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োাংলাবদশ জ্বালাতন ও তেদ্যুৎ গবেষণা র্াউতিল (তেইতপআরতি) র্র্তকর্ গি ১৫ নবেম্বর, ২০২১ িাতরখ ির্াল 

১০.৩০ ঘটির্ায় তেইতপআরতি র্নফাবরি হল, আইইতে েেন, ঢার্ায় “Opportunities and Challenges for 

Deployment of Small Modular Reactors (SMR) in a New Comer Country” শীষ কর্ এর্টি 

ওয়ার্কশপ অনুতিি হয়। অনুিাবন প্রধান অতিতি তহবিবে উপতিি তিবলন োাংলাবদশ জ্বালাতন ও তেদ্যুৎ গবেষণা র্াউতিল 

(তেইতপআরতি) এর চেয়ারম্যান (িতেে) জনাে িিুতজৎ র্র্ কর্ার এোং তেবশষ অতিতি তহবিবে উপতিি তিবলন চেডা এর 

চেয়ারম্যান জনাে চর্াহাম্মদ আলাউতিন। এিাড়া ওয়ার্কশবপ তেদ্যুৎ তেোবগর আওিাধীন তেতেন্ন প্রতিিাবনর প্রবর্ৌশলীগণ 

োাংলাবদশ পরর্াণু শতি র্তর্শন ও পারর্াণতের্ তেদ্যুৎ চর্বে র্র্ করি িাংতিষ্ট প্রতিতনতধগণ অাংশগ্রহণ র্বরন। ঢার্া 

তেশ্বতেদ্যালবয়র তনউতিয়ার ইতিতনয়াতরাং তেোবগর অধ্যাপর্ ড. মমাোঃ শফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে মূল প্রেন্ধ েিব্য 

উপিাপন র্বরন।  

 

অনুিাবনর শুরুবি োাংলাবদশ জ্বালাতন ও তেদ্যুৎ গবেষণা র্াউতিল (তেইতপআরতি) এর চেয়ারম্যান (িতেে)  জনাে 

িিুতজৎ র্র্ কর্ার উপতিি তেবশষ অতিতি, মূল প্রেন্ধ েিাসহ অাংশগ্রহণর্ারী ির্লবর্ স্বাগি এোং শুবেচ্ছা জানান। তিতন 

েবলন, র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর তেদ্যুৎ, জ্বালাতন ও খতনজ িম্পদ উপবদষ্টা ড  চিৌতফর্ ই ইলাহী চেৌধুরী েীর তেক্রর্ তেদ্যুৎ ও 

জ্বালাতন খাবির তনিুনতুন প্রযুতি ও েতহতে কবশ্ব এ তেষবয় র্ী র্াজ হবচ্ছ িার িে কদা চখোঁজ রাবখন এোং এ ির্স্ত তেষবয়র 

উপর চিতর্নার/ওয়ার্কশপ আবয়াজবনর র্াধ্যবর্ তনবজবদরবর্ ওয়াবর্ফহাল রাখবি ও োাংলাবদবশর জন্য উপব াগী আধুতনর্  

প্রযুতি োস্তোয়বনর উবদ্যাগ তনবি তেইতপআরতিবর্ উৎিাতহি র্বরন। এরর্র্ই এর্টি প্রযুতি হবচ্ছ Small Modular 

Reactor   া পারর্াণতের্ তেদ্যুৎ চর্বের প্রেতলি তরবয়ক্টর হবি আর্াবর চিাট। িম্প্রতি অনুতিি COP-26 িবম্মলবন 

তিন এনাতজক তহবিবে Small Modular Reactor এর ব্যেহার তনবয় অবনর্ আবলােনা হবয়বি েবল তিতন জানান। তিতন 

আরও চ াগ র্বরন, রূপপুনে ফেম মাণাধীে পােমাণফিক ফিদ্যুৎ মকনেে প্রথম ফেউফিয়াে ফেঅুাক্টে মপ্রসাে মেনসল িা চুফি 

