পারমাণিবক শি+ বনাম জীবা/ 0ালানী: 3কান4 ভাল?
!লখকঃ ড. #ীতম 'মার দাস, সহেযাগী অধ2াপক, পদাথ6 িব9ান িবভাগ, পাবনা িব9ান ও #যুি> িব?িবদ2ালয়, পাবনা, বাংলােদশ।

পাবনা &জলার ঈ+রদী উপেজলার 0পপুের বাংলােদেশর 4থম পারমানিবক িবদু9ৎেক; <াপেনর কাজ =ত
গিতেত এিগেয় চলেছ। এই 0পপুর পারমানিবক 4কF বাংলােদশেক উGয়নশীল &দশ &থেক উGত &দেশ
উHরেণ িমJ Kালানী নীিত বাLবায়েনর মাধ9েম NমবধO মান িবদু9ৎ চািহদা পূরেণ RSTপূণO ভূিমকা পালন
করেব। এই িবদু9ৎেক; বাংলােদেশর আথO সামািজক অব<া উGয়েন শিYশালী 4ভাবক িহেসেব কাজ
করেব।0পপুর পারমানিবক িবদু9ৎেক; িনভOরেযাগ9 ও িনরিবি\Gভােব এবং অন9ান9 িবকF শিYর উৎস
অেপ]া সাJয়ী মূেল9 পযO া^ পিরমাণ িবদু9ৎ পাওয়া যােব, যা &দেশর সামি`ক উGয়েন 4ত9] ও
পেরা]ভােব RSTপূণO ভূিমকা পালন করেব।পরমাণু শিY 4কেF দুa ইউিনট অcভO ু Y রেয়েছ যার 4ােত9েক
১.২ GW ]মতা সiG। ভারত ও পািকLােনর পের বাংলােদশ দি]ণ এিশয়ার তৃ তীয় &দশ িহেসেব তােদর
শিYর িমJেণ পারমানিবক শিY যুY করেত যাে\। আজ, পারমাণিবক শিY িবে+র িবদু9েতর 4ায় ১০%
সরবরাহ কের এবং এa mF-কাবO ন িনঃসরণ করা শিYর উৎেসর মেধ9 িpতীয় বৃহHম, 4থমa
হাইেqাপাওয়ার। 0পপুর পারমাণিবক 4কেF ব9বrত VVER-1200 চু িyRিল িবে+র কেয়কa উGত
পারমাণিবক চু িyর মেধ9 রেয়েছ। এই VVER-1200 উGত 4যুিYগত এবং অথO ৈনিতক {বিশ|9যুY ৩+
4জে•র িরঅ9া€রRিল িনখুঁত িNয়াকলােপর সুর]া িনিƒত কের এবং IAEA- ফু‡িশমা পরবতˆ সুর]া
মানেক সiূণO &মেন চেল। VVER-1200 4কেFর 4ধান {বিশ|9a সিNয় এবং িনি‰য় সুর]া িসেŠমRিলর
একa অনন9 সংিমJণ যা টেনO েডা, হািরেকন, ভূিমকi এবং এয়ার N9াশ সহ বিহরাগত এবং অভ9cরীণ
4ভাবRিলেত সবO ািধক ি<িত<াপকতা সরবরাহ কের।
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িবিভG উৎস &থেক আমরা িবদু9ৎ শিY &পেয় থািক।এেদরেক আমরা মূলত দুইভােগ ভাগ করেত পািরঃ
নবায়নেযাগ9 শিY ও অ-নবায়নেযাগ9 শিY। নবায়নেযাগ9 শিY হল এমন টাইেপর শিYর উৎস যা িকছু
সমেয়র ব9বধােন আবার পুনরায় ব9বহার করা যায় এবং যার ফেল শিYর উৎসa িনঃেশষ হেয় যায় না।
নবায়নেযাগ9 শিYর উৎসঃ সূেযO র আেলা ও তাপ, বায়ু 4বাহ, জল4বাহ, {জবশিY (যার মেধ9ঃ বােয়াগ9াস,
বােয়াম9াস, বােয়াগফুেয়ল), ভূ-তাপ, সমু• তর•, সমু• তাপ, &জায়ার-ভাটা, শ‘ের আবজOনা, হাইেqােজন
ফুেয়ল &সল। অ-নবায়নেযাগ9 শিY নবায়ন করা যায় না যার ফেল ব9বহােরর সে• সে• এর স’য় মজুত
কমেত থােক এবং এক সময় িনঃেশষ হেয় যায়।4ায় সকল 4কার জীবা“ Kালানী এই অ-নবায়নেযাগ9
শিYর অcভO ু Y।েযমনঃ কয়লা, 4াকৃিতক গ9াস ও খিনজ &তল এবং িনউি”য়ার। িবদু9ৎ শিYর উৎস িহেসেব
িবে+ সবেচেয় &বিশ ব9বহার হয় জীবা“ Kালানী। িবদু9ৎ উৎপাদেন িদন িদন িনউি”য়ার শিYর ব9বহার
বাড়েছ। পারমাণিবক শিY িবে+র িবদু9েতর 4ায় ১০% সরবরাহ কের। এখন 4– হল পারমাণিবক শিY
এবং জীবা“ Kালানীর মেধ9 &কানa ব9বহার করা ভােলা?
