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শানা গেছ সাহা inিটিটuট aফ িনuিkয়ার িফিজেk আসেছন eনিপিসআieল-eর কতাব িkরা। আসেছন 
িডপাটেম ট aফ a াটিমক eনািজর সেkটাির eবং a াটিমক eনািজ কিমশেনর চয়ারম ান ীkমার 
ব ানািজ। pধান uেd , হিরপুের পরমাণু িবd ৎ pকেlর পেk সoয়াল o pচার।  
পরমাণু িবd ৎ pযুিk eকিট ধাpা। ভারেতর aিভjতা কী বেল?  
pিতrিত: ১৯৫৪ সােল ভারেতর পরমাণু শিk িবভাগ sািপত হoয়ার পর থেক বাের বাের শানা িগেয়েছ 
লmাচoড়া pিতrিত। যমন ১৯৬২ সােল জানােনা হল য ১৯৮৭ সােলর মেধ  পরমাণু িবd ৎ uৎপাদন 
kমতা হেব ২০-২৫,০০০ মগাoয়াট। ১৯৬৯ সােল বলা হল য ২০০০ সােলর মেধ  ei kমতা হেব 
৪৩,৫০০ মগাoয়াট। বাsব: সবেশষ িনভরেযাগ  পিরসংখ ান anযায়ী ভারেতর পারমাণিবক িবd ৎ uৎপাদন 
kমতা ৪৫৬০ মগাoয়াট ( নট ৪১৮৯ মগাoয়াট)। aথাৎ ১৯৮৭ সােল যা হেব বেল ভাবা হেয়িছল, খুব 
জার তার চার ভােগর eক ভাগ!!  
pিতrিত: বলা হেয়িছল য থািরয়াম িনভর িতনsর পরমাণু pযুিkর মাধ েম ভারত হেয় uঠেব পরমাণু 
শিkর kেt sিনভর। বাsব: থািরয়াম িনভর িtsর পরমাণু pযুিk কাযত eখন িবশ বঁাo জেল। eখন ১২৩ 
চুিkর ফেল আসেব aেনক হালকা জেলর চুিl যা ভারতেক করেব jালািনর জn ভীষণ ভােব িবেদশিনভর। 
ei জাতীয় ধাpা ভারেতর পরমাণু শিk গেবষণার নানা sের o পরেত।  
ভিরেয়বল eনািজ সাiেkাTন স টার তির হল িকnt সিট যথাথভােব কােজ লাগল না। কারণ, tরণ যntিট 
পূণ দkতার সে  কখেনাi ব বহার করা যায়িন। গত দশ বছর ধের eকিট মিডক াল সাiেkাTেনর কথা 
শানা যাে । ei যntিট aেনকিদন কনা হেয়েছ, িকnt আজo প ািকং খুেল বেরায়িন। eখন শানা যাে  য 
তার oয়ারাি টর সময় শষ হেয় গেছ। বstত, ভারেতর পারমাণিবক কমকােNর iিতহাস eকিট ধারাবািহক 
ক া।    
তেব ধু ভারেত নয়। আnজািতক পারমাণিবক শিkর iিতহাসo eকিট িনদাrণ ভঁাoতার iিতহাস। ১৯৫০-
eর দশেক শানা িগেয়িছল য পরমাণু িবd েতর eকিদন eমন pাচযু হেব য তা িবিনপয়সায় ঘের ঘের 
পঁৗেছ দoয়া যােব। আমরা জািন য আজেক পরমাণু িবd ৎ eতটা দািম য বেড়া রকেমর ভরতুিক ছাড়া তা 
িবিk করার কথা কu ভাবেত পােরন না। eo জািন য পরমাণু িবd ৎ আজo eতটkু িনরাপদ নয়। eর 
িনঃেশিষত jালািনর ব বsাপনা কীভােব হেব তা কu জােন না eবং পরমাণু চুিlর dঘটনা eতটা ভয়াবহ 
হেত পাের য বীমা কাmািনরা সাধারণত পরমাণু চুিlর বীমা করেত চান না। তাi দরকার হয় িনuিkয়ার 
লায়ািবিলিট আiন, যার uেd  পরমাণু dঘটনার আিথক দায়বdতােক সীিমত কের বীমা কাmািনgিলেক 
eকটু ভরসা দoয়ার চ া।  
সারা পৃিথবী জুেড়i রেয়েছ পরমাণু চুিl িবেরাধী আেnালন। মহারাে র মাডবেন psািবত পরমাণু চুিlেক 
pত াখ ান কেরেছন সখানকার মাnষ। আমােদর হিরপুেরর মাnষ psািবত পরমাণু চুিlর িবrেd গেড় 
তুেলেছন তীb o ঐিতহািসক pিতেরাধ। িপছু হেটেছ রািশয়ার সi কাmািন, যার দoয়ার কথা হিরপুেরর 
psািবত চুিlgিল। তাi r হেয়েছ ei রােজ র মাnষেক নতুন কের ধঁাকা দoয়ার আর eক দফা চ া। 
আমরা ei রােজ র মাnষ িকnt ei aপেচ ােক সফল হেত দবনা। হিরপুর o uপkলা েলর সমs মাnেষর 
সে  গলা িমিলেয় আমরা বলিছ:  

পরমাণ ুচিুl চাi না। হিরপেুর নয়, কাথাo নয়। 
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