রযুডিগুডি যা একটি 

ডনডদ িষ্ট ধরযের ডিদুুৎ উত্পাদন উত্সযক সমর্ িন কযর এিং যযখাযন 

ডিদুুযের উত্সগুডি কম স্পষ্ট হ়ে
32

। প্রর্ম ডিভাযগ ডনগ িমন ডনে িয়ের 

অনুমান করা আরও সহজ, যযখাযন এগুডি ডিদুুৎ উত্পাদযনর জন্য িা 

প্রকযের একটি ডনধ িাডরে সীমার সাযর্ সংযুি করা যযযে পাযর
33

। 

জীিাশ্ম জ্বািানীর দ্বারা চাডিে প্রজযের উত্স যর্যক ডিদুুৎ যপ্ররযের 

জন্য উত্সগীকৃে একটি টিএন্ডডি ডিডনয়োগযক প্যাডরস চুডির সাযর্ 

একডিে কযর ডিযিচনা করা যা়ে না
34

। টি অুান্ড ডি ডসযেমগুডি 

ডনযজরাই জিিা়ে়ু পডরিেিযনর প্রভাি যযমন ঝড় িাোস িা ভারী িন্যার 

মযো ঝুঁডকর মযে রয়েযে
35

। 

আজ অিডধ এআইআইডির ডিডনয়োযগর মযে রয়েযে ডিেডকিে ট্রান্স 

আনাযোডি়োন প্রাকৃডেক গ্যাস পাইপিাইন (টিএনএডপ), ইউযরাপযক 

গ্যাস সরিরাযহর চূড়ান্ত িক্ষ্ু ডনয়ে আজারিাইজান যর্যক তুরযে 

প্রাকৃডেক গ্যাস পাইপিাইন তেডরর একটি উচ্চ ঝুঁডকর প্রকে
36

। এই 

িেযরর জানু়োডরযে, নাগডরক সমাযজর একটি গ্রুপ োনাযপর আরও 

একটি ডিডনয়োগকারী ইউযরাপী়ে ডিডনয়োগ ব্াংকযক (ইআইডি) কাযে 

োর ডিডনয়োগ সম্পডকিে একটি ডিস্তৃে জিিা়ে়ু প্রভাি মূল্যা়েযনর 

অভািযক চুাযিঞ্জ জানাযে একটি অডভযযাগ জমা ডদয়েযে। মামিাটি 

িেিমাযন ইআইডি -এর অডভযযাগ প্রডি়ো দ্বারা পয িাযিাচনা করা 

হযে
37

।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এআইআইডি’র পডরযিশগে ও সামাডজক সুরক্ষ্া নীডেমািা : জিিায়ু পডরিেিন যর্যক িাুঁচায় ডক? 

 

এআইআইডি যেব্রু়োরী ২০১৬ সাযি েুান্ডাি ি এিং একটি পডরযিশগে এিং সামাডজক িজিন োডিকা সহ োর পডরযিশগে এিং সামাডজক 

কাঠাযমা (ইএসএে) গ্রহে কযরযে। ২০১৭ সাযি এটি ইএসএে িাস্তিা়েযন সহা়েো করার জন্য একটি পডরযিশগে এিং সামাডজক নীডে 

ডনযদ িডশকা যুি কযরযে। 

এর ইএসএে-এ, এআইআইডি প্যাডরস চুডির অধীযন উভ়ে যদযশর প্রডেশ্রুডে এিং যসই চুডিযক সমর্ িন করার ডনজস্ব দা়ে স্বীকৃে কযরযে। 

এটি "ডগ্রনহাউস গ্যাস ডনিঃসরে ডনরযপক্ষ্ এিং জিিা়ে়ু ডনভ িরশীি অিকাঠাযমাগে উন্ন়েযনর জন্য ডিডনয়োগযক অগ্রাডধকার যদও়োর প্রডেশ্রুডে 

যদ়ে, যার মযে ডনিঃসরে হ্রাস, জিিা়ে়ু প্রমাে এিং নিা়েনযযাগ্য জ্বািানীর প্রচাযরর পদযক্ষ্প গ্রহে করা হ়ে।" পডরযিশগে এিং সামাডজক 

েুান্ডাি ি-১ এর অধীযন, এমন প্রকেগুডির যক্ষ্যি প্রযযাজু যযগুডি "প্রডেকূি পডরযিশগে ঝুঁডক এিং প্রভাি িা সামাডজক ঝুঁডক এিং প্রভাি (িা 

উভ়ে)", এআইআইডি প্রকযের সাযর্ সম্পডকিে ডহসাযি জিিা়ে়ু পডরিেিন সহ সম্ভাব্ আন্তিঃসীমান্ত এিং ডিশ্বব্াপী প্রভািগুডি মূল্যা়েন করযে 

হযি"
123

। উদাহরেস্বরূপ, প্রকেগুডি ডিজাইন এিং প্রয়োগ করা উডচে যাযে োরা প্যাডরস চুডির সাযর্ ডমি যরযখ ডনগ িমনযক হ্রাস কযর। এর 

মযে এনডিডসগুডির সাযর্ সাক্ষ্াে করার প্রযচষ্টা ডনডিে হও়োর জন্য প্রকযের আওো়ে ডিকেগুডির পয িাযিাচনা অন্তর্ভ িি রয়েযে। 

েযি উযেখযযাগ্য দুি িিো রয়েযে। এযে ডিশযদ অভাযির পাশাপাডশ পডরষ্কার ও িােোমূিক প্রয়োযগর ডিডধ রয়েযে। উদাহরেস্বরূপ, এটি 

যকানও ডজএইচডজ ডরযপাটি
ি
ং প্রয়োজনী়েো িা প্রকে সম্পডকিে ডজএইচডজ ডনগ িমযনর প্রাডন্তককরেযক ডনডদ িষ্ট কযর না, যার উপযর অডেডরি 

ব্িস্থা গ্রহে করা প্রয়োজন, উদাহরেস্বরূপ আইএেডস োর পারেরম্যান্স েুান্ডাি ি (১২৩) এর অধীযন প্রয়োজন। জ্বািাডনর। েদুপডর, ইএসএে 

যকিিমাি এআইআইডির িেিমান যপার্ িযোডিওর একটি সীডমে সংখ্যা়ে প্রযযাজু; সি িাডধক উযেখযযাগ্য সহ-অর্ িাড়েে প্রকেগুডি িাদ যদও়ো 

হ়ে, অনুযমাডদে সমস্ত প্রকযের অযধ িযকরও যিডশ প্রডেডনডধত্ব কযর, যযখাযন অন্যান্য ডেনান্সারগুডির মানগুডি এআইআইডির পডরিযেি প্রয়োগ 

হ়ে। ইএসএে ২০২০ সাযি পয িাযিাচনার জন্য প্রস্তুে রয়েযে এিং এটি যজারদার করা এিং িযোিগুডি িন্ধ করা জরুডর যা এআইআইডির 

কাি িন পদডচহ্নযক অপডরযশাডধে এিং সীমাহীন রাখযে যদ়ে। 
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িাংিাযদযশ এআইআইডির ডিডনয়োগ 

জিিা়ে়ু পডরিেিযনর প্রভাযির ডদক যর্যক িাংিাযদশ ডিযশ্বর অন্যেম 

ঝুঁডকপূে ি যদশ
38

। একটি ডনম্ন নদী ি-দ্বীযপ অডধকৃে যদশটির যিডশরভাগ 

অংশ ডনম্ন-ডনম্ন ও ব়্েিহুি, এটি ডিযশষে সমুযের স্তর, েীব্র িান্তী়ে 

ঘূডে িঝড় এিং িমিধ িমান নদীর িন্যার সাযর্ িমিধ িমান োপমািার 

ইন্টাযরডিভ প্রভািগুডির সাযর্ প্রকাডশে হ়ে। আইডপডসডস অনুমান 

কযরযে যয সমুেপৃযের এক ডমর্ার বৃডির েযি িাংিাযদযশর ১৭.৫% 

জডম নষ্ট হয়ে যাযি
39

। সমুেপৃযের উত্থাযনর কারযে উপকূিী়ে 

িাংিাযদযশর কয়েক ডমডি়েন মানুযষর জন্য যনানা জযির অনুপ্রযিশ 

ইডেমযে পানী়ে জযির উপর প্রভাি যেিযে। ডিশ্বব্াংক পূি িাভাস 

ডদয়েযে যয সিযচয়ে খারাপ পডরডস্থডেযে প্রা়ে ২০ ডমডি়েন িাংিাযদশী 

২০৫০ সাযির মযে জিিা়ে়ু অডভিাসী হযে পাযর
40

। 

জিিা়ে়ু ক্ষ্ডেগ্রস্থ যোরাযমর প্রডেোো সদস্য ডহসাযি, িাংিাযদশ 

ডিশ্বব্াপী উষ্ণা়েযনর আওো়ে তিডশ্বক োপমািা বৃডি ১.৫ ডিডগ্র 

যসিডস়োস িক্ষ্ুমািা সীমািি করার আহ্বানসহ জিিা়ে়ু পডরিেিযন 

ডিযশষে ক্ষ্ডেগ্রস্থ যদশগুডির দ্বারা যমাকাযিিা করা চুাযিঞ্জগুডির বৃহত্তর 

স্বীকৃডের জন্য প্রচারো চািাযে
41

। ২০০৯ সাযি, িাংিাযদশ সরকার 

একটি জিিা়ে়ু পডরিেিন কম িপডরকেনা চালু কযর, এর পযর ২০১৩ সাযি 

একটি জিিা়ে়ু পডরিেিন এিং যজন্ডার অুাকশন পডরকেনা শুরু কযর
42

। 

২০৩০ সাযির মযে, সাশ্র়েী, ডনভ িরযযাগ্য, যর্কসই এিং আধুডনক 

শডির অুাযেস ২০৩০ সাযির মযে, শডি-দক্ষ্ো বৃডি এিং 

পুনন িিীকরেযযাগ্য শডির ব্িহার সম্প্রসারযের উপ-িক্ষ্ুমািা সহ। 

২০০৮ সাযি, যদশটি প্রডেশ্রুডে ডদয়েডেি যয ২০২০ সাযির মযে োর 

১০% শডি নিা়েনযযাগ্য উত্স যর্যক সরিরাহ করা হযি
43

। 

এই প্রশংসনী়ে উচ্চাডভিাযষর ডিপরীযে ২০২১ সাযির মযে মেম 

আয়ের যদযশ পডরেে হও়ো এিং ২০৪১ সাযির মযে উচ্চ আয়ের এক 

িক্ষ্ু হ'ি ২০২০ সাযির মযে এর জ্বািাডনর চাডহদা ডেনগুে হয়ে 

যাও়োর আশা করা হযে এিং সরকার ডিদুুৎ সরিরাহযক অর্ িননডেক 

ডিকাযশর একটি িড় িাধা ডহসাযি ডচডহ্নে কযরযে
44

। িাংিাযদশ োই 

জীিাশ্ম জ্বািানী এিং এমনডক ক়েিার জন্য উে়ুি দরজা যরযখ ডদয়েযে, 

সিযচয়ে উযেখযযাগ্যভাযি োর ২০১৬-এর পাও়োর ডসযেম মাোর 

প্ল্ুান
45

। 

আজ অিডধ, এআইআইডি িাংিাযদশযক পাুঁচটি ঋে সরিরাহ কযরযে, 

চারটি খাযের মযে ৪০৫ ডমডি়েন িিাযরর শডি খাযে। িাংিাযদযশ 

এআইআইডির একটি পডরষ্কার পেন্দ ডেি : দডরেযদর জন্য যর্কসই শডি 

এিং শডি অুাযেযসর জন্য সরকাযরর প্রশংসনী়ে অডভযানযক সমর্ িন 

করা; িা যযযকান মূযল্য জ্বািানী চাডিে অর্ িননডেক প্রবৃডির ডিযরাধী 

অগ্রাডধকার ডেডরয়ে আনুন। প্যাডরস চুডি এিং এসডিডজ - উভয়ের জন্য 

এআইআইডির প্রডেশ্রুডে যদও়ো, পেন্দটি পডরষ্কার হও়ো উডচে ডেি। 

যাইযহাক, শডি খাযের ডিডনয়োগগুডির মযে একটিও নিা়েনযযাগ্য 

জ্বািাডন সমর্ িন কযর না এিং একটি প্রকযে শডি অুাযেস অন্তর্ভ িি 

করার পযরও, যারা সিযচয়ে যিডশ প্রয়োজন োযদর খুি কম ডিযিচনা 

করা হযি িযি মযন হ়ে। পডরিযেি, এই েহডিযির ৩০ শোংশ জীিাশ্ম 

জ্বািানী সমর্ িন কযর, যভািা ইডন্ডযপযন্ডন্ট পাও়োর প্ল্ান্ট (আইডপডপ) 

