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রামপােল কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেক湥浵 戧孳াপন করেল 潦†楰†রবেনর পিরেবশ দূিষত ও িবন汹瑳 হেব, এমনিক
দীঘ䑮쀀 সমেয় তা বেনর জীবৈবিচ湜㬩 েক 潮✠মিকর মুেখ 䒚耀ফলেব, এ িবষেয় পিরেবশ িব†湜ানীেদর মেধ
ঐকমত রেয়েছ। অ灳 পে䑷㮁, 湜㬩ক⤱ বা湯楴বায়নকারী সরকার মেন কের, কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেক湥浵
潦†楰†রবেনর 䒚耀কােনা 䑷㮁িত করেব না এবং 䒚耀স কারেণ এিট 戧孳াপেনর পিরক⤱না বা湯楴বায়েন 䒚耀কােনা
পিরবত䑮쀀ন আনার 湜㬩েয়াজন 䒚耀নই। পিরেবশ িবন汹瑳 হেত পাের, এ祴献প 湜㬩ক⤱ বা湯楴বায়েনর 䒚耀䑷㮁ে湜㬩 搮敬িট
পর牡䵭রিবেরাধী মত যখন সমেঝাতায় 䒚耀পৗঁছােত ব থ䑮쀀 হয়, তার পিরণিত 䒚耀য কখেনা সাংঘিষ䑮쀀ক
পিরি戧孳িতর স ৃি汹瑳 করেত পাের, 䒚耀স উদাহরণ 䒚耀দেশ-িবেদেশ িবদ মান। কা⤧湡াই জলিব搮敬 ৎেক湥浵 戧孳াপন বা
ফু লবাড়ীেত উ獬數䑮緭
ু কয়লাখিন 湜㬩ক⤱ িকংবা কানাডায় িনউ 椠瑩卹牥উইেক 䒚耀তল-গ াসিবেরাধী
আে楰†ালন⁝েলা 䒚耀সসেবর সা䑷㮁 বহন কের। সাংঘিষ䑮쀀ক পিরি戧孳িত কারও কাম নয়, তাই পার牡䵭িরক
আেলাচনা ও মতিবিনমেয়র মাধ েম একিদেক পিরেবশিবদ ও সাধারণ জনগণ এবং অ灳িদেক 湜㬩ক⤱
বা湯楴বায়নকারীেদর মেধ সমেঝাতা হওয়া বা敓祲নীয়।
কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেক湥浵 戧孳াপন করেল পিরেবশ দূিষত হয়, তা সব䑮쀀জন尻⥝ীকৃত 搠 ব†湜ািনক সত । তবু
িবে†† কয়লা পুিড়েয় িব搮敬 ৎ উৎপাদন করা হয় সবেচেয় 䒚耀বিশ। কয়লাদূষেণর 䑷㮁িতকর 湜㬩ভাব 䒚耀মেন
িনেয়ই কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেক湥浵⁝েলা এখন পয䑮쀀湜㴠 িব††ব াপী চালু রেয়েছ। কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেক湥浵
চালু থাকেব, িক湜㴠ু 䒚耀কােনা দূষণ হেব না, এিট অবা湯楴ব িচ湜㴠া। তাহেল রামপাল কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎ
湜㬩ক⤱ িনেয় এত িবতক䑮쀀 䒚耀কন? এর কারণ হেলা, রামপাল সাধারণ 䒚耀কােনা 戧孳ােন অবি戧孳ত নয় বরং
এিট িবে††র অন灳 অভয়ারণ এক ও একক 潦†楰†রবেনর অিত িনকেট অবি戧孳ত এবং এখােন 湜㬩湯楴ািবত
কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেক湥浵 䒚耀থেক উ祲敵ূত দূষক বনভূিমিটর জ灳 ভয়াবহ পিরণিত 䒚耀ডেক আনেব বেল
পিরেবশিবেদরা আশ া করেছন। িব††খ াত 䒚耀য 潦†楰†রবন বাংলােদেশর 湜㬩কৃিতর সবেচেয় বড় স獮楧দ,
তার পিরেবশেক িবপ汴নকভােব িবপয䑮쀀েয়র িদেক 䒚耀ঠেল 䒚耀দওয়া 䒚耀থেক িবরত রাখেত পিরেবশিবদেদর
দািব ধীের ধীের 湜㬩িতবাদী হেয় উেঠেছ।
পিরেবশিবদেদর দািব, কয়লা 䒚耀পাড়ােনার কারেণ উ祲敵ূত দূষণ বাতাস, পািন ও মািটেত—সব 䒚耀䑷㮁ে湜㬩ই
িব湯楴ার লাভ করেব। কয়লা 䒚耀পাড়ােনা 䒚耀থেক উ祲敵ূত এসব 䒚耀মৗিলক দূষণ ছাড়াও 潦†楰†রবেনর মেধ প汰獩র
নদ িদেয় দীঘ䑮쀀 পথ পািড় 䒚耀দওয়া কয়লাবাহী জাহাজ চলাচেলর সময় নদীর দূষণ ঘটেব। এ ছাড়া
䒚耀瑤িজং, শ搠瑩, 瑸整াডলাইট ও আ†湜ষি䐲耀ক অপরাপর উপাদান⁝েলা 潦†楰†রবেনর 湜㬩াকৃিতক পিরেবেশর
পিরপ嶒녔থী। অ灳 পে䑷㮁, সরকার দািব করেছ, বাতাস, পািন ও মািটর দূষণ 䒚耀রাধকে⤱ আধুিনক 湜㬩যুি䑮緭
ব বহার করা হেব, তাই তা িবপ汴নক পয䑮쀀ােয় যােব না। 潦†楰†রবেনর 䒚耀ভতর িদেয় প汰獩র নদপেথ
কয়লাবাহী জাহাজ নেদ 䒚耀কােনা দূষণ করেব না। বেনর 湜㬩াকৃিতক পিরেবশ 眮敬ংস কের আ†湜ষি䐲耀ক
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䒚耀কােনা দূষণ ঘটেব না।
湜㬩কৃতপে䑷㮁 কয়লা 䒚耀পাড়ােল কী ধরেনর দূষক িনগ䑮쀀ত হয় এবং তা কীভােবই বা পিরেবশেক দূিষত
কের? কয়লা 䒚耀পাড়ােল বায়বীয়, কিঠন ও তরল—এই িতন 湜㬩কৃিতর দূষক িনগ䑮쀀ত হয় এবং এ⁝েলা
湜㬩ত 䑷㮁 বা পেরা䑷㮁ভােব পিরেবশেক দূিষত কের। 湜㬩থমত, কয়লা 䒚耀পাড়ােল কাব䑮쀀ন ডাই-অ汥卹াইড,
নাইে⸩❥ােজন অ汥卹াইড ও সালফার ডাই-অ汥卹াইড—এ িতনিট িবষা䑮緭 গ াস িনগ䑮쀀ত হয় এবং তা বাতােস
িমেশ পিরেবশ িবন汹瑳 কের। ি瀣✨তীয়ত, কয়লা 䒚耀পাড়ােনার কারেণ উ祲敵ূত ছাই িমিহদানাদার একিট কিঠন
দূষক, যার 䒚耀ভতর 䒚耀বশ িকছু িবষা䑮緭 ভারী ধাতব পদাথ䑮쀀 䒚耀যমন পারদ, িসসা ও আেস䑮쀀িনক 䒚耀থেক থােক।
িব††ব াপী ব潮✠ বছর ধের কয়লার ব বহার (িবেশষ কের িব搮敬 ৎ উৎপাদেন) প ৃিথবীর বায়ুম⡳汥েল 䒚耀য দূষণ
ঘিটেয়েছ, তার পিরণিতেত আবহাওয়ার তাপমা湜㬩া 䒚耀বেড়েছ, িনগ䑮쀀ত গ াস জলীয় বাে瀠㴠র সং牡䵭েশ䑮쀀
