
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাণ প্রকল্পের িাস্তিায়ি 

অগ্রগবি  
 

১. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র স্থাপন (১ম পর্ যায়) প্রকল্পের অগ্রগবি 

 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাল্পণর লল্পযু রাশাি কেডাল্পরশি ও গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাল্পেশ সরকাল্পরর 

মল্পে ২ িল্পেম্বর ২০১১ িাবরল্পে Inter-Governmental Agreement (IGA) স্বাযবরি হয়। 

পরিিীল্পি উক্ত IGA এর আওিায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র স্থাপল্পির প্রাথবমক পর্ মাল্পয়র কার্ মাবে 

সম্পােল্পির জন্য ১৫ জানুয়াবর ২০১৩ িাবরল্পে একটি Inter-Governmental Credit Agreement 

(IGCA) স্বাযবরি হয়।  

 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাল্পণর প্রস্তুবিমূলক কার্ মাবে রাশাি কেডাল্পরশল্পির কজএসবস 

এটমস্ট্রয়এক্সল্পপাট ম এিাং িাাংলাল্পেশ পরমাণু শবক্ত কবমশল্পির মল্পে স্বাযবরি চারটি চুবক্তর আওিায় সম্পন্ন 

করা হল্পয়ল্পে। বডল্পসম্বর ২০১৭ সাল্পে প্রকল্পের প্রাথবমক পর্ যাল্পয়র প্রস্তুবিমূলক র্ািিীয় কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। 

 

প্রথম ধাল্পপ রূপপুর এিবপবপ বিম মাল্পণর র্ািিীয় প্রস্তুবিমূলক কাজ বিিটি পল্পি ম সম্পােি করা হল্পয়ল্পে। প্রথম 

দ্যটি পল্পি ম বিবেন্ন স্টাবড, বপ্র-বডজাইি ও বডজাইি ডকুল্পমল্পেশি, সাইট ইবিবিয়াবরাং সাল্পে ম, পবরল্পিশ সমীযা, 

আথ ম-কাবরগরী বিষল্পয়র সমাধাি প্রভৃবি কার্ মাবে সম্পােি করা হয়। বিস্তাবরি সমীযার পর রূপপুর 

পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর (1) Feasibility Evaluation Report, (2) EIA Report, (3) Site 

Safety Report এিাং (4) Preliminary Safety Analysis Report প্রণয়ি করা হল্পয়ল্পে। িবণ মি 

বরল্পপাট মসমূল্পহর বেবিল্পি Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA) 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর Site License প্রোি কল্পরল্পে। পবরল্পিশ অবধেপ্তর EIA Report 

সমূহ পর্ মাল্পলাচিা কল্পর পবরল্পিশগি োড়পত্র প্রোন কল্পরল্পে। 

 

তৃিীয় ও চতুথ ম চুবক্তর আওিায় মূল বিম মাণ কাল্পজর সহায়ক বিম্নিবণ মি স্থাপিা বিম মাণ এিাং র্ন্ত্রপাবি সাংগ্রহ ও 

গল্পিষণাগার বিম মাণ কাজ সম্পাবেি হল্পছেঃ  

 

(ক) পাইওবিয়ার কিইজ (Pioneer Base): পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাল্পণর জন্য উপযুক্ত কিস্ট্রাকশি 

এিাং ইল্পরকশি কিইজ তিবরসহ প্রকে এলাকায় প্রল্পয়াজিীয় সমীযা/ স্টাবড পবরচালিার জন্য বিম মাণ-

অিকাঠাল্পমা তিবরর কাজ কশষ হল্পয়ল্পে। প্রধাি প্রধাি কেৌি বিমাণ ম কাঠাল্পমা কর্মি-পাইওবিয়ার কিইজ 

এলাকায় ভার্ট যকযাে লেল্পভলেিং, সাল্পে ময়ার কিইজ, বিিল অবেস বিবডাং, ওয়াচ-টাওয়ার, সাংরযণাগার, 