স্থাপনেে মাধ্যনম োাংলাবদশ ইবিার্বধ্য পরর্াণু শতির যুবগ প্রবেশ র্বরবি।  তিতন েবলন, িাংতিষ্ট অাংশীজনবদর তনবয় 

Small Modular Reactor তনবয় প্রািতর্র্োবে আবলােনা র্রার জন্য  এোং োাংলাবদবশ এই প্রযুতি োস্তোয়নব াগ্য 

তর্না িার এর্টি প্রািতর্র্ ধারণা লাে র্রার জন্য তেইতপআরতি এ ওয়ার্কশপ  আবয়াজন র্বরবি । তিতন ির্লবর্ আোরও 

ধন্যোদ জাতনবয় িার স্বাগি েিব্য ির্াপ্ত র্বরন এোং ড. মমাোঃ শফিকুল ইসলাম চর্ মূল প্রেন্ধ েিব্য উপিাপন র্রার 

জন্য অনুবরাধ র্বরন।  

 

 র্ী চনাট তিে  

 

ড. মমাোঃ শফিকুল ইসলাম SMR র্ী, SMR ও তনউতিয়ার শতির তের্াশ এর ইতিহাি, SMR প্রযুতি র্ীোবে 

র্াজ র্বর, Large Reactor এর িাবি SMR এর পাি কর্ু, েতেষ্যবি SMR এর িম্ভােনা, প্রতিেন্ধর্িা এোং 

োাংলাবদবশর চপ্রক্ষাপট তেবেেনায় এর উপব াতগিা িম্বতলি এর্টি তেস্তাতরি এোং িথ্যিমৃদ্ধ চপ্রবজবেশন প্রদান র্বরন।  

 

তিতন উবেখ র্বরন, SMR িাধারণি 300 MWe  ক্ষর্িা িম্পন্ন হয়। এটি চর্ান নতুন প্রযুতি নয় িবে তর্ছু 

Large Reactor এর ব্যি কিার র্ারবণ SMR আগ্রবহর তেষবয় পতরণি হয়। আর্াবরর তদর্ চিবর্ SMR, Large 

Reactor এর ২০ োবগর এর্ োগ প কন্ত হবি পাবর। েিকর্ান তরবয়ক্টরগুবলা Generation III+ প্রযুতির এোং ২০৩০ 

িাবলর পর Generation IV প্রযুতির SMR আিবে  া হবে আরও অতধর্ তনরাপদ, চটর্িই ও তুলনামূলর্ স্বল্প 

মূবের। অতধর্াাংশ  SMR  ই েিকর্াবন চডবেলপবর্ে প কাবয় রবয়বি েবল তিতন জানান। োয়না, রাতশয়া, আবর্তরর্া, 

জাপান, ফ্রাি প্রভৃতি চদশ এ SMR তডজাইন এন্ড চডবেলপবর্ে তনবয় র্াজ র্রবি। SMR িাড়া ২-১০ MW ক্ষর্িার 

র্াইবক্রা র্ডুলার তরবয়ক্টর তনবয়ও র্াজ হবচ্ছ।   
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েড় আর্াবরর তরবয়ক্টবরর তুলনায় SMR এর সুতেধা হবচ্ছ র্র্ তেতনবয়াগ খরে, র্র্ তনউতিয়ার েজকু , র্র্ তনর্ কাণ 

ির্য় (১২ র্াি) , অফ তগ্রড দূরেিী এলার্ায় দীঘ ক িঞ্চালন লাইন িাড়া তেদ্যুৎ সুতেধা প্রদাবনর সুব াগ, তুলনামূলর্ িহজ 

অনুবর্াদন পদ্ধতি, এোং চর্ান দ্যঘ কটনায় তুলনামূলর্ চিাট ও র্র্ ক্ষতির্র প্রোে। এিাড়া তুলনামূলর্ র্র্ জটিল তডজাইন, 

ফুাক্টতর িাংব াজন ও র্ডুোর র্িট্রার্শন, িহজ ফুবয়ল িাইবর্ল িহ আরও অবনর্ সুতেধা এবি পাওয়া  ায় েবল তিতন 