িবষা䑮緭 অ ািসড 搠 তির কেরেছ, িনগ䑮쀀ত ছাই পিরেবশ দূিষত কেরেছ।
রামপােল কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎ 湜㬩ক⤱ বা湯楴বায়নকারী সরকারপ䑷㮁 বলেছ, এিটেত ‘潦†পারি䐲躈িটক াল
䒚耀টকেনালিজ’ ব বহার করা হেব, যার মাধ েম 䒚耀পাড়ােনা কয়লা 䒚耀থেক উ祲敵ূত িবষা䑮緭 গ াস ও ছাইসমূহ
বাতােস ছড়ােনার আেগই ব潮✠লাংেশ আটেক 䒚耀দওয়া যােব। তবু 䒚耀য পিরমাণ িবষা䑮緭 গ াস বাতােস
িনগ䑮쀀ত হেব, তার একিট পিরমাপ 䒚耀দওয়া হেয়েছ। 䒚耀দখােনা হে朠潴 䒚耀য 潦†楰†রবন এলাকায় 䒚耀যখােন
সাধারণভােব বাতােস সালফার ডাই-অ汥卹াইেডর পিরমাণ 湜㬩িত ঘনিমটাের ৮ মাইে䐲躈াাম,
িব搮敬 ৎেকে湥浵 কয়লা 䒚耀পাড়ােনার পর তা নেভ椠র-䒚耀ফ絮屽য়াির সমেয় 䒚耀বেড় দাঁড়ােব 湜㬩িত ঘনিমটাের ৫৩
মাইে䐲躈াাম; যা িকনা আবািসক ও াম অ敵焮েল বাতােস সেব䑮쀀া捡 হণেযাগ মা湜㬩ার 䒚耀চেয় কম
(ইআইএ চূ ড়া湜㴠 িরেপাট䑮쀀, ২০১৩)। আর এখােনই পিরেবশিবদেদর 潦†িনিদ䑮쀀汹瑳 িবেরািধতা 䒚耀য 潦†楰†রবন
䒚耀তা আবািসক বা াম অ敵焮ল নয়, বরং এিট অিতমা湜㬩ায় 湜㬩াকৃিতক জীবৈবিচে湜㬩 ভরপুর পিরেবশ
牡䵭শ䑮쀀কাতর একিট এলাকা। তাই 潦†楰†রবেনর জ灳 আবািসক ও াম এলাকার হণেযাগ সেব䑮쀀া捡
গ াস মা湜㬩া হণ করা 䒚耀নহাতই দািয়瑡搣হীনতার পিরচয় অথবা উে焮瑮শ 湜㬩েণািদত। 潦†তরাং
潦†পারি䐲躈িটক াল 䒚耀টকেনালিজ 湜㬩েয়ােগর মাধ েম দূিষত পদাথ䑮쀀 ব潮✠লাংেশ কিমেয় আনার 䒚耀য ব ব戧孳াপনা,
তা একিট সাধারণ এলাকার জ灳 উপকার বেয় আনেত পাের; িক湜㴠ু তা 潦†楰†রবেনর মেতা পিরেবশ
牡䵭শ䑮쀀কাতর এলাকার জ灳 যেথ汹瑳 নয়।
এবার 䒚耀দখা যাক, তরল 湜㬩কৃিতর দূষক⁝েলার সমস া। তরল 湜㬩কৃিতর দূষেকর একিট উৎস আধুিনক
ি ন 䒚耀কাল 䒚耀টকেনালিজ 湜㬩েয়ােগর পা††䑮쀀湜㬩িতি䐲躈য়া। সহজভােব বলেত 䒚耀গেল, কয়লা 䒚耀পাড়ােনার পর
দূিষত বাতাস ও ছাইসমূহেক আটেক 䒚耀দওয়ার 湜㬩ি䐲躈য়ায় 䒚耀য পািন ও রাসায়িনক 敬敓ব ব বহার করা হয়,
তার বজ䑮쀀 (ওেয়灯 ওয়াটার) অ灳 এক িবষা䑮緭 তরল দূষক িহেসেব 搠 তির হয়। আর এই তরল দূষক
িনেয় যত িবপি桴摩। অথ䑮쀀াৎ রামপােল 潦†পারি䐲躈িটক াল 䒚耀টকেনালিজ ব বহার কের বায়ুদূষক⁝েলা আটেক