সহ, একটি সবুজ যক্ষ্যির গ্যাস এিং ডিযজি তদ্বে জ্বািানী ডিদুুৎযকন্দ্র। 

িাকী ৭০% টিঅুান্ডডিযে ডিডনয়োগ করা হ়ে, এটি কী ধরযের শডি 

সমর্ িন কযর এিং জীিাশ্ম জ্বািানীর পযক্ষ্ পক্ষ্পােদুষ্ট ডকনা ো ডনয়ে 

আরও গযিষো প্রয়োজন। এ োড়া, আইআইএডির সমডর্ িে 

এেআইআই আইএেডস ইমাডজিং এডশ়ো োযন্ডর (ইএএে) মােযম 

িাংিাযদশ অর্ িা়েন যপয়েযে। ইএএে িাংিাযদযশর সাডমর্ পাও়োর 

নাযম একটি বৃহত্ শডি কযপ িাযরশযন ডিডনয়োগ কযরযে, যার 

যপার্ িযোডিওয়ে যকিি গ্যাস এিং ভারী জ্বািানী যেি রয়েযে। 

আমরা নীযচ োযদর জিিা়ে়ু এিং অন্যান্য সামাডজক এিং পডরযিশগে 

প্রভািগুডির যক্ষ্যি এই চারটি প্রকযের পাশাপাডশ এেআইয়ের 

ডিডনয়োযগর ডিযেষে কডর। 
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িম প্রকযের নাম খাে 

যমার্ িাযজর্ 

(ডমডিয়ন িিাযর) 

এআইআইডি ডিডনযয়াগ 

(ডমডিয়ন িিাযর) 

১. 

Distribution System Upgrade and 
Expansion (P#000003) 

Energy/Power ২৬২.২৯ ১৬৫.০০ 

২. 

Natural Gas Infrastructure and 
Efficiency Improvement (P#000015) 

Energy/Gas ৪৫৩.০০ ৬০.০০ 

৩. Bangladesh Bhola IPP (#000057) Energy/Power ২৭১.০০ ৬০.০০ 

৪. 

Power System Upgrade and 
Expansion (#000088) 

Energy/Power ১৭৬.৬০ ১২০.০০ 

যমার্ :  ১,১৬২.৮৯ ৪০৫.০০ 

 

 

জীিাশ্ম জ্বািানী ডিডনয়োগ 

যভািা আইডপডপ - একটি ডগ্রনডেল্ড গ্যাস ডিদুুৎ যকন্দ্র 

যভািা িাংিাযদযশর বৃহত্তম দ্বীপ, যযখাযন যমঘনা নদী দডক্ষ্যে 

িযগাপসাগযরর সাযর্ ডমডিে হ়ে। এটি িাংিাযদযশর অষ্টম সি িাডধক 

িডিে যজিা, যযখাযন জনসংখ্যার ১৬% চরম দাডরযেু িাস করযে এিং 

অযধ িযকরও যিডশ ডনরক্ষ্র। অিিটি জিিা়ে়ু পডরিেিযনর জন্য অেুন্ত 

ঝুঁডকর মযে রয়েযে, কয়েক িের ধযর যিশ কয়েকটি ডিধ্বংসী ঘূডে িঝড় 

ও ঝযড়র েীব্র অডভজ্ঞো রয়েযে
46

। 

২০১৮ সাযির যেব্রু়োরীযে এআইআইডি যভািা আইডপডপযে ৬০ 

ডমডিয়ন িিার ডিডনয়োযগর অনুযমাদন ডদয়েযে, ২২০ যমগাওয়ার্ 

ডগ্রনডেল্ড তদ্বে জ্বািানী গ্যাস এিং ডিযজি সডিডিে চি ডিদুুৎযকন্দ্র 

ডনম িাযের জন্য যা যমার্ ২৭১ ডমডিয়ন িিার িাযজযর্র প্রকযের অংশ। 

নূেন ডিদুুৎ (িাংিাযদশ) ডিডমযর্ি (এনডিডিএি) িাস্তিাড়েে প্রকেটিযে 

যভািা দ্বীযপ শাহিাজপুর গ্যাসযক্ষ্যির সাযর্ প্ল্ান্টটি সংযুি করার জন্য 

একটি নতুন ৫ ডকযিাডমর্ার পাইপিাইন অন্তর্ভ িি রয়েযে। এআইআইডি 

অনুমান কযর যয প্রকেটি িাংিাযদশযক োর িাডষ িক ডিদুুৎ উত্পাদন 

১৩০০ ডগগাও়োর্/ঘন্টা িাডড়য়ে তুিযে সক্ষ্ম করযি। ২০১৫ সাযির 

যশষডদযক ডনম িাে শুরু হয়েডেি, ২০১৫ সাযি চালু হও়ো আরও ২২৫ 

যমগাও়োর্ গ্যাস ডিদুুৎ যকযন্দ্রর সংিগ্ন। ২০২১ সাযির প্রর্ম ডদযক এটি 

কায িিম শুরু করার কর্া রয়েযে
47

। 

এআইআইডি "সম্ভাব্ প্রডেকূি পডরযিশ ও সামাডজক প্রভািগুডির একটি 

সীডমে সংখ্যক" সহ একটি মাঝাডর ঝুঁডক িা ডিভাগ ডি’ প্রকে ডহসাযি 

প্রকেটি যিযিি কযর। এআইআইডি যভািা আইডপডপযে োর 

পডরযিশগে এিং সামাডজক কাঠাযমা (ইএসএে) প্রয়োগ করযে, েযি 

এটিআইআইডির সমস্ত প্রকযের যক্ষ্যি এটি ন়ে
48

। যিডশরভাগ সহ-

অর্ িাড়েে, যার ব্িহাডরক অযর্ ি এআইআইডির মান প্রয়োগ করা হ়েডন 

এিং আিান্ত সম্প্রদায়ের অিশ্যই এআইআইডির নতুন প্রকে-প্রভাডিে 

ডপপিস যমকাডনজম (ডপডপএম) এর পডরিযেি প্রডেকাযরর জন্য যকা-

ডেনাডন্স়োযরর অডভযযাগ পিডেযে ডেযর যযযে হযি। পডরযিশগে ও 

সামাডজক প্রভাি মূল্যা়েন (ইএসআইএ) এর মযে, একিার যভািার 

আইডপডপ িাংিাযদযশর ডিদুুৎ খাে যর্যক সামডগ্রক িাডষ িক ডজএইচডজ 

ডনগ িমযনর কমপযক্ষ্ ২.৫% অিদান রাখযি িযি অনুমান করা হ়ে
49

। 

 

 

 

 

 

োপমািা পডরিেিন এিং 

সমুেপৃযের উচ্চো বৃডি, 

উভ়েই 

োপমািা পডরিেিযনর েযি ঘযর্, 

এিং ো 

সরাসডর িাংিাযদশযক প্রভাডিে 

করযি, অন্য যকানও 

দ্বীপপুযঞ্জর যচয়ে যিডশ। 

-ডিশ্বব্াংক
124

 

 

 

 

 

 



10 

প্রকযের জিিা়ে়ু প্রভাি োড়াও, অডেডরি ডজএইচডজ ডনিঃসরে উত্পাদন 

এিং আগামী কয়েক িেযরর জন্য জীিাশ্ম জ্বািানী ডিদুুৎ উত্পাদযন িক 

করা োড়াও, প্রকেটি এর ডিস্তৃে সামাডজক এিং পডরযিশগে প্রভািগুডির 

জন্য আগুযন যনযমযে। স্থানী়ে সম্প্রদায়ের সাযর্ যযাগাযযাগ খুি খারাপ 

ডেি না সহ ডসএসওরা "মাঝাডর ঝুঁডক" ধযর ডনয়েও প্রকেটি সম্পযকি 

গুরুত্বপূে ি উযদ্বগ প্রকাশ কযরযে। িাস্তযি, অযনযকই ধারো কযরডেযিন 

যয যভািা আইডপডপ সম্পূে ি নতুন প্রকযের পডরিযেি ডিদ্যমান 

ডিদুুৎযকযন্দ্রর ডদ্বেী়ে পযি ির প্রডেডনডধত্ব কযর। প্রকযের ইএসআইএ 

সূযি জানা যগযে যয ১৫ টি পরামশ ি যনও়ো হয়েডেি, েযি িাংিাযদযশর 

তিযদডশক যদনা ডিষয়ক কম িদি (ডিিাব্লুডজইডি) ও উপকূিীয় জীিনযািা 

ও পডরযিশ কম িযজার্ (ডিন) এর একটি একটি গযিষো দি দ্বারা 

সাক্ষ্াত্কার যনও়ো কয়েকজযনর মযে োরা অংশ ডনয়েডেি িা এমন 

কাউযক জানে যারা ডেি। যারা অংশ ডনয়েডেযিন োরা অনুভি 

কযরডেযিন যয োযদর উযদ্বগযক ডিযিচনা়ে যনও়ো হ়েডন। 

সামডগ্রকভাযি, জনগযের স্থানী়ে সদস্যরা মযন কযরডন যয োরা স্থানী়ে 

ডিদুুৎ গডেযিগ যর্যক উদ্ভূে হও়োর কারযে প্রকেটির ডিষয়ে ডনডদ্বিধা়ে 

কর্া িিযে পাযর
50

। 

স্থানী়ে সম্প্রদায়ের পযক্ষ্ এআইআইডি এিং এনডিডিএি এর 

ওয়েিসাইর্গুডিযে প্রকযের েথ্য অুাযেস করা কঠিন কারে অযনক 

স্থানী়ে মানুষ ডনরক্ষ্র িা ইন্টারযনর্ অুাযেস যনই। গযিষো দযির 

মযে, প্রকযের িকুযমযন্টশনগুডির িাংিা ভাষা়ে অনুিাদগুডি 

অপঠনযযাগ্য এিং ত্রুটিযুি দ্বারা প্রসাডরে। চাযপর মুযখ এনডিডিএি এই 

যদাষ স্বীকার কযরযে এিং অনুিাদগুডি সংযশাধন করার প্রডেশ্রুডেিি
51

। 

যডদও ডকছু অগ্রগডে হয়েযে, ২০১২ সাযির ডিযসম্বযরর মাঝামাডঝ সময়ে 

যিশ কয়েকটি নডর্ ত্রুটিযুি ডেি। 

জডমর মাডিকানা আরও ডিেডকিে ডিষ়ে। ইএসআইএ দাডি কযরযে যয 

সাইযর্র জন্য জডম অডধগ্রহে যস্বোযসিী ডেি, েযি সম্প্রদায়ের সদস্যরা 

গযিষো দিযক িযিডেযিন যয োরা ডনধ িাডরে মূযল্যর ডিডনময়ে োযদর 

জডমটি মেস্বত্বযভাগীযদর কাযে ডিডি করার জন্য চাপ অনুভি 

কযরডেযিন এিং যকিি পযর ডশযখযেন যয কর্তিপযক্ষ্র কাযে সরাসডর 

ডিডি করা োর যচয়ে পাুঁচগুে যিডশ মূল্য পডরযশাধ কযর
52

। ২০১৭ অিডধ 

যয যকানও জডম অডধগ্রহেযক "িােোমূিক" িযি মযন করা হ়ে োর 

ডদ্বগুে িাজার মূল্য ডদয়ে ক্ষ্ডেপূরে যদও়ো উডচে, একটি িাংিাযদশ 

আইন অনুসাযর যয িের পডরিডেিে এই ক্ষ্ডেপূরে হারযক োর মূযল্যর 

ডেনগুে কযর যদও়ো হয়েডেি
53, 54

। 

স্থানী়ে যিাযকরা ইএসআইএ-যে োডিকার্ভি ডকছু ভূডম মাডিকযদর 

সেুো ডনয়েও প্রশ্ন তুযিডেি, যয যুডি ডদয়েডেি যয ডকছু নাম অনুপডস্থে 

ডেি এিং অন্যরা স্বীকৃে ডেি না। ডকছু যিাক যারা োযদর পশুপাডখ 

চরাযনার জন্য সাইর্টি ব্িহার কযরডেি োযদর ক্ষ্ডেপূরে যদও়ো 

হ়েডন
55

। এর মযে অযনক মডহিা অন্তর্ভ িি রয়েযে, যারা এখন োযদর 

পশুর জন্য খাদ্য ডকনযে িাে। যয সমস্ত মডহিারা স্নান করযে এিং 

িাসন যধা়ো করযে এিাকা়ে আসযেন োযদর এখন জি সংগ্রযহর জন্য 

এক ডকযিাডমর্ার যেঁযর্ যযযে হযি। 
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আমাযদর অে়েযনর সম়ে আমরা এমন একক ব্ডিযক পাইডন, ডযডন যর্াযর্ ক্ষ্ডেপূরে 