জানান।    

 

ড. মমাোঃ শফিকুল ইসলাম SMR এর অি কননতির্ তদর্ িম্পবর্কও আবলার্পাি র্বরন। তিতন েবলন অবনর্গুবলা 

ইউতনট এর্টি িাইবট িাপন র্রা হবল SMR েড় তরবয়ক্টবরর র্িই লােজনর্ তেতনবয়াগ হবি পাবর। িবে পতরপূণ ক 

িম্ভাব্যিা এর্টি পাইলট প্ল্ুাে িাপন র্বর জানা  াবে েবল তিতন র্ি প্রর্াশ র্বরন।  

 

 

SMR এর প্রতিেন্ধর্িার র্াবে লাইবিতিাং প্রতক্রয়া, পতরপক্ক প্রযুতি, চেন্ডরবদর র্ধ্যর্ার দ্বন্দ্ব, নতুন চদবশর 

জন্য তডজাইন এোং গণর্ানুবষর র্বধ্য গ্রহণব াগ্যিা ও জ্ঞাবনর অোেবর্ তিতন তেতিি র্বরন।  

 

োাংলাবদবশর চপ্রক্ষাপট তেষবয় তিতন েবলন, চ বহতু আর্াবদর জীোশ্ম জ্বালাতনর র্জুদ ফুতরবয় আিবি 

োাংলাবদবশর জন্য এই তনউতিয়ার শতি ও SMR প্রযুতি ির্বয়াপব াগী। োাংলাবদবশর অি কনীতি, তগ্রড স্ট্ুাতেতলটি, 

তনরাপত্তা, SMR তনর্ কাণ, পতরোলনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ইিুাতদ তেবেেনায় large reactor এর চেবয় SMR অতধর্ 

উপব াগী েবল তিতন র্ি প্রর্াশ র্বরন। চেি চলাড প্ল্ুাে , হাইবরাবজন উৎপাদন, পাতনর লেনািিা দূরীর্রণ, েড় 

জাহাবজর শতির চ াগান ইিুাতদ োবে  SMR োাংলাবদবশ ব্যেহৃি হবি পাবর েবল তিতন জানান। প্ল্াগ এন্ড চপ্ল্ তডোইি 

এর র্ি এই   SMR ব্যেহার র্রা িম্ভে।  
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পতরবশবষ তিতন েবলন চ ,অি ক তেতনবয়াগ, তনরাপত্তা, লাইবিতিাং ির্য়, তনর্ কাণ ির্য় ইিুাতদ তেষবয়র উপর তেতত্ত 

র্বর েড় তরবয়ক্টবরর  তুলনায় SMR তেতেন্ন রর্র্ হবি পাবর।  িার্তগ্রর্োবে আন্তজকাতির্োবে SMR এর োজার এর 

অবনর্ িম্ভােনা রবয়বি িবে SMR উৎপাদন ও ব্যেহার লােজনর্ র্রার জন্য  serial production প্রবয়াজন। এজন্য 

আন্তজকাতির্ বৃহৎ পাওয়ার ইউটিতলটি চর্াম্পাতনগুবলাবর্ এতগবয় আিবি হবে। োাংলাবদবশর র্ি নতুন পারর্ানতের্ শতির 

যুবগ প্রবেশর্ারী চদবশর জন্য নীতি তনধ কারণী প কাবয় SMR তেষবয় তিদ্ধান্ত গ্রহবণর প্রবয়াজন েবল তিতন র্ি প্রর্াশ র্বরন।   

   

 

 ওবপন তডির্াশন   

 

চেডা এর িহর্ারী পতরোলর্ চিৌতফর্ রহর্ান SMR এর দক্ষিা ও চর্া চজনাবরশন তহবিবে ব্যেহার িম্পবর্ক 

জানবি োন। ড. মমাোঃ শফিকুল ইসলাম িনলে, হাইনরান ে উৎপা,ে, মপপাে, ফিল ইন্ডাফি ইত্ুাফ,  ায়গায় SMR 