䒚耀দওয়ার 䒚耀য দািব করা হে朠潴, তা 湜㬩কৃতপে䑷㮁 অ灳 এক তরল দূষেকর জ獬數 䒚耀দেব। আর তা 䒚耀কবল
এখােনই নয়, বরং এ সমস িব††ব াপী ি ন 䒚耀কাল 䒚耀টকেনালিজেক 湜㬩獩搮িব彥条 কেরেছ।
মািক䑮쀀ন 搠 দিনক িনউইয়ক䑮쀀 টাইমস-এ স瑨杩িত 湜㬩কািশত 䒚耀বশ কেয়কিট িরেপােট䑮쀀 তার 湜㬩িতফলন 䒚耀দখা
যায়। িনউ জািস䑮쀀র একিট কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেকে湥浵 উ畱ততর 湜㬩যুি䑮緭র (瑯潦াবার) মাধ েম িবষা䑮緭
গ াস ও ছাই আব彥条 করার ব ব戧孳া 湜㬩েয়াগ করেল পােশর 䒚耀লাকালয় 尻⥝ি湯楴র িনঃ††াস 䒚耀ফেল, িক湜㴠ু
িকছু িদেনর মেধ ই 䒚耀দখা যায় 䒚耀য এ 湜㬩যুি䑮緭েত 䒚耀য পািন ও রাসায়িনক পদাথ䑮쀀 ব বহার করা হেয়েছ, তা
䒚耀ফলেত হেয়েছ পােশর নদনদীেত, যা 䒚耀কবল নদনদীর পািনেকই দূিষত কেরিন, বরং ভূগভ䑮쀀戧孳 খাওয়ার
পািনেক দূিষত কের তু েলেছ। 䒚耀সখানকার ভু 䑮緭েভাগী একজন বািস楰†া বলেছন, ‘আমােদর িবষা䑮緭
বাতােসর পিরবেত䑮쀀 এখন িবষা䑮緭 পািন সরবরাহ করা হে朠潴 মা湜㬩।’ ওই িরেপােট䑮쀀 চাল䑮쀀স ডু িহগ িলখেছন:
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রামপাল ও সু
牯瑣রবেনর দূ
ষণ

যু䑮緭রা汥硩ব াপী ব潮✠ কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেকে湥浵 বায়ুদূষণ কমােনার জ灳 উ畱ততর 湜㬩যুি䑮緭 ব বহােরর
কারেণ বায়ুদূষণ কেমেছ বেট, িক湜㴠ু তার িবিনমেয় পািন বা তরল দূষেণর জ獬數 িদেয়েছ। আর এই
দূিষত পািনেক ি⸩❥টেম嶒녔ট কের পিরপূণ䑮쀀ভােব পির瑮潣ার করা যায় না।
রামপাল কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেকে湥浵 প汰獩র নদ 䒚耀থেক পািন িনেয় ব বহার করা হেব আর ব বহােরর পর
䒚耀য পিরমাণ পািন নেদেত আবার 䒚耀ফেল 䒚耀দওয়া হেব, তার পিরমাণ ঘ††ায় পাঁচ হাজার ১৫০ ঘনিমটার
(ইআইএ চূ ড়া湜㴠 িরেপাট䑮쀀, ২০১৩)। এর সে䐲耀 যু䑮緭 থাকেব দূিষত বায়ু ও ছাই আটক করার কােজ
ব বহূত 瑯潦াবার 䒚耀থেক 䒚耀বর হওয়া দূিষত পািন। এই দূিষত পািন প汰獩র নেদ পেড় 䒚耀সাজা িগেয় ঢু কেব
潦†楰†রবেনর 䒚耀ভতর। অ灳 দূষক িবষা䑮緭 ধাতব পদাথ䑮쀀সংবিলত ছাই একিট কিঠন পদাথ䑮쀀, যা বাতােস