সমী]া অনুসাের জানা যায় পারমাণিবক শিY, বাদামী কয়লার তু লনায় ৯৯.৮% কম মৃতু9র কারণ হয়;
কয়লার তু লনায় ৯৯.৭% কম; &তল &থেক ৯৯.৬% কম; এবং গ9ােসর তু লনায় ৯৭.৫% কম। অন9িদেক,
ূ ণ (বায়ুবািহত সূž কণা িবষয়Rিলর
একa সমী]া 4কাশ কেরেছ &য, জীবা“ Kালানী Kািলেয় সৃ| বায়ুদষ
ূ ণ জিনত মৃতু9হার এবং &রােগর মূল অবদানকারী। আরও একa
একa 4ধান উৎস) িব+ব9াপী বায়ুদষ
সমী]া 4কাশ &পেয়েছ যােত বলা হেয়েছ &য, জীবা“ Kালািন Kালােনার জন9 ২০১৮ সােল িব+ব9াপী ৮.৭
িমিলয়ন মানুেষর মৃতু9 ঘেটেছ। এই দৃি|েকাণ &থেক বলেল, জীবা“ Kালািনর Kলেনর ফেল বায়ু দূষেণর
কারেণ সমL &লােকর মেধ9 পাঁচ জেনর মেধ9 এক ব9িY মারা যায়।
পারমাণিবক শিY &কবল ঐিতহ9বাহী জীবা“ Kালািনর তু লনায় তু লনামূলকভােব িনরাপদ নয়, এa সবুজ
শিYর একa দীঘO েময়াদী উৎস, যা বাংলােদশেক একa কম-কাবO ন িনঃসরণ পদে]প অজOন করেত সাহায9
করেব।পারমাণিবক বজO9 িন¡াশেনর জaলতার কারেণ এaেক পিরেবশগতভােব িবপ¢নক শিYর উৎস
িহসােব মেন করা হেলও 4কৃতপে] এa শিYর একa শূন9-িনগO মন িব£¤ উৎস এবং তাই এa সiূণO
পিরেবশগতভােব &টকসই ও িনরাপদ। IAEA-এর ২০১২ সােলর এক /িতেবদেন বলা হেয়েছ, গত ৫০ বছের
পারমাণিবক শি; ব<বহােরর ফেল CO2 িনগ>মেনর পরমান ৬০ িগগাটন Aাস Bপেরেছ যা /ায় দুই বছেরর FবিGক
শি; সHIকJত িনগ>মেনর সমান। কয়লা িভিHক িবদু9ৎেক;Rিলেত 4িত বছর িতন িমিলয়ন টন কয়লা
&থেক সাত িমিলয়ন টন CO2 এবং ০.৩ িমিলয়ন টন ক¥ন বজO9 উৎপG কের, &যখােন একa পারমাণিবক
িবদু9ৎেকে; ইউেরিনয়াম বছের মা¦ এক টন &রিডও-সিNয় বজO9 উৎপাদন কের বছের ২৭ টন UO2 &থেক।
এই &রিডও-অ9াি€ভ বজO9 পুনরায় 4িNয়াজাত করা যায় এবং পারমাণিবক Kালানী িহসােব আবার ব9বহার
করা &যেত পাের। সবেচেয় বড় কথা, পারমাণিবক িবদু9ৎেক; শূন9 ি`নহাউস গ9াস িনগO ত কের যা
বাংলােদশেক তার পিরেবশ র]ায় সহায়তা করেব। পিরেবশ বা©ব হওয়ার পিরে4ি]েত িবে+ পারমাণিবক
িবদু9ৎেকে;র ব9বহার বাড়েছ।
&কবল এaই নয় পারমাণিবক শিYর আেরকa সুিবধা হ'ল এa অন9ান9 পির¡ার-বায়ু উৎেসর তু লনায় কম
জিমেত &বিশ িবদু9ত উৎপাদন কের। মািকOন যুYরাে«র িনউি”য়ার এনািজO ইনিŠaউট তথ9 অনুসাের,
মািকOন যুYরাে« একa আদশO 1,000MW পারমাণিবক িবদু9ৎ &ক; চালােত গেড় 4ায় 1 বগO মাইেলরও &বিশ
জায়গা 4েয়াজন হয়। প]াcের, একa বায়ু খামাের একই পিরমাণ িবদু9ত এবং &সৗর ফেটােভালটাইেক
একই পিরমাণ িবদু9ৎ উৎপাদন করেত যথাNেম ৩৬০ Rণ এবং ৭৫৫ Rণ &বিশ জায়গা 4েয়াজন। সুতরাং,