যপয়েডেযিন। িরং োযদর মযে অযনযক আমাযদর িযিডেি যয োরা জডম ডিডি করযে 

আগ্রহী ন়ে, কারে এটি জীডিকা ডনি িাযহর োযদর উপা়ে 

- হাসান যমযহদী, ডিন 

 

স্থানী়ে মানুষ ইডেমযে সংিগ্ন ডিদুুৎ যকন্দ্র যর্যক শব্দদূষযে র্ভগযে এিং 

উযদ্বগ রয়েযে যয নতুন ডিদুুৎযকন্দ্রটি কায িকর হও়োর পযর োযদর 

পুযরাপুডর সযর যযযে হযে পাযর। ইডেমযে, গযিষকরা আডিষ্কার 

কযরযেন যয ডিদুুৎযকন্দ্র ডনম িাযের শব্দটি অনুমডেপ্রাপ্ত স্তযরর যর্যক 

অযনক উপযর এিং অনিধভাযি - রাযে অব্াহে রয়েযে। 

সাক্ষ্াত্কারকারীযদর মযে, স্থানী়ে মাি ৫% যিাক ডিদুুৎযকন্দ্র ডনম িাযে 

কাজ করার জন্য ডনযুি হয়েযে
56

। 

স্থানী়ে যিাকজন জানান, এ ডনম িাযের েযি পডরযিশ ক্ষ্ডেগ্রস্থ হযে। 

ডিিডিউডজইি এিং ডিযনর মযে, ইএসআইএ এই অিযি গােপািা, 

পাডখ এিং সরীসৃযপর মযো প্রজাডের সংখ্যাযক অিমূল্যা়েন কযরযে, 

এমন কয়েকটি গােও ডিরি। এআইআইডি ইএসএযের অধীযন 

"জীিনিডচিু রক্ষ্া এিং সংরক্ষ্ে এিং জীডিে প্রাকৃডেক সম্পযদর 

যর্কসই ব্িস্থাপনার প্রচার" প্রডেশ্রুডেিি
57

। ো সযেও, স্থানী়ে 

যিাযকরা িিযেন, কাজ শুরু হও়োর পর যর্যক কমপযক্ষ্ ১২ প্রজাডের 

যর্যক প্রকযের অিযি দুটি িা ডেনটির যিডশ মাযের প্রজাডে অিডশষ্ট 

যনই। প্রকযের প্রযকৌশিীরা ডিদুুৎযকযন্দ্রর জন্য যেি এিং অন্যান্য 

উপকরে ডদয়ে জাহাজ পডরযিশন করার জন্য একটি নতুন যজটি তেডর 

কযরযেন এিং এটি কায িকর হও়োর পযর প্রকেটি নদীর েীযর গরম জি 

সিাডরে হযি িযি আশা করা হযে, উভ়েই ডেশ েযক আরও হ্রাস 

যপযে পাযর িযি মযন করা হযে
58

। এআইআইডির মযে, মৎস্য 

ডিষ়েক ডনয়ে দুই িেযরর গযিষো চিযে
59

। 

আযরকটি উযেখযযাগ্য সমস্যা হ'ি একটি যজা়োযরর খাযির প্রকযের 

প্রভাি যা সাইযর্র পাশ ডদয়ে চযিযে। ডনম িােকাযজর সম়ে এনডিডিএি 

খাযির উত্তর েীযর িাডির িস্তা রাযখ, যা যর্যক চুইযয় িাডি পড়যে 

র্াযক। েিস্বরূপ পডিমাটি খািটি ধীযর ধীযর শুডকয়ে যাযে। খাযির 

গভীরো ডেন ডমর্ার যর্যক হ্রাস যপয়ে প্রা়ে এক ডমর্াযরর যিডশ ন়ে। এর 

অর্ ি এটি উচ্চ যজা়োযরর সম়ে পাডন আর ধযর রাখযে পাযর না, যা ডদযন 

দুিার ঘযর্, িা িন্যার সম়ে খািটি উপযচ পযড়, প্রা়ে ১০০ পডরিার এিং 

৪০০টি পাযনর োম িগুডিযক প্রভাডিে কযর। স্থানী়ে মডহিারা ডিযশষে 

ক্ষ্ডেগ্রস্থ হন। োরা উযঠাযন শাকসব্জী এিং ডপেযনর মুরডগ চাষ করে 

যা িন্যার কারযে এখন অসম্ভি হয়ে পযড়যে। িন্যার েযি এগুডি 

র়্েযির্গুডি ব্িহার যর্যক ডিরে র্াযক যা সাধারেে িাডড়গুডি যর্যক 

কমপযক্ষ্ ৫০ ডমর্ার দূযর র্াযক। 

এআইআইডি এখনও পয িন্ত যভািা আইডপডপ সম্পডকিে ডিিাব্লুডিডজইডি 

এিং ডিযনর সাযর্ তিঠযকর জন্য গ্রহেযযাগ্য হয়েযে এিং ভূডম 

ডনরীক্ষ্যের পয িাযিাচনা সমর্ িনসহ ডকছু েযিাআপ কযরযে। 

এআইআইডির মযে, পয িাযিাচনা স্বীকার কযর যয জডমর মাডিকরা 

সংডক্ষ্প্ত হয়ে যগযে, যসযেম্বযরর যশযষর মযে এই ব্াযিন্স ডদয়ে 

ক্ষ্ডেপূরে যদও়ো হযি। দুি িি জডম ডিযিো ডহসাযি ডচডহ্নে ব্ডিযদর 

অডেডরি সহা়েো যদও়ো হযি
60

। এোড়াও, এনডিডিএি স্বীকার কযরযে 

যয ইএসআইএ এিং পরামশ ি প্রডি়ো উভ়েই ত্রুটিযুি ডেি। এনডিডিএি 

ডনয়ে আযিাচনা অব্াহে রয়েযে এিং ডকছু প্রডেশ্রুডেও যদও়ো হয়েযে, 

েযি অগ্রগডে ধীর গডেযে রয়েযে। এনডিডিএি ২০১৯ সাযির িষ িার 

আযগ খািটি পুনরা়ে খনন করযে প্রডেশ্রুডেিি, েযি আজ পয িন্ত এটি 

ঘযর্ডন
61

। 

 