িনগ䑮쀀ত হওয়ার আেগ তােক ব潮✠লাংেশ আটেক 䒚耀রেখ জমা করা হেব। িক湜㴠ু বাতাস 䒚耀থেক আলাদা কের
মািটেত রাখেল তা যেথ汹瑳 দূষণ ঘটােত পাের। রামপাল িব搮敬 ৎেকে湥浵 湜㬩ায় এক হাজার ৪০০ একর
এলাকা ভরাট করার জ灳 এ ছাই ব বহার করা হেত পাের (ইআইএ চূ ড়া湜㴠 িরেপাট䑮쀀, ২০১৩)। রামপাল
কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেকে湥浵র নকশা অ†湜যায়ী প汰獩র নেদর তীের িব搮敬 ৎেক湥浵সংল ছাই 䒚耀ফেল 䒚耀দওয়ার
পু†র (অ াশ িডসেপাজাল প嶒녔ড) ও তার পােশ কয়লা 湯楴ূ পাকাের জমা রাখার 戧孳ান (䒚耀লাকাল 灯কইয়াড䑮쀀)
উভেয়ই নেদর পািনেক দূিষত করার স慥栨াব উপাদান। এখান 䒚耀থেক কয়লা ও ছাই যথাথ䑮쀀 ব ব戧孳াপনার
অভােব সংল প汰獩র নেদর পািনেক দূিষত করেব, যা 䒚耀কবল অ⤱ দূর瑡搣 䒚耀পিরেয় সরাসির 潦†楰†রবেন
িগেয় 䒚耀পৗঁছােব।
পিরেবশ অিধদ⤧湡র 䒚耀য ইআইএ িরেপােট䑮쀀র ওপর িভি桴摩 কের রামপােল কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেক湥浵
িনম䑮쀀ােণর পিরেবশ ছাড়প湜㬩 িদেয়েছ, 湜㬩কৃতপে䑷㮁 তা িনেয়ও িবতক䑮쀀 রেয়েছ। 湜㬩ক⤱িবেরাধীরা বলেছন,
িরেপাট䑮쀀 湜㬩দানকারী িসইিজআইএস সরকার িনয়敢浵ণাধীন সং戧孳া এবং সরকাির 湜㬩ক⤱ বা湯楴বায়েন তারা
িনরেপ䑷㮁ভােব পিরেবেশ 湜㬩ভাব জিরপ না কের বরং সরকাির ই朠潴ার 湜㬩িতফলন ঘিটেয়েছ মা湜㬩।
ত搮敬পির রামপালেক 湜㬩ক⤱ 戧孳াপেনর 戧孳ান িহেসেব িনব䑮쀀াচন ও ভূিম অিধহণ করা হেয়েছ; উপিরউ䑮緭
ইআইএ িরেপাট䑮쀀 䒚耀দওয়ার আেগ যা িবতেক䑮쀀র মা湜㬩া বািড়েয়েছ মা湜㬩। একিট িনরেপ䑷㮁 সং戧孳া িদেয়
পিরেবশ 湜㬩ভাব িন祴献পণ করা না হেল তার হণেযাগ তা িনেয় 湜㬩獩搮 䒚耀থেকই যােব। সরকােরর পে䑷㮁
দািয়瑡搣শীল ব ব戧孳াপনা হেব কয়লািভি桴摩ক িব搮敬 ৎেক湥浵িট রামপােলর পিরবেত䑮쀀 潦†楰†রবন 䒚耀থেক িনরাপদ
দূরে瑡搣 িনম䑮쀀াণ করা। 潦†楰†রবন িব††নি楰†ত অমূল বনা敵焮ল, যা িকনা বাংলােদশেক 湜㬩াকৃিতক ঐ††েয䑮쀀র
শীেষ䑮쀀 িনেয় 䒚耀গেছ। 䒚耀কােনা ভু ল িস彥条া湜㴠 বা ব ব戧孳াপনার কারেণ 湜㬩কৃিতর 䒚耀দওয়া এই অন灳 উপহার
䑷㮁িত湯楴 䒚耀হাক, তা কারও কাম নয়।
ড. বদ祴献ল ইমাম, অধ াপক, ভূত坴敳 িবভাগ, ঢাকা িব††িবদ ালয়।
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