বাংলােদেশর মেতা ঘনবসিতপূণO একa &দেশর জন9, &যখােন &খালা জিমর জায়গাRিল স©ান করা 4ায়শই
একa চ9ােল® হেয় দাঁড়ায়, পারমাণিবক শিYেক কাযO কর িবকF িহসােব স©ান করা &যেত পাের।

একa 4চিলত ভুল ধারণাও রেয়েছ &য পারমাণিবক শিY &ক; <াপন একa ব9য়ব‘ল 4Lাব এবং তাই এa
খুব ব9বহািরক নয়। তেব পারমাণিবক িবদু9ৎ &ক;Rিল িনমO াণ করা &যমন ব9য়ব‘ল, &তমিন চালােনা
তু লনামূলক সLা। পারমাণিবক শিY বনাম জীবা“ Kালানীর পে] মতামত িবেবচনা করার সময় ব9য়a
RSTপূণO। পারমাণিবক িবদু9ৎেক;Rিলর অপােরaং ব9য় অন9 িবদু9ৎ উৎপাদক শিY উৎসRিলর ব9য়
ছািড়েয় &গেলও &মাট ব9য় &বিশরভােগর তু লনায় কম। িবদু9ৎ উৎপাদেনর গড় &মাট ব9েয়র মেধ9
অপােরশন, র]ণােব]ণ এবং Kালািন অcভO ু Y।েয জায়গাRিলেত জীবা“ Kালানী সহেজই পাওয়া যায় না,
&সখােন পারমাণিবক শিY জীবা“ Kালানীর সােথ িবদু9ৎ উৎপাদেনর মাধ9ম িহসােব 4িতেযািগতামূলক
4মািণত হয়। অিধক¯, জীবা“ Kালািনর সামািজক, mা<9 ও পিরেবশগত ব9য়েক িবেবচনায় িনেল
পারমাণিবক শিYর 4িতেযািগতা ব‘Rেণ উGত হেব।
পারমাণিবক Kালানীর একa &পেলেটর ওজন 4ায় ০.১ আউ° (৬ `াম)। এই একa &পেলট ইউেরিনয়াম
&থেক &য পিরমাণ িবদু9ৎ পাওয়া যায়, তা 4ায় এক টন কয়লা, ১২০ গ9ালন &তল বা ১৭,০০০ ঘনফুট
4াকৃিতক গ9াস pারা উৎপািদত িবদু9েতর সমান পিরমাণ। এইভােব পারমাণিবক Kালানীেক &চেয় জীবা“
Kালানীর আরও দ] কের &তােল।২০১৭ সােলর এক সমী]া অনুযায়ী,পারমাণিবক উৎসRেলার শিY
উৎপাদন করার দ]তা ৯২% (সবেচেয় &বিশ) &যখােন অন9ান9 উৎসRেলার দ]তা অেনক কম (কয়লা৫৪%, 4াকৃিতক গ9াস-৫৫%, বায়ু &জনােরটর-৩৭%, &সালার ²া³-২৪% এবং হােqাপাওয়ার-৩৯%।
জীবা“ Kালানীর তু লনায় পারমাণিবক শিY এিগেয় কারন জীবা“ Kালানীর উৎস ধীের ধীের ´াস পাে\,
সµাব9 {বি+ক ঘাটিতর িদেক িনেয় যাে\। ইউেরিনয়াম পৃিথবীর অন9তম 4তু ল শিY উৎস। জীবা“
Kালানীর &চেয় পারমাণিবক শিYর অন9তম সুিবধা ইউেরিনয়াম পুনরায় 4েসস করা যায় এবং ব9বহার
করা &যেত পাের। অন9িদেক জীবা“ KালানীRিল অ-নবায়নেযাগ9। জীবা“ Kালানীর উপর মানুেষর
িনভOরতার কারেণ Kালানী সংর]ণাগাের Kত কেম যােL।
উপেরর িবষয়Rেলা &থেক এটা পর¶ার &য জীবা“ Kালানীর তু লনায় পারমাণিবক শি; ব<বহার করা
ভােলা। িক¯ একটা 4– সাধারণ মানুেষর মেন জােগ, “পারমাণিবক িবদু9ৎেক; িক পিরেবেশর ও
আেশপােশর জনগেণর জন< িনরাপদ?; িনউিPয়ার BতজিKয়তা Bথেক িক /াণী ও পিরেবশ রTা পােব?”।
