Bangladesh, India sign Rampal power plant
construction agreement
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Bangladesh and India have signed an agreement regarding the main construction of the Rampal thermal
power plant.
Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) was awarded the contract after being identified as “technically qualified and
financially competitive” among the six bidders who participated in the international tender for the project floated
by BIFPCL in Feb 2015.
The estimated cost of the project is $1.68 billion.
Bangladesh-India Friendship Power Company Ltd (BIFPCL)’s Managing Director Ujjal Kanti Bhattacharya and
representative of BHEL Prem Paul Jadhav signed the agreement on Tuesday at a Dhaka hotel.
Prime Minister's Adviser Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, State Minister for Power, Energy and Mineral Resources
Nasrul Hamid, Indian Power Secretary Pradeep Pujari and Indian High Commissioner Harsh Vardhan Shringla
witnessed the signing.
The Main Plant EPC contract (Turnkey) package for the 2x 660 MW Maitree Super Thermal Power Plant at
Rampal in Bagherhat was signed on Tuesday in Dhaka.
The agreement was signed amid criticism by an activist group, the National Committee to Protect Oil, Gas and
Mineral Resources, Power and Ports, that the plant near the Sundarbans would have an adverse impact on the
heritage site.

The prime minister's adviser, citing Bangladeshi researches, said there would be no adverse impacts on
Sundarbans for the project.
Milestone project
The Indian High Commissioner said the project represented “an important milestone” in power sector
cooperation between the two countries.
“The success of our multifaceted and extensive cooperation in the power sector is increasingly being regarded
as a new paradigm for mutually beneficial cooperation between two neighbouring countries,” he said.
The High Commissioner thanked the Bangladesh government for its “unflinching support and commitment” to
the project.
He said Prime Minister Narendra Modi had made it clear that India stood committed to working “shoulder to
shoulder” with Bangladesh in the latter’s plan of realising its vision of ‘power to all’ by 2021.
India is already transmitting power to Bangladesh on the Behrampore-Bheramara line.
The second grid interconnection from Agartala, India, to Comilla in Bangladesh was recently inaugurated jointly
by the two Prime Ministers.
Several proposals in the power sector are under consideration of both sides.
The joint venture company BIFPCL was incorporated in Dhaka in 2012 pursuant to the signing of a MoU on
operations in the power sector between India and Bangladesh on Jan 11, 2010.

On Jan 29 2012, the National Thermal Power Corporation of India and the Bangladesh Power Development
Board (BPDB) signed a Joint Venture Agreement to build a 1,320 MW coal-fired thermal power plant, known as
Maitree Super Thermal Plant, at Rampal in Bangladesh’s Bagherhat district.
BHEL is India’s largest engineering and manufacturing company and one of the six elite Maharatna companies
of India.
It is engaged in the design, engineering, manufacturing, construction, testing, commissioning and servicing of a
wide range of products, systems and services in core sectors such as power, transmission, industry,
transportation, renewable energy, oil & gas and defence.
The cumulative overseas installed capacity of BHEL manufactured power plants is approximately 10,000 MW,
spread across 21 countries.
Financing for the project has been arranged by India’s EXIM Bank under the special financing package for
strategic projects.

রামপালে মূ ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিমম ালে চুবি
নিজস্ব প্রনিবেদক, বিবিবিউজ ক ালেবিল ার ি েম
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সু ন্দরেবির পনরবেশরক্ষায় পাবশর এলাকায় নেদ্যুৎবকন্দ্র নির্মাবের নসদ্ধান্ত োনিবলর দানেবি আবন্দালবির র্বযু রার্পাবল
মর্ত্রী সু পার থারর্াল নেদ্যুৎ প্রকবে র্ূ ল নেদ্যুৎবকন্দ্র নির্মাবে ভারিীয় একটি প্রনিষ্ঠাবির সবে চুনি সই হবয়বে।
১ দশনর্ক ৪৯ নেনলয়ি ডলাবর এই নেদ্যুৎ ককন্দ্র নির্মাে করবে ভারি কহনভ ইবলকট্রিকুালস নলনর্বেড (নেএইচইএল)।
র্েলোর সন্ধ্ুায় রাজযািীর কসািারগাাঁও কহাবেবল ওই ককাম্পানির সবে ইনিনিয়ানরিং প্রনকউরবর্ন্ট কিস্ট্রাকশি-ইনপনস (োিমনক) চুনি
কবর োিংলাবদশ-ইনিয়া কেিনশপ পাওয়ার ককাম্পানি নলনর্বেড (নেআইএফনপনসএল)।
নেআইএফনপনসএবলর েুেস্থাপিা পনরচালক উজ্জ্বল কানন্ত ভট্টাচার্ম এেিং নেএইচইএবলর েুেস্থাপিা পনরচালক কপ্রর্ পাল র্াদে চুু্নিবি
সই কবরি।
চুনি সই অিু ষ্ঠাবি জািাবিা হয়, ১৩২০ কর্গাওয়াে নেদ্যুৎ উৎপাদি সক্ষর্িার এই ককন্দ্র নির্মাবে প্রবয়াজিীয় ১ দশনর্ক ৪৯ নেনলয়ি
ডলার অথমায়ি করবে ভারিীয় এনির্ েুািংক।

