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গ্ািাল এনাশজজি  �শনটর সম্পমকজি
র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর (GEM) হললা গলবষকলের একটি 
রনরওয়াক্ট  যা জীবাশ্ম জ্ালাস্ন ও এর স্বকল্পসমহূ সম্পলক্ট  
সহলযাস্গতামলূক তথ্যগত সংস্ানসমহূ উন্নয়ন কলর থালক। 
বত্ট মান প্রকল্পগুললার মল্্য রলয়লে:

■ র্াবাল রকাল প্্যান্ট ট্্যাকার
■ র্াবাল ফস্সল ইনফ্াস্টাকচার ট্্যাকার
■ ইউলরাপ গ্যাস ট্্যাকার
■ র্াবাল গ্যাস প্্যান্ট ট্্যাকার
■ র্াবাল রকাল মাইন ট্্যাকার
■ র্াবাল স্টিল প্্যান্ট ট্্যাকার
■ র্াবাল উইন্ড পাওয়ার ট্্যাকার
■ র্াবাল রসালার পাওয়ার ট্্যাকার
■ ইনসাইড গ্যাস স্নউজললরার
■ রকাল-ওয়্যার স্নউজললরার
■ GEM.wiki 

গ্ািাল গ্াস প্্ান্ট ট্্াকার এিং গ্ািাল ফশসল 
ইনফ্াস্টাকচার ট্্াকার সম্পমকজি
র্াবাল গ্যাস প্্যান্ট ট্্যাকার (GGPT) এবং র্াবাল ফস্সল 
ইনফ্াস্টাকচার ট্্যাকার (GFIT) হললা অনলাইন ডারালবস 
রযগুললা গ্যাস অবকাঠালমা শনাক্ত, ম্যাপ ততস্র, বর্টনা, ও 
ররেস্রভুক্ত কলর। GGPT গ্যাস-চাস্লত স্বে্ুযৎ রকন্দ্রগুললা 
ট্্যাক কলর এবং GFIT রতল ও গ্যালসর পাইপলাইন এবং 
তরল প্রাকৃস্তক গ্যালসর (LNG) রাস্ম্টনালগুললা ট্্যাক কলর। 
র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর কতৃ্ট ক ততস্র এসব ট্্যাকার প্রস্তটি 
গ্যাস প্রকলল্পর জন্য ফুরলনালর রেয়া উইস্কস্পস্ডয়ার রপইজগুললা 
ব্যবহার কলর থালক।

প্রচ্ছদ পশরশচশত
প্রচ্ছলের েস্বলত ভারলতর গুজরালরর হাস্জরায় LNG 
র্যাঙ্ক রেখা যালচ্ছ। েস্বটি রগটি ইলমজ রথলক রনয়া 
হলয়লে, েস্বটি তুলললেন পুস্নত স্বক্রম স্সং।

গলখক 
রবার্ট  ররাজানস্কি র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরলরর একজন স্রসাচ্ট  
অ্যানাস্লটি।

সম্পাদনা ও গপ্রাডাকিন
ররড ন্যাস, ম্যাসন ইনমান, ও রজমস ব্াউস্নং কতৃ্ট ক 
সম্পাস্েত। নকশা ও পৃষ্াসজ্া কলরলেন রডস্ভড ভ্যান রনস। 
মানস্চত্রগুললা ততস্র কলরলেন কির স্জমারম্যান৷ এোড়াও 
রলখক রলারলন টিকম্যান, রগস্র অ্যালরলসেস, ররেগ এইরলকন, 
ও সুজান ওং এর অবোলনর কথা স্ীকার কলরন।

অিাশণশজ্কভামি ি্িহামরর অন�ুশত
উৎলসর কৃতজ্ঞতা স্ীকার করার শত্ট  সালপলষে, এই প্রকাশনা 
স্শষোগত বা অলাভজনক উলদেশ্য পূরলরর জন্য স্ত্াস্্কারীলের 
স্বলশষ অনমুস্ত োড়াই পুলরাপুস্র বা আংস্শকভালব এবং 
রযলকালনা রূলপ পুনরুৎপােন করা যালব। স্ত্াস্্কারীর স্লস্খত 
অনমুস্ত োড়া এই প্রকাশনা পুনরায় স্বক্রয় করা অথবা অন্য 
রকালনা বাস্রস্জ্যক উলদেলশ্য ব্যবহার করা যালব না। কস্পরাইর 
© অল্াবর 2021, র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর। 

আমরা তথ্সতূ্র 
র্াবাল গ্যাস প্্যান্ট ট্্যাকার (GGPT) উন্নয়লনর কাজ চললে 
এবং 2021 সাললর Q4-এ প্রকালশর সময় স্ন ্্টারর করা হলয়লে, 
রযখালন অনলুরা্ সালপলষে একটি পূর্টাঙ্গ ডারালসর পাওয়া যালব। 
র্াবাল ফস্সল ইনফ্াস্টাকচার ট্্যাকার (GFIT) অঞ্চল, রেশ, 
ও রকাম্পাস্ন অনযুায়ী পৃথকভালব রতল ও গ্যালসর পাইপলাইন 
ও রাস্ম্টনাল সম্পলক্ট  35টিরও রবস্শ সারসংলষেপ ডারার সারস্র; 
কম্টপদ্ধস্ত সংক্রান্ত রনার; এবং একটি ইন্টারঅ্যাস্্ভ তবস্বিক 
মানস্চত্র প্রোন কলর। এই স্রলপালর্ট  স্বললেষরকৃত এস্শয়ান 
গ্যাস অবকাঠালমার সারসংলষেপ সারস্রগুললা এখালন পাওয়া 
যালব। GGPT বা GFIT এর রযলকালনাটির জন্য প্রাথস্মক 
ডারা রপলত ররড ন্যালসর সালথ রযাগালযাগ করুন  
(ted.nace@globalenergymonitor.org)।
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শনিজিাহী সারসংমষেপ
আমোস্নকৃত গ্যালসর জন্য এস্শয়ায় শত শত স্বস্লয়ন ডলার ব্যলয় নতুন স্বে্ুযৎ 
রকন্দ্র, পাইপলাইন, ও রাস্ম্টনাল উন্নয়লনর পস্রকল্পনা তবস্বিক উষ্ণতা 1.5° 
রসলস্সয়ালসর মল্্য সীস্মত করার রষেলত্র একটি বড় হুমস্ক। এই উন্নয়নরত গ্যাস 
অবকাঠালমা স্রেনহাউজ গ্যাস স্নগ্টমলনর উচ্চ মাত্রা লক-ইন করার হুমস্ক রেয় 
এবং অলপষোকৃত স্নম্টল, সস্া, ও অস্্কতর স্নরাপে শস্ক্তর উৎস রেহর করালক 
লক-আউর কলর রেয়।

এই স্রলপার্ট  এস্শয়ায় প্রস্াস্বত এবং স্নম্টারকাজ চললত থাকা গ্যাস অবকাঠালমা, 
রযমন স্বে্ুযৎ রকন্দ্র, তরল প্রাকৃস্তক গ্যাস (LNG) আমোস্নর জন্য পাইপলাইন, ও 
রাস্ম্টনাল, ইত্যাস্ের উপর নজর রেয়। এলত স্নম্নস্লস্খত স্বষয়গুললা তুলল ্রা হলয়লে:

■ পিূজি, দশষেণ, ও দশষেণপিূজি এশিয়াজমুে 379 শিশলয়ন �াশকজি ন ডলার 
ি্ময় নতুন গ্াস অিকাঠাম�া শন�জিামণর পশরকল্পনা রময়মে: 189 
স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলালরর গ্যাস-চাস্লত স্বে্ুযৎ রকন্দ্র, 54 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন 
ডলালরর গ্যাস পাইপলাইন, এবং 136 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলালরর নতুন LNG 
আমোস্ন ও রপ্াস্ন রাস্ম্টনাল। তবস্বিক অথ্টনীস্ত স্নম্টল জ্ালাস্নর স্েলক সলর 
রগলল এই নতুন অবকাঠালমা পস্রত্যক্ত সম্পলে পস্ররত হলত পালর।

■ এশিয়াজমুে 320 শগগাওয়াট (GW) এর গ্াস-চাশলত শিদু্ ৎ গকন্দ্র 
উন্নয়মনর কাজ চল�ান রময়মে, যা শনশ�জিত হময় গগমল এই অঞ্চমল 
গ্ামসর �াধ্ম� শিদু্ ৎ উৎপাদমনর সষে�তা প্রায় শবিগুণ হময় যামি। 
এই সম্প্রসারলরর আকার ইউলরাপ ও রাস্শয়ার গ্যাস-চাস্লত সব স্বে্ুযৎ রক-
রন্দ্রর সমান হলব, এবং এটি তবস্বিক গ্যাস-চাস্লত স্বে্ুযৎ উৎপােলনর সষেমতা 
এক-পঞ্চমাংশ বসৃ্দ্ধ করলব।

এস্শয়ার গ্যাস লক-ইন
প্রস্াস্বত গ্যাস অবকাঠালমা সম্প্রসারর এই অঞ্চললর জন্য—এবং স্বলবির 
জন্য একটি খারাপ স্বস্নলয়াগ

রবার্ট  ররাজানস্কি
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■ সম্প্রসারণ করমত চাওয়া বিশবেক LNG শিমল্পর জন্ এশিয়া শিমবের 
সিমচময় গুরুত্বপণূজি অংি। এস্শয়ালত বেলর 452 স্মস্লয়ন রন (mtpa) 
নতুন LNG আমোস্নর রাস্ম্টনাললর সষেমতা উন্নয়লনর পস্রকল্পনা রলয়লে, যা 
এ্রলনর উন্নয়নরত তবস্বিক সষেমতার 70% (স্চত্র ES1)। 2020 সাললর 
সমূ্পর্ট তবস্বিক LNG বাস্রজ্য রেহর করার মলতা পয্টাপ্ সংখ্যক আমোস্ন 
রাস্ম্টনাললর উন্নয়ন কাজ চললে। 

■ এই সম্প্রসারণ শিমবের কািজিন িামজমটর একটি িৃহৎ অংি ি্িহার 
করমত পামর। যস্ে স্নম্টার ও পূর্ট সষেমতায় সচল করা হয়, তাহলল এস্শয়ালত 
উন্নয়ন কাজ চললত থাকা এসব LNG আমোস্নর রাস্ম্টনাল ও গ্যাস পাইপলাইন 
তালের আয়ুষ্ালল 117 স্গগারন কাব্টন ডাইঅক্াইড (Gt CO2-eq) উৎপােন 
করার মলতা যলথষ্ট পস্রমালর আমোস্নকৃত গ্যাস ব্যবহালর সষেম হলব। এটি 
তবস্বিক উষ্ণতা 1.5° রসলস্সয়ালসর মল্্য সীস্মত রাখার একটি ভাললা সম্াবনা 
বজায় ররলখ স্বলবির উৎপন্ন করা সবরুকু স্নগ্টমলনর এক চতুথ্টাংশ।