আমরা জািন পৃিথবী সৃি|র £S &থেকই আমােদর 4কৃিতেত BতজিKয়তা িবদ<মান। আমােদর খাবার, পািন
এবং +াস`হণ করার বাতাসসহ সব িকছু র মেধ9 BতজিKয়তা িবরাজমান। আমেদর {দনি¸ন জীবেন আমরা
4িতিনয়ত যা ব9বহার করিছ &যমন িবেনাদেনর জন9 &মাবাইল, &টিলিভশান, ল9াপটপ, আইপ9াড; খাবার
গরম ও রাGার জন9মাইেNাওয়ােভ এবং িচিকৎসার এ¹ের ও িসa ¶9ান করার মাধ9েম BতজিKয়তা Uহণ
করিছ।পারমাণিবক িবদু<ৎেকেDর পােশ আজীবন বসবাস করেল একজন মানুষ Bমাট Bয পিরমাণ BতজিKয়তা
Uহণ করেব, তা একবার এYের Bথেক /াZ BতজিKয়তার পিরমােণর Bচেয় অেনক কম।পারমাণিবক িবদু<ৎেকD
Bথেক িনগ>ত BতজিKয়তার পিরমাণ খ^ ব কম এবং তা /াক̀িতকভােব /াZ BতজিKয়তার শতকরা ১ ভােগরও
কম। িবমােন যাতায়াত করার ফেল আমােদরেক 4চু র BতজিKয়তা Uহণ করেত হয় এবং Bসটা পারমাণিবক
িবদু9ৎেকে;র BতজিKয়তার Bথেক অেনক কম। একজন ব<ি; জাপােনর &টািকও শহর &থেক যুYরাে«র
িনউইয়েকO িবমােন যা¦া করেল &য পিরমাণ BতজিKয়তা Uহণ করেব তা পারমাণিবক িবদু<ৎেকেDর পােশ
আজীবন বসবাস করা একজন ব<ি;র গৃহীত BতজিKয়তার পিরমােণর Bচেয় ১০ cন Bবিশ হেব।

তারপরও আমােদর Sপপুর পারমাণিবক িবদু9ৎেকে; থাকেছ সবO াধুিনক 4যুিYর 4ত9] ও পেরা]
িনরাপHা ব9ব<া িবিশ| ৩ ²াস (৩+) &জনােরশেনর িরয়া€র। পাশাপািশ পিরেবশেক ]িতকারক িবিকরণ
&থেক র]া করার জন9 পাঁচa Lর রেয়েছ। এই পারমাণিবক িবদু9ৎেক; &থেক BতজিKয়তা (/াক̀িতক বা
মানবসৃd) Bযন Bকান ভােবই িবদু<ৎেকেDর স<ািনটাির সুরTা অeেলর (৩০০ িমটার Bরিডয়াস) বািহের Bযেত না
পাের তা িনিhত করার ব<বiা থাকেব।এবং আেরকটা cরjkপূণ> িবষয় হল, আmজ>ািতকভােব পারমাণিবক
িবদু9ৎেক; এলাকায় BতজিKয়তার মাnা সাব>Tিনকভােব পযO েব]ণ করা হেব, যােত এই এলাকার
BতজিKয়তার সহনশীলতার মাnা অিতoম করেত না পাের। সুতরাং আমরা বলেত পাির এই পারমাণিবক
িবদু9ৎেক;a এই অ’েল বসবাসকারী জনগেণর জন9 &কান ধরেনর িবপদ বা আতেºর কারন হেব না এবং
পিরেবেশর জন9 ‘মিক হেব না। এটা বরং এই অ’েলর মানুেষর কমO সং<ান বাড়ােব এবং আমরা কম দােম
সবাই িবদু9েতর সুিবধা পােবা। এবং এই িবদু9ৎেক;a আমােদর আথO সামািজক অব<া উGয়েন শিYশালী
4ভাবক িহেসেব কাজ করেব। সবেচেয় RSTপূণO কথা হে\, পারমাণিবক িবদু9ৎেক; শূন9 ি`নহাউস গ9াস
িনগO ত কের যা বাংলােদশেক তার পিরেবশ র]ায় সহায়তা করেব।

Bলখকঃ ড. /ীতম ক^মার দাস, সহেযাগী অধ<াপক, পদাথ>িবrান িবভাগ, পাবনা িবrান ও /য^ ি; িবGিবদ<ালয়,
পাবনা, বাংলােদশ।