২০১৯-২০ অথমেেবর এ নেদ্যুৎবকন্দ্র কথবক উৎপাদি সম্ভে হবে েবল আশা প্রকাশ করা হয় চুনি সই অিু ষ্ঠাবি।

নেআইএফনপনসএবলর এক সিংোদ নেজ্ঞনিবি জািাবিা হয়, োিংলাবদবশ নেদ্যুৎ প্রকে োস্তোয়বির জিু োিংলাবদশ নেনপনডনে এেিং
ভারবির এিটিনপনস’র সর্াি অিংশীদানরবের নভনিবি নেআইএফনপনসএল ককাম্পানি নহসাবে নিেনন্ধ্ি হয়। মর্ত্রী সু পার থারর্াল পাওয়ার
প্রবজক্ট নেআইএফনপনসএবলর প্রথর্ প্রকে, র্া সরকাবরর অগ্রানযকার নহসাবে নচনিি হবয়বে।
চুনি সই অিু ষ্ঠাবির প্রযাি অনিনথ প্রযাির্ন্ত্রীর জ্বালানি উপবদষ্টা কিৌনফক-ই-ইলানহ কচৌযু রী েবলি, “সম্প্রনি োিংলাবদবশরই একজি
গবেষক েবলবেি, রার্পাবল নেদ্যুৎবকন্দ্র নির্মাবে সু ন্দরেবির ককাবিা ক্ষনি হবে িা, কর্ো আর্রা দীর্মনদি যবর েবল আসনে।
“পনরবেবশর জিু হুর্নক ো ক্ষনিকর নকেু এই নেদ্যুৎবকবন্দ্রর র্াযুবর্ হবে িা। নির্মােকারী প্রনিষ্ঠাবির সবে নর্বল সরকাবরর পক্ষ
কথবকও কির্ি েুেস্থাই কিওয়া হবে।”

ঠিক সর্বয় কাজ কশষ করবি নির্মােকারী প্রনিষ্ঠাবির প্রনি আহ্বাি জািাি নিনি।

রার্পাবল কয়লানভনিক এই নেদ্যুৎবকন্দ্র নির্মাে করা হবল সু ন্দরেি হুর্নকর র্ু বে পড়বে আশঙ্কা প্রকাশ কবর কিল-গুাস-েনিজ সম্পদ
ও নেদ্যুৎ-েন্দর রক্ষা জািীয় কনর্টি এর নেবরানযিা করবে। িাবদর সবে নকেু পনরবেশনেদ ও রার্পাবলর োনসন্দারাও রবয়বেি।
অিু ষ্ঠাবি নেদ্যুৎ, জ্বালানি ও েনিজসম্পদ প্রনির্ন্ত্রী িসরুল হানর্দ নেপু , প্রযাির্ন্ত্রীর র্ু েুসনচে আেু ল কালার্ আজাদ, ভারবির নেদ্যুৎ
র্ন্ত্রোলবয়র সনচে প্রদীপ কুর্ার পূ জারী, োিংলাবদবশর নেদ্যুৎ নেভাবগর সনচে র্বিায়ার ইসলার্, োিংলাবদবশ নির্ু ি ভারিীয় হাই
কনর্শিার হষমেযমি নরিংলা, ভারবির এিটিনপনস’র কচয়ারর্ুাি ও েুেস্থাপিা পনরচালক গুরদীপ নসিং, োিংলাবদশ নেদ্যুৎ উন্নয়ি কোবডমর
(নেনপনডনপ) কচয়ারর্ুাি শার্সু ল হাসাি নর্ঞা েিেু কদি।