■ গ্াস অিকাঠাম�া ি্য়িহুল ও দীরজিস্ায়ী। সম্পেগুললার জন্য প্রায়শ 
কলয়ক স্বস্লয়ন ডলার খরচ হয় এবং এগুললা কলয়ক েশক ্লর কায্টকর থালক। 
স্নম্টার করা হলল, বহু প্রকল্প সমাপ্ হওয়ার আলগই নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্নর 
সালথ প্রস্তলযাস্গতায় স্পস্েলয় পড়ার সম্াবনা রলয়লে। এোড়াও গ্যালসর োলমর 
ওঠা-নামার কারলর গ্যাস অবকাঠালমার অথ্টননস্তক ঝঁুস্ক রলয়লে, এর স্নরাপত্া 
সংক্রান্ত সমস্যা রলয়লে, এবং ক্রমব ্্টমানভালব স্নম্ন-কাব্টলনর স্েলক এস্গলয় 
যাওয়া স্বলবি এটি উপযুক্ততা হাস্রলয় রফলার সম্াবনা রলয়লে।

■ নিায়নমযাগ্ জ্ালাশন শিদু্ ৎ উৎপাদমনর গষেমত্র গ্ামসর একটি ি্য়-
সাশ্রয়ী, শনভজি রমযাগ্ শিকল্প, শিমিষ কমর যখন সংরষেণ ও চাশহদার 
শিষয়টি ি্িস্াপনার কথা শিমিচনা করা হয়। এোড়াও নবায়নলযাগ্য 
জ্ালাস্ন স্বলকন্দ্রীভূতভালব উৎপােলনর একটি উৎকৃষ্ট পন্া, যা স্বলবির রোমীর 
অঞ্চলগুললালত স্বে্ুযলতর অ্যালক্স বাড়ালত পালর। নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্ন 
ব্যবহালরর মা্্যলম জ্ালাস্ন খালতর স্ডকাব্টনাইলজশন অন্যান্য খালতর স্নম্টল 
তবে্ুযতীকরলরর স্ভস্ত্ স্াপন করলব, যার মল্্য বত্ট মালন গ্যাস ব্যবহার করা হয় 
এমন প্রলয়ালগর রষেত্র রযমন আবাস্সক ও বাস্রস্জ্যক স্হটিং-এর ব্যবস্া অন্তভু্ট ক্ত 
রলয়লে।

স্চত্র ES1: সাললর জলুন, অঞ্চল অনযুায়ী উন্নয়ন কাজ চললত থাকা LNG আম-
োস্নর সষেম

পূবৰ্ এিশয়া

দি�ণ-পূব � এিশয়া

দি�ণ এিশয়া

ইউেরাপ

ল�া�টন আেমিরকা

অন�ান�

এিশয়া

MENA

MENA বললত ম্্যপ্রাচ্য ও উত্র আস্ফ্কালক 
বঝুায়।
পূব্ট এস্শয়ার মল্্য হংকং ও ম্যাকাও সহ চীন, 
জাপান, েস্ষের রকাস্রয়া, ও তাইওয়ান অন্তভু্ট ক্ত 
রলয়লে।
েস্ষের-পূব্ট এস্শয়ার মল্্য ব্রুনাই, কল্াস্ডয়া, 
ইল্ালনস্শয়া, লাওস, মাললয়স্শয়া, স্ময়ানমার, 
পাপুয়া স্নউ স্গস্ন, স্ফস্লপাইন, স্সঙ্গাপুর, 
থাইল্যান্ড, পূব্ট স্তমরু, ও স্ভলয়তনাম অন্তভু্ট ক্ত 
রলয়লে।
েস্ষের এস্শয়ার মল্্য বাংলালেশ, ভারত, পাস্কস্ান, 
ও শ্রীলংকা অন্তভু্ট ক্ত রলয়লে।

সূত্র: র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর। স্নম্টারা্ীন এবং স্নম্টারকাজ শুরুর পূলব্টর অবস্ায় থাকা 
প্রকল্পগুললা অন্তভু্ট ক্ত করা হলয়লে।
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■ সরকারগুমলা পািশলক শফন্ান্স প্রশতষ্ানগুমলার �াধ্ম� 
এশিয়ায় গ্াস অিকাঠাম�া সম্প্রসারমণ সহায়তা শদময় আসমে। 
তারা এটি অব্যাহত রাখার ঝঁুস্ক স্বে্যমান রলয়লে। তবস্বিক পাবস্লক 
স্ফন্যাসে খালতর একটি জস্রলপ রেখা যায় রয সরকাস্র সংস্াগুললা 2014 
সাল রথলক 2018 সাললর মল্্য এস্শয়ায় গ্যাস প্রকল্পগুললার জন্য 22.4 
স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলার অথ্টায়ন কলরলে। এস্শয়ান রডলভলপলমন্ট ব্যাংক, 
স্ববি ব্যাংক, ও অন্যান্য প্রস্তষ্ালনর সাম্প্রস্তক র�াষরাগুললা রথলক রেখা 
যায় রয এসব প্রস্তষ্ান এখলনা গ্যালসর জন্য অথ্টায়ন করা রথলক সলর 
আসার প্রস্তশ্রুস্ত রেয়স্ন, এবং ম্্যম পয্টালয়র অবকাঠালমা ও স্বে্ুযৎ 
রকলন্দ্রর জন্য অথ্টায়ন অব্যাহত ররলখলে। রকালনা প্রকলল্প আন্তজ্ট াস্তক 
পাবস্লক স্ফন্যালসের অথ্টায়ন করারা প্রকল্প ররকসই হওয়ার স্বষলয় 
আস্া ততস্র কলর যা রবসরকাস্র খালতর স্বস্নলয়াগলক উৎসাস্হত কলর 
থালক, এবং গ্যাস রথলক এ্রলনর অথ্টায়ন স্ভন্নখালত সস্রলয় রনয়া হলল 
শনূ্য-কাব্টলনর লষে্য অজ্ট লনর জন্য রবসরকাস্র স্বস্নলয়াগ ও সরকাস্র 
নীস্তমালা উভয়টির সমন্বয়সা্ন করলত সাহায্য করলব।

ভূশ�কা
এই অঞ্চললর ক্রমব ্্টমান স্বে্ুযলতর চাস্হো পূরলর এশীয় 
পস্রকল্পনাকারীলের কয়লার ব্যবহার রথলক ক্রমান্বলয় সলর 
আসার ফলল অথ্টননস্তক ও পস্রলবশগত স্েক রথলক অস্নবায্ট 
স্বকল্প স্হলসলব গ্যাসলক ব্যাপকভালব রেহর কলর রনয়া হলয়লে। 
এই রযৌস্ক্তকতার স্ভস্ত্লত, এই অঞ্চলল নতুন গ্যাস অবকাঠালমা 
প্রকল্পসমহূ, রযমন পাইপলাইন, LNG রাস্ম্টনাল, ও গ্যাসচাস্লত 
স্বে্ুযৎ রকন্দ্র, ইত্যাস্ে ব্যাপকভালব অরেসর হলয়লে, রযখালন 
2021 সাললর জনু নাগাে স্নম্টারা্ীন ও স্নম্টারকাজ শুরুর 
পূলব্টর অবস্ায় থাকা প্রকল্পগুললার জন্য 379 স্বস্লয়ন 
মাস্ক্ট ন ডলার অথ্টায়ন করা হলয়লে। উন্নয়ন কাজ চলমান 
থাকা সকল LNG আমোস্ন সষেমতার প্রায় স্তন-চতুথ্টাংশ 
এস্শয়ায় অবস্স্ত; এটি তবস্বিক গ্যাস বাস্রলজ্য প্রচণ্ডভালব 
প্রভাব রফললব। তলব, ক্রমশ গ্যাস সম্প্রসারলরর জন্য ব্যবহৃত 
যুস্ক্তটি স্নলয় প্রশ্ন রতালা হলচ্ছ। জলবায়ু স্বললেষকলের মলত, 
গ্যাস সাপ্াই রচইনগুললা রথলক জলবায়ুর জন্য ষেস্তকর স্মলথন 
গ্যাস স্নগ্টমলনর মাত্রা ও গুরুত্ পূলব্ট সমােতৃ পস্রমালরর রচলয় 
অলনক রবস্শ হওয়ায় এই প্রমার পাওয়া যালচ্ছ রয, গ্যাস রয 
কয়লার একটি জলবায়ু-বান্ধব স্বকল্প এই অনমুালনর মল্্য 
গুরুতর ভুল রলয়লে। জলবায়ুর উপকার করার পস্রবলত্ট , 