বিরাপিা কিষ্টিী, কুাবেি, বডল্পজল পাওয়ার কস্টশি, বডল্পজল ফুল্পয়ল ওয়ুার হাউজ, কমািাইল কিবিট বমবক্সাং 

ইউবিট, কিষ্ট্রাকশি ল্যািল্পরটবর, বরইিল্পোস মল্পমে ওল্পয়বডাং এবরয়া, কটমল্পপারাবর মটরওল্পয়জ, কটবরটবর ল্যান্ড 

ইল্পরােল্পমে, িবহেঃস্থ পাবি সরিরাল্পহর সমবিি ব্যিস্থা, োয়ার কস্টশি, বিিল করবসল্পডিবশয়াল বেল্পলজ 

ইিুাবে বিম মাণ করা হল্পয়ল্পে। 

 

(ে) কিস্ট্রাকশি এিাং ইল্পরকশি কিইজ-১ (Construction and Erection Base -1) : রূপপুর 

এিবপবপ এর কিস্ট্রাকশি এিাং ইল্পরকশি কিইজ-১-এ িািাবিধ স্পশ মকাির কল্পম্পাল্পিে, োরী র্ন্ত্রপাবি ও 

মালামাল এিবপবপ কিস্ট্রাকশি এলাকায় বিল্পশষ পদ্ধবিল্পি পবরিহলনর ব্যবস্থা করা হল্পয়ল্পে। র্ািিীয় 

র্ন্ত্রপাবিসমূল্পহর Installation Facilities (Electrical, Mechanical) বিম মাণ করা, পারমাণবিক 

বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাল্পণর জন্য র্ািিীয় সহায়ক েুাবসবলটি এিাং ল্যািল্পরটরী  বিম মাণ করা হল্পয়ল্পে। এক কথায় 

কিস্ট্রাকশি এিাং ইল্পরকশি কিইজ হল্পলা পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর মূল বিম মাল্পণর লল্পযু প্রল্পয়াজিীয় সহায়ক 

কেৌি অিকাঠাল্পমা। প্রকল্পের আওিায় কিস্ট্রাকশি এিাং ইল্পরকশি কিইজ-এর অন্তর্ভ মক্ত প্রধাি কেৌি 



অিকাঠাল্পমা সমূহ হল্পলা- কিস্ট্রাকশি এিাং ইল্পরকশি কিইজ এলাকায় ভার্ট যকযাে লেল্পভলেিং, েুাবসবলটি ের 

আথ ম কমাবোং ওয়াকম, পাবকমাং এবরয়া, গ্যাল্পরজ, সাইট কেলসিং, দুইতো বিবশষ্ট অুাবমবিটি বিবডাং, চারিলা 

বিবশষ্ট প্রশাসবিক েিি, কুাবেি, দুইতো বিবশষ্ট কমইল্পেল্পিন্স বিবডাং, অেুন্তরীণ সাংরযণাগার, বসল্পমে 

সাংরযণাগার, কিষ্ট্রাকশি ল্যািল্পরটবর, কমটাল ওয়ার হাউজ, স্যান্ড ব্লাবষ্টাং, কপইবোং এিাং অুাবে-কল্পরাশি 

শপ্, করইিল্পোরসল্পমে েুাবসবলটিস, লেল্পপারালর মটরওল্পয়জ, কটবরটবর ল্যান্ড ইম্প্রুেল্পমে, িবহেঃস্থ 

পয়েঃবিষ্কাশি সমবিি ব্যিস্থা, িবহেঃস্থ তিদ্যুবিক ব্যিস্থা ইিুাবে। ইল্পিামল্পে অবধকাাংশ স্থাপিার কাজ কশষ 

হল্পয়ল্পে।    

 

 

রূপপুর এিবপবপর চারতো লবলিষ্ট প্রিাসলনক ভবন এবিং কযালিন 

 

 

ওয়াকযিপ 

 



(গ) ইন্ডালিয়াে এবিং কিস্ট্রাকশি কিইজ (Industrial and Construction Base) : ইন্ডালিয়াে 

এবিং কিস্ট্রাকশি কিইজ হল্পলা পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাল্পণর জন্য বিল্পশষাবয়ি অিকাঠাল্পমা। রূপপুর 