বধুবার, ১৩ জলুাই ২০১৬
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রার্পাল নেদ্যুৎ প্রকবের চুনি স্বাক্ষর
োবগরহাে কজলার রার্পাল উপবজলায় মর্ত্রী সু পার থারর্াল প্রবজক্ট োস্তোয়বি র্ূ ল নেদ্যুৎ ককন্দ্র নির্মাবে ভারবির সবে ইনপনস
(োিমকী) চুনি স্বাক্ষর সম্পন্ন কবরবে োিংলাবদশ। গিকাল রাজযািীর কহাবেল কসািারগাাঁওবয় দ্যই কদবশর প্রনিনিনযবদর
উপনস্থনিবি এই চুনি স্বাক্ষর অিু নষ্ঠি হয়। এবি কর্ৌথভাবে স্বাক্ষর কবরি োিংলাবদশ-ইনিয়া কেিনশপ পাওয়ার ককাম্পানি
নলনর্বেবডর েুেস্থাপিা পনরচালক উজ্জ্বল কানন্ত ভট্টাচার্ম ও ভারি কহনভ ইবলকট্রিকুালস নলনর্বেবডর প্রনিনিনয কপ্রর্ পাল
র্াদভ।
অিু ষ্ঠাবি জািাবিা হয়, আন্তজমানিক উন্মু ি দরপত্র আহ্বাবির র্াযুবর্ প্রর্ু নিগি ও আনথমক র্ূ লুায়বি সেবচবয় উপর্ু ি
নেবেনচি হওয়ায় এই দ্যটি ককাম্পানিবক নিেমানচি করা হবয়বে। ১ দশনর্ক ৪৯ নেনলয়ি র্ানকম ি ডলার র্ূ বলুর এই চুনির অথমায়ি
করবে ভারিীয় এনির্ েুািংক। ২০১৯-২০ অথমেেবর এই নেদ্যুৎ ককন্দ্র কথবক নেদ্যুৎ উৎপাদি সম্ভে হবে েবলও জািাবিা হয়
অিু ষ্ঠাবি।
ইনপনস চুনি স্বাক্ষর অিু ষ্ঠাবি অিংশ নিবয় প্রযাির্ন্ত্রীর নেদ্যুৎ, জ্বালানি ও েনিজ সম্পদ উপবদষ্টা ড. কিৌনফক-ই-ইলাহী কচৌযু রী
েবলি, এই প্রকে নিবয় অবিক আবলাচিা-সর্াবলাচিা হবয়বে। িবে একজি নেবশষজ্ঞ েবলবেি রার্পাল সু ন্দরেবি ককাবিা
নেরূপ প্রনিনিয়া কফলবে িা। আর্রাও কসো আশ্বস্ত করবি চাই। রার্পাবল আর্াবদর কদবশর নেদ্যুৎ োি লাভোিই হবে। নিনি
েবলি, আর্াবদর উনচি সার্বির নদবক িাকাবিা। োিংলাবদবশর অগ্রর্াত্রা কথবর্ থাকবে িা। ককাবিা যরবির ভয়-ভীনি,
সন্ত্রাসোদ এবদবশর অগ্রর্াত্রাবক থানর্বয় নদবি পারবে িা। িাই র্ু েকবদর প্রনি আহ্বাি জািাবো, সেমিাশ, যর্মান্ধ্িার পথ কেবড়
সঠিক
পবথ
আসু ি।
কদবশর
উন্নয়বি
কাজ
করুি।
নেদ্যুৎ, জ্বালানি ও েনিজ সম্পদ প্রনির্ন্ত্রী িসরুল হানর্দ েবলি, ভারি-োিংলাবদশ েন্ধ্ুবের সেবচবয় েড় প্রবজক্ট রার্পাল।
েন্ধ্ুবের স্বাক্ষর নহবসবে আর্রা ভারি কথবক আবরা নেদ্যুৎ কপবি র্ানি। দ্যই কদবশর প্রযাির্ন্ত্রীর দূরদৃনষ্টর কারবে আর্াবদর
উন্ননি
সানযি
হবি।
এই
যারা
অেুাহি
থাকবে।
প্রযাির্ন্ত্রীর র্ু েু সনচে আেু ল কালার্ আজাদ েবলি, এর আবগ অবিক প্রকে নিবয় সর্াবলাচিা হবয়বে। পবর কদো কগবে
সরকাবরর উবদুাগই সঠিক পবথ নেল। আর্রা আশ্বস্ত করবি চাই, আবগর কর্বকাবিা প্রকবের কচবয় অবিক ভাবলা প্রর্ু নি
নদবয় রার্পাল নেদ্যুৎবকন্দ্র নির্মাে হবি। দ্যই প্রযাির্ন্ত্রী িাবদর কনর্েবর্ন্ট রক্ষার জিু সে যরবির সহবর্ানগিা করবেি।
অিু ষ্ঠাবি ভারবির নেদ্যুৎ র্ন্ত্রোলবয়র সনচে প্রদীপ কুর্ার পূ জারী েবলি, আর্রা নিনিি করনে, এই প্রকে নিনদম ষ্ট সর্য় ও
েুবয়র র্বযু সম্পন্ন হবে। এর জিু আর্াবদর সনিয় ভূনর্কা থাকবে। আর্রা উভয় পক্ষ েু ে র্নিষ্ঠভাবে এই প্রকবের সবে
র্ু ি

থাকবো।

োিংলাবদশ সরকাবরর নেদ্যুৎ সনচে র্বিায়ার ইসলার্ েবলি, রার্পাল নেদ্যুৎ ককন্দ্র সু ন্দরেবি ককাবিা যরবির কিনিোচক প্রভাে
কফলবে িা। আর্রা এো নিনিি করনে। এই প্রকে েু েই কহেফুল হবে আর্াবদর জিু।
এই নেদ্যুৎ প্রকবের র্াযুবর্ ভারি-োিংলাবদশ এর েন্ধ্ুবের দ্বার আবরা উবন্মানচি হবে েবল আশা প্রকাশ কবরি োিংলাবদবশ
নির্ু ি ভারিীয় হাইকনর্শিার হষম েযমি নরিংলা।