ব্যাপকভালব নতুন গ্যাস অবকাঠালমা লক-ইন হওয়ার ফলল 
গ্যাস েহন বসৃ্দ্ধ পাওয়ারা স্নগ্টমন কস্মলয় আনার এবং 
জলবায়ু পস্রবত্ট লনর সবলচলয় খারাপ অবস্াগুললার স্কেু অংশ 
প্রশস্মত করার পস্রকল্পনার ভয়াবহ ষেস্ত করলব। অথ্টননস্তক 
স্েক রথলকও যুস্ক্তটির স্ভস্ত্ সলর রগলে। নবায়নলযাগ্য 
স্বকল্পগুললার খরচ দ্রুত কলম যাওয়া, স্বলশষ কলর 
স্নভ্ট রলযাগ্যতা বসৃ্দ্ধকারী উপাোন রযমন ব্যারাস্র রটিালরজ ও 
চাস্হো ব্যবস্াপনা যুক্ত রলয়লে এমন স্বকল্পগুললা নতুন শস্ক্ত 
উৎপন্ন করার রষেলত্র গ্যালসর অথ্টননস্তক স্েক রথলক সব্টাস্্ক 
উপযুক্ত হওয়ার অবস্ানলক নড়বলড় কলর স্েলয়লে। রসৌর, 
বায়ু, ও রটিালরলজর খরচ কমলত থাকার স্বষয়টি েী�্টলময়ােী 
গ্যাস প্রকল্প রযমন LNG রাস্ম্টনালগুললার স্াভাস্বক আয়ুষ্াললর 
আলগই রসগুললা বাস্তল হলয় পড়ার আশংকা ততস্র করলে। 
সাস্ব্টকভালব, গ্যালসর কারলর হওয়া জলবায়ুর ষেস্ত আলরা 
ভাললাভালব উপলস্ধি করলত পারা এবং দ্রুত গস্তলত পস্রবস্ত্ট ত 
হলত থাকা অথ্টননস্তক সমীকরর রথলক এরাই বঝুা যায় রয 
এস্শয়ার গ্যাস অবকাঠালমা সম্প্রসারলরর যুস্ক্ত এখন আর 
সমথ্টনলযাগ্য রনই। 
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পূব্ট, েস্ষের, ও েস্ষের-পূব্ট এস্শয়ায় GEM-এর গ্যাস 
অবকাঠালমা স্বষয়ক জস্রপ রথলক রেখা যায় রয বহৃৎ পস্রসলর 
গ্যাস অবকাঠালমা উন্নয়লনর কাজ চলমান রলয়লে—অথ্টাৎ এমন 
প্রকল্পসমহূ রযগুললা প্রস্াস্বত হলয়লে অথবা স্নম্টারকাজ চলমান 
রলয়লে।1 GEM জানলত রপলরলে রয এস্শয়ায় গ্যাস স্েলয় চাস্লত 
320 স্গগাওয়ার নতুন স্বে্ুযৎ উৎপােলনর পস্রকল্পনা রলয়লে। 
এই সম্প্রসারলরর আকার ইউলরাপ ও রাস্শয়ার সমরে গ্যাস-
চাস্লত পাওয়ার স্লিলরর সমান হলব। এটি তবস্বিক গ্যাস-চাস্লত 
স্বে্ুযৎ উৎপােন সষেমতায় এক পঞ্চমাংশ রযাগ করলব, এবং 
এটি এস্শয়ায় গ্যাস স্েলয় স্বে্ুযৎ উৎপােলনর সষেমতা প্রায় 
স্বিগুর করলব। এস্শয়ায় 63,000 স্কললাস্মরালরর রবস্শ তেল�্ট্যর 
গ্যাস পাইপলাইন উন্নয়লনর কাজ চললে বলল GEM জানলত 
রপলরলে, যা পৃস্থবীর চারপালশ রেড়বার �ুলর আসার জন্য 
যলথষ্ট। এই সংলযাজন এই অঞ্চলল পাইপলাইলনর তে�্ট্য প্রায় 
50% বসৃ্দ্ধ করলব, এবং পাইপলাইন স্েলয় এস্শয়ায় আমোস্নর 
সষেমতা স্তনগুর করলব। সবলশলষ, GEM যথাক্রলম 25 mtpa 
ও 452 mtpa নতুন LNG রপ্াস্ন ও আমোস্নর সষেমতা 
উন্নয়লনর কাজ চলমান থাকার স্বষয়টি স্লস্পবদ্ধ কলরলে। 
এই মাত্রায় আমোস্ন সষেমতা সংলযাজন হলল র্যাংকার স্েলয় 
বেলর 3 স্মস্লয়লনর রবস্শ LNG স্শপলমন্ট এবং 2020 সালল 
পুলরা স্বলবির আমোস্ন করা পস্রমালরর (BP 2021, GIIGNL 
2019) রচলয় রবস্শ LNG প্রস্ত বের রেহর করার সুলযাগ 
ততস্র করলব।2 

GEM এর গ্যাস-চাস্লত স্বে্ুযৎ রকন্দ্র সম্পস্ক্ট ত ডারা 
র্াবাল গ্যাস প্্যান্ট ট্্যাকালর অন্তভু্ট ক্ত রলয়লে। এটির গ্যাস 
পাইপলাইন ও LNG রাস্ম্টনাল সম্পস্ক্ট ত ডারা র্াবাল 
ফস্সল ইনফ্াস্টাকচার ট্্যাকালর অন্তভু্ট ক্ত রলয়লে।এই স্রলপালর্ট  
স্বললেষরকৃত এস্শয়ান গ্যাস অবকাঠালমালক GEM এক রসর 
সারসংলষেপকৃত সারস্রর মা্্যলম তুলল ্লরলে৷

একবার স্নস্ম্টত হলয় রগলল গ্যাস অবকাঠালমা কলয়ক েশক ্লর 
কাজ করলত পালর। পূর্ট সষেমতায় পস্রচালনা করা হলল এবং 
আমোস্ন করা গ্যাস েহন করা হলল—এবং সাপ্াই রচইলনর 
সংস্লেষ্ট স্মলথন স্নগ্টমন 100-বেলরর সময়কালল মলূ্যায়ন করা 
হলল, রসলষেলত্র বত্ট মালন এস্শয়ায় স্নম্টারা্ীন পাইপলাইন ও 
রাস্ম্টনালগুললা তালের আয়ুষ্ালল 43 স্গগারন CO2 সমতুল্য (Gt 

CO2-eq) স্নগ্টমন করার মলতা যলথষ্ট পস্রমার গ্যাস আমোস্ন 
করলত পারলব।3,4 এই একই অনমুান অনযুায়ী স্নম্টারকাজ শুরুর 
পূলব্টর অবস্ায় থাকা পাইপলাইন ও রাস্ম্টনালগুললা 73 স্গগারন 
CO2-eq উৎপন্ন করলব। রযলহতু উন্নয়নকারীরা স্কেু প্রকল্প 
শুরুর পয্টালয়ই পস্রত্যাগ করার সম্াবনা রলয়লে এবং প্রকল্পগুললা 
সা্াররত পূর্ট সষেমতায় পস্রচাস্লত হয় না, রসলহতু এগুললা হললা 
অনসু্মত পস্রমালরর উর্্টসীমা। তবওু, এই সংখ্যাগুললা হতভ্ 
কলর রেয়ার মলতা: রমার 117 স্গগারন CO2-eq তবস্বিক উষ্ণতা 
1.5 স্ডস্রে রসলস্সয়ালসর মল্্য সীস্মত রাখার 50% সম্াবনায় 
তবস্বিক কাব্টন বালজলরর এক চতুথ্টাংশ। যস্ে সাপ্াই রচইলনর 
সংস্লেষ্ট স্মলথন স্নগ্টমন 20-বের সময়কাললর জন্য মলূ্যায়ন করা 
হয়, তাহলল প্রভালবর ব্যাস্প্ আলরা প্রকর হলব: 144 স্গগারন 
CO2-eq, যা কাব্টন বালজলরর প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

GEM-এর অনমুান অনযুায়ী এস্শয়ার অবকাঠালমা পস্রকল্পনায় 
নতুন গ্যাস-চাস্লত স্বে্ুযৎ রকলন্দ্রর জন্য 189 স্বস্লয়ন 
মাস্ক্ট ন ডলার, গ্যাস পাইপলাইলনর জন্য 54 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন 
ডলার, এবং LNG আমোস্ন ও রপ্াস্ন রাস্ম্টনাললর জন্য 
136 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলার স্বস্নলয়াগ করা হলব। তবস্বিক 
অথ্টনীস্ত স্নম্টল জ্ালাস্নর স্েলক সলর যাওয়ার ফলল এই 379 
স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলালরর নতুন অবকাঠালমার অলনকরাই 
পস্রত্যক্ত সম্পলে পস্ররত হলত পালর: জ্ালাস্নর উত্রলরর সালথ 
সংস্লেষ্ট পস্রবত্ট নগুললার কারলর আয়ুষ্াল রশষ হওয়ার আলগই 
অথ্টননস্তক স্েক রথলক ররকসহতা হাস্রলয় রফলা প্রকল্পসমহূ। 
অথ্টননস্তক অবস্া রযমন সস্া নবায়নলযাগ্য শস্ক্তর তুলনায় 
প্রস্তলযাস্গতায় স্পস্েলয় পড়া, অথবা স্নয়ন্ত্রর সংক্রান্ত অবস্া, 
রযমন তবে্ুযস্তক স্রেডলক স্ডকাব্টনাইজ করার নতুন নীস্তমালার 
(কাব্টন ট্্যাকার 2017) ফলস্রূপ গ্যাস প্রকল্পগুললা ব্যবহার 
অনপুলযাগী হলয় পড়লত পালর। ব্যবহার অনপুলযাগী সম্পে 
মলূ্লনর অপচয় স্নলে্টশ কলর। গ্যাস ফ্যাস্সস্লটিগুললা আয়ুষ্াল 
পূর্ট হওয়ার আলগই বন্ধ হলয় যাওয়ারা ফ্যাস্সস্লটিগুললালত 
স্বস্নলয়াগকারী সরকাস্র ও রবসরকাস্র প্রস্তষ্ানগুললার, 
রসগুললালত কম্টরত কমমীেললর, এবং রসগুললার উপর স্নভ্ট রশীল 
হলয় পড়া অথ্টনীস্তর ষেস্তসা্ন করলব (OCI 2016)।

গ্াস লক-ইন: শিদু্ ৎ গকন্দ্র, পাইপলাইন, ও 
টাশ�জিনাল সম্প্রসারমণর পশরকল্পনা

1   GEM-এর গ্যাস পাইপলাইন, LNG রাস্ম্টনাল, ও গ্যাস প্্যান্টগুললার জস্রপ যথাক্রলম 
জানয়ুাস্র 2021, জনু 2021, ও আগটি 2021-এ সম্পন্ন করা হলয়স্েল। কম্টপদ্ধস্ত 
এবং সমূ্পর্ট ফলাফল http://Globalenergymonitor.org ওলয়বসাইলর পাওয়া যালব।

2  র্যাংকালরর ্াররষেমতা 175,000 �নস্মরার LNG ্লর স্নলয় স্হসাব করা হলয়লে৷

3  আলরা স্বস্াস্রত জানলত কম্টপদ্ধস্ত রসকশন রেখুন।
4   এই স্হসালবর মল্্য ব্যবহার করা জীবনচলক্রর অনসু্মত স্নগ্টমলন রভলন্টর ম্্য স্েলয় 

সংরেহ করলত না পারা এবং স্নগ্টত হলয় যাওয়া স্মলথলনর কথা স্বলবচনা করা হলয়লে, 
যা গ্যাস সাপ্াই রচইলন গ্যালসর প্র্ান উপাোন। 100-বেলরর ব্যাস্প্র তুলনায় 
20-বেলরর ব্যাস্প্লত স্হলসব করলল তবস্বিক উষ্ণতার উপর স্মলথলনর অলনক রবস্শ 
প্রভাব রলয়লে।

https://globalenergymonitor.org/projects/global-gas-plant-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-gas-plant-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mo7iVbjX6yUptKJJKCv_vyuDsyvDfhJNjMzKc4YXHVs/edit#gid=324910359