সাডমর্ পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাি 

আডর্ িক মেস্থোকারীর মােযম জীিাশ্ম জ্বািাডনযে ডিডনযয়াগ 

সাডমর্ পাও়োর ইন্টারন্যাশনাি যহাডল্ডং সংস্থা ডসগাপুযর অন্তর্ভ িি েযি 

ডসডমর্ গ্রুযপর মােযম শুধুমাি িাংিাযদযশ পডরচাডিে হযে - যদযশর 

বৃহত্তম আইডপডপ
62

 
63

। সাডমর্ িাংিাযদযশর ১৮টি ডিদুুৎযকযন্দ্রর মাডিক 

এিং পডরচািনা কযর, এগুডি সমস্ত প্রাকৃডেক গ্যাস িা ভারী জ্বািানী যেি 

ডদয়ে চাডিে হ়ে। এটির িেিমান ডি়োকিাপগুডিযে িা পাইপিাইযন 

পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি প্রকে যনই
64

। 

আইএেআইটি আইএেডস উদী়েমান এডশ়ো েহডিি (ইএএে) নাযম 

একটি এেআইযে ২০১৭ সাযির যসযেম্বযর অনুযমাডদে ১৫০ ডমডিয়ন 

িিার ইকুুইটি ডিডনয়োযগর মােযম সাডমযর্র সাযর্ যুি ডেি। 

আইএেডসর অুাযসর্ ম্যাযনজযমন্ট সংস্থা ২০১৪ সাযি ইএএে স্থাপন 

কযরডেি, যা র্তেী়ে পযক্ষ্র েহডিিযক পডরচািনা এিং পডরচািনা কযর, 

মূিে িড় িড় প্রাডেোডনক ডিডনয়োগকারীযদর আইএেডসর পাশাপাডশ 

ডিডনয়োগ করযে উত্সাডহে কযর। ইএএে এডশ়োর উদী়েমান 

িাজারগুডিযে সমস্ত খাযে ডিডনয়োগ কযর
65

। এআইআইডি ডিডনয়োগ 

করার সম়ে সাডমর্ ইডেমযে ইএএযের যপার্ িযোডিওযে ডেি। ইএএে 

২০১৬ সাযির আগযে সাডমযর্ ৩৬ ডমডিয়ন িিার ঋে এিং ইকুুইটি 

ডিডনয়োগ কযরডেি, ইএএেযক সাডমযর্র যিাযি ি একটি আসন 

ডদয়েযে
66

। 

একটি যযৌর্ যপ্রস ডিজ্ঞডপ্তযে আইএেডস, ইএএে এিং র্তেী়ে 

ডিডনয়োগকারী, ইএমএ পাও়োর জাডনয়েযে যয শীষ ি সযিিযন ১৭৫.৫ 

ডমডি়েন িিাযরর যযৌর্ ডিডনয়োগ "যদযশর সবুজ যক্ষ্যির ডিদুুৎ 

উত্পাদযনর প্ল্ুান্টযক সহা়েো করযি ... যদযশর জ্বািাডন শডির ব্িধান 

দূর করযে সহা়েো করযি"
67

। আইএেডস ইডেমযে সাডমযর্র সাযর্ 

একটি সম্পকি যরযখডেি, ১৯৯৯ সাযি খুিনা গ্যাস ডিদুুৎযকন্দ্রযক 

অর্ িা়েন কযর এিং োরপযর ২০১৫ সাযি ডিডি়োনা-২ গ্যাস ডিদুুৎযকযন্দ্র 

ডিডনয়োগ কযর
68

। ২০১৮ সাযি এটি যমঘনাঘার্ ডদ্বেী়ে গ্যাস 

ডিদুুৎযকযন্দ্র ডিডনয়োগ কযরডেি। ইএমএ পাও়োর হ'ি দাডিম এনাডজি 

এিং ইসিাডমক যিভিপযমন্ট ব্াংক ইনফ্রাস্ট্রাকচার োন্ড-২ এর মযে 

একটি যযৌর্ উযদ্যাগ
69

, উচ্চ ডিদুুযের চাডহদা রয়েযে এমন অিযি 



12 

আইডপডপ প্রকেগুডিযক যকন্দ্র কযর একটি ডিডনয়োগ প্ল্ুার্েম ি ডহসাযি 

প্রডেডেে
70

। 

এআইআইডি োর ওয়েিসাইযর্ এেআই সািপ্রযজিগুডিযে েথ্য প্রকাশ 

কযর না এিং ইএএে যকিিমাি যয সংস্থাগুডি সমর্ িন কযর োযদর 

ওয়েিসাইর্গুডিযে একটি ডিঙ্ক সরিরাহ কযর। আইএেডসর ডিডনয়োযগর 

অংশ সম্পযকি আরও েথ্য সরিরাহ করা হয়েযে, েযি, আইএেডসর 

ওয়েিসাইযর্ এিং এটি এআইএডির ইআইএে-র ডিডনয়োগযক কী 

সমর্ িন কযরডেি োর ডচি যদ়ে। আইএেডস জাডনয়েযে যয োরা 

"িাংিাযদযশর ভডিষ্যযে ডিদুুৎ প্রকযের জন্য ইকুুইটি েহডিযির 

প্রয়োজনী়েো যমর্াযে" সাডমর্ গ্রুপযক সমর্ িন করযে চা়ে। সাডমর্ ও 

ইএএযের সম্পকি সম্পযকি প্রচারমূিক ডভডিওযে এটি পুনরুডত্থে হয়েযে, 

উযেখ কযর যয সাডমযর্র সামডগ্রক ডিডনয়োগ এখন পয িন্ত িাংিাযদযশর 

বৃহত্তম যিসরকারী ইকুুইটি ডিডনয়োগ ডেি
71

। যডদও আইএেডস দাডি 

কযরযে যয ডনডদ িষ্ট অযর্ ির জন্য অর্ িা়েন করা হ়েডন, এটি নতুন ডিদুুৎ 

প্রকেগুডিযক যিাঝা়ে যয সাডমর্ ৭১৫ যমগাও়োর্ ডিদুুৎ উত্পাদন করার 

উযদ্যাগ ডনয়েযে। আইএেডস-র প্রকাডশে েথ্যগুডিযে ঠিক যকান যকান 

ডিদুুৎযকন্দ্র প্রস্তুে রয়েযে যস সম্পযকি েথ্য ডিপরীে, েযি পডরযিশগে 

ও সামাডজক পয িাযিাচনা সংডক্ষ্প্তসার (ইএসআরএস) অনুসাযর িডরশাি 

ও নারা়েেগযঞ্জ দুটি ভারী জ্বািানী যেি (এইচএেও) উডদ্ভদ অন্তর্ভ িি 

রয়েযে, চট্টগ্রাম ও গাজীপুযর দুটি, যমঘনাঘাযর্ একটি তদ্বে জ্বািানী যকন্দ্র 

এিং আযনা়োরা চট্টগ্রাযম একটি গ্যাস প্ল্ুান্ট
72

। অন্য কর্া়ে, উচ্চ 

ডজএইচডজ-ডনগ িমনকারী জীিাশ্ম জ্বািানী শডি উত্পাদন। 

আইএেডস হ'ি ডিি ডেনাডন্স়োর, যার অর্ ি সািপ্রযজিগুডি 

এআইআইডির ইএসএযের পডরিযেি আইএেডসর পারেরম্যান্স 

েুান্ডাি িগুডি যমযন চিযে হযি
73

। সাডমযর্ আইএেডস'র ডিডনয়োগযক 

উচ্চ-ঝুঁডক ডহসাযি যশ্রেীিি করা হ়ে। আইএেডস ডচডহ্নে কয়েকটি 

সম্ভাব্ সমস্যা হ'ি জডম অডধগ্রহে, িা়ে়ু এিং পাডনর গুেগেমাযনর উপর 

প্রভাি এিং প্রকেগুডির যভৌগডিক ডিস্তার, যযমন গ্যাযসর পাইপিাইন 

এিং সংিমে িাইযনর মযো সম্পডকিে সুডিধা
74

। আইএেডস 

পাইপিাইযন োডিকার্ভি স্বেন্ত্র ডিদুুৎযকন্দ্রগুযিার একটি ডিস্তৃে 

মূল্যা়েন কযরডন, পডরিযেি পডরযিশ ও সামাডজক ডিডি অেিসা়ে 

(ইএসডি) কডমশযনর আইএেডসর পারেরম্যান্স েুান্ডাি ি সম্পডকিে 

ডরযপার্ িগুডি, অভুন্তরীে িকুযমযন্টশনগুডির পয িাযিাচনা, স্থান ডনি িাচযনর 

সাক্ষ্াত্কার এিং সাইর্ ডভডজযর্র সাযর্ ডমডিে হয়েযে । নতুন 

ডিদুুৎযকন্দ্র যর্যক ডজএইচডজ ডনগ িমন সম্পডকিে যকানও েথ্য যনই। 

যকিিমাি উপিভু েথ্য যমঘনাঘার্-২ গ্যাস ডিদুুৎ যকযন্দ্রর সাযর্ 

সম্পডকিে, যা ২০১৮ সাযি একটি পৃর্ক আইএেডস ঋে যপয়েযে। এই 

নডর্ যর্যক অনুমান করা হয়েযে যয ডিদুুৎ খাে যর্যক িাংিাযদযশর যমার্ 

ডজএইচডজ ডনিঃসরযের ৩.৩% যর্যক ৬.৩% এর মযে এই প্ল্ান্ট 

অিদান রাখযি
75

। 

সাডমযর্ আইএেডস'র ডিডনয়োযগর সাযর্ জডড়ে উচ্চ পডরযিশগে ও 

সামাডজক ঝুঁডকর পডরযপ্রডক্ষ্যে সাডমযর্র কাি িন ডনডিড় ব্িসাড়েক 

মযিযির সাযর্ ডমডিে হয়ে, এআইএডির ডিডনয়োযগর পূযি ি 

এআইআইডি'র শীষ ি পয িায়ের পয িাযিাচনা করা বুডিমাযনর ডেি - এর 

ঠিক এক িের পর অনুযমাডদে ইএএে সাডমযর্ ডিডনয়োগ কযরডেি, এটি 

ইএএেযক সাডমযর্র যিাযি ি একটি আসনও ডদয়েযে। েযি, 

এআইআইডি কর্তিক এেআইগুডিযে যদও়ো সীডমে েযথ্যর 

পডরযপ্রডক্ষ্যে, এ জােী়ে যর্াযর্ অেিসা়ে হয়েযে ডকনা, প্রকেটি 

কীভাযি পয িযিক্ষ্ে করা হ়ে এিং এটিআইআইডির ‘সবুজ’দৃডষ্টভডগযে 

কীভাযি অিদান রাখযি িযি আশা করা যা়ে ো স্পষ্ট ন়ে। আইএেডসর 

িকুযমযন্টশযন সাডমযর্র অন্যেম ডিদুুৎ যকন্দ্র িডরশাি ডিদুুৎযকন্দ্র 

(িাে যদখুন) সম্পডকিে গযিষো, এমন ডকছু উযদ্বগজনক উদ্ঘাটিে 

প্রকাশ কযরযে যা আইএেডসর, ইএএে'র এিং সাডমযর্র 

যপার্ িযোডিওটিযে এআইআইডির যর্াযর্ অেিসা়ে ডনয়ে প্রশ্ন উত্থাপন 

কযর। 

২০১৯ সাযির অযিািযর, ইএএে ডনডিে কযরযে যয এটি সাডমযর্ োর 

ডিডনয়োগ ডিডি কযরযে
76

।

 

আমরা সি হাডরয়েডে! 

আমাযদর জডম, ঘর, মাে এিং নদী। 

ডকন্তু আমরা কী যপিাম? 

যরাগ, যধাুঁ়ো, শব্দ এিং কম্পন 

এখন আর ডক? হুাুঁ, আমাযদর শডি দরকার। 

েযি এর্া ডক আমাযদর জীিযনর যচয়ে মূল্যিান? 

- িডরশাযির একজন ভূিযভাগী 
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সাডমর্ িডরশাি পাওয়ার প্ল্ান্ট 

আইএেডসর ডিডনয়োযগর েযথ্য সাডমযর্র ডনম িাোধীন ডহসাযি ডচডহ্নে একটি প্রকে িাংিাযদযশর দডক্ষ্োিযি িডরশাযি অিডস্থে। ১২০ 

যমগাও়োর্ এইচএেও প্ল্ান্টটি ২০১৬ সাযির এডপ্রযি শুরু হয়েডেি
77

। আইএেডসর মযে, িডরশাি সাডমযর্ ২০১৬ সাযির ডিডনয়োযগর জন্য 

যর্াযর্ অেিসায়ের অংশ ডহসাযি মূল্যা়েন করা হয়েডেি। েযি আসন্ন ডহসাযি িডরশাি প্ল্ান্ট উযেখ করার পাশাপাডশ অনিাইযন পাও়ো 

প্রডেযিদযনর যকানওটিযে ডিদুুৎযকন্দ্র সম্পযকি ডিস্তাডরে েথ্য যনই। প্রকযের ইএসআইএ একটি পৃর্ক ওয়েিসাইযর্র মােযম উপিব্ধ এিং 

২০১৬ সাযির যেব্রু়োরী মাযস অপাযরশন শুরু হও়োর মাি দুই মাস আযগ
78

। এই সম়েসীমার পযর ডনধ িারযের আযগ ডনধ িারযের ডিষ়েটি 

কীভাযি ডিযিচনা়ে যনও়ো হয়েডেি ো স্পষ্ট ন়ে। এটিও স্পষ্ট ন়ে যয এআইআইডি, ইএএে-যে ডিডনয়োযগর যর্াযর্ অেিসায়ের অংশ 

ডহসাযি িডরশাযির ইএসআইএ পয িাযিাচনা কযরযে যযযহতু এটি যকানও ওয়েিসাইযর্ প্রকাযশ্য যকানও িকুযমযন্টশন প্রকাশ কযরডন। 

ইএসআইএ ডসিান্ত ডনয়েযে যয "এিাকা়ে প্রকে সম্পযকি যকানও যনডেিাচক ধারো ডেি না"
79

, েযি ২০১৮ সাযির যম মাযস প্রকযের 

সাইর্টি পডরদশ িন করা একটি গযিষো দযির মযে ডকছু সম্প্রদায়ের সদস্য যারা পরামযশ ি অংশ ডনয়েডেযিন োযদর মযন হয়েডেি যয োযদর 

সমস্যাগুডি যশাযনডন।
80

 এোড়াও, ইএসআইএর দাডির ডিপরীযে যয "প্রকযের জডমটি ইচ্ছুক ডিযিোযদর কাে যর্যক ডকযনডেি", 

সম্প্রদায়ের সদস্যযদর মযে জডম দখি সম্পডকিে যকাম্পাডনর ডিরুযি পাুঁচটি আদািে মামিা চিযে। যভািা আইডপডপর মযোই, জডমর 

মাডিকরা যুডি ডদয়েডেযিন যয প্রভািশািী মেডিত্তরা োযদর জডম সস্তা়ে ডিডি করযে িাে কযরডেি, যা েখন সরকাযরর কাযে ডিডি 

হয়েডেি আরও যিডশ দাযম। আিার জডমর মাডিকযদর োডিকা়ে এমন নামও ডেি যা স্থানী়ে যিাকজন োযদর স্বীকৃডে যদ়েডন এিং সযন্দহ 

প্রকাশ কযরডেি যয োরা আসি ন়ে। 

আইএেডস অনুসাযর, পডরযিশ অডধদেের পডরচাডিে শব্দ ডনরীক্ষ্ে ডনযদ িডশকাগুডির মযে স্তরগুডির প্রডেযিদন কযর
81

। েযি, যয সম্প্রদায়ের 

সদস্যযদর সাযর্ সাক্ষ্াত্কার করা হয়েডেি োরা উডদ্ভদ যর্যক শব্দ দূষেযক েীব্র িযি মযন কযরডেি ডিযশষে সন্ধুা়ে যখন সােটি 

যজনাযরর্যরর মযে পাুঁচটি চিমান র্াযক েখন এটি চার ডকযিাডমর্ার দূযরর ঘরগুডিযক প্রভাডিে কযর, কম্পনগুডির কারযে োর্ি যদখা 

যদ়ে। স্থানী়ে যিাযকরা িিযেন যয োরা েীব্র চাযপর মযে রয়েযে। ইএসআইএর সুপাডরশ অনুসাযর শব্দ এিং কম্পনযক প্রশডমে করার 

ব্িস্থা কায িকর করা হয়েযে ডকনা ো স্পষ্ট ন়ে। ইএসআইএ দাডি কযরযে যয িা়ে়ুর গুেগেমাযনর উপর প্রভািটি উযেখযযাগ্য হযি না
82

, 

েযি এটি সম্প্রদায়ের সদস্যযদর অডভজ্ঞোর সাযর্ তিপরীেুপূে ি। গাে যর্যক যধাুঁ়োশা ডিযশষে িষ িা যমৌসুযম েীব্র হ়ে যখন কোগুডি 

একডিে হ়ে এিং ঝযর পযড়, োদগুডির ক্ষ্ডে কযর এিং উডদ্ভজ্জ উদ্যানগুডি সাধারেে মডহিাযদর দ্বারা পডরচাডিে হ়ে। ইএসআইএ িাডষ িক 