রামপাল ববদ্ুুে কন্দ্র বিমমােে চু বি স্বাক্ষর
বিজস্ব প্রবিেবদ্ক: বহুল আেলাবচি বােেরহােের রামপােল িাপ ববদ্ুুে কেন্দ্রর বিমমাে চু বি স্বাক্ষবরি হেেেে। পবরেবশবাদ্ী ও
িােবরক প্রবিবিবধেদ্র ববেরাবধিার মেধুই ১ হাজার ৩২০ মমোওোেের কেলাবিবিক ববদ্ুুে কন্দ্রটি বিমমােে এই চু বি স্বাক্ষবরি
হল।
েিকাল সন্ধ্ুাে রাজধািীর একটি মহােেেল মকন্দ্রটির মাবলক ও পবরচালক বাাংলােদ্শ-িারি মমত্রী ববদ্ুুত্ মকাম্পাবি
(ববআইএফবপবসএল) এবাং ঠিকাদ্ার মকাম্পাবি িারি মহবি ইেলকবিকুালস বলবমেেেের (েিল) মেধু এ চু বি স্বাক্ষবরি
হে। ববদ্ুুে কন্দ্রটি স্থাপেির জিু বাাংলােদ্েশর ববদ্ুুত্ উন্নেি মবােম (বববপবেবব) ও িারেির এিটিবপবসর ম ৌথ উেদ্ুােে
েঠিি হেেেে ববআইএফবপবসএল। চু বি স্বাক্ষর অিুষ্ঠােি প্রধাি অবিবথর বিেবু প্রধািমন্ত্রীর ববদ্ুুত্, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ্
ববষেক উপেদ্ষ্টা ে. মিৌবফক-ই-ইলাহী মচৌধুরী বেলি, এই চু বি স্বাক্ষেরর মাধুেম আমােদ্র একটি বড় স্বেের বাতবাবােি
শুরু
হল।
ববদ্ুুত্, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ্ প্রবিমন্ত্রী িসরুল হাবমদ্ বেলি, বাাংলােদ্শ ও িারেির বন্ধ্ুেে সবেচেে বড় প্রকল্প এই
ববদ্ুুে কন্দ্র। ববদ্ুুত্ খােি আমােদ্র সহে াবেিা ও অাংশীদ্াবরেের িিু ি বদ্েন্তও উেমাচি করেব এই প্রকল্প। প্রকল্পটি
বাতবাবােেি
খরচ
হেব
প্রাে
২০০
মকাটি
মাবকম ি
েলার।
প্রধািমন্ত্রীর কা মালেের মুখু সবচব আবুল কালাম আজাদ্ বেলি, পবরেবশ রক্ষা কেরই ববদ্ুুে কন্দ্রটি বিবমমি হেব। সব উেেে
বিরসি কেরই এই প্রকল্প বাতবাবাবেি হেব। ২০১৯ সােলর জুলাইর মেধু এর বিমমােকাজ মশষ করেি হেব। বাাংলােদ্েশর
অথমিীবিেি
উজ্জ্বলির
বদ্ি
সামেি।
িারেির ববদ্ুুত্ সবচব প্রদ্ীপ কুমার পূজারী বেলি, আন্তজমাবিক সব মািদ্ণ্ড রক্ষা কের বিধমাবরি সমেের মেধুই ববদ্ুুে কন্দ্রটি
স্থাবপি হেব। এর মাধুেম বাাংলােদ্শ-িারি মমত্রী ও সহে াবেিামূলক সম্পকম আরও েবিশীল হেব। বাাংলােদ্েশর ববদ্ুুত্
সবচব মেিাোর ইসলাম বেলি, বশেবেরই প্রকল্পটির ঋেচু বি সম্পাবদ্ি হেব। বিধমাবরি সমেের মেধু সঠিক মাি রক্ষা কের
মকন্দ্রটি
বিমমােে
মিেলর
প্রবি
আহ্বাি
জািাি
বিবি।
অিুষ্ঠােি আরও উপবস্থি বেেলি বাাংলােদ্েশ বি ুি িারিীে হাইকবমশিার হষম বধমি বরাংলা, িারেির এিটিবপবসর মচোরমুাি