এশিয়ার গ্াস লক-ইন

REPORT | OCTOBER 2021 | 7GLOBAL ENERGY MONITOR

সারস্র 1-এ পূব্ট, েস্ষের, ও েস্ষের-পূব্ট এস্শয়াব্যাপী প্রস্াস্বত 
ও স্নম্টারা্ীন প্রকল্পগুললালত স্বস্নলয়ালগর পস্রমার রেখালনা 
হলয়লে। 127 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলার পস্রকস্ল্পত স্বস্নলয়ালগর 
মা্্যলম চীন শীষ্টস্ানীয় অবস্ালন রলয়লে। চীলনর পলর, গ্যাস 
সম্প্রসারলর সলব্টাচ্চ স্বস্নলয়ালগর পস্রকল্পনাকারী রেশগুললা হললা 
স্ভলয়তনাম, ইল্ালনস্শয়া, ভারত, বাংলালেশ, েস্ষের রকাস্রয়া, 
স্ফস্লপাইন, জাপান, স্ময়ানমার, তাইওয়ান, ও পাস্কস্ান। 
এলের মল্্য ভারত, ইল্ালনস্শয়া ও থাইল্যান্ড হললা বত্ট মালন 
স্নম্টারা্ীন অবকাঠালমালত সবলচলয় রবস্শ স্বস্নলয়াগকারী 
রেশ, যারা যথাক্রলম 16 স্বস্লয়ন, 8 স্বস্লয়ন, ও 7 
স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলার ব্যলয় প্রকল্প স্নম্টার করলে। স্ভলয়তনালমর 

ব্যস্তক্রম্মমী বৃহৎ প্রস্াস্বত স্বস্নলয়াগ হললা স্বে্ুযলতর চাস্হোর 
প্রত্যাস্শত বৃস্দ্ধ এবং নতুন গ্যাস প্রকল্প স্নম্টালরর জন্য সরকার ও 
স্শল্পখালতর উচ্চ মাত্রার আরেহ উভলয়র ফল; একটি নতুন স্বে্ুযৎ 
উন্নয়ন পস্রকল্পনা প্রকাস্শত হওয়ার সালথ এই সংখ্যাগুললা বেলল 
রযলত পালর। প্রকৃতপলষে স্ভলয়তনালমর পস্রকস্ল্পত স্বস্নলয়ালগর 
1% এরও কম এমন প্রকলল্প করা হলয়লে রযগুললা স্নম্টারকাজ শুরুর 
পয্টালয় রপৌঁলেলে।

সারশণ 1: এশিয়ায় গ্াস অিকাঠাম�ার জন্ পশরকশল্পত শিশনময়াগ
(শিশলয়ন �াশকজি ন ডলার)

স্বে্ুযৎ রকন্দ্র পাইপলাইন রাস্ম্টনাল
রেশ প্রস্াস্বত স্নম্টারা্ীন প্রস্াস্বত স্নম্টারা্ীন প্রস্াস্বত স্নম্টারা্ীন রমার

চীন 41.3 13.7 9.2 10.1 32.5 23.8 130.5

স্ভলয়তনাম 52.8 0 0.2 0 5.4 0.3 58.6

ইল্ালনস্শয়া 5.4 3.3 2.7 0.8 16.6 2.9 31.8

ভারত 0.7 0 7.6 7.3 5 8.9 29.5

থাইল্যান্ড 5.6 5 0.5 0.6 6.1 2.1 19.9

বাংলালেশ 10.4 1.9 1.9 0.3 2.1 0 16.5

েস্ষের রকাস্রয়া 9.6 1.3 2 0 3.2 0 16.1

স্ফস্লপাইন 8.6 0.4 0 0 2.9 2.1 14

জাপান 8.7 0.1 2.8 0.5 0.7 0.3 13

স্ময়ানমার 5.6 0 2.7 0 1.6 2.5 12.3

তাইওয়ান 5.6 0.5 2.5 0.1 3 0 11.7

পাস্কস্ান 0 1.4 1.2 0.5 3.8 0.8 7.6

পাপুয়া স্নউস্গস্ন 0 0 0 0 6.5 0 6.5

মাললয়স্শয়া 1.5 1.9 0.7 0 0 0 4.1

কল্াস্ডয়া 2.3 0 0 0 1 0 3.3

শ্রীলংকা 0.9 0.2 0 0 1 0 2

স্সঙ্গাপুর 0 0 0 0 1.5 0 1.5

ব্রুনাই 0 0 0.1 0 0 0 0.1

স্তমরু রললস্ 0 0 0.1 0 0 0 0.1

সূত্র: র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর। নতুন গ্যাস অবকাঠালমা স্নম্টালরর জন্য তবস্বিক ও আঞ্চস্লক গড় মলূ্ন ব্যলয়র উপর স্ভস্ত্ কলর এসব অনমুান করা হলয়লে, 
এবং প্রকল্প পয্টালয় প্রাক্কস্লত খরচ রথলক স্ভন্ন হলত পালর। স্বস্াস্রত জানলত কম্টপদ্ধস্ত সংক্রান্ত পস্রস্শষ্ট রেখুন।
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শচত্র 1: এশিয়ায় উন্নয়ন কাজ চল�ান থাকা গ্াস-চাশলত শিদু্ ৎ গকন্দ্র (ড্ািযকু্ত িডজি ার=শন�জিাণাধীন, শনমরট িডজি ার=প্রস্াশিত)

গ্যাস-চাস্লত স্বে্ুযৎ রকন্দ্র: 
 = স্নম্টারা্ীন 
 = প্রস্াস্বত

Source: Global Energy Monitor

শচত্র 2: এশিয়ায় উন্নয়ন কাজ চল�ান থাকা গ্াস পাইপলাইন ও টাশ�জিনাল (ড্ািযকু্ত গরখা/িডজি ার=শন�জিাণাধীন, শনমরট গরখা/িডজি ার=প্রস্াশিত)  

গ্যাস পাইপলাইন:
 = স্নম্টারা্ীন
 = প্রস্াস্বত

গ্যাস রাস্ম্টনাল:
 = স্নম্টারা্ীন
 = প্রস্াস্বত

সূত্র: র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর

সূত্র: র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর
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পটভূশ�: এশিয়ার জলিায়ু ও জ্ালাশনর ভশিষ্ত পমথর সংমযাগস্ল
GEM-এর ডারা রথলক রেখা যায় রয এস্শয়া ক্রমব ্্টমান 
তবস্বিক LNG বাজালরর রকলন্দ্র রলয়লে: স্বলবির স্বে্যমান LNG 
আমোস্ন সষেমতার 59% এবং স্বলবির স্নম্টার বা স্নম্টারপূ-
ব্ট উন্নয়ন সষেমতার 70% রলয়লে এস্শয়ায়। জ্ালাস্ন খালতর 
উত্রলরর রষেলত্র গ্যালসর ভস্বষ্যত স্ন ্্টারলর এস্শয়া একটি 
প্রভাবশালী শস্ক্ত হলয় উঠলব।
জলবায়ু সংকলরর অবনস্তশীল পস্রস্স্স্তর প্রস্ত সাড়া স্েলয়, 
সকল এশীয় রেশ প্যাস্রস জলবায়ু চুস্ক্তলত স্াষের কলরলে 
(ম্্যপ্রালচ্য কলয়কটি ব্যস্তক্রম োড়া)। রসইসালথ, এই অঞ্চললর 
সব্টবহৃৎ অথ্টনীস্তগুললার মল্্য কলয়কটি শতাব্ীর মাঝামাস্ঝ 
সমলয়র মল্্য কাব্টন স্নরলপষেতা অজ্ট লনর অঙ্গীকার কলরলে: 
জাপান ও েস্ষের রকাস্রয়া একটি আইস্ন অঙ্গীকালরর মা্্যলম 
2050 সাললর মল্্য, এবং চীন একটি স্ববৃত নীস্তমালার 
মা্্যলম 2060 সাললর মল্্য৷
এ্রলনর কূরননস্তক ও নীস্তমালা সংক্রান্ত পেলষেপসমহূ বাস্-
বতায় রূপ স্নলব স্কনা তা স্নভ্ট র করলব আগামী েশকগুললালত 

কী ্রলনর জ্ালাস্নলত স্বস্নলয়াগ করা হলচ্ছ তার উপর। পূব্ট 
এস্শয়ার স্তনটি প্র্ান অথ্টনীস্তর কাব্টন স্নরলপষেতার লষে্য 
স্ন ্্টারলরর র�াষরা রেয়ারা আশাবােী হওয়ার মলতা প্রমার 
রযাগায়, আর রসইসালথ রলয়লে এস্শয়ার নবায়নলযাগ্য শস্ক্তর 
সষেমতা দ্রুত বৃস্দ্ধ পাওয়া, যা এখন তবস্বিক রমার পস্রমালরর 
প্রায় অল ্্টক এবং নতুন রসালার ফলরালভাস্টিক (PV)(IRENA 
2021a, Rystad 2020) স্াপলনর সূচনা হওয়ার মল্্য স্েলয় 
পাঁচ বেলরর কম সমলয়র মল্্য স্বিগুর হলব বলল প্রত্যাশা করা 
হলচ্ছ। স্কন্তু এসব ইস্তবাচক পেলষেপ সল্বেও, এস্শয়াব্যাপী 
সরকার, সংবাে সংস্া, ও রকাম্পাস্নগুললার কাে রথলক পাওয়া 
স্রলপার্ট  রথলক একটি অপ্রীস্তকর প্রবরতা প্রকাশ রপলয়লে: অঞ্চ-
লটি বস্ ্্টত জ্ালাস্ন চাস্হো রমরালত তবলেস্শক জীবাশ্ম জ্ালাস্ন 
গ্যাস আমোস্নর জন্য ব্যাপক পস্রসলর অবকাঠালমা স্নম্টালরর 
পস্রকল্পনা করলে। স্নলচর অংলশ রযভালব বর্টনা করা হলয়লে, 
এই স্নম্টারকাজ পস্রলবশগত ও অথ্টননস্তক স্েক রথলক বড় 
্রলনর সমস্যা ততস্র করলব।

শচত্র 3: 2021 সামলর জমুন, অঞ্চল অনযুায়ী উন্নয়ন কাজ চলমত থাকা LNG আ�দাশনর সষে�তা