ডজএইচডজ ডনরীক্ষ্যে প্রডেশ্রুডেিি কযর, "ডনগ িমন হ্রাস িা অেযসর্ করার সম্ভাব্ ব্িস্থা" সহ েযি যকান যিসিাইন িা পূরযের িক্ষ্ুমািা 

যনই
83

। 

কীেিনযকািা নদী যয ডিদুুৎ যকন্দ্রটি যপডরয়ে যগযে োও ক্ষ্ডেগ্রস্থ হয়েযে। যিডশরভাগ স্থানী়ে মানুষ নদীটি মাে ধরার জন্য ব্িহার কযরন 

েযি যকউ যকউ িযিডেযিন যয এই কুাচটি সম্প্রডে অযধ িক হয়ে যগযে। অযনযক ডিদুুৎযকন্দ্রযক যদাষাযরাপ কযর িযিন যয যেযির 

র্ুাঙ্কারসহ নদীর অডেডরি ব্িহার মৎস্য জনযগােীর ক্ষ্ডে করযে। স্থানী়ে যিাকজযনর মযে সংস্থাটি মাযস কমপযক্ষ্ একিার নদীর সাযর্ 

সংযুি প্ল্ুাযন্টর পাযশর একটি খাযি যপাড়া জ্বািানী ডনষ্পডত্ত করযে। এটি ঘর্যি খািটি কাযিা হয়ে যা়ে এিং মাে এিং অন্যান্য িন্যপ্রােী 

মারা যা়ে। োরা ডচডন্তে যয খািটি শীঘ্রই ডনজীি হযি। প্রকযের যযটি এখন চিযে োর মযে ডদয়ে চািাযনা আরও দুটি খাি িাডির সাযর্ 

ভরার্ হয়েযে (নীযচর েডিগুডি যদখুন) - যডদও ২০১৩ সাযির জি সংরক্ষ্ে আইন এিং ১৯৯৫ সাযির পডরযিশ সংরক্ষ্ে আইন অনুসাযর 

িাংিাযদযশর জি যকাযস ি যকানও িাধা সৃডষ্ট করা িা পডরিেিন করা অনিধ
84

। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০০৯, ২০১৩, ২০১৬ এিং ২০১৮ সাযি যনও়ো সাডমর্ িডরশাি প্রকে সাইযর্র গুগি এডর়োি েডিগুডি প্রকাশ কযর যয খািগুডি স্পষ্টেই এই 

ডিদুুৎযকন্দ্র অডেিম কযর যগযে। 
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প্রাকৃডেক গ্যাস অিকাঠাযমা এিং দক্ষ্ো উন্ন়েন 

প্রকে 

২০১৭ সাযির মাচ ি মাযস, এআইআইডি প্রাকৃডেক গ্যাস অিকাঠাযমা 

এিং দক্ষ্ো উন্ন়েন প্রকযের জন্য ৬০ ডমডিয়ন িিার ঋে অনুযমাদন 

কযরযে। এই উচ্চ ঝুঁডক িা 'কুার্াগডর এ' প্রকেটি িাংিাযদযশর বৃহত্তম 

গ্যাসযক্ষ্ি, পূি ি িাংিাযদযশর ডেোস গ্যাস যক্ষ্যির গ্যাস উত্পাদন 

দক্ষ্ো়ে উন্নডে করযে এিং পূি িিেী চট্টগ্রাম ও িখরািাযদর মযে ১৮১ 

ডকযিাডমর্ার পাইপিাইন তেডরর িযক্ষ্ু তেডর হয়েযে। প্রকযের প্রর্ম 

অংশটি িাংিাযদশ গ্যাস ডেল্ডস সংস্থা (ডিডজএেডস) এিং ডদ্বেী়ে ভাগ 

িাংিাযদশ গ্যাস ট্রান্সডমশন যকাম্পানী ডিডমযর্ি (ডজটিডসএি) দ্বারা 

িাস্তিাড়েে হযি এিং ২০২১ সাযির মযে এটি যশষ হযি। এআইআইডি 

ডজএইচডজর পডরসংখ্যান সরিরাহ কযর না ডনগ িমন, েযি, এডিডি'র 

অনুমান যয িেযর ৭০০,০০০ র্ন কাি িন ডনগ িমন হযি
85

। 

এডিডি হ'ি সামডগ্রক ৪৫৩ ডমডি়েন িিাযরর প্রকযের শীষ িস্থানী়ে 

অর্ িদাো, োই এআইআইডি োর ডনজস্ব পডরিযেি এডিডি'র সুরক্ষ্ার 

প্রয়োগটি যিযে ডনয়েযে
86

। পুনি িাসযনর পডরকেনা এখনও চূড়ান্ত হ়েডন, 

েযি িেিমান েথ্য যর্যক জানা যা়ে যয জডমর উপর প্রভাযির কারযে 

১৮৩২টি পডরিার (৫,৬৯৩ ব্ডি) ক্ষ্ডেগ্রস্থ হযিন
87

। কৃষকরা ডিযশষে 

ক্ষ্ডেগ্রস্থ হযি, েযি এআইআইডি দাডি কযরযে যয এটি অস্থা়েী হযি 

কারে পাইপিাইন ভূগভ িস্থ হযি এিং জডম চাযষর জন্য পুনরুিার করা 

হযি
88

। প্রডেকাযরর অুাযেস একটি সমস্যা, যযযহতু প্রকযের েযি 

ক্ষ্ডেগ্রস্থ যিাকযদর মযে যকানওরাই ক্ষ্ডেগ্রস্থ হন, প্রডেকাযরর জন্য 

োযদর এডিডির অডভযযাগ পিডেযে যযযে হযি েযি এটি 

এআইআইডি'র ডপডপএযমর কাযে যযযে পারযিন না কারে এটি 

সহকারীযদর িাদ ডদয়েযে। 

 

অন্যান্য সিািন ও ডিেরে প্রকে 

ডিদুুৎ ব্িস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারে প্রকে : জীিাশ্ম 

জ্বািাডনর সযগ যুি? 