ও বুবস্থাপিা পবরচালক গুরদ্ীপ বসাং, বাাংলােদ্শ ববদ্ুুত্ উন্নেি মবােেমর (বববপবেবপ) মচোরমুাি শামসুল হাসাি বমঞা,
ববআইএফবপবসএেলর
বুবস্থাপিা
পবরচালক
উজ্জ্বল
কাবন্ত
িট্টাচা ম
প্রমুখ।
সূত্র জািাে, েি ৩০ জািুোবর মিলেক বচঠি বদ্েে চু বি করেি বলা হেেবেল। শিম অিু ােী, বচঠি পাওোর ২৮ বদ্েির
মেধু ঠিকাদ্ার প্রবিষ্ঠাি মিলেক ববআইএফবপবসএেলর সেে চু বি করার কথা। বকন্তু পের এই সমে বাড়ােিা হে।
েি বেেরর ২২ মসেেম্বর রামপাল কেলাবিবিক ববদ্ুুে কন্দ্র স্থাপেি বিিটি মকাম্পাবি দ্রপ্রতবাাব জমা মদ্ে। এর মেধু রেেেে
ম ৌথিােব জাপােির মারুবববি করেপােরশি ও িারেির লারেসি অুান্ড েু েরা বলবমেেে এবাং চীেির হারববি ইেলকবিক
ইন্টারিুাশিাল মকাম্পাবি বল., ফ্রােের এএলএসটিওএম ও চীেির ইটিইআরএি। এোড়া িারিীে মকাম্পাবি িারি মহবি
ইেলকবিকুালস বলবমেেে (েিল) এককিােব দ্রপ্রতবাাব জমা মদ্ে। দ্রপ্রতবাােবর সেেই মকাম্পাবিগুেলা মকন্দ্র স্থাপেির বববিেোে
কারা
করেব
িার
বিশ্চেিা
বিেে
এেসবেল।
চূ ড়ান্ত চু বি করার বিি মােসর মেধু অথমনিবিক চু বি করেি হেব। অথমনিবিক চু বির ৪১ মােসর মেধু প্রথম ইউবিে এবাং
৪৬ মােসর মেধু বেিীে ইউবিে উত্পাদ্েি আিেি হেব। ববআইএফবপবসএল সূত্র জািাে, এই মকেন্দ্রর ৭০ শিাাংশ অথম ঋে
মিওো হেব। এই ঋে মদ্েব িারেির এবিম বুাাংক। বাবক ৩০ শিাাংশ বপবেবব ও এিটিবপবস ম ৌথিােব বববিেোে করেব।
সাংবিষ্ট সূত্রমেি, এই মকেন্দ্রর জিু প্রবিবদ্ি কেলা লােেব প্রাে ১০ হাজার েি। িেব এখি প মন্ত এই মকেন্দ্র বুবহােরর
জিু
কেলার
উত্স,
কেলা
আিার
প্রবিো
ও
পদ্ধবি
বিবশ্চি
হেবি।
মকন্দ্রটির বিমমােস্থল সুন্দরবেির বাাংলােদ্শ অাংেশর উির-পবশ্চম প্রান্তসীমা মথেক ১৪ বকেলাবমোর দ্ূের। আইি অিু ােী
সুন্দরবেির ১০ বকেলাবমোেরর মেধু এ ধরেির স্থাপিা করা াে িা। পবরেবশবাদ্ী বববিন্ন সাংেঠি ও সুশীল সমােজর
একাাংশ প্রকল্পটিেক সুন্দরবি ধ্বাংসকারী অবিবহি কের এর ববেরাবধিা করেে। রামপােল কেলা ববদ্ুুে কন্দ্র স্থাপি করা
পবরেবশবান্ধ্ব হেব বক িা িা প মেবক্ষে করেি ইউেিেকা ইেিামেধু রামপাল এলাকা পবরদ্শমি কেরেে। িারা মেি করেে,
রামপােল ববদ্ুুে কন্দ্র হেল সুন্দরবেির ক্ষবি হেব
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নেবশষ সিংোদদািা : েহুল আবলানচি রার্পাল কয়লানভনিক নেদ্যুৎবকবন্দ্রর নির্মাে চুনি সই হবয়বে। গিকাল (র্েলোর) সন্ধ্ুায় কহাবেল