পূবৰ্ এিশয়া

দি�ণ-পূব � এিশয়া

দি�ণ এিশয়া

ইউেরাপ

ল�া�টন আেমিরকা

অন�ান�

এিশয়া

MENA

MENA বললত ম্্যপ্রাচ্য ও উত্র আস্ফ্কালক 
বঝুায়।
পূব্ট এস্শয়ার মল্্য হংকং ও ম্যাকাও সহ চীন, 
জাপান, েস্ষের রকাস্রয়া, ও তাইওয়ান অন্তভু্ট ক্ত 
রলয়লে।
েস্ষের-পূব্ট এস্শয়ার মল্্য ব্রুনাই, কল্াস্ডয়া, 
ইল্ালনস্শয়া, লাওস, মাললয়স্শয়া, স্ময়ানমার, পাপুয়া 
স্নউ স্গস্ন, স্ফস্লপাইন, স্সঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, পূব্ট 
স্তমরু, ও স্ভলয়তনাম অন্তভু্ট ক্ত রলয়লে।
েস্ষের এস্শয়ার মল্্য বাংলালেশ, ভারত, পাস্কস্ান, 
ও শ্রীলংকা অন্তভু্ট ক্ত রলয়লে।

সূত্র: র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর। স্নম্টারা্ীন এবং স্নম্টারকাজ শুরুর পূলব্টর অবস্ায় থাকা প্রকল্পগুললা অন্তভু্ট ক্ত করা হলয়লে।
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গ্াস শনময় স�স্া
স্মলথন ও প্রাকৃস্তক গ্যাস তরল নালম পস্রস্চত অন্যান্য হাইল্াকাব্ট-
রনর সমন্বলয় গ্যাস গঠিত হয় (EIA 2020)। এটি স্ববিব্যাপী সবলচলয় 
ব্যাপকভালব ব্যবহৃত জ্ালাস্নর অন্যতম। 2020 সালল, স্ববি অথ্টনীস্ত 
3.8 স্ট্স্লয়ন �ন স্মরার গ্যাস ব্যবহার কলর, এবং স্বে্ুযৎ খালতর 

উৎপােলনর 23% এর জন্য গ্যালসর উপর স্নভ্ট রশীল স্েল (BP 
2021)।5  ভুল ্াররা থাকা সল্বেও, গ্যাস হললা রনাংরা, ব্যয়বহুল, 
এবং এটি জলবায় ুসংকলরর সবলচলয় খারাপ প্রভাবসমহূ এড়ালনার 
প্রলচষ্টালক ষুেণ্ণ কলর।

শনগজি�ন
স্ববিব্যাপী রপাড়ালনা গ্যাস CO2 স্নগ্টমলনর একটি প্র্ান উৎস। 
2019 সালল, জীবাশ্ম জ্ালাস্ন রথলক উদূ্ত সকল স্নগ্টমলনর 
22% গ্যালসর কারলর হলয়লে (IEA 2020c)। যখন জলবায়ু 
পস্রবত্ট লনর সবলচলয় খারাপ প্রভাবগুললা এড়ালত স্বলবির জন্য 
তবস্বিক স্নগ্টমন দ্রুত কমালনা আবশ্যক, এই সমলয় আলরা 
রবস্শ কলর গ্যাস রপাড়ালনার স্বষয়টি তবস্বিক স্নগ্টমন ক্রমাগত 
বসৃ্দ্ধলত অবোন রাখলব। এমনস্ক যস্ে গ্যাস ব্যবহালরর ফলল 
স্নঃসৃত হওয়া একমাত্র স্রেনহাউজ গ্যাস CO2 হলতা—এবং স্নলচ 
রযমনরা আললাচনা করা হলয়লে, এটি তা নয়—তবওু নতুন 
গ্যাস স্ফল্ড উন্নয়ন করা এবং গ্যালসর ব্যবহার সম্প্রসারর 
করার রকালনা সুলযাগ রনই। স্চত্র 4-এ রেখা যায় রয বত্ট -
মালন উৎপােন চাল ুথাকা গ্যাস, রতল, ও কয়লা প্রকল্পগুললা 
রথলক স্নগ্টমলনর পস্রমার, ইলতামল্্য তবস্বিক উষ্ণতা 1.5 স্ডস্রে 
রসলস্সয়ালসর মল্্য সীস্মত রাখার 50% সম্াবনা ্লর রাখার 
তুলনায় অলনক রবস্শ হলয় রগলে (OCI 2016)। যস্ে বত্ট মান 
হার অনযুায়ী েশ বের ্লর স্নগ্টমন বাড়লত থালক, তাহলল 
স্বলবির কাব্টন বালজর স্নঃলশষ হলয় যালব: এই জলবায়ু সংক্রা-

ন্ত লষে্য পূরলরর একটি ভাললা সম্াবনা বজায় রাখলত সলব্টাচ্চ 
রয পস্রমার CO2 স্নগ্টমর করা যালব। কয়লা রথলক গ্যালস 
স্ানান্তর হওয়ারা রকালনা ররকসই সমা্ান নয়। ব্লুমবাগ্ট স্নউ 
এনাস্জ্ট  স্ফন্যাসে (BNEF) এর 2019 সাললর একটি স্বললেষলর 
একটি নমনুা পস্রস্স্স্তর কথা স্বলবচনা করা হলয়স্েল রযখালন 
কয়লাচাস্লত স্বে্ুযৎ রকন্দ্রগুললা 2035 সাললর মল্্য মূলত গ্যা-
সচাস্লত স্বে্ুযৎ রকন্দ্র স্েলয় প্রস্তস্াপন করা হলব, এবং রেখা 
রগলে রয তারপলরও স্নগ্টমলনর মাত্রা 1.5 স্ডস্রে রসলস্সয়ালসর 
লষে্য অজ্ট লনর পলথর রচলয় উললেখলযাগ্য পস্রমালর রবস্শ হলব 
(BNEF 2021)।

েহলনর মা্্যলম CO2 স্নগ্টত হওয়ার পাশাপাস্শ, গত এক েশলক 
জানলত পারা তথ্য রথলক প্রকাশ রপলয়লে রয গ্যাস উৎপা-
েন, পস্রবহন, ও ব্যবহার সহ সকল রষেলত্র একটি শস্ক্তশালী 
স্রেনহাউজ গ্যাস, স্মলথন স্বপুল পস্রমালর স্নগ্টত হলয় থালক। 
উোহররস্রূপ, পস্রলবশ প্রস্তরষো তহস্বললর রনতৃলত্ পস্রচাস্লত 
গলবষরা রথলক এই তথ্য পাওয়া রগলে রয যুক্তরাল্রের সাপ্াই 

প্াশরস লষে্�াত্রার সী�ার �মধ্ কািজিন িামজমটর তুলনায় উন্নয়নকৃত গ্ািাল ফশসল ফুময়ল শরজাভজি  গথমক কািজিন ডাইঅক্াইড শনগজি�ন।

0

200

400

600

800

1000

1200

িসেম�
ভূিমর ব্যবহার 
পিরবতৰ্ ন

উ�য়নকৃত 
িরজাভৰ্

িনগৰ্মন 

েতল

গ্যাস

কয়লা

G
t C

O
2

1.5º(50% স�াবনা)

1.5ºC
কাবৰ্ন বােজট

উৎস: রাইটি্যাড এনাস্জ্ট , IEA, স্ববি জ্ালাস্ন কাউস্সেল, IPCC, ও র্াবাল কাব্টন প্রলজ্ রথলক প্রাপ্ ডারার স্ভস্ত্লত অলয়ল রচঞ্জ ইন্টারন্যাশনাললর স্বললেষর। অবস্শষ্ট কাব্টন বালজর 
1 জানয়ুাস্র, 2020 তাস্রখ অনযুায়ী।

5.  গ্যাস তবস্চত্র্যময় প্রলয়াগলষেলত্র ব্যবহার করা যায়, যার মল্্য রলয়লে স্বে্ুযৎ উৎপােন, বাস্রস্জ্যক ও আবাস্সক স্হটিং, ও পস্রবহন, এবং স্শল্প প্রস্ক্রয়া৷ স্বে্ুযৎ উৎপােন খাত এস্শয়ার 
পস্রকস্ল্পত গ্যাস সম্প্রসারলরর চাস্লকাশস্ক্ত স্হলসলব কাজ করলে, আর তাই এই স্রলপালর্ট  এই স্বষলয়র উপলরই মলনালযাগ রেয়া হলয়লে।
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রচইন রথলক যুক্তরাল্রের পস্রলবশ সুরষো সংস্ার 2015 সালল 
অনমুান করা পস্রমালরর তুলনায় 60% রবস্শ স্মলথন স্নগ্টত 
হলচ্ছ (Alvarez et al. 2018)৷ 20-বের সমলয়র পস্রসলর 
স্বলবচনা করলল তবস্বিক উষ্ণতার উপর স্মলথলনর প্রভাব CO2-এর 
তুলনায় 86 গুর এবং 100-বের সমলয়র পস্রসলর স্বলবচনা করলল 
এই প্রভাব CO2-এর তুলনায় 34 গুর (Myhre et al. 2014)৷

এমনস্ক স্ববিব্যাপী পাঠালনার সময় আলরা রবস্শ গ্যাস স্নগ্টত 
হয় ও রপাড়ালনা হয়। LNG হললা -162 স্ডস্রে রসলস্সয়াস 
তাপমাত্রায় শীতল করা গ্যাস যা �নীভূত কলর তরলল পস্ররত 
করা হয় যালত এটি সমদু্রপলথ র্যাংকার স্েলয় গ্যাস উৎপাে-
নকারীলের কাে রথলক রভাক্তালের কালে পস্রবহন করা যায়। 
এস্শয়ার রেশগুললা LNG আমোস্ন নারকীয়ভালব সম্প্রসারর 
করার পস্রকল্পনা স্নলয় অরেসর হলচ্ছ, যা স্নগ্টমলনর েসৃ্ষ্ট-
রকার রথলক একটি গুরুতর উলবিলগর স্বষয়। গ্যাসলক তরলল 
পস্ররত করলত ব্যাপক পস্রমার শস্ক্ত প্রলয়াজন হয় এবং এটি 
গ্যালসর প্রারস্ম্ক পস্রমালরর 10% পয্টন্ত ব্যবহার কলর রফললত 
পালর (Total 2018)। এোড়াও এই প্রস্ক্রয়ায় ওজন-ষেয়কা-
রী ররস্ফ্জালরন্ট ব্যবহার করা হয়। অস্্কন্তু, LNG পস্র-
বহনকারী জাহাজগুললা শস্ক্তর জন্য বাড়স্ত জীবাশ্ম জ্ালাস্ন 
রপাড়ায়। প্রাকৃস্তক সম্পে প্রস্তরষো কাউস্সেল অনমুান কলরলে 
রয LNG-এর তরলীকরর, পস্রবহন, ও পুনরায় গ্যালস রূপান্ত-
ররর সময় গ্যালসর জীবনচক্রব্যাপী হওয়া স্নগ্টমন 20-বের 
সময়কাললর মল্্য 8% রথলক 21% বাড়ালত পালর। ফলস্রূপ, 
এই সময়কাললর মল্্য কয়লার তুলনায় যুক্তরাল্রে LNG-এর 
জীবনচক্রব্যাপী স্নগ্টমন মাত্র 27% রথলক 33% কম। এটি 
রসৌর ও বায়ুশস্ক্তর জীবনচক্রব্যাপী হওয়া স্নগ্টমলনর পস্রমার 