দডক্ষ্ে পূি ি উপকূযি চট্টগ্রাম িাংিাযদযশর ডদ্বেী়ে বৃহত্তম শহর। চট্টগ্রাম 

অিিটি একটি ডশে ও িাডেডজুক যকন্দ্র, যা যদযশর প্রা়ে ৪০% ডশে 

উত্পাদন এিং ৮০% আন্তজিাডেক িাডেযজু অিদান রাযখ। এটি 

প্রস্তাডিে িা ডনম িাোধীন ১৩টি নতুন ক়েিা ডিদুুৎযকন্দ্র সহ অসংখ্য 

ডিদুুৎযকন্দ্র সহ উপকূিী়ে প্রাযন্তর অংশ গঠন কযর। 

এআইআইডি ২০১৮ সাযির মাচ ি মাযস চট্টগ্রাম অিযি পাও়োর ডসযেম 

আপযগ্রি ও প্রসারে প্রকযের জন্য ১৭৬.৬০ ডমডি়েন িিার ব্য়ের ১২০ 

ডমডিয়ন িিার ঋে অনুযমাদন কযর। িাংিাযদশ সরকাযরর পাও়োর ডগ্রি 

কযপ িাযরশন অে িাংিাযদশ (ডপডজডসডি) এই ব্াযিন্স অিদান 

রাখযে
89

। প্রকেটির িক্ষ্ু, শহরেডির আযশপাযশ, সংডেষ্ট সািযেশন 

এিং িাইন যি ডদয়ে ৪৬ ডকযিাডমর্াযররও যিডশ িািি-সাডকির্ ট্রান্সডমশন 

িাইন ডনম িাযের মােযম আিডিক ডিদুুযের চাপ িাডড়য়ে ১,৪০০  

যমগাও়োযর্ উন্নীে করা হযি। প্রকেটি এডপ্রি ২০১৯ এ শুরু হয়েযে এিং 

২০২২ সাযি যশষ হযি
90

। এআইআইডি প্রকেটি ডিভাগ ডি (মাঝাডর 

ঝুঁডক) ডহসাযি যশ্রেীিি কযরযে এিং এটি ইএসএে এিং ডপডপএম সহ 

সমস্ত নীডে এিং ডন়েমগুডির অধীন কযরযে। এর অর্ ি এই যয ক্ষ্ডেগ্রস্থ 

সম্প্রদা়েগুডি অডভযযাগ এিং প্রডেকাযরর জন্য এআইআইডির কাযে 

যযযে পাযর। 

এটিআইআইডির ডিেডকিে নতুন "জিািডদডহ যফ্রমও়োকি" (এএে) এর 

অধীযন অনুযমাডদে প্রর্ম প্রকে যা জানু়োরী ২০১৯ এ কায িকর হয়েযে। 

এটি যিাযি ির পডরিযেি সভাপডেযক যকানও প্রকে অনুযমাদযনর অনুমডে 

যদ়ে। ডকছু ব্ডেিম প্রযযাজু, উদাহরেস্বরূপ, ডিডনয়োগ যডদ 

এআইআইডির জন্য ‘প্রর্ম’ হ়ে - যযমন যকানও যদশ িা যসিযরর 

প্রর্ম - যডদ এআইআইডির যকানও সংডেষ্ট খাযের যকৌশি না র্াযক 

এিং যডদ এর আকার ডনডদ িষ্ট যচৌম্বযকর উপযর র্াযক। যিাযি ির যকানও 

সদস্য যডদ প্রকেটির ডনডদ িষ্ট সময়ের মযে উত্থাডপে হ়ে েযি যিাি ি 

অনুযমাদযনর জন্য যোন করযে পাযর। এএেটি প্রর্ম যখন এডপ্রি 

২০১৯ এ প্রস্তাি করা হয়েডেি েখন এটি ডসএসও-র কাে যর্যক ব্াপক 

সমাযিাচনা যপয়েডেি যারা আশঙ্কা কযরডেি যয এটি যর্াযর্ অে়েযনর 

গুরুত্বপূে ি উপাদানগুডির পাশ ডদয়ে পদযক্ষ্যপর মােযম জিািডদডহো 

ক্ষুণ্ন করযি। 

নতুন ট্রান্সডমশন িাইযন চুার্গ্রাম ডরংয়ের ডেনটি অংশ, ডকছু ওভার-

গ্রাউন্ড এিং ডকছু অংশ নীযচ রয়েযে। উপকূযির পডিযম আনন্দিাজাযর, 

এিং আংটির মাঝখাযন খুিশীযে এিং পূি ি অংযশর মদুনাঘার্ 

সািযেশনটিযে দুটি উপসাগর সম্প্রসারে করা হযি নতুন 

সািযেশন
91

। এআইআইডি িিযে যয মূি িাধাগুডি অস্থা়েী এিং 

যকিি ডনম িাযের পয িায়ে র্াকযি, মূিে যদাকানদার এিং কৃষকযদর 

ক্ষ্ডেগ্রস্থ করযি
92

। ক্ষ্ডেপূরযের যমৌডিক নীডেগুডির রূপযরখা ডহসাযি 

একটি পুনি িাসযনর কাঠাযমা পাও়ো যা়ে এিং এটি পুনি িাসযনর 

পডরকেনার মযে ডিকডশে হযি
93

। 

এআইআইডি িিযে যয প্রকেটি ২০২১ সাযির মযে সকযির জন্য 

ডিদুুৎ সরিরাযহর িাংিাযদযশর িক্ষ্ুযক উত্সাডহে করযি। েযি, 

উপিব্ধ িকুযমযন্টশনগুডি এিং কীভাযি দডরে সম্প্রদায়ের উপকৃে হযি 

ো স্পষ্ট কযর না। পডরিযেি, এআইআইডি যকানও গ্রাহক (ডশে, 

িাডেডজুক িা আিাডসক) সযি িাচ্চ মূল্য ডদযে প্রকযের ডকছু অর্ িননডেক 

সুডিধাগুডিযক ডভডত্ত কযর। আিাডসক গ্রাহকরা অন্যান্য ধরযের 

গ্রাহকযদর সুস্পষ্ট স্বীকৃডে না ডদয়ে সযি িাচ্চ ব্িহাযরর স্তর ডহসাযি 

যশ্রেীিি করা হ়ে। এটি একটি দৃঢ় ইডগে যদ়ে যয প্রকেটি দডরেেম 

জনযগােীর জন্য যত্ন ডনযে চা়ে না
94

। 

ইএসআইএ ডনম িাে এিং কায িকরী পয িায়ে প্রেুাডশে ডজএইচডজ ডনগ িমন 

োডিকার্ভি কযর েযি ডিেরে করা হযি এমন ধরযের পাও়োর ডিষ়েটি 

ডিযিচনা়ে যনই। আযনা়োরা যর্যক আনন্দিাজার - এিং আযনা়োরাযে 

সম্পডকিে সািযেশন ডনম িাযের জন্য ডিদুুযের উত্স সম্পডকিে েথ্য 

ডিদ্যমান
95

। ইএসআইএ অনুসাযর, এই সািযেশনটি একটি অযঘাডষে 

আগে ডিদুুৎ যকযন্দ্রর সাযর্ যুি হযি। আযনা়োরার পাইপিাইযন 

উডদ্ভযদর উপর প্রকাযশ্য পাও়ো েযথ্যর মযে ডিিডম্বে ৩০০ যমগাও়োর্ 

এইচএেও প্ল্ুান্ট এিং একটি সদ্য অনুযমাডদে ৫৯০ যমগাও়োর্ 

সডিডিে চি গ্যাস উডদ্ভদ অন্তর্ভ িি রয়েযে
96

। সাডমর্ পাও়োর সম্পডকিে 

আইএেডসর েথ্য (উপযর যদখুন) আযনা়োরাযে আগে ডিদুুৎযকযন্দ্রর 

োডিকািি কযর, েযি এটি ওয়েিসাইর্টিযে যকাম্পাডনর িেিমান 

পাইপিাইযন অন্তর্ভ িি যনই
97

। হার্হাজারী ও রামপুযরর মযে ট্রান্সডমশন 

িাইনটি সম্ভিে হার্হাজারীযে অিডস্থে একটি ১০০ যমগাও়োর্ 

এইচএেও প্ল্ুাযন্টর সাযর্ সংযুি হযে পাযর। এই প্ল্ুান্টটি ২০১২ 

সাযির এডপ্রযি খিযর উযঠডেি যখন যসখাযন যাও়োর একটি যট্রন 

িাইনচুুে হয়েডেি এিং ৭৫৫ র্ন জ্বািানী যেি িহনকারী ডেনটি গাডড় 

খাযি পযড়ডেি। কাযপ ির জন্য যদযশর বৃহত্তম প্রাকৃডেক প্রজনন যক্ষ্ি 

হািদা নদীযে যেি যপৌুঁোযে আর্কাযে স্থানী়ে কর্তিপক্ষ্যক দ্রুে 

পদযক্ষ্প ডনযে হয়েডেি
98

। 
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সািযেশন ও খুিশীর মযে একটি নতুন ট্রান্সডমশন িাইন সহ প্রকযের 

মােযম মাদুনাঘার্ সািযেশনটি আপযগ্রি করা হযি। এই অিযির 

মানডচি যর্যক ডিচার করযি মযন হযে সািযেশনটি সরাসডর একটি 

ডিদুুৎ যকযন্দ্রর সাযর্ সংযুি ন়ে, েযি, ডপডজডসডির যদশব্াপী পডরকেনা 

অনুসাযর, এটি একটি নতুন প্রকযের মােযম অর্ িা়েযন মদুনাঘাযর্ও 

একটি নতুন সািযেশযনর সাযর্ যুি হযি। এই নতুন সািযেশনটির 

মূি িক্ষ্ুগুডির একটি হ'ি মাোরিাডড়যে প্রস্তাডিে নতুন ১,২০০ 

যমগাও়োর্ ক়েিা ডিদুুৎযকন্দ্র এিং মযহশকািীর আযরকটি প্রস্তাডিে 

১,৩০০ যমগাও়োর্ ক়েিা ডিদুুৎ যকন্দ্র সহ আরও দডক্ষ্যে 

ডিদুুৎযকন্দ্রগুডির সাযর্ সংযযাগ স্থাপন করা
99

। 

 

ডিেরে ডসযেম আপযগ্রি এিং সম্প্রসারে প্রকে - 

ডিদুুযে প্রযিশাডধকার েযি সিার জন্য ন়ে 

২০১৬ সাযির জুযন, এআইআইডি "িন্টন সক্ষ্মো িাড়াযনার জন্য এিং 

িাংিাযদযশর গ্রামীে ও শহুযর ডিদুুে গ্রাহকযদর সংখ্যা বৃডি করার 

জন্য" িন্টন ডসযেম আপযগ্রি এিং সম্প্রসারে প্রকযের জন্য ১৬৫ 

ডমডি়েন িিার ঋে অনুযমাদন কযরযে
100

। িাংিাযদশ পেী ডিদুুো়েন 

যিাি ি (আরইডি) এিং ঢাকা তিদুুডেক সরিরাহ সংস্থা ডিডমযর্যির ডিভাগ 

ডি প্রকেটি দুটি উপাদান ডনয়ে গঠিে। 

প্রর্ম উপাদানটি প্রা়ে ৬৫ হাজার যোর্ যিা-যভাযেজ ট্রান্সেম িার, ৭৫ 

হাজার ডকযিাডমর্ার সাডভ িস ড্রপ এিং আরইডির অধীযন ৭৭টি গ্রামীে 

গ্রামীে ডিদুুৎ সমিা়েযক ২.৫ ডমডি়েন ডিদুুৎ ডমর্ার স্থাপযন সমর্ িন 

কযরযে। িক্ষ্ু ডেি ১২.৫ ডমডি়েন গ্রামীে গ্রাহকযদর ২.৫ ডমডি়েন নতুন 

পডরযষিা সংযযাগ সরিরাহ করা। এআইআইডি জাডনয়েযে যয জুন 

২০১৮ সাযির মযে সমস্ত পডরযষিা সংযযাগ স্থাপন করা হয়েডেি
101

। 

ঢাকা অিযির িাডসন্দাযদর দাডি সহ নতুন ডমর্ার ডিদুুযের ইউডনর্ দাম 

ডদ্বগুযেরও যিডশ হয়েযে িযি ডিদুুৎ ডমর্ার সম্পডকিে সমস্যাগুডি সম্প্রডে 

িাংিাযদযশর খিযর এযসযে
102

। 

ডদ্বেী়ে উপাদানটির অধীযন দুটি ডগ্রি সািযেশন আপযগ্রি করা হযি 

এিং ৮৫ ডকডম ওভারযহি ডিেরে িাইন িাংিাযদযশর রাজধানী ঢাকার 

ভূগভ িস্থ যকিিগুডিযে রূপান্তডরে হযি এিং ডিযশ্বর অন্যেম 

ঘনিসডেপূে ি শহরগুডির মযে একটি
103

 
104

। ডনম িােকাযজর কারযে ৫ 

হাজাযররও যিডশ হকার একটি অিি যর্যক িাস্তুচুুে হয়েডেি, ডকন্তু 

অিিটি পডরযিশ ও সামাডজক পয িাযিাচনা়ে োডিকার্ভি না হও়ো়ে 

োরা কখনও ক্ষ্ডেপূরে পানডন। অুাযেস িাংিাযদশ োউযন্ডশযনর 

২০১৭ সাযির পয িাযিাচনা অনুসাযর, এআইআইডি "প্রডেিন্ধী ব্ডিযদর 

যক্ষ্যি প্রকযের প্রভাি এিং সুডিধাগুডি ডিযিচনা করযে পুযরাপুডর ব্র্ ি 

হয়েযে"। পয িাযিাচনাটি উচ্চ যভাযেজ পাও়োর িাইযনর সাযর্ 

সম্পডকিে স্বাযস্থুর উযদ্বগগুডি উত্থাপন কযরডেি
105

, পাশাপাডশ সাধারে 

েযথ্যর অভাি, যার অর্ ি সম্প্রদায়ের সদস্যরা এআইআইডির সম্পৃিো 

সহ যিডসক প্রকযের ডিিরে সম্পযকি অসযচেন ডেযিন। ঢাকাযক একটি 

উচ্চ িন্যার ঝুঁডকপূে ি অিযি অিডস্থে
106

 এিং প্রা়ে প্রডে িের ডুযি র্াযক 

এিং এই প্রকেটি শহযরর সি িডনম্ন অিযি অিডস্থে। এর অর্ ি হ'ি িন্যার 

সম়ে োযরর যর্যক যয যকানও ডিদুুযের োুঁস হও়ো মানুযষর জীিযনর 

জন্য একটি গুরুত্বপূে ি ঝুঁডক তেডর কযর। 

প্রকযের িকুযমযন্টশযন এআইআইডি ২০২০ সাযির মযে সকিযক 

ডিদুুৎ সরিরাযহর িযক্ষ্ু িাংিাযদশ সরকাযরর িক্ষ্ু ডনযদ িশ কযর, 

গ্রামীে মানুযষর সাযর্ সংযযাগগুডি এমন অিযি যোকাস করা হয়েযে 

যযখাযন ইডেমযে ডগ্রযি অুাযেস োড়াই সডেুকাযরর শডি দুি িি 

এমনযদর যচয়ে ডিেরে িাইনগুডি ইডেমযে ডনডম িে হয়েযে - ের্াকডর্ে 

'যশষ মাইি' সম্প্রদা়েগুডি। আন্তজিাডেক শডি সংস্থা (আইইএ) এর 

মযে, পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি দ্বারা চাডিে অে-ডগ্রি েুাযন্ডযিান িা 

ডমডন-ডগ্রি ডসযেযম ডিডনয়োগ (ডিেরেযযাগ্য পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি িা 

ডিআরই) শডি দডরেযদর জন্য সরিরাযহর নূুনেম ব়্ে সমাধান - যুি 

সুডিধা সহ একটি সমাধান ডজএইচডজ ডনগ িমন এড়াযনা
107

। েদুপডর, 

প্রকে সূচকগুডি যকিিমাি পডরমােগে িক্ষ্ুগুডি োডিকার্ভি কযর, 

যকানও আরও ভাগন োড়াই, উদাহরেস্বরূপ, ডিগ। যডদও এই প্রকেটি 

ইএসএযসর অনুযমাদযনর আযগ অনুযমাডদে হয়েডেি, েযি ইএসএযসর 

েিােি পডরচািনার কাঠাযমাটিযে ডগ্রি িনাম ডগ্রযির িাইযর ডগ্রযির 

িাইযর শডি অুাযেযসর সন্ধাযন যকানও অর্ িপূে ি পার্ িকু যনই। এসডিডজ 

৭ "সাশ্র়েী মূযল্যর, ডনভ িরযযাগ্য এিং আধুডনক শডি পডরযষিা" এর জন্য 

কি কযর, যা সংযযাযগর সংখ্যা পডরমাপ কযর যাচাই করা যা়ে না
108

। 

 