কসািারগাাঁওবয় ভারবির ককাম্পানি কভল-এর সাবথ এই চুনি হয়। ‘োিংলাবদশ-ভারি কেিনশপ পাওয়ার ককাম্পানির (নেআইএফনপনসএল)’ পবক্ষ চুনিবি
সই কবরি উজ্জ্বল ভট্টাচার্ম ও কপ্রর্ পাল র্াদে। চুনি সই অিু ষ্ঠাবি প্রযাির্ন্ত্রী কশে হানসিার নেদ্যুৎ, জ্বালানি ও েনিজ সম্পদ উপবদষ্টা ড. কিৌনফক-ই-ইলানহ
কচৌযু রী, নেদ্যুৎ প্রনির্ন্ত্রী িসরুল হানর্দ, নেদ্যুৎ সনচে ও ভারবির হাইকনর্শিার উপনস্থি নেবলি। এোড়া নেবলি োিংলাবদশ-ভারি কর্ৌথ নিয়ানরিং কনর্টির
আজ েু যোবরর মেঠকবক ককন্দ্র কবর কদশটির নেদ্যুৎ সনচে প্রদীপ কুর্ার পূ জানর’র কিিবে আসা উচ্চপর্মাবয়র প্রনিনিনযদবলর সকল সদসু। চুনি সই কশবষ
জ্বালানি উপবদষ্টা ও নেদ্যুৎ প্রনির্ন্ত্রী েবলবেি, আর্রা জানিবয় নদবয়নেÑসরকার এই প্রকে োস্তোয়বি সে যরবির সহবর্ানগিা করবে। িবে প্রকেটি অেশুই
আগার্ী নিি েেবরর র্বযু অথমাৎ ২০১৯ সাবলর র্বযু সম্পন্ন করবি হবে। ১৩২০ কর্গাওয়াে ক্ষর্িার এই ককন্দ্রটিবি উৎপানদি সে নেদ্যুৎ নকিবে
োিংলাবদশ। ভারবির নেদ্যুৎ সনচে প্রদীপ কুর্ার পূ জানর েবলি, িারা র্থাসর্বয় প্রকেটি োস্তোয়ি করবে। নিনি েবলি, এই প্রকেটি নির্মাে করা হবে
পনরবেবশর সকল ভারসার্ু রক্ষা কবরই। নিনি আরও েবলি, রার্পাবল কয়লানভনিক এই নেদ্যুৎবকন্দ্রটি আন্তজমানিক র্াবির কবরই গবড় কিালা হবে। এনদবক
চুনি সইবয়র পর আজ েু যোর কর্ৌথ কনর্টি রার্পাল নেদ্যুৎবকন্দ্র এলাকা পনরদশমি করবেি। কসোি কথবক কফরার পর নেবকবল অিু নষ্ঠি হবে কর্ৌথ নিয়ানরিং
কনর্টির সভা। এই সভায় দ্যই কদবশর নেদ্যুৎ োবি সহবর্ানগিার কক্ষত্র নচনিি করা, প্রকে গ্রহে ও োস্তোয়বির নসদ্ধান্ত কিওয়ার জিু ২০১০ সাল কথবক
সনচে পর্মাবয়র এই কনর্টি কাজ করবে। এ োড়া কর্মকিম া পর্মাবয় রবয়বে একটি কর্ৌথ ওয়ানকম িং গ্রুপ। আজ েু যোর সকাবল এই গ্রুবপর সভা হবে। জ্বালানি
নেভাগ সূ বত্র জািা র্ায়, ভারবির এই কভল ককাম্পানিই প্রনিবর্ানগিার্ূ লক দরপত্র প্রনিয়ায় রার্পাল নেদ্যুৎবকন্দ্রটির নির্মাে ঠিকাদার নিেমানচি হবয়বে। গি ৩০
জািু য়ানর কভলবক নচঠি নদবয় চুনি করবি েলা হবয়নেল। শিম অিু র্ায়ী, নচঠি পাওয়ার ২৮ নদবির র্বযু ঠিকাদার প্রনিষ্ঠাি কভলবক নেআইএফনপনসএল-এর
সবে চুনি করার কথা। নকন্তু পবর এই সর্য় োড়াবিা হয়। গি েেবরর ২২ কসবেম্বর রার্পাল কয়লানভনিক নেদ্যুৎবকন্দ্র স্থাপবি নিিটি ককাম্পানি দর প্রস্তাে
জর্া কদয়। এর র্বযু কর্ৌথভাবে রবয়বে জাপাবির র্ারুনেনি করবপাবরশি ও ভারবির লারবসি এি েুবরা নলনর্বেড এেিং নচবির হারনেি ইবলকট্রিক
ইন্টারিুাশিাল ককাম্পানি নল, োবের এএলএসটিওএর্ ও চীবির ইটিইআরএি। এোড়া ভারিীয় ককাম্পানি ভারি কহনভ ইবলনিকুালস নলনর্বেড (কভল)
এককভাবে দরপ্রস্তাে জর্া কদয়। দরপ্রস্তাবের সবেই ককাম্পানিগুবলা ককন্দ্র স্থাপবির নেনিবয়াগ কারা করবে িার নিিয়িা নিবয় এবসনেল। চূড়ান্ত চুনি করার
নিি র্াবসর র্বযু অথমনিনিক চুনি করবি হবে। অথমনিনিক চুনির ৪১ র্াবসর র্বযু প্রথর্ ইউনিে এেিং ৪৬ র্াবসর র্বযু নদ্বিীয় ইউনিে উৎপাদবি আিবি
হবে। এই নহবসবে ককন্দ্র স্থাপি কশষ হবে ২০১৯ সাবলর কশবষ। রার্পাল ককবন্দ্রর ৭০ শিািংশ অথম ঋে কিয়া হবে। এই ঋে কদবে ভারবির এনির্ েুািংক।
োনক ৩০ শিািংশ নপনডনে ও এিটিনপনস কর্ৌথভাবে নেনিবয়াগ করবে। সম্ভােুিা র্াচাই প্রনিবেদি অিু র্ায়ী, রার্পাল নেদ্যুৎবকন্দ্রটি নির্মাবে েুয় হবে প্রায় ১২
হাজার ককাটি োকা (কদড় নেনলয়ি ো ১৫০ ককাটি র্ানকম ি ডলার)। দরপবত্রর শিম অিু র্ায়ী ঠিকাদারই এই ঋে সিংগ্রহ করবে। এ কক্ষবত্র ভারবির এিবপােমইর্বপােম (এনির্) েুািংক কথবক কভল ঋবের অথম পাবে। জািা র্ায়, ২ শিািংশ সু বদ ঠিকাদাবরর র্াযুবর্ এই অথম পাওয়া র্াবে। িবে অিু একটি সূ ত্র
জানিবয়বে, ঋবের সু বদর হার আরও কেনশ হবে। রার্পাবল কয়লা নেদ্যুৎ ককন্দ্র স্থাপি করা পনরবেশোন্ধ্ে হবে নকিা িা পর্মবেক্ষে করবি ইউবিসবকা
ইনির্বযু রার্পাল এলাকা পনরদশমি কবরবেি। অিুনদবক, োিংলাবদবশর একানযক পনরবেশনেদ এই ককন্দ্র স্থাপবির নেবরানযিা কবর আসবে। িারা র্বি
করবেি, রার্পাবল নেদ্যুৎবকন্দ্র হবল সু ন্দরেবির ক্ষনি হবে। রার্পাল নেদ্যুৎবকন্দ্র স্থাপবির জন্র্ োিংলাবদবশর নেদ্যুৎ উন্নয়ি কোডম (নেনপনডনে) ও ভারবির
এিটিনপনসর কর্ৌথ উবদুাবগ গঠিি হবয়বে নেআইএফনপনসএল। েিম র্াবি োিংলাবদবশর নেদ্যুৎ সনচে এই ককাম্পানির কচয়ারর্ুাি। এোড়া এর েুেস্থাপিা