রথলক সমূ্পর্ট স্বপরীত ্রলনর, যা LNG স্নগ্টমলনর যথাক্রলম 
7% ও 2% (NRDC 2020)।

স্চত্র 5-এ এই অঞ্চলল উন্নয়ন কাজ চললত থাকা পস্রকস্ল্পত 
নতুন LNG আমোস্ন সষেমতা প্রচুর পস্রমালর রবলড় যাওয়ার 
স্বষয়টি রেখালনা হলয়লে। এই নতুন সষেমতা স্নম্টালরর স্কেু 
সংখ্যলকর উলদেশ্য হললা কলম যাওয়া স্কেু সরবরাহ প্রস্তস্াপন 
করা। উোহররস্রূপ, স্ফস্লপাইলনর স্বে্ুযৎ উৎপােলনর 20% 
গ্যাস রথলক আলস, স্কন্তু রেশটির প্র্ান গ্যাস সম্পে, মা-
লামপায়া গ্যাস স্ফল্ড 2027 সাললর মল্্য ফুস্রলয় যালব বলল 
্াররা করা হলচ্ছ (Shiga et al. 2021)৷ চীন হললা প্র্ান 
ব্যস্তক্রম, রযখালন রেশীয় গ্যাস উৎপােন 2040 সাললর মল্্য 
স্বিগুর হলব বলল প্রত্যাশা করা হলচ্ছ (IEA 2020c)। তলব, 
এই অঞ্চললর জন্য নতুন LNG আমোস্ন সষেমতার পস্রকস্ল্পত 
পস্রমার, হ্াস রপলত থাকা রেশীয় গ্যালসর সরবরাহ প্রস্তস্া-
পন করার জন্য প্রলয়াজনীয় পস্রমালরর রচলয় অলনক রবস্শ। 
এস্শয়ায় উন্নয়ন কাজ চললত থাকা LNG আমোস্ন সষেমতা 
বত্ট মালন স্বলবির সকল LNG রপ্াস্নকারলকর রপ্াস্ন সষেমতার 
সস্মিস্লত পস্রমালরর প্রায় সমান৷ এটি 2020 সাললর সমরে 
স্বলবির LNG বাস্রজ্য রেহর কলর রনয়ার মলতা যলথষ্ট পস্রমার 
অবকাঠালমা (GIIGNL 2021)।

এস্শয়াজলুড় গ্যাস ব্যবহালরর সম্প্রসারর �রলত থাকার স্বষয়টি 
প্যাস্রস চুস্ক্ত অনযুায়ী তবস্বিক উষ্ণতা 1.5  
স্ডস্রে রসলস্সয়ালসর মল্্য সীস্মত রাখার জন্য কাস্্ষিত রনর-
স্জলরা স্নগ্টমলনর েশৃ্যকলল্পর সালথ অসঙ্গস্তপূর্ট। এসব আন্তজ্ট া-
স্তক লষে্যমাত্রার সালথ সঙ্গস্ত ররলখ, IEA-এর  

শচত্র 5: এশিয়ায় পশরচালনারত এিং উন্নয়ন কাজ চলমত থাকা LNG আ�দাশন সষে�তা, জনু 2021.
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2050 সাললর মল্্য রনর-স্জলরা স্নগ্টমন অজ্ট লনর েশৃ্যকলল্প 
রেখা যায় রয, তবস্বিক পয্টালয় গ্যালসর ব্যবহার 2025 সাললর 
মল্্য সলব্টাচ্চ হলব এবং তারপর 2050 সাল পয্টন্ত দ্রুত কমলত 
থাকলব। এই েশৃ্যকল্প অনযুায়ী, রযলহতু 2020 সাল রথলক 
2050 সাললর মল্্য LNG স্হলসলব ব্যবহৃত হওয়া জীবাশ্ম 
গ্যালসর পস্রমার 60% কলম যালব, রসলহতু LNG সষেম-
তা সম্প্রসারর করার রকালনা প্রলয়াজন রনই (IEA 2021)। 
জলবায়ু পস্রবত্ট ন স্বষয়ক আন্তঃসরকার প্যালনল (IPCC) 
এর P1 েশৃ্যকল্প এমনভালব বর্টনা কলরলে রযখালন “সামাস্জক, 

ব্যবসাস্য়ক ও প্রযুস্ক্তগত উদ্াবলনর ফলল 2050 সাললর মল্্য 
জ্ালাস্নর চাস্হো কলম যালব, অন্যস্েলক জীবনযাত্রার মানে-
ণ্ড বসৃ্দ্ধ পালব, স্বলশষ কলর স্বলবির েস্ষেরাঞ্চলল,” এবং এটি 
কাব্টন সংরেহ ও সংরষেলরর উপর খুব কমই স্নভ্ট র করলব। 
এই েশৃ্যকলল্পর জন্য, IPCC রেখলত রপলয়লে রয, 2010 সাললর 
পস্রমালরর তুলনায় গ্যাস ব্যবহার কলর প্রাথস্মক শস্ক্ত উৎপা-
েন 2030 সাললর মল্্য 25% কমলত হলব এবং 2050 সাললর 
মল্্য 74% কমলত হলব (IPCC 2019)। 

অথজিননশতক চ্ামলঞ্জস�হূ
গ্যালসর জন্য অবকাঠালমা স্নম্টার করারা অথ্টননস্তক স্েক রথলক 
ঝঁুস্কপূর্ট, স্বলশষ কলর স্বে্ুযৎ খালত, রযখালন নবায়নলযাগ্য 
স্বে্ুযলতর ব্যয় অস্ত দ্রুত কলম যালচ্ছ। এস্শয়ায় নতুন গ্যাস 
অবকাঠালমার জন্য কলয়কশ স্বস্লয়ন ডলার ব্যয় করার 
পস্রকল্পনা এই অনমুালনর উপর স্নভ্ট রশীল রয গ্যাস হললা 
শস্ক্ত উৎপােলনর জন্য সবলচলয় ব্যয় সারেয়ী ও স্নভ্ট র-
রযাগ্য স্বকল্প। স্কন্তু স্নম্টল জ্ালাস্নর খরচ নারকীয়ভা-
রব কমলত থাকায়—2009 সাল রথলক 90% এর রবস্শ 
কলমলে—এই অনমুান এখন আর সঠিক নয়। স্চত্র 6-এ 
এস্শয়ায় গ্যাসচাস্লত স্বে্ুযলতর সষেমতা বসৃ্দ্ধর পস্রকস্ল্পত 
পস্রমার রেখালনা হলয়লে।

এস্শয়ার অস্্কাংশ রেলশ নতুন গ্যাস উন্নয়নকালজর 
প্র্ান চাস্লকা শস্ক্ত হললা স্বে্ুযৎ উৎপােন (চীন ও 
ভারত এর ব্যস্তক্রম, রযখালন অস্্কাংশ গ্যাস স্শল্পখালত 
ব্যবহালরর জন্য রযমন স্মথানল ও সার উৎপােলনর জন্য 

ব্যবহার করা হয়)। IEA-এর তথ্যমলত 2019 রথলক 
2025 সাললর ম্্যবতমী সমলয় এস্শয়ায় গ্যালসর চাস্হো 
বসৃ্দ্ধর অনসু্মত পস্রমালরর 60% এর জন্য স্বে্ুযৎ খাত 
োয়ী (IEA 2020a)। উোহররস্রূপ, ইল্ালনস্শয়ায় 
2021-2030 সাললর জন্য এটির জাতীয় শস্ক্ত পস্রক-
ল্পনার বত্ট মান খসড়ায় “স্নম্টল” শস্ক্তর পস্রমার বসৃ্দ্ধ 
করলত গ্যাস সষেমতা 6 GW বৃস্দ্ধর প্রস্াব করা হলয়লে 
(Enerdata 2021)। এস্শয়ার অস্্কাংশ জায়গালতই 
স্বে্ুযলতর চাস্হো বসৃ্দ্ধ পালচ্ছ। থাইল্যালন্ড 2030 সাললর 
মল্্য স্বে্ুযলতর ব্যবহার 50% বসৃ্দ্ধ রপলয়, 300 রররাও-
য়ার-�ণ্া (TWh) পয্টন্ত রপৌঁোলব বলল ভস্বষ্যবিারী করা 
হলচ্ছ, অন্যস্েলক স্ভলয়তনালম স্বে্ুযলতর ব্যবহার 2035 
সাললর মল্্য আনমুাস্নক স্বিগুর হলয় 388 TWh হলব 
বলল ভস্বষ্যবিারী করা হলচ্ছ (OIES 2020)। এতস্কেুর 
পলরও, রেশগুললার ভস্বষ্যত চাস্হো পূরলরর জন্য পস্রক-
স্ল্পত বহু গ্যাস প্রকলল্পর রকালনা প্রলয়াজন রনই। উোহর-

শচত্র 6: এশিয়ায় পশরচালনারত এিং উন্নয়ন কাজ চলমত থাকা গ্াস-চাশলত শিদু্ ৎ গকমন্দ্রর সষে�তা, জনু 2021
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রস্রূপ, বাংলালেলশর তাপ স্বে্ুযৎ রকন্দ্রগুললা 2019 রথলক 
2020 সাললর মল্্য মাত্র 40% সষেমতায় কাজ কলরলে 
(IEEFA 2021c)। এই অঞ্চললর স্কেু রেলশ, অস্তস্রক্ত 
সষেমতার কারলর রাজস্ হারালনা স্বে্ুযৎ রকাম্পাস্নগুললালক 
সরকার ভতু্ট স্ক স্েলয় থালক। পাস্কস্ালন, এ্রলনর অথ্ট 
পস্রলশা্ করলত স্গলয় সরকারলক 2023 সাল নাগাে 
বেলর 10 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলার ব্যয় করলত হলব বলল 
অনমুান করা হলচ্ছ (IEEFA 2021d)।
সংরষের ও চাস্হোর ব্যবস্াপনা সহ নবায়নলযাগ্য শস্ক্ত 
স্নলয় ততস্র স্লিন এনাস্জ্ট  রপার্ট লফাস্লও (CEP), এখন 
এস্শয়া সহ স্বলবির রবস্শরভাগ অংলশ গ্যাস-চাস্লত শস্ক্তলক 
প্রস্তলযাস্গতায় হাস্রলয় স্েলচ্ছ, এবং রসালার PV, বায়ুশস্ক্ত, 
ও সংরষেলরর খরচ অব্যাহতভালব কমলত থাকায় এটি আলরা 
প্রস্তলযাস্গতামলূক হলয় উঠলব বলল প্রত্যাশা করা হলচ্ছ। এখন, 
ইন্টারন্যাশনাল স্রস্নউলয়বল এনাস্জ্ট  এলজস্সে (IRENA) 