ব্যেহার এর সুব াগ রবয়বি। এিে ব্যেহাবরর র্াধ্যবর্ দক্ষিা আরও বৃতদ্ধ িম্ভে।  

 

 

NPCBL এর িহর্ারী ব্যেিাপর্ প্রবর্ৌশলী চর্া  নুরুজ্জার্ান েড় তরবয়ক্টর এর তুলনায় small reactor 

এর ফুবয়ল এনতরেবর্ে চর্র্ন চি তেষবয় প্রশ্ন র্বরন। ড. মমাোঃ শফিকুল ইসলাম িনলে, ফুবয়ল এনতরেবর্ে পোঁে শিাাংশ 

এর চেতশ নয়। অবনর্ SMR আবি চ গুবলার ফুবয়ল এনতরেবর্ে েড় তরবয়ক্টর এর প্রায় র্ািার্াতি।  
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SMR এর কুতলাং তিবস্ট্র্ িম্পবর্ক চর্র্ন এ প্রশ্ন র্রা হবল ড. মমাোঃ শফিকুল ইসলাম িনলে, SMR এর heat 

dissipation মুি োিাবি হয়।    

চর্া  রাবশদ্যল আলর্, িহর্ারী পতরোলর্, চেডা জানবি োন SMR এ  তদ র্খনও দ্যঘ কটনা ঘবট িার িীব্রিা 

চর্র্ন হবি পাবর। SMR এর র্াধ্যবর্ উৎপাতদি তেদ্যুবির levelized cost এর র্াবে initial cost, O&M cost 

িহ অন্যান্য cost অন্তর্ভ কি তর্না চি তেষবয়ও তিতন জানবি োন। ড. মমাোঃ শফিকুল ইসলাম িনলে, life cycle cost 

এে মনধ্য initial cost, O&M cost, fuel cost, মূেস্ফীতি িহ িে cost অন্তর্ভ কি রবয়বি। ত্নি প্ল্ুান্ট কুাপাফসটি 

িুাক্টে এে উপে এ cost তনেকর র্রবে। তিতন েবলন চ , SMR এর উপর আর্াবদর পাইলটিাং প্রর্ল্প গ্রহণ র্রবি হবে।    

 

ইফ ফসফি ফলোঃ এে প্রধাে প্রকউশলী ইব্রাহীম আহনম, শফি িনলে মে, আমান,ে গ্যানসে মজু, মশষ হনয় আসনে। 

ফত্ফে িনলে মে, ফসফিেগঞ্জ, োউ াে সহ অনেক  ায়গায় ২১০ মমোঃওোঃ এে মে ফিম টাি মাইে গুনলা গ্যানসে অোনি 

চালানো োনে ো, মস টাি মাইেগুনলা প্রনয়া েীয় মফিফিনকশে কনে SMR ব্যেহার র্বর োলাবনা  ায় তর্না এ তেষবয় 

পাইলটিাং প্রর্ল্প গ্রহণ র্রা হবল এটি আর্াবদর তেদ্যুৎ চিক্টবরর জন্য খুেই োল উবদ্যাগ হবে।  

 

োাংলাবদশ পরর্াণু শতি র্তর্শবনর প্রধান প্রবর্ৌশলী চর্া  চর্জোহ উতিন েবলন চ , এ ধরবণর তনউতিয়ার 

শতির তরবয়ক্টর তনবয় জন র্ানুবষর র্াবে চ  িাংশয় ও তদ্বধা র্াজ র্বর িা িঠির্ িথ্য ও জ্ঞাবনর প্রোবরর র্াধ্যবর্ দূর 

র্রবি হবে। তিতন েবলন, পরর্াণু শতি র্তর্শবনর SMR তনবয় র্াজ র্রার িক্ষর্িা রবয়বি িবে এ ধরবণর গবেষণা 

র্াব ক আর্াবদর তেশ্বতেদ্যালয় গুবলািহ িাংতিষ্ট ির্ল প্রতিিাবনর িতম্মতলি প্রয়াি প্রবয়াজন। িবে িোর আবগ প্রবয়াজন 

িরর্াবরর এ তেষয়র্ নীতি তনধ কারণ র্রা।  
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তগ্রড স্ট্ুাতেতলটি ও চর্ান র্ারবণ ব্ল্ুার্ আউট ঘটবল িা র্ি ির্য় প কন্ত িার্বি পাবর এ তেষবয় প্রশ্ন র্রা হবল ড. 

মমাোঃ শফিকুল ইসলাম িনলে, ব্ল্ুার্ আউবটর ির্য়র্াল ২৪ ঘণ্টা প কন্ত হবি পাবর।  

 

 

চেডা এর চেয়ারম্যান জনাে চর্া  আলাউতিন েবলন চ , আজবর্র ওয়ার্কশবপ ির্বল স্বি স্ফূিক োবে প্রশ্ন 

র্বরবিন ও তেতেন্ন তেষবয় জানবি চেবয়বিন  া SMR তনবয় ির্বলর আগ্রহ ও এর িম্ভােনা তনবদ কশ র্বর। তিতন েবলন চ , 

পাওয়ার তিবস্ট্র্ র্াস্ট্ার প্ল্ুাবন আর্াবদর অন্যির্ উবিশ্য িাবর্ তিন এনাতজক চশয়ার বৃতদ্ধ র্রা। চিজন্য  পাওয়ার তিবস্ট্র্ 

র্াস্ট্ার প্ল্ুাবন SMR তনবয় আর্াবদর পতরর্ল্পনা গ্রহণ র্রবি হবে। চ বহতু SMR আর্াবর চিাট িাই এর তনরাপত্তা ও 

আরও চেতশ হবে েবল তিতন জানান।  আর পাইলটিাং প্রর্ল্প গ্রহণ প্রিবে তিতন েবলন, এ ধরবণর প্রর্বল্পর জন্য োাংলাবদশ 

পরর্াণু শতি র্তর্শন, তেশ্বতেদ্যালয়, তেদ্যুৎ ও জ্বালাতন তেষয়র্ িাংিা ও প্রতিিাবনর ির্ন্ববয় িতম্মতলি উবদ্যাগ গ্রহণ 

র্রবি হবে। তেইতপআরতি এ ধরবণর পাইলটিাং প্রর্ল্প গ্রহবণর জন্য িরর্াবরর উচ্চ প কাবয় আবলােনার র্াধ্যবর্ গুরুত্বপূণ ক 

ভূতর্র্া রাখবে র্বর্ ক তিতন আশাোদ ব্যি র্বরন। 

 

 ির্াতপ্ত  
 

ওয়ার্কশবপর প্রধান অতিতি তেইতপআরতির িম্মাতনি চেয়ারম্যান (িতেে) জনাে িিুতজৎ র্র্ কর্ার েবলন চ , 

আজবর্র ওয়ার্কশবপর চপ্রবজবেশন অিুন্ত তেস্তাতরি এোং িথ্যেহুল হবয়বি। এিাড়া ির্বলর িতম্মতলি অাংশগ্রহবণ   

ওয়ার্কশপটি িফল এোং  প্রাণেন্ত হবয়বি। আজবর্র ওয়ার্কশবপ SMR তেষবয় চ  প্রািতর্র্ আবলােনা হবয়বি িার 

তেতত্তবি েতেষ্যবি আরও েড় আর্াবর চিতর্নার/ ওয়ার্কশপ আবয়াজন র্রা চ বি পাবর েবল জানান। এিাড়া SMR তনবয় 
িরর্াবরর নীতি তনধ কারণী প কাবয় র্াজ র্রার জন্য তেইতপআরতি উবদ্যাগ গ্রহণ র্রবে েবল তিতন জানান। পতরবশবষ তিতন 

উপতিি ির্লবর্ আন্ততরর্ ধন্যোদ জাতনবয় ওয়ার্কশবপর ির্াতপ্ত চঘাষণা র্বরন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