পনরচালক থাকবেি এিটিনপনসর একজি ঊর্ধ্মিি কর্মকিম া। এই প্রকবের জিু ঠিকাদারবক কর্সে র্ন্ত্রপানি (কুানপোল কর্নশিানরজ) আিবি হবে, িা
শুল্কর্ু ি হবে নক িা, কস নেষবয় জািীয় রাজস্ব কোবডমর (এিনেআর) নসদ্ধান্ত কপবি কদনর হওয়ায় নির্মাে চুনি সই নপনেবয় র্ায়। িবে চুনি সইবয়র পর
দ্রুিির্ সর্বয়ই নির্মােকাজ শুরু হবে েবল গিকাল দ্য’কদবশর কর্মকিম ারা জানিবয়বেি। িবে এেি পর্মন্ত এই ককবন্দ্র েুেহাবরর জিু কয়লার উৎস, কয়লা
আিার প্রনিয়া ও পদ্ধনি নিনিি হয়নি। নেআইএফনপনসএবলর একটি সূ ত্র েবলবে, ককন্দ্রটি নির্মাবে সর্য় লাগবে প্রায় চার েের। কয়লা লাগবে িার পবর।
কাবজই কয়লার উৎস ও আর্দানির প্রনিয়া পদ্ধনি নিনিি করার জিু র্বথষ্ট সর্য় হাবি আবে। এই ককবন্দ্রর জিু প্রনিনদি কয়লা লাগবে প্রায় ১০ হাজার
কর্ট্রিক েি। ককন্দ্রটির নির্মােস্থল সু ন্দরেবির োিংলাবদশ অিংবশর উির-পনির্ প্রান্তসীর্া কথবক ১৪ নকবলানর্োর দূবর। আইি অিু র্ায়ী সু ন্দরেবির ১০
নকবলানর্োবরর র্বযু এ যরবির স্থাপিা করা র্ায় িা। িবে পনরবেশোদী নেনভন্ন সিংগঠি ও সু শীল সর্াবজর একািংশ প্রকেটিবক সু ন্দরেি র্ধ্িংসকারী অনভনহি
কবর এর নেবরানযিা করবে। আর সরকার েলবে, পনরবেশনেজ্ঞািী, গবেষক ও এ-সিংিান্ত উচ্চির প্রবকৌশল জ্ঞািসম্পন্ন েুনিবদর পরার্শম নিবয়ই প্রকেটি
োস্তোয়ি করা হবি। িা োড়া এই প্রকবে সেমাযু নিক প্রর্ু নি (সু পার নিটিকুাল) েুেহৃি হবে। িাই সু ন্দরেবির ককাবিা ক্ষনির আশঙ্কা অর্ূ লক।
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Rampal power plant: Contract signed with Indian co
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Staff Correspondent
Bangladesh-India Friendship Power Company on Tuesday signed a $1.49 billion contract
with an Indian company to construct a coal-fired power plant near the Sunderbans, the
world’s largest mangrove forest.
Under the contract, Bharat Heavy Electricals Limited will construct a 1,320MW coal-fired
power plant at Rampal, Bagerhat by 2019.
BIFPCL managing director Ujjal Kanti Bhattacharya and BHEL general manager Prem Pal
Yadav signed the contract for their respective sides at a Dhaka city hotel.
BIFPCL and BHEL signed EPC contract a day ahead of secretary-level meeting of
Bangladesh and India on bilateral cooperation in energy sector.
BIFPCL, a 50-50 joint venture of Bangladesh Power Development Board and India’s
National Thermal Power Corporation, is implementing the project.
BHEL, on behalf of its employer BIFPCL, will borrow $1.5 billion funding from India’s
EXIM Bank.
The major move was made towards implementation of the controversial project amid an
ongoing dialogue between the Bangladesh government and the green activists.
Sultana Kamal, convener of National Committee for Saving the Sunderbans, leads the
environmentalists and other critics while the state minister for power, energy and mineral
resources Nasrul Hamid leads the government side.
Bangladesh Paribesh Andolan general secretary Md Abdul Matin said that the government
was going ahead with the controversial project ignoring the concerns raised by academics as
well as green activists at home and abroad.
Matin said that the government decision to implement the Rampal project was illogical,
unscientific and undemocratic.
He also said that PDB and NTPC had formed the joint venture company in 2012 three days
after a meeting where they had demanded cancelation of the project.
Nasrul Hamid told New Age that the dialogue with the green activists would continue.
When asked why the government was carrying the implementation of the project amid a
dialogue, Nasrul Hamid told New Age that the dialogue was never meant for cancelation of
the project.
Rather, he said that his agenda was to assure the critics that the project would not harm to
the Sunderbans.