জানলত রপলরলে রয স্ববিব্যাপী উৎপাস্েত সকল নবায়নলযাগ্য 
শস্ক্তর 62% অথ্টাৎ 162 GW এর খরচ সবলচলয় সস্া নতুন 
জীবাশ্ম জ্ালাস্নর অপশলনর রচলয়ও কম। আলগর বেলরর 
তুলনায় 2020 সালল জীবাশ্ম জ্ালাস্নর প্রস্তলযাগী নবায়নলযাগ্য 
শস্ক্তর উৎপােন স্বিগুর হলয়লে (IRENA 2021b)। BNEF 
ভস্বষ্যবিারী কলরলে রয 2050 সাললর মল্্য রসালার PV, 
ভূস্মলত বায়ুশস্ক্ত, ও উপকূলীয় বায়ুশস্ক্ত চাস্লত স্বে্ুযৎ 
উৎপােলনর তবস্বিক পয্টালয় গড় ব্যয় যথাক্রলম আলরা 70%, 
50%, ও 45% কলম যালব (ETC 2021)। সংরষের ও 
চাস্হোর ব্যবস্াপনা রযাগ হওয়ার স্বষয়টি নবায়নলযাগ্য শস্ক্তর 
সষেমতার সালথ জস্ড়ত স্বষয়গুললা (রযমন প্রকৃতপলষে কতরুকু 
সষেমতা ব্যবহৃত হয়) বৃস্দ্ধ করার মা্্যলম রকবল অথ্টননস্তক 
উন্নয়নই বলয় আনলব৷ রস্ক মাউলন্টন ইনস্টিটিউর জানলত 
রপলরলে রয 2019 সাল স্েল যুক্তরাল্রে রব্ক-ইলভলন রপৌঁোলনার 
বের যখন CEP-গুললা নতুন গ্যাসলক প্রস্তলযাস্গতায় হাস্রলয় 
রেওয়া শুরু কলরস্েল (RMI 2019)। 

অলপষোকৃত সস্া ও অস্্কতর জলবায়ু-বান্ধব হওয়ার 
পাশাপাস্শ নবায়নলযাগ্য শস্ক্তর জ্ালাস্ন স্নরাপত্ার রষেলত্র 
গ্যালসর তুলনায় সুস্পষ্ট সুস্ব্া রলয়লে। জ্ালাস্নর োলমর বা 
প্রাপ্যতার অস্স্স্তশীলতা গ্যাস প্রকলল্পর রাজস্লক অস্নস্চিত কলর 
তুললত পালর অথবা োম বসৃ্দ্ধ পাওয়ার সময় ফ্যাস্সস্লটিগুললার 
কায্টক্রম পস্রচালনা করা বন্ধ হলয় যাওয়ার মলতা ব্যয়বহুল 
কলর তুললত পালর। গত বেলর Covid-19 মহামারী এবং 
একটি জাহাজ আরলক স্গলয় সুলয়জ খাল বন্ধ হলয় যাওয়া সহ 
আকস্মিক �রনাগুললার কারলর এ্রলনর োম বৃস্দ্ধ রপলত রেখা 
রগলে।

2020 সালল এস্শয়ায় প্রস্ত স্মস্লয়ন স্ব্টিশ থাম্টাল ইউস্নলরর 
(MMBtu) জন্য LNG-এর বাজার মূল্য স্েল 2 মাস্ক্ট ন 
ডলার রথলক 30 মাস্ক্ট ন ডলার পয্টন্ত (S&P র্াবাল 
2021)। গ্যালসর একটি বহৃৎ আমোস্নকারক রেশ জাপালন, 
2021 সাললর জানয়ুাস্রলত তবস্বিক গ্যাস স্ল্পতার সময় 
স্বে্ুযলতর োম ররকড্ট  পস্রমালর রবলড় রযলত রেখা রগলে 

(IEEFA 2021b)। আলরা সম্প্রস্ত, পাস্কস্ান ব্্যাকআউর 
এড়ালনার জন্য 2021 সাললর রসলটে্লর প্রস্ত MMBtu 15 
মাস্ক্ট ন ডলার োলম LNG ক্রয় করলত বা্্য হলয়লে, যা 
রেশটির আমোস্ন শুরুর পর রথলক এযাবতকাললর সলব্টাচ্চ 
মলূ্য (Stapczynski 2021)। আগামী বেরগুললালত তবস্বিক 
গ্যালসর বাজালর অস্স্স্তশীলতা বসৃ্দ্ধ পালব বলল আশংকা করা 
হলচ্ছ। ইনস্টিটিউর অব এনাস্জ্ট  ইলকালনাস্মক্ এন্ড স্ফন্যাস্সেয়াল 
অ্যানালাইস্সস (IEEFA) স্ললখলে, “উেীয়মান বাজারগুললা, যা 
প্রায় সংজ্ঞা অনযুায়ীই মলূ্য সংলবেনশীল হলয় থালক, আসন্ন 
োলমর পস্রলবশলক চ্যাললস্ঞ্জং স্হলসলব রেখলত পালব। তারা 
হয়লতা তালের নতুন স্াপন করা গ্যাস রজনালরররলক পুলরাপুস্র 
সষেমতা অনযুায়ী কাজ করলত রেখলবন না, অন্যস্েলক গ্যাস ও 
স্বে্ুযৎ রোহকলের জন্য র্যাস্রফ বৃস্দ্ধ রপলত থাকলব।” IEEFA 
অনমুান কলরলে রয স্ভলয়তনাম, বাংলালেশ, ও পাস্কস্ালনর 
প্রায় 50 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলালরর প্রস্াস্বত গ্যাস-চাস্লত 
স্বে্ুযৎ প্রকল্প LNG-র োলমর অস্স্স্তশীলতা বৃস্দ্ধর কারলর 
বাস্তল হলয় যাওয়ার ঝঁুস্কলত রলয়লে (IEEFA 2021a)।

 নিায়নমযাগ্: এশিয়ার জন্ একটি গটকসই স�াধান 
এই স্রলপালর্ট র অন্য জায়গায় রযমনরা আললাচনা করা হলয়লে, স্বলবির 
অস্্কাংশ অংলশ এখন নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্ন গ্যালসর তুলনায় 
অস্্ক সারেয়ী হলয় রগলে অথবা শীঘ্রই হলয় যালব। চীন ও ভারলত 
ইউটিস্লটি-রকিল রসালার PV স্বে্ুযলতর সবলচলয় সস্া উৎস (BNEF 
2021)।  েস্ষের রকাস্রয়ায় নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্ন ইলতামল্্য নতুন 
গ্যাস প্্যান্টগুললার সালথ প্রস্তলযাস্গতা করলে, এবং 2023 সাল নাগাে 
স্বে্যমান গ্যাস প্্যান্টগুললার সালথও প্রস্তলযাস্গতায় স্লপ্ হলব বলল প্রত্যাশা 
করা হলচ্ছ (কাব্টন ট্্যাকার 2020)। স্নম্টার সমাপ্ হওয়ার জন্য অলপষো 
করার সামান্য আস্থ্টক সুস্ব্া রলয়লে; IRENA ্াররা করলে রয 2020 
সালল উেীয়মান অথ্টনীস্তলত স্নস্ম্টত হওয়া নবায়নলযাগ্য প্রকল্পগুললা 
তালের আয়ুষ্ালল 156 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলালরর রবস্শ সারেয় করলব 
(IRENA 2021b)। রসইসালথ, এখন জীবাশ্ম জ্ালাস্নর একগুচ্ছ নতুন 
অবকাঠালমা স্নম্টার কলর একসময় অব্যবহৃত হলয় পলড় থাকার রচলয় 

রনর-স্জলরার লষে্যমাত্রা অজ্ট লনর পলথ নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্নর পস্রসর 
বসৃ্দ্ধ করারা  অস্্কতর সস্া ও দ্রুততর উপায়।

এমনস্ক নমনীয় শস্ক্ত সরবরালহর রষেলত্রও, নবায়নলযাগ্য শস্ক্ত এখন 
পে্নীয় একটি স্বকল্প। নমনীয় “স্পকার” গ্যাস-চাস্লত স্বে্ুযৎ 
রকন্দ্রগুললা রবস্শ ব্যয়বহুল কারর রসগুললা অলপষোকৃত কম েষে এবং 
চালালনার জন্য রবস্শ গ্যাস প্রলয়াজন হয়। লাজাড্ট  জানলত রপলরলে 
রয গ্যাস স্পকার প্্যান্টগুললালত স্বে্ুযলতর ভতু্ট স্কস্বহীন গড় ব্যয় প্রস্ত 
রমগাওয়ার-�ণ্ায় (MWh) 175 মাস্ক্ট ন ডলার, অন্যস্েলক বায় ুও 
ইউটিস্লটি-রকিল স্ক্রটিালাইন রসালার PV-এর ব্যয় যথাক্রলম 40 মাস্ক্ট ন 
ডলার/MWh ও 37 মাস্ক্ট ন ডলার/MWh (Lazard 2020)। রসইসালথ, 
স্ল্প সময় ্লর (1-4 �ণ্া) স্বে্ুযলতর ওঠা-নামার রষেলত্র ব্যারাস্র ব্যবহার 
করা অস্্ক উপযুক্ত।
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অস্্কাংশ এশীয় রেলশ পয্টাপ্ নবায়নলযাগ্য সম্পে রলয়লে। কাব্টন 
ট্্যাকার তথ্য রপলয়লে রয চীন, ভারত, স্ভলয়তনাম, ও থাইল্যলন্ড 
স্বে্ুযলতর রমার চাস্হোর তুলনায় 10 রথলক 100 গুর রবস্শ রসৌর ও 
বায়ুশস্ক্ত লভ্য রলয়লে। ইল্ালনস্শয়া, লাওস, ও কল্াস্ডয়ায় 100 গুলরর 
রবস্শ রলয়লে। রযলহতু নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্নর খরচ দ্রুত কলম যালচ্ছ, 
এসব সম্পেলক কালজ লাগালনারা দ্রুত অথ্টননস্তক স্েক রথলক সারেয়ী 
হলয় উঠলে। স্ববিব্যাপী, প্রযুস্ক্তগতভালব লভ্য থাকা সকল নবায়নলযাগ্য 
সম্পলের প্রায় অল ্্টক সারেয়ীভালব ব্যবহালরর সুলযাগ রলয়লে; এই েশলকর 
রশষ নাগাে, এসব সম্পলের প্রায় 90% সারেয়ীভালব কালজ লাগালনা যালব 
(কাব্টন ট্্যাকার 2021b)। নবায়নলযাগ্য সম্পলের ব্যাপক রভৌলগাস্লক 
লভ্যতা জ্ালাস্নর অ্যালক্স বসৃ্দ্ধ করলব এমন স্বলকন্দ্রীভূতভালব 
উৎপােলনর ব্যবস্া করার রষেলত্রও উপকারী হলব। ররকসই উন্নয়ন 
স্বষয়ক আন্তজ্ট াস্তক সংস্ার (IISD) ভাষ্যমলত, বহু উন্নয়নশীল রেলশর 
জন্য, রযমন এস্শয়ার উন্নয়নশীল রেশগুললার জন্য নবায়নলযাগ্য শস্ক্ত 
একটি উপযুক্ত সমা্ান, কারর “রসগুললা প্রায়শ পয্টাপ্ সূলয্টর আললা 
এবং/অথবা বায়ুশস্ক্ত রপলয় থালক...এবং রকাথায় ও কখন চাস্হো বসৃ্দ্ধ 
পালচ্ছ তার সালথ স্মল ররলখ মস্ডউলার উন্নয়নকাজ সম্পন্ন করা যায়, 
রযমন েরূবতমী অঞ্চললর রোমীর জনলগাষ্ীর জন্য স্বে্ুযলতর ব্যবস্া করার 
রষেলত্র” (IISD 2021)।