এিবপবপ এর ১ম ও ২য় ইউবিল্পটর ইন্ডাবষ্ট্রয়াল এবিং কিস্ট্রাকশি কিইজ এর অন্তর্ভ মক্ত প্রধাি প্রধাি সহায়ক 

কেৌি অিকাঠাল্পমা সমূহ হল্পলা- ইন্ডালিয়াে এবিং কিস্ট্রাকশি কিইজ এলাকায় ভার্ট যকযাে লেল্পভলেিং, সাইট 

কেলসিং, বিরাপিা কচৌবক, মটরওল্পয়জ, িবহেঃস্থ তিদ্যুবিক ব্যিস্থা, বপট ওয়াটার বরমুেুাল, কিবিট বমবক্সাং 

ইউবিট-১ ও কিবিট বমবক্সাং ইউবিট-২, অুাবমবিটি বিবডাং, কুাবেি, ওয়াকমশপ, িবহেঃস্থ সাংরযণাগার, 

কিবিট বমবক্সাং ট্ািংক ও গাবড় কধৌি করি এলাকা, িবহেঃস্থ তিদ্যুবিক ব্যিস্থা ইিুাবে।  ইল্পিামল্পে অবধকাাংশ 

স্থাপিার কাজ কশষ হল্পয়ল্পে।    

রূপপুর এিবপবপ এর ১ম ও ২য় ইউবিল্পটর soil stabilization এর কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। এোড়াও ইউলনে ১ 

এর   Reactor building এর Foundation Plate এর কাজ এিাং 10UJG (Transport Portal) 

এর Foundation Plate এর কাজ কশষ হল্পয়ল্পে। িিমমাল্পি ইউলনে ১ এর Reactor building এর কেৌি 

কাজ  -5.45m হল্পি -0.005m (Mean Sea Level=0) এর কার্ মিম চলমাি রল্পয়ল্পে। এোড়াও 

Turbine Building, Power Supply এবিং De-salination Building এর Concrete 

bedding এর কাজ কশষ হল্পয়ল্পে। িিমমাল্পি ইউলনে ২ এর Foundation Plate এর জন্য 

Reinforcement িসাল্পিার কাজ চলমাি রল্পয়ল্পে। পািাপালি ইউলনে ২ এর Concrete Pouring এর 

কার্ যক্রম চেমান রল্পয়ল্পে। 

ইউলনে ১ এর Reactor Auxilary Building(10UKC) এর Concrete Bedding এর কাজ লিষ 

হল্পয়ল্পে। িিমমাল্পি এর Foundation Plate এর Reinforcement কাজ প্রায় কশষ পর্ মাল্পয় রল্পয়ল্পে এবিং 

Concreting এর কাজ শুরুর প্রস্তুবি চলল্পে। 

ইউলনে ২ এর 20UBA (Normal Operation Power Supply) এিাং 20UJG (Transport 

Portal) এর soil stabilization এর কাজ সম্পন্ন হল্পয়ল্পে এিাং 20UMA (Turbine Building) 

এর soil stabilization এর কার্ মিম চলমাি রল্পয়ল্পে।  

 

রূপপুর এিবপবপ সিংেগ্ন পদ্মা নদীর তীল্পর লনম যাণাধীন বাঁধ 



 

রূপপুর এিবপবপ ইউলনে ১ এর Reactor building এর লনম যাণ কাজ 

 

 

 

রূপপুর এিবপবপ ইউলনে ১ এর Turbine Building এর water proofing এর চেমান কাজ 

 



 

 

রূপপুর এিবপবপ ইউলনে ১ এর Reactor Auxilary Building এর লনম যাণ কাজ 

 

 

রূপপুর এিবপবপ ইউলনে ২ এ Reactor Auxilary Building এর soil stabilization এর 

চেমান কাজ 



 

রূপপুর এিবপবপ ইউলনে ২ এ Turbine Building এর সপালদত soil stabilization  

(মার্ট লস্থলতকরন) 

 

 