July 12, 2016

Deal Signed To Build 1320-MW Rampal Power Plant
EB Report

An engineering, procurement and construction (EPC) agreement was signed here today to set up the
2×660 MW Maitree Super Thermal Power Project at Rampal Upazila under Bagerhat district.
Bangladesh-India Friendship Power Company (Pvt) Limited (BIFPCL) signed the agreement for Main Plant
EPC (Turnkey) Package with Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), India, at Pan Pacific Sonargaon
hotel in the city.
General Manager of BHEL Prem Pal Yadav and Managing Director of BIFPCL Ujjwal Kanti Bhattacharya
signed the deal on behalf of their respective institutions.
The BIFPCL selected the BHEL through an international open bidding process as BHEL was found
technically qualified and financially most competitive.
Construction of the project would contribute immensely to the overall development of the country
especially its power sector. The contract value of the project is $ 1.49 billion, which will be financed by
Indian Exim Bank.
The plant is expected to come to generation during the financial year 2019-20.
The project was adopted stringent environmental norms with highly efficient machineries. The state of
art technology has been selected for this project to make it an environment-friendly project.
Moreover, the BIFPCL has voluntarily adopted various measures to safeguard the environment and also
to uplift the livelihoods of local people.
Among others, the contract agreement signing ceremony was attended by the Advisor to the Prime
Minister of Bangladesh on Power, Energy, and Mineral Resources, Dr Tawfiq-e-Elahi Chowdhury. He
addressed the function as chief guest while State Minister for Power, Energy and Mineral Resources
Nasrul Hamid joined it as special guest.
Principal Secretary to Prime Minister Office Abul Kalam Azad, Power secretary Monowar Islam, Power
Secretary of India Pradeep Kumar Pujari, High Commissioner of India to Bangladesh Harsh Vardhan
Shringla, Chairman and Managing Director on NTPC Limited, India Gurdeep Singh and Chairman of
Bangladesh Power Development Board (BPDB) M Shamsul Hasan Miah addressed it as guests of honor.
The BIFPCL is a registered company in Bangladesh and promoted by BPDB of Bangladesh and NTPC
Limited of India with equal (50:50) equity contribution for development of power projects in Bangladesh.
Maitree Super Thermal Power Project is the first such project being developed by BIFPCL and it is one of
the Fast Tract Projects identified by Bangladesh government.

Power to All by 2021

Print

Dhaka, 14 July, Abnews: The Main Plant EPC contract (Turnkey) package for the 2x 660 MW Maitree
Super Thermal Power Plant at Rampal, Bagherhat was signed on 12 June at Dhaka. Hon’ble Minister of
State for Power, Energy and Mineral Resources H.E. Mr. Nasrul Hamid, Power Secretary of India Mr. Pradeep
Pujari, High Commissioner of India H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla and other dignitaries were present
during the occasion.
Bharat Heavy Electrical Ltd (BHEL), India’s largest engineering and manufacturing company and one of the
six elite ‘Maharatna’ companies of India was awarded the contract after being identified as technically
qualified and financially competitive among the six bidders who participated in the tender international tender
for EPC contractor for the project floated by BIFPCL in February 2015. The estimated cost of the project is
US$ 1.68 billion.
BHEL is engaged in the design, engineering, manufacturing, construction, testing, commissioning and
servicing of a wide range of products, systems and services in core sectors such as power, transmission,
industry, transportation, renewable energy, oil & gas and defence. The cumulative overseas installed capacity
of BHEL manufactured power plants is approximately 10,000 MW spread across 21 countries.
The Joint Venture Company "Bangladesh-India Friendship Power Company (Pvt.) Limited" was incorporated
in Dhaka in 2012 pursuant to the signing of a MoU on Cooperation in the Power Sector between India and
Bangladesh on 11 January 2010. On 29 January 2012, the National Thermal Power Corporation of India and
Bangladesh Power Development Board (BPDB) signed a Joint Venture Agreement to build a 1,320 MW coalfired thermal power plant named the “Maitree Super Thermal Plant” at Rampal, Bagherhat district,
Bangladesh.
The signing of the of the EPC contract for the Maitree Super Thermal Power Project at Rampal, Bagherhat
represents an important milestone in the cooperation between India and Bangladesh in the power sector.
The success of the multifaceted and extensive cooperation between the two countries in the power sector is
increasingly being regarded as a new paradigm for mutually beneficial cooperation between two neighboring
countries.
India is already transmitting power to Bangladesh’s on the Behrampore-Behramara line. Recently, the second
grid interconnection from Agartala, India to Comilla, Bangladesh was inaugurated jointly by the two Prime
Ministers of the respective countries and the finances were arranged by EXIM Bank under the special
financing package for strategic projects approved by the Government of India.
Also, more proposals in the power sector are under the consideration from both sides and Prime Minster Shri
Narendra Modi has conveyed that India stands committed to working “shoulder to shoulder” with Bangladesh
to achieve its vision of ‘power to all’ by 2021.