িাংিাযদযশর জন্য আরও যর্কসই শডির ভডিষ্যৎ 

অন্যান্য অযনযকর মযে আইডপডসডস এিং জিিা়ে়ু ক্ষ্ডেগ্রস্থ যোরাযমর 

দ্বারা যজার যদও়ো হয়েযে, তিডশ্বক উষ্ণা়েন ১.৫ ডিডগ্র যসডন্টযগ্রযির যচয়ে 

যিডশ সীমািি রাখযে সক্ষ্ম হও়োর জন্য, জীিাশ্ম জ্বািানীগুডি 

োত্ক্ষ্ডেকভাযি পয িা়েিযম ডনধ িারে করা অপডরহায ি। এর অর্ ি হি যয 

‘যর্ারীডে ব্িসা’ আর িাংিাযদযশর পযক্ষ্ ডিকে ন়ে এিং যর্কসই 

পুনন িিীকরেযযাগ্য জ্বািানীর ডিকেগুডি সমর্ িন করার জন্য সংস্থানগুডি 

িাইভার্ ি এিং সচি করযে হযি। 

জীিাশ্ম জ্বািানী িাংিাযদযশর ডিদুুযের প্রধান উত্স সরিরাহ কযর। 

প্রাকৃডেক গ্যাস সামডগ্রক সরিরাযহর ৬৪% প্রডেডনডধত্ব কযর, োরপযর 

যপযট্রাডি়োম ২৫% এিং ক়েিা ২% র্াযক। প্রাকৃডেক গ্যাযসর উপর 

ডনভ িরো যকিি জিিা়ে়ু দৃডষ্টযকাে যর্যক একটি খারাপ ডসিান্ত ন়ে, েযি 

যযযহতু ২০২৫ সাযির প্রর্মডদযক গৃহ সরিরাহ সরিরাহ শুরু হযি, যা 

যদশযক আমদাডনযে ডনভ ির করযে িাে করযি
109

। নিা়েনযযাগ্য 

জ্বািাডনর ভাগ যোর্ যর্যক যা়ে, প্রা়ে ৫৩০ যমগাও়োযর্ সরিরাযহর ৪% 

এরও কম প্রডেডনডধত্ব কযর, যার যিডশরভাগ জিডিদুুৎ
110

। এটি ২০২০ 

সাযির মযে ২০০৮ সাযির নিা়েনযযাগ্য জ্বািানী নীডেমািা়ে সরকাযরর 

িযক্ষ্ু যপৌুঁোযে সক্ষম হও়োর ক্ষ্মো বৃডি করার জন্য দাডি জাডনয়েযে, 

কমপযক্ষ্ ২ ডগগাও়োযর্ অনুিাদ কযর
111

। িাংিাযদশ সরকার ২০১২ 

সাযি আরও উচ্চাডভিাষী িক্ষ্ুমািা ডনধ িারে কযরডেি, ২০২১ সাযি ৩.১ 

ডগগাও়োর্ পাও়োর আহ্বান জাডনয়েডেি
112

। অন্যান্য জিিা়ে়ু দুি িি 

যদশগুডির সাযর্ একযি িাংিাযদশ ২০০০ সাযির মযে ১০০% 

পুনন িিীকরেযযাগ্য জ্বািানী সরিরাযহর জন্য উচ্চাডভিাষ স্থাপন কযরযে। 

িাংিাযদযশ িডধ িে ডিদুুে উত্পাদন প্রয়োজন অনস্বীকায ি: এক 

ডিস্ম়েকর। ৩৮% জনগযের ডিদুুযের অুাযেস যনই, এই 'িাে মাইি' 

সম্প্রদায়ের অযনকগুডি ডগ্রযির অুাযেস োড়াই
113

। িাংিাযদশ কীভাযি 

এটি তেডর করযে যিযে যনযি ো গুরুত্বপূে ি প্রশ্ন। 

িেিমান পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি সরিরাযহর ডসংহভাগ হ'ি যসৌরশডি 

এিং োর পযর জিডিদুুৎ
114

। উপ-গ্রীষ্মমন্ডিী়ে যদশ ডহসাযি, 

িাংিাযদযশর পডরডস্থডে যসৌরডিদুুযের জন্য ডিযশষে উত্তম - এমন একটি 

প্রযুডি যা অযনকগুডি অডেডরি সুডিধা সহ পডরযিযশর উপর সীডমে 

প্রভাি সহ এিং এটি ের্াকডর্ে "যশষ মাইি" সম্প্রদায়ের কাযে 

যপৌুঁোযনার জন্য আদশি। যদযশর ডিডভন্ন অংযশও িা়ে়ু ডিদুুযের ভাি 

সম্ভািনা রয়েযে
115

। পুনন িিীকরেযযাগ্য শডির ডিকেগুডির সাযর্ 
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আযরকটি উযেখযযাগ্য সুডিধা হ'ি োরা জিিা়ে়ু পডরিেিযনর 

প্রভািগুডিযে আরও দৃঢ়ের হযে পাযর, উদাহরেস্বরূপ, জিিা়ে়ু 

সম্পডকিে ডিপয িয়ের পযর ডিদুুৎ ডসযেমগুডি দ্রুে জা়েগা়ে ডেযর 

আসযে ডদয়ে
116

। 

িাংিাযদযশর িযক্ষ্ু যপৌুঁোযনার জন্য নিা়েনযযাগ্য জ্বািানী সরিরাযহর 

জরুডর প্রয়োজন এিং ডিশাি ব্িধাযনর যপ্রডক্ষ্যে এআইআইডি আরও 

যর্কসই কম কাি িন ও দডরেপন্থী ডিকযের পডরিযেি জীিাশ্ম জ্বািানী 

ডশেযক সমর্ িন করার ডসিান্ত ডনয়েযে িযি হোশাজনক। ইএসএস যুডি 

যদ়ে যয ডিেরেযযাগ্য যজনাযরশন সহ পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি এিং 

শডি অুাযেস উভয়ের জন্য সমর্ িন প্রয়োজন, েযি এর প্রমাে খুি কমই 

পাও়ো যা়ে যয প্রডেোনটি এই প্রডেশ্রুডেগুডিযক িাস্তযি অগ্রাডধকার 

ডদযে। উদাহরেস্বরূপ, যভািা আইডপডপ এিং িডরশাি উভয়ের জন্য 

িাংিাযদশ ডিদুুৎ উন্ন়েন যিাযি ির (ডিডপডিডি) সাযর্ পাও়োর ি়ে চুডি 

(ডপডপএ) অনুসাযর, উত্পাডদে ডিদুুৎ জােী়ে ডগ্রযি যাযি, প্রকেগুডি 

দ্বারা আিান্ত স্থানী়ে সম্প্রদায়ের জন্য ডনডদ িষ্ট ডিধান যনই, িা শডি-দডরে 

সম্প্রদায়ের জন্য। েদুপডর, ডিডপডিডি এিং যিসরকারী সংস্থাগুডির মযে 

স্বাক্ষ্ডরে সমস্ত ডপডপএ দীঘ ি যম়োদী (২৩-২৫ িের)। এটি 

এআইআইডির যুডিগুডির ডিযরাধী যয প্রাকৃডেক গ্যাস একটি রূপান্তর 

জ্বািানী - যশষ পয িন্ত প্যাডরস চুডিযক ক্ষুন্ন কযর। 

এআইআইডি িাংিাযদযশ পুনন িিীকরেযযাগ্য জ্বািাডন সমর্ িন যযমন 

চূড়ান্তভাযি সীডমে জডমর সহজিভুো এিং ব্াযঙ্কিি প্রকযের অভাযির 

সাযর্ চুাযিঞ্জগুডির ডদযক ইডগে কযর
117

। যডদও এআইআইডি 

যকিিমাি আয়োজক যদশ কর্তিক প্রডস্থে প্রকেগুডির মযেই যিযে ডনযে 

পাযর, িাংিাযদশ সরকারযক এই জােী়ে প্রকযের প্রস্তাি ডদযে এিং 

জীিাশ্ম জ্বািানী অিকাঠাযমা ন়ে, উত্সাহী শডি দুি িিযদর জন্য অর্ িা়েযন 

েহডিি করার যক্ষ্যি োর আগ্রযহর ইডগে যদও়োর জন্য আরও ডকছু 

করা দরকার । উদাহরেস্বরূপ, এআইআইডি োর ডিযশষ প্রকে প্রস্তুডে 

েহডিিযক সরকারযক এই জােী়ে প্রকেগুডি প্রস্তুে ও প্রস্তাি করযে 

সহা়েো করযে পাযর। 

অন্যান্য এমডিডি ডিডভন্নভাযি কাজ কযরযে। এখনও অযনক দীঘ ি পর্ 

অডেিম করার পযর, ডিশ্বব্াংক এিং এডিডি িাংিাযদযশর একটি জােী়ে 

মাডিকানাধীন ডেনান্স প্ল্ুার্েযম ির অধীযন নিা়েনযযাগ্য জ্বািাডন 

উযদ্যাগযক সমর্ িন কযর, ইনফ্রাস্ট্রাকচার যিভিপযমন্ট যকাম্পাডন 

ডিডমযর্ি, যা ৪ ডমডি়েযনরও যিডশ যসািার যহাম ডসযেম স্থাপন কযরযে। 

যপ্রাগ্রামটি ডিিয়োত্তর যসিার জন্য প্রযুডিডিদ ডহসাযি প্রডশক্ষ্ে ডদয়ে 

মডহিাযদর সহা়েো কযরযে
118

। 

এই উযদ্যাগটি প্রমাে কযর যয পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি প্রকেগুডি কাযজর 

সুযযাগ প্রদাযনর মােযম ডিগ তিষম্য যমাকাযিিা়ে সহা়েো করযে 

পাযর। জ্বািানীর অুাযেস নারীযদর জ্বািাডন কাঠ সংগ্রহ যর্যক মুি কযর 

সম়ে িাুঁচাযেও সহা়েো করযে পাযর যা প্রা়েশই নারী ও ডশশুযদর 

যদও়ো হ়ে। অন্যান্য সুডিধাগুডি অন্তর্ভ িি রয়েযে যয হািকা অুাযেস 

নারীযদর সন্ধুা়ে কাজ সম্পাদন করার সুযযাগ ডদযে পাযর, পাশাপাডশ 

রাযে সুরক্ষ্ার বৃহত্তর উপিডব্ধ প্রদান করযে পাযর
119

। িাংিাযদশ 

সরকার ২০১৫ সাযি একটি জিিা়ে়ু ও যজন্ডার অুাকশন পডরকেনা 

প্রকাশ কযর ডিগটির গুরুত্ব স্বীকার কযরযে, যা "প্রশমন এিং ডনম্ন কাি িন 

উন্ন়েন" সহ চারটি অগ্রাডধকার খােযক ডচডহ্নে কযর
120

। এটি সযেও, 

এিং এআইআইডির ইএসএযসর ডিগযক ডিযিচনা়ে আনার প্রডেশ্রুডে 

র্াকযিও, এআইআইডি িাংিাযদযশ ঋে যদও়োর যক্ষ্যি দৃডষ্টভডগযে 

ডিগ সমোযক অগ্রাডধকার ডদযে এর খুি কম প্রমাে পাও়ো যা়ে না।

 

 

আমরা অর্ িননডেক ডিকাশ এিং ডস্থডেস্থাপকো, চাকডর এিং এসডিডজর 

জিিা়ে়ু পডরিেিনযক যমাকাযিিা়ে জরুডর এিং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্িস্থা 

গ্রহযের সুযযাগযক স্বীকৃডে জানাই; প্যাডরস চুডির সাযর্ সামঞ্জস্য যরযখ 

জিিা়ে়ু-ডনভ িরশীি প্রবৃডি সরিরাহ করযে আডর্ িক সংস্থাগুডির অভূেপূি ি 

সংহডে প্রয়োজন। 

- িাইযমর্ ভািনাযরিি যোরাম, শীষ ি সযিিযনর যঘাষো ২০১৮
125

 

 

 

উপসংহার 

প্যাডরস-পরিেী একটি ব্াংক ডহসাযি, জিিা়ে়ু সংকর্ যমাকাযিিা়ে 

ডপডেয়ে না যর্যক এআইআইডি-র জনোর সামযন র্াকার সুযযাগ 

রয়েযে। অন্যান্য অযনক এমডিডির জীিাশ্ম জ্বািানী-ভারী আইনশৃঙ্খিা 

ব্েীে, এআইআইডি জীিাশ্ম জ্বািানী সমর্ িন করার পডরিযেি জিিা়ে়ু 

পডরিেিনযক যমাকাযিিা করযে এিং সকযির জন্য শডির অুাযেস 

ডনডিে করযে - আরও যর্কসই ডিকেগুডিযে সরাসডর 'িাে-ব্াঙ' 

করযে পাযর। 

িাংিাযদযশর এআইআইডির শডি যপার্ িযোডিওর এই পয িাযিাচনাটি 

একটি ডিিে ি ডচি প্রকাশ কযর। জিিা়ে়ু পডরিেিযনর ডিরুযি যুযি 

িাংিাযদশ সরকাযরর প্রশংসনী়ে উচ্চাডভিাষ রয়েযে, যার আন্তজিাডেক 

পয িায়ে সহা়েো প্রয়োজন। জিিা়ে়ু পডরিেিযনর প্রভািগুডির পযক্ষ্ 

অেুন্ত দুি িি যদশ ডহসাযি, তিডশ্বক উষ্ণা়েযনর োপমািাজডনে প্রভাি 

এড়াযে তিজ্ঞাডনকভাযি স্বীকৃে প্রাডন্তযক যডদ সীমািি না করা হ়ে েযি 

ডিশ্বব্াপী উষ্ণা়েনযক সীমািি করযে হযি প্রয়োজনী়ে ব্িস্থা গ্রহে 

করা জরুডর িযি প্রার্ডমক পয িায়ে স্বীকৃডে প্রদান করা হ়ে
121

। 

পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি সরিরাহ িাড়াযে এিং এসডিডজ ৭ এর সাযর্ 
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সামঞ্জস্য যরযখ সিার জন্য শডি সরিরাহ করার িক্ষ্ুগুডি ডিযশষে 

উন্ন়েন ব্াংকগুডির যর্যক দ্রুে এিং পয িাপ্ত সহা়েোর প্রাপ্য। 

আজ অিডধ এআইআইডি িাংিাযদযশ প্রডেশ্রুডে িাস্তিাড়েে করযে ব্র্ ি 

হয়েযে: যকিিমাি কম কাি িন এিং দডরেপন্থী ডিকেগুডিযক সমর্ িন 

করযে ব্র্ ি হয়েযে ো ন়ে, জীিাশ্ম জ্বািাডনর িমাগে ব্িহাযরর প্রস্তাি 

ডদয়ে সমস্যাটিযক আরও জটিি কযর তুিযে। গ্যাযসর উপর ভারী 

ডনভ িরোর এটির উত্সাহ এক ঝুঁডকপূে ি যকৌশি যা যকিি ডগ্রনহাউস গ্যাস 

ডনিঃসরে বৃডিযে সহা়েো কযর না, েযি পুনন িিীকরেযযাগ্য শডির ডদযক 

উত্তরযে - যযখাযন অর্ ি সি িাডধক প্রয়োজন ো যর্যকও ডিচুুে হ়ে। 

একটি এেআই ডিডনয়োগসহ পয িাযিাডচে পাুঁচটি প্রকযের মযে যকানটিই 

জিিা়ে়ু পডরিেিযনর ডিরুযি িড়াইয়ের িাংিাযদযশর এযজন্ডাযক সমর্ িন 

করযে পাযরডন। পডরিযেি এআইআইডির ডিডনয়োগগুডি জীিাশ্ম জ্বািানী 

এিং শডির অুাযেযসর জন্য 'ঐডেহুিাহী' পিডের প্রডে ভারী পক্ষ্পাে 

যদখা়ে, যা সিযচয়ে যিডশ প্রয়োজন োযদরযক উযপক্ষ্া কযর। িাংিাযদশ 

যর্যক প্রাপ্ত প্রমােগুডিও ইডগে যদ়ে যয সম্প্রদা়েগুডি প্রডেযশাযধর ভয়ে 

প্রকেগুডির ডিরুযি কর্া িিযে নারাজ
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। প্রকযের ক্ষ্ডেগ্রস্থ ব্ডিযদর 

পাশাপাডশ নাগডরক সমাযজর ভয়েসগুডি প্রকে পডরকেনা এিং 

িাস্তিা়েযনর যক্ষ্যি গ্রহে করা এিং ডিযিচনা়ে যনও়ো উডচে ো ডনডিে 

করযে এটিআইআইডি অিশ্যই একটি গুরুের ডিষ়ে ডিযিচনা করযি। 

পডিস চুডি এিং এসডিডজর অজিন - যযমন পডিস চুডি এিং এসডিডজর 

অজিযনর মযো ডিশ্বব্াপী উযদ্যাগযক সমর্ িন করার জন্য 

এটিআইআইডির পযক্ষ্ একটি নতুন ট্রুাযজযিাডর যসর্ করার সম়ে 

এযসযে যযখাযন এটি োর প্রডেশ্রুডেগুডি সেুই স্বীকৃডে যদ়ে - । অন্যান্য 

এমডিডির সােল্য এিং ব্র্ িো যর্যক ডশখযে এিং আরও উদ্ভািনী এিং 

অন্তর্ভ িডিমূিক পিডের ডদযক একটি যট্রইি জ্বিাযনার সুযযাগ 

এআইআইডি-র রয়েযে। জিিা়ে়ু পডরিেিনযক আসন্ন কযপ িাযরর্ যকৌশি 

এিং ইএসএে পয িাযিাচনার ডিকাযশ সযি িাচ্চ অগ্রাডধকার ডদযে হযি। 

অন্যান্য এমডিডির ডিপরীযে, এআইআইডি জিিা়ে়ু পডরিেিযনর ডিরুযি 

িড়াইয়ে কীভাযি ভূডমকা রাখযি যস সম্পযকি এখনও একটি স্পষ্ট এযজন্ডা 

ডনধ িারে করযে পাযরডন। এটি orেগ্রহীো সরকারগুডিযক একটি দুি িি 

সংযকে পাঠাযে পাযর যয এআইআইডি পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি 

প্রকেগুডিযক স্বাগে জানা়ে। যযমন এটি োর নীডে ও যকৌশিগুডি ডিকাশ 

অব্াহে যরযখযে, এিং এর যপার্ িযোডিও বৃডি পাযে, এআইআইডি 

অিশ্যই জীিাশ্ম জ্বািানীর যর্যক দূযর এিং আরও যর্কসই ভডিষ্যযের 

ডদযক একটি সুস্পষ্ট পর্ অিিম্বন করযি।  

 

সুপাডরশমািা 

এআইআইডির উডচে: 

জিিা়ে়ু পডরিেিন সম্পডকিে প্যাডরস চুডির সযি িাচ্চ উচ্চাকাঙ্ক্ষা 

ডনয়ে এআইআইডি কীভাযি োর নীডে ও পডরচািনা 

পডরচািনা করযি, োর স্পষ্ট ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী িক্ষ্ু, সম়েসীমা 

ও িক্ষ্ুিস্তু সহ জিিা়ে়ু পডরিেিন কম িপডরকেনা ডিকাশ ও 

িাস্তিা়েন করুন। এটি সুশীি সমাজ সহ যেকযহাল্ডারযদর 

সহযযাডগো়ে ডিকাশ করা উডচে। 

ক়েিা ব্িহাযরর জন্য যকানও এআইআইডি ডিডনয়োগ িাড়যি না, 

ো ডনডিে কযর ডিদুুৎ উত্পাদন িা ডশযোযদ্যাগ ও এর সাযর্ 

সম্পডকিে সুযযাগ-সুডিধা যযমন ট্রান্সডমশন িাইন িা যরিপর্ 

িা িন্দরগুডি মূিে ক়েিা পডরিহযনর জন্য ব্িহৃে হ়ে ো 

ডনডিে করা। 

২০২০ সাযির মযে জীিাশ্ম জ্বািানীর যর্যক পুনন িিীকরেযযাগ্য 

শডিযে ডিডনয়োগ স্থানান্তযরর জন্য একটি যরাি ম্যাপ প্রকাশ 

করুন, ডিশ্বব্াংযকর উজাযনর যেি ও গ্যাযসর জন্য অর্ িা়েন 

যশষ করার প্রডেশ্রুডে যমিা সহ। 

আডর্ িক ঋেদাযন জীিাশ্ম জ্বািানী লুযোিগুডি িন্ধ করুন, সহ সমস্ত 

এেআই িায়েন্টযক ক়েিা এিং অন্যান্য জীিাশ্ম জ্বািানী 

ডিডনয়োগগুডি ট্রুাক এিং প্রকাশ করার জন্য; ক়েিার সাযর্ 

৫% এর যিডশ যপার্ িযোডিও এেযপাজার সহ িায়েন্টগুডিযে 

ডিডনয়োগ না করা; এিং ডিডনয়োযগর এক িেযরর মযে 

যপার্ িযোডিও িাযি িানাইযজশন পডরকেনা তেডরর 

প্রডেশ্রুডেিি যকিি এেআই িায়েন্টগুডিযে ডিডনয়োগ, যার 

িক্ষ্ু প্যাডরস জিিা়ে়ু চুডির আওো়ে ডনধ িাডরে িক্ষ্ু এিং 

সম়েসীমার সাযর্ ডমি যরযখ ডনগ িমন হ্রাস অজিন করা। 
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‘যশষ মাইি’ সম্প্রদায়ের অুাযেস এিং ডন়েন্ত্রে সরিরাযহর জন্য 

ডিযকডন্দ্রে পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি, পডরষ্কার রান্না সমাধান 

এিং উদ্ভািনী ব্িসাড়েক মযিিগুডিযে শডি অুাযেস এিং 

যেডিংয়ে ডিডনয়োযগর প্রডেশ্রুডেিি। উচ্চাডভিাষী শডি 

অুাযেযসর িক্ষ্ুগুডি যপার্ িযোডিও এিং স্বেন্ত্র ডিডনয়োগ স্তযর 

ডনধ িারে করা উডচে এিং এসডিডজ ৭ এর সাযর্ একডিে হও়ো 

উডচে। এর েযি বৃহত্তর হাইযড্রা িুামগুডি িাদ যদও়ো উডচে 

যা ব্াপক সামাডজক এিং পডরযিশগে ক্ষ্ডের কারে হযে 

পাযর। 

এআইআইডির নীডে ও যকৌশিগুডিযে জিিা়ে়ু পডরিেিযনর উপর 

পদযক্ষ্পযক অগ্রাডধকার ডদন। এর মযে আসন্ন এআইআইডি 

কযপ িাযরর্ যকৌশি এিং েিােি যফ্রমও়োকি এিং ২০১৯ এর 

পডরযিশগে এিং সামাডজক কাঠাযমার পয িাযিাচনা অন্তর্ভ িি 

রয়েযে। 

ডিগী়ে সাম্যো এিং প্রাডন্তক ও দুি িি যগােীর যযমন ডনডদ িষ্ট প্রডেিন্ধী 

ব্ডি এিং আডদিাসী সম্প্রদায়ের, সমস্ত এআইআইডির নীডে 

ও ডি়োকিাপগুডিযে ডনডদ িষ্ট প্রয়োজন এিং অডধকার 

ডিযিচনা়ে অন্তর্ভ িি করুন।  

মানিাডধকার রক্ষ্াকারী, অডভযযাগকারী এিং যারা যকানও প্রকে, 

িায়েন্ট িা সরকার সম্পযকি োযদর মোমে প্রকাশ কযর এিং 

যকানও প্রডেযশাযধর মূল্যা়েন, প্রডেযরাধ, প্রশমন ও 

প্রডেকাযরর জন্য রূপযরখা ব্িস্থা গ্রহে কযর এিং একটি 

মানিাডধকার রক্ষ্াকারী িাডহনীর ডিরুযি হুমডক িা হামিা 

ডনডষি কযর এমন একটি শূন্য-সহনশীিো নীডে গ্রহে এিং 

ব্াপকভাযি যযাগাযযাগ কযর। 

 

এআইআইডির উডচে িাংিাযদযশর প্রকযে ডনডিে করা : 

যর্কসই পুনন িিীকরেযযাগ্য শডি প্রকযে ডিডনয়োগ কযর, স্বে দুি িি 

শডির কাযে যপৌুঁোযনার ডিকেগুডির উপর দৃডষ্ট ডনিি কযর, 

যযমন কম ডিেরেযযাগ্য জ্বািাডন প্রযুডিগুডিযে রূপান্তরযক 

সমর্ িন করুন 

এআইআইডির নীডেমািা, যর্াযর্ পডরশ্রম পিডে এিং সযি িাত্তম 

মান অনুসরে করুন 

জডম দখযির যক্ষ্যি অিদান রাখযিন না এিং জডম অডধগ্রহে যর্াযর্ 

পিডেযে করা হযে ডকনা ো ডনডিে করুন 

জডমর জন্য পয িাপ্ত ক্ষ্ডেপূরে, জীডিকার ক্ষ্ডে এিং সম্ভাব্ 

পডরযিশগে ডিপযদর ডনি়েো ডদন 

ক্ষ্ডেগ্রস্থ সম্প্রদায়ের শািীন জীিন ও জীডিকা ডনি িাযহর ডিষ়েটি 

ডনডিে করুন 

পডরযিশগে ও সামাডজক প্রভাি মূল্যা়েযনর িাস্তিা়েযনর 

পয িা়েিডমক পয িযিক্ষ্ে পডরচািনা এিং ক্ষ্ডেগ্রস্থ ব্ডিগে 

সহ সকযির জন্য েিােি উপিব্ধ করা 

পডরযিশগে ও সামাডজক ব্িস্থাপনা পডরকেনার যর্াযর্ িাস্তিা়েন 

কায িকর করা 

স্থানী়ে সম্প্রদায়ের কাযে যিাধগম্য এমন পিডেযে সময়োডচে েথ্য 

প্রকাশ এিং অর্ িিহ পরামযশ ির ডিষ়েটি ডনডিে করুন। 
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