রূপপুর এিবপবপ ইউলনে ২ Reactor Building এর reinforcement এর চেমান কাজ 

 

 

 



২. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাণ প্রকল্পের অগ্রগবি 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাল্পণর লল্পযু রাশাি কেডাল্পরশি ও গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাল্পেশ সরকাল্পরর 

মল্পে ২ িল্পেম্বর ২০১১ িাবরে স্বাযবরি IGA এর বিধাি অনুর্ায়ী রাশাি কেডাল্পরশল্পির কজএসবস 

এটমস্ট্রয়এক্সল্পপাট ম এর সাল্পথ িাাংলাল্পেশ পরমাণু শবক্ত কবমশি এর General Contract for Rooppur 

NPP Construction বিগি ২৫ বডল্পসম্বর ২০১৫ িাবরে, স্বাযবরি হয়। প্রকেটিল্পি দ্যটি বিদ্যুৎ ইউবিট 

থাকল্পি এিাং প্রবিটি ইউবিল্পটর উৎপােি যমিা হল্পি ১,২০০ কমগাওয়াট। এ মাইলেলক চুবক্ত বিদ্যুৎ প্রকেটি 

বিম মাল্পণর মূল পল্পি ম প্রল্পিল্পশর পথ উন্মুক্ত কল্পরল্পে। এর অধীল্পি সম্পাবেিব্য কার্ মাবেসমূহ: 

– রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর (ইউবিট-১ ও ইউবিট-২) বিম মাণ, কবমশবিাং ও চালুকরণ 

– প্রল্পয়াজিীয় র্ন্ত্রপাবি সরিরাহ এিাং র্ন্ত্রপাবি সাইট পর্ মন্ত পবরিহি 

– প্রাথবমক পর্ মাল্পয়র জন্য প্রল্পয়াজিীয় পারমাণলবক জ্বালািী সরিরাহ 

– কবমশবিাং পর্ মায় কথল্পক Warranty Operation পর্ মন্ত পবরচালি ও রযণাল্পিযল্পণ কাবরগবর 

সহল্পর্াবগিা প্রোি 

– রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র পবরচালনা ও রযণাল্পিযল্পণর জন্য প্রল্পয়াজিীয় জিিল প্রবশযণ 

– প্রলিক্ষল্পণর জন্য কেইবিাং বসমুল্পলটরসহ প্রল্পয়াজিীয় সকল সুবিধাবে সম্ববলি একটি প্রবশযণ ককন্দ্র 

স্থাপি এিাং প্রল্পয়াজিীয় প্রবশযল্পকর প্রবশযণ প্রোি 

– বিবকরণ পর্ মল্পিযণ ও জরুরী অিস্থা কমাকাবিলার জন্য প্রল্পয়াজিীয় অিকাঠাল্পমা স্থাপি 

– বিম মাণ ও কবমশবিাং পর্ মাল্পয়র seismic monitoring, meteorological monitoring, 

radiation monitoring, chemical monitoring ইিুাবে কার্ মাবে পবরচালনা 

– রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর বিবেন্ন পর্ মাল্পয় িাল্পয়রা কতৃমপয হল্পি লাইল্পসন্স প্রাবপ্তর লল্পযু 

কতৃমপল্পযর চাবহো কমািাল্পিক প্রল্পয়াজিীয় ককল্পন্দ্রর কসইেটি ডকুল্পমল্পেশি, ককায়াবলটি 

ডকুল্পমল্পেশি, কেইবিাং গাইড লাইিসইতযালদ প্রণয়ি  

– রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাণ, কবমশবিাং, পবরচালনা ও রযণাল্পিযল্পণর লবলধমাো 

এিাং ককন্দ্র পবরচালিার জন্য অপাল্পরটিাং ম্যানুয়াল প্রণয়ি 

– বিম মাণকালীি পর্ মাল্পয় মালামাল আিল্পলাড এিাং spent nuclear fuel কলাল্পডর জন্য কজটি 

বিম মাণ, কজটি হল্পি কন্সোকশি সাইট পর্ মন্ত রাস্তা বিম মাণ  

 

রূপপুর পারমাণলবক লবদুযৎ প্রকল্পের মূে পর্ যাল্পয়র কার্ যাবেী সপাদল্পনর জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বািংোল্পদি সরকার 

এবিং রািান লেডাল্পরিন সরকাল্পরর মল্পে ২৬ জুোই, ২০১৬ তালরল্পে লেে লক্রলডে চুলি স্বাক্ষর করা হয়।  

 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর কিস্ট্রাকশি ও ইল্পরকশি কিইজ-২ এর আওিায় র্ভবম উন্নয়ি ও সহায়ক 

অিকাঠাল্পমা বিম মাণ কাজ শুরু হল্পয়ল্পে। General Contract এর আওিায় িিমমাল্পি চলমাি কাজসমূহ 

হল্পলােঃ ভার্ট যকযাে লেল্পভলেিং (কসট্রাকিন এল্পসম্বলে লবইজ-২), লেল্পনজ কাঠাল্পমা কসট্রাকিন (নতুন চযাল্পনে), 

ডযাম কসট্রাকিন, সালভ যস লবলডিং কসট্রাকিন, োউল্পন্ডিন লেে (ল্পরইনল্পোলস যিং) কসট্রাকিন, োউল্পন্ডিন লেে 

কসট্রাকিন (লজওল্পমলট্র) ইতযালদ। 

 

এোড়া ঠিকাদারী প্রলতষ্ঠান এেমিয়এক্সল্পপাে য কর্তযক রূপপুর পারমাণলবক লবদুযৎ লকল্পের Long Term 

Manufacturing Equipment (LTME) এর Design ও Fabrication এর কাজ শুরু হল্পয়ল্পে। 

রূপপুর পারমাণলবক লবদুযৎ লকল্পের Long Term Manufacturing Equipment (LTME) এর 

তালেকার্ট লনম্নরূপ : 

1) Reactor pressure vessel - Unit 1 & 2 

2) Reactor Internals (Core Barrel, Core Baffle, Protective Tube Unit), 
Upper Unit, Thrust Ring, Sealing Components – Unit 1 



3) Reactor vessel Support Ring – Unit 1 & 2 

4) Equipment of the reactor concrete pit - Unit 1 & 2 

5) Molten core catcher – Unit 1 & 2 

6) Steam generator with supports – Unit 1 & 2 

7) Pressurizer – Unit 1 & 2 

8) Emergency core cooling system accumulator (passive part) – Unit 1 

9) Reactor Coolant Pump with spares - Unit 1 & 2 

10) Main Circulation Pipeline – Unit 1 

11) Assembled Relief Tank - Unit 1 & 2 

12) Embedded elements of the inspection pits - Unit 1 & 2 

13) Main personnel lock - Unit 1 & 2 

14) Spare Personnel Lock - Unit 1 & 2 

15) Transportation Gate – Unit 1 

16) Passive core flooding system hydro accumulator - Unit 1 & 2 

17) Foundation Slab Vibration Isolators – Unit 1 & 2 

18) Power Unit APCS equipment – Unit 1 & 2 

19) Turbine Building Equipment 

i.Steam Turbine – Unit 1 & 2 

ii.Condenser – Unit 1 

iii.Generator – Unit 1 

iv.High pressure regeneration system – Unit 1 & 2 

v.Separation and reheating system – Unit 1 & 2 

vi.Condensate Pumps (Level 1 & 2) – Unit 1 & 2 

vii.Low pressure regeneration – Unit 1 & 2 

viii.Main condensers vacuuming system - Unit 1 & 2 

ix.Set of pipelines and valves, including suspension & support 

system -- Unit 1 & 2 

x.Deaerator- Unit 1 

উপল্পরাক্ত LTME োড়াও প্রকল্পের আওিায় ঠিকাোর প্রবিষ্ঠাি হল্পি ৫৯৯টি সাধারণ equipment সরিরাহ 

করা হল্পয়ল্পে। এোড়াও, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর বিবেন্ন স্থাপিাসহ ইউবিট ১ এিাং ইউবিট-২ এর 

বিল্পশষাবয়ি বডজাইি ও প্রল্পকৌশলী িকশা, বিবেন্ন কাবরগবর েবললাবে সম্ববলি ১২ টি ডকুল্পমল্পেশি প্যাল্পকজ 

কপ্ররণ করা হল্পয়ল্পে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র প্রকে িাস্তিায়ল্পির জন্য সহায়ক অন্যান্য অিকাঠাল্পমা প্রবিষ্ঠার অগ্রগবি  

 

৩.১ প্রকল্পের আিাসি (গ্রীি বসটি) বিম মাণ 

 

প্রকল্পের আিাসি পল্লী (গ্রীিবসটি)-কি িিমমাল্পি প্রবিটি িলায় ৬ ইউবিট বিবশষ্ট ১২৫০ িগ মফুট আয়িল্পির ০১টি 

২০ িলা এিাং ৬ ইউবিট বিবশষ্ট ৮৫০ িগ মফুট আয়িল্পির ০২ টি ২০ িলা আিাবসক েিি ২০১৭ এর মল্পে 

সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। প্রকল্পের অবেসসহ ১০০ জল্পনর আবাসন সুলবধাসহ করস্টহাউজ এিাং ২টি অস্থায়ী বিরাপিা 

ব্যারাল্পকর বিম মাণ কাজ সপন্ন হল্পয়ল্পে।  

এোড়া ৮৫০ িগ মফুট ও ১২৫০ িগ মফুল্পটর ২০ িলা বিবশষ্ট ১৬ টি েিল্পির কার্ মাল্পেশ কেয়া হল্পয়ল্পে এিাং এই ১৬ 

টি েিল্পির িবহস্থেঃ তিদ্যুবিকরণ সাংিান্ত কাজ সমূহ চলমাি। উল্পল্লখ্য কর্ PWD ২০১৮ সাল্পল আর ৫ টি 

১২৫০ িগ ম ফুট বিবশষ্ট ২০ িলা েিি িাপশক কক হস্তান্তর করল্পি। 

 
 

গ্রীণলসর্টল্পত লনম যাণাধীন আবালসক ভবন 

 

৩.২ তিদ্যবিুক অিকাঠাল্পমা স্থাপি  

 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র লনম যাণকােীন সমল্পয় লবলভন্ন লভৌত অবকাঠাল্পমা লনম যাণ, সরঞ্জাম স্থাপন, 

ওল্পয়লডিং সহ মূে লনম যাণ কাল্পজর জন্য প্রায় ৩০ কমগাওয়াট পর্ মন্ত বিরবিবছন্ন বিদ্যুৎ সরিরাল্পহর প্রল্পয়াজি 

রল্পয়ল্পে। এল্পযল্পত্র িাাংলাল্পেশ পরমাণু শবক্ত কবমশল্পির সাল্পথ সাযবরি সমল্প ািা স্মারক িা MOU এর 

আওতায় পাওয়ার লগ্রড লকাপালন অে বািংোল্পদি লেলমল্পেড (PGCB) একর্ট ১৩২/১১ লকলভ উপল্পকে ও 

প্রায় ৭ লকলম. দীর্ য ১৩২ লকলভ সঞ্চােন োইন লনম যাল্পণর জন্য চুলিবদ্ধ। উল্পেখ্য, উি সঞ্চােন োইন ও 

উপল্পকের্ট লকবেমাত্র প্রকে এোকার লনরলবচ্ছন্ন  Construction Power সরিরাহ বিবিিকরল্পণ 

বিল্পয়াবজি থাকল্পি।  

ঈশ্বরদী, লভড়ামারা অঞ্চল্পের সঞ্চােন োইন হল্পত Taping কল্পর ইল্পতামল্পে ৩২ লকলভ উপল্পকের্টর 

কলমিলনিং সপন্ন হল্পয়ল্পে এবিং এর মােল্পম প্রকে এোকায় লবদুযৎ সরবরাহ করা হল্পয়ল্পে। সঞ্চােন োইন 

লনম যাণ কাজ খুব িীঘ্রই সপন্ন হল্পব। 



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাণ প্রকল্পের আিাবসক এলাকা গ্রীণ বসটিল্পি বিদ্যুৎ সরিরাল্পহর লল্পযু 

নদ যান ইল্পেলিলসর্ট সাোই ককাম্পািী বলবমল্পটড (NESCO) এর সাল্পে স্বাক্ষলরত সমল্প াতা স্মারল্পকর 

আওতায় ৩৩/১১ ককবে তিি সঞ্চালি ও ৩x১৬/২০ এমবেএ উপল্পকন্দ্র বিম মাল্পণর কাজ চেমান রল্পয়ল্পে। 

 

৩.৩ প্রকল্পের কটবলল্পর্াগাল্পর্াগ অিকাঠাল্পমা বিম মাণ 

. 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ লকল্পের জন্য একর্ট আধুলনক, স্বতন্ত্র ও যুল্পগাপল্পর্াগী লেলেল্পর্াগাল্পর্াগ ব্যবস্থা 

প্রলতষ্ঠার েল্পক্ষয বািংোল্পদি পরমাণু িলি কলমিন ও বািংোল্পদি লেলেকলমউলনল্পকিন ককাম্পািী লেলমল্পেড 

(বিটিবসএল) এর মল্পে একর্ট সমল্প াতা স্মারক স্বাক্ষর হল্পয়ল্পে।  

 

Communication System এর ধারাবালহকতা ও অলতল্পরক লবল্পবচনায় বিটিবসএল ইল্পিামল্পে পািিা ও 

কুবষ্টয়া হল্পি দ্যটি পৃথক অপটিকুাল োইিার লাইি স্থাপল্পির মােল্পম প্রকে এলাকায় ইোরল্পিট সাংল্পর্াগ প্রোি 

করা হল্পয়ল্পে। এোড়া প্রকল্পের আবালসক স্থাপনা “িাাংলা কুটির ও গ্রীি বসটিল্পি” ইোরল্পিট ও কটবলল্পোি 

সাংল্পর্াগ প্রোি করা হল্পয়ল্পে। ভলবষ্যল্পত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ লকল্পের Communication System 

আরও উন্নত ও যুল্পগাপল্পর্াগী করা হল্পব। 

 

৩.৪ প্রকে এলাকায় প্রকল্পের মালামাল পবরিহল্পির লল্পযু কিৌ-রুট চালুকরণ 

 

র্ন্ত্রপাবি/মালামাল পবরিহল্পির জন্য কিৌ-পল্পথর িাব্যিা, কিবেল্পগশি সহায়ক (বালত, লসগন্যাে ব্যিস্থা) ইিুাবে 

সহ একটি প্রথম কেণীর কিৌরুট প্রলতষ্ঠার জন্য কিৌ পবরিহি মন্ত্রণালল্পয়র বিল্পে মশিা কমািাল্পিক BIWTA 

চট্টগ্রাম ও মাংলা সমুদ্র িন্দর হল্পি রূপপুর সাইট পর্ মন্ত কিৌ-পল্পথর প্রল্পয়াজিীয় কেবজাং এিাং কেবজাং-এর 

রক্ষণাল্পবক্ষণ কার্ মাবে একটি পৃথক প্রকল্পের মােল্পম িাস্তিায়ি করা হল্পচ্ছ। 

 
 

৩.৫ প্রকে এলাকায় প্রকল্পের মালামাল পবরিহল্পির লল্পযু করলপথ অিকাঠাল্পমা লনম যাণ  

 

প্রকল্পের জন্য প্রল্পয়াজিীয় 

বিজ্ঞাি ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় এিাং করলপথ মন্ত্রণালয়-এর মল্পে স্বাযবরি MOU 

এর মােল্পম বডল্পপাবজট ওয়াকম এর আওিায় করল কতৃমপয কতৃমক প্রল্পয়াজিীয় করলপথ সাংস্কার এিাং প্রকে 

সাইট পর্ মন্ত করলসাংল্পর্াগ বিম মাল্পণর জন্য একটি পৃথক প্রকে গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে।   

 


