দয
্ এমিরেটস্ নিউকল
্ িযা়র পাওযা়র করপোরেশন
বিদ্যুতের নতুন এবং পরিচ্ছন্ন উত্স সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা বহন করে।
সরকার পরিচালিত সমীক্ষাগুলিতে দেখা গেছে যে, হিসাবমতে, ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যুতের বার্ষিক সর্বোচ্চ
চাহিদা, ৪০,০০০ মেগাওয়াটের বেশি ছাড়িয়ে যাবে, যা বার্ষিক শতকরা মোটামুটি ৯ ভাগ হারের সর্বমোট
প্রবৃদ্ধি চিহ্নিত করে। বর্তমান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ক্ষমতা এই চাহিদার মাত্র অর্ধেক মেটাতে পারে।
এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সরকার শক্তি উত্পাদনের সকল বিকল্পের মূল্যায়ন
করেছে, পরবর্তী এই চারটি শর্ত বিবেচনায় রেখে: অর্থনীতি, পরিবেশ, সরবরাহের নিরাপত্তা, এবং দীর্ঘমেয়াদি
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা। এই মূল্যায়ন এই পরিসংহার টানে যে, দেশের শক্তির চাহিদার জন্য একটি
শান্তিপূর্ণ, অসামরিক পারমাণবিক শক্তির কর্মসূচিকে একটি টেকসই সমাধান হিসাবে অবশ্যই বিবেচনা করতে
হবে।
২০০৮ সালের বসন্তে উত্থাপিত একটি নীতি নির্ধারণী দলিলে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সরকার একটি
সম্ভাব্য অসামরিক পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচির অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য ছয়টি নীতি অনুমোদন করে:
• সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সম্পূর্ণ স্বচ্ছ কর্মপরিচালনার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
• সংযুক্ত আরব আমিরশাহী বিস্তার-নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ প্রমিতমান অনুসরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
• সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার সর্বোচ্চ প্রমিতমানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
• সংযুক্ত আরব আমিরশাহী আই.এ.ই.এ-র সাথে সরাসরি কাজ করবে এবং সম্ভাব্য শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক
শক্তি কর্মসূচি স্থাপনে এবং মূল্যায়নে আই.এ.ই.এ-র প্রমিতমান মেনে চলবে।
• সংযুক্ত আরব আমিরশাহী দায়িত্বশীল দেশগুলির সরকার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কাজ
করবে, একই সাথে যথাযথ বিশেষজ্ঞ সংস্থার সহায়তা নিয়ে কাজ করবে।
• সংযুক্ত আরব আমিরশাহী যে কোন শান্তিপূর্ণ আভ্যন্তরীণ পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচি নিয়ে এমন পন্থায়
এগুবে যা সর্বোত্তমভাবে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হওয়া নিশ্চিত করে।
আবু ধাবি সরকার এমিরেটস্ নিউক্লিয়ার এনার্জি করপোরেশন (ই.এন.ই.সি.) স্থাপন করেছে ডিসেম্বর ২০০৯
সালে। ই.এন.ই.সি. সংস্থাটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর পারমাণবিক শক্তির প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমে সহায়তা করবে।
ই.এন.ই.সি. দল সম্ভাব্য প্রযুক্তি এবং বাণিজ্যিক আয়োজনের জন্য তাদের মূল্যায়ন শুরু করেছে এইভাবে,
সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করার জন্য পরমাণু এবং
নির্মাণ শিল্পে কর্মরত কোম্পানিগুলির সাথে মিলিত হচ্ছে, এবং কোন পরমাণু শক্তি প্রযুক্তি সংযুক্ত আরব
আমিরশাহীর জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে তা পর্যালোচনা করছে। খুব শীঘ্রই তারা এই কার্যক্রমে তাদের
প্রধান কনট্রাক্টরের নাম ঘোষণা করবে। পরমাণু শক্তি প্ল্যান্টের জন্য পরিকাঠামোগত চাহিদা এবং
সম্ভাব্য স্থানও ই.এন.ই.সি.পর্যালোচনা করে দেখছে। পরিকল্পনাটি হচ্ছে এই যে, পরমাণু শক্তি প্ল্যান্ট
বৈদ্যুতিক গ্রিডে ২০১৭ সালের মধ্যে শক্তি সরবরাহ করবে।

Powering the Future Growth and Prosperity of UAE through
a Safe, Clean, and Reliable Civil Nuclear Energy Program

সংযক
ু ্ত আরব অামি রাত জাতীয়
বামি মজয্ক পরি াি ু শমকত
্ কির্ সূমি
ততব্াবধানের জেয্ আমিরাত
পরি াি ু শমকত
্ কনপরা্নরশে বা
অয্ামি রাতস্ মেউ মক্ি যা়র এে ামজর্
কনপরা্নরশে (ইএে ইমস) পরম
্ তষঠ
্ া
কনরন
ে।
পরি াে ু
শমকত
্
নকে্দর্গুনিা
মবনশ
ব্র সবনিনয়
মেরাপদ ও সর
ু মকষ
্ ত
মশি্প সথ
্ াপি া।

পরি াি ু
মরএক্টরগনিা
ু
পামেনক
উতত
্ পত
্ কনর
বানসপ
্ পমরিত
কনর।

পাথ ফরওযা়ডর্ করুে
- ২০০৯-এর নিি নে ত
্ এসব নকে্দর্ সথ
্ াপনির জেয্ কে টর্াকটর
মেবর্ামিত করা িনব।
- আশা করা িনি্ ে ২০১৭ সা ি ে াগাদ পর্থি পরি াি ু শমকত
্ নকে্দর্ নথনক
মবদুয্ উপাদে শর
ু ু িনব ।
- এও আশা করা িনি্ ে ধী নরধীনরপরি াি ু শমকত
্ র ি াধযন
্ ি নদনশ
র নিাট
মবদুয্ ি ামিদার ২৫% উপাদ ে করা সি ভ
্ ব িনব।

বাষপ
্ টারবাইনে র নবি্ ডগুনিানক ন�ারায।়
টারবাইে যখে �ুরনতশর
ু ু কনর, তখে
নজোনরটরও িিনত শর
ু ু কনরএবং এর
িয্ াগনেমটক নকষ
্ তর্ মবদুয্ উপাদে কনর।

মবদ,ু শমকত
্ র ি ামি দা পর
ূ নি সাি াযয্ করনব। ২০২০
সাি ে াগাদ সংযক
ু ত
্ আরব আমি রানতশমকত
্ র ি ামিদা
মদব্গুি িনব বনি অে ুি াে করা িনি্ ে।

মেরাপতত
্ াই অগর্ গিয্

ইএে ইমসপরি্ ামিত মেরাপতত
্ া ববমশষট
্ য্ সংবমিত নকে্দর্
বয্বি ার করনবএবং শামে ত
্ পূির্ পরি াি ু কির্ সূমি গ নড়তুিনব যা
অেয্ ােয্ জামতর জেয্ উদাি রি িনয় থাকনব।

১৪ মটনদশ তানদর নিাট মবদু ি ামিদার ২০%
অমধক উপাদে কনরপরি াি ু শমকত
্ র ি াধযন
্ি।
৩০মটনদনশ
র রনযন
় ে শা মে ত
্ পূির্
পরি াি ু শমকত
্ কির্ সূমি

এক আে ্তজর্ামতক
শমকত
্ মবকি ্প
৫০ বেনররও নবমশসি য় ধনরসারা
মবনশ
ব্ পরি াি ু শমকত
্ গৃি সথ
্ ামি
কানজও বয্বসা-বামি নজয্ বয্বি ানরর
জেয্ মবদু উপাদে কনরআসনে।
কর্যক
় ষ
্ ি তার িনধয্ মেভর্রনযাগয্
মবদু উপাদে আরব অামিরানতর
ভমবষয্ত অগর্গমতনতঅবদাে রাখনব।

বতরি্ ানে
৩০মটনদনশ
৪৩৯মটপরি াি ু
নকে্দর্ মবনশ
ব্র
মবদুযন
্ তর ১৪ শতাংশ
উপে ্ে করনে।