যস্েও নবায়নলযাগ্য প্রযুস্ক্ত বায়ুর গস্ত ও সূলয্টর আললার তীব্তার 
প্রাকৃস্তক স্ভন্নতার কারলর সমলয়র ব্যব্ান ররলখ স্বে্ুযৎ উৎপােন কলর, 
সমলয়র ব্যব্ালনর স্বষয়টি স্বে্যমান প্রযুস্ক্ত, নীস্তমালা, ও স্নয়ন্ত্রক 
সমা্ানসমহূ ব্যবহার কলর স্নয়ন্ত্রর করা সম্ব, এমনস্ক নবায়নলযাগ্য 
ব্যবস্া বাস্বায়লনর উচ্চ হালরর মল্্যও। এনাস্জ্ট  ট্ানস্জশন কস্মশন 
জানায় “স্বে্ুযলতর বাজালরর যথাযথ নকশা বিারা সমস্থ্টত স্সলটিম 
অপালরশলনর নতুন প্রযুস্ক্ত ও প্রস্ক্রয়া প্রলয়াগ” করার ম্্য স্েলয় 75-
90% পস্রবত্ট নশীল নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্ন ব্যবহার অজ্ট ন করা “সম্ব 

এবং তা ব্যয়-সারেয়ী” হলব। স্কেু বাজালর ইলতামল্্য 30% বা তার 
রবস্শ পস্রবত্ট নশীল নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্ন ব্যবহার স্বে্যমান রলয়লে, 
রযমন রডনমাক্ট  ও উরুগুলয়লত, এবং চীলনর অঞ্চলগুললা 15-20% 
মাত্রায় কায্টপস্রচালনা করলে (ETC 2021)। 2020 সাল নাগাে চীলনর 
বাইলরর উেীয়মান বাজালর গলড় 4.1% নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্নর প্রলবশ 
�রলত রেখা রগলে (কাব্টন ট্্যাকার 2021a)।
এস্শয়াজলুড় নবায়নলযাগ্য শস্ক্ত দ্রুত গস্তশীলতা অজ্ট ন করলে। অস্ত 
সামান্য পস্রমালর রসালার স্াপন রথলক শুরু কলর স্ভলয়তনাম 2019 
সালল 4.8 GW এবং 2020 সালল 11.5 GW স্াপন কলরলে (Ha 
2021)। রেশটির স্বে্ুযৎ উন্নয়লনর অষ্টম খসড়া পস্রকল্পনায় 
প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হলয়লে রয 2030 সাললর মল্্য নবায়নলযাগ্য 
স্বে্ুযৎ রেলশর জ্ালাস্ন স্মরেলরর প্রায় 25% হলব, যা রতল ও 
গ্যাস-চাস্লত স্বে্ুযলতর উৎপােনলক োস্ড়লয় যালব (Huong 
2021)। গত বের স্ময়ানমালর 1 GW রসালার স্নলাম সম্পন্ন হলয়লে 
যার োম 35 মাস্ক্ট ন ডলার/MWh রথলক 51 মাস্ক্ট ন ডলার/MWh এর 
মল্্য স্েল, যা গ্যালসর সালথ ব্যলয়র স্েক রথলক সহলজই প্রস্তলযাস্গতা 
করলত সষেম (Bellini 2020)। েস্ষের রকাস্রয়া সম্প্রস্ত 8.2 GW এর 
একটি উপকূলীয় বায় ুপ্রকল্প র�াষরা কলর, যা স্বলবির এ্রলনর সব্টবহৃৎ 
প্রকল্প হলত যালচ্ছ (স্রস্নউলয়বল এনাস্জ্ট  ওয়াল্ড্ট  এর কমমী 2021)। 
বাংলালেলশর স্বে্ুযৎ স্বষয়ক মন্ত্রী সম্প্রস্ত 2041 সাললর মল্্য 40% 
স্বে্ুযৎ উৎপােন নবায়নলযাগ্য উৎস রথলক সম্পন্ন করার একটি লষে্য 
স্ন ্্টারর কলরলেন (ঢাকা স্ট্স্বউন এর কমমী 2021)। জাপান সরকার 
উপকূলীয় বায় ুরথলক 2030 সাললর মল্্য 10 GW এবং 2040 সাললর 
মল্্য 30-45 GW স্বে্ুযৎ উৎপােন করার লষে্যমাত্রা র�াষরা কলরলে 
(Okutsu et al. 2021)৷

শচত্র 7: নিায়নমযাগ্ িনা� গ্ামসর গষেমত্র শিদু্ মতর গলমভলকৃত খরচ
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উৎস: Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis - সংকিরর 14.0. এই স্চলত্র রেখালনা ডারা ইউটিস্লটি-রকিল ততস্রর জন্য তবস্বিক, ভতু্ট স্কস্বহীন গড় মান। 
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গ্াস শিমল্পর শভিন: এশিয়া নতুন বিশবেক LNG িাজামরর অশনিাযজি গকন্দ্র হময় উঠা
সস্া নবায়নলযাগ্য উৎলসর ব্যবহার বৃস্দ্ধ এবং জলবায়ু 
পস্রবত্ট ন সম্পলক্ট  সরকাস্র সতক্ট তার ফলল স্বপেরেস্ 
হলয় গ্যাস স্শলল্পর স্ভশলন এমন একটি স্বলবির কথা তুলল 
্রা হলয়লে রযখালন কলয়ক েশক ্লর গ্যালসর ব্যবহার 
দ্রুত বসৃ্দ্ধ পাওয়া অব্যাহত থাকলব, এবং এস্শয়া এলষেলত্র 
রনতৃত্ স্েলব। স্চত্র 8-এ রযভালব রেখালনা হলয়লে, 
এস্শয়ার রনতৃলত্ স্ববিব্যাপী গ্যালসর ব্যবহার বৃস্দ্ধ পাওয়ার 
এই স্ভশন স্বে্যমান ও পস্রকস্ল্পত উভয় ্রলনর LNG 
আমোস্ন অবকাঠালমার রষেলত্র প্রস্তফস্লত হলয়লে। 
উড ম্যালকস্ঞ্জ ভস্বষ্যবিারী কলরলে রয 2020 রথলক 
2022 সাললর ম্্যবতমী সমলয় তবস্বিক LNG চাস্হো 
বসৃ্দ্ধর 95% এস্শয়ায় �রলব (Wood Mackenzie 
2021)। গ্যালসর চাস্হো, স্বলশষ কলর LNG-র 
চাস্হো স্বলবির অন্য রযলকালনা জায়গার রচলয় এস্শয়ায় 
অলপষোকৃত দ্রুত বসৃ্দ্ধ পালচ্ছ। রশল ভস্বষ্যবিারী 

কলরলে রয কলয়ক েশক ্লর তবস্বিক LNG চাস্হো 
বসৃ্দ্ধর রষেলত্র এস্শয়া আস্্পত্য বজায় রাখলব, যা 
2040 সাল নাগাে 75% এ রপৌঁোলব (Shell 2021)। 
স্শল্পখালতর প্রকল্পগুললার সালথ সঙ্গস্ত ররলখ, IEA 
ভস্বষ্যবিারী কলরলে রয উেীয়মান এশীয় অথ্টনীস্ত রযমন 
বাংলালেশ, পাস্কস্ান, থাইল্যান্ড, ও স্ভলয়তনাম স্ববিব্যাপী 
LNG আমোস্ন সম্প্রসারলরর বহৃৎ চাস্লকাশস্ক্তর ভূস্মকা 
পালন করলব। IEA-র ভাষ্যমলত উেীয়মান এস্শয়া 
এখনকার সময় রথলক 2025 সাল পয্টন্ত তবস্বিক গ্যালসর 
চাস্হো বসৃ্দ্ধর রষেলত্র স্বিতীয়-বহৃত্ম অবোন রাখলব 
(IEA 2020a)।
এস্শয়ায় চাস্হো বসৃ্দ্ধ পাওয়ার স্বষয়টি গ্যাস রপ্াস্নকারক 
ও বস্রকলের রযমন যুক্তরাল্রের ও জাপালনর রকৌশল 
স্ন ্্টারলরর রকন্দ্রস্ব্লুত রলয়লে। ব্যাপকভালব স্বলবচনা 
করলল, এসব রেশ ও অন্যলের প্রলচষ্টা একটি বহৃত্র 
প্রবরতার অংশ রযখালন জীবাশ্ম গ্যাস স্শল্প আঞ্চস্লক 
বাজালরর সমস্ষ্ট রথলক সলর এলস আলরা স্বসৃ্ত ও আলরা 
একীভূত তবস্বিক ব্যবস্ায় পুনগ্টঠিত হওয়ার আকা্ষিা 
রালখ।
রেশীয় ফ্্যাস্কং স্শলল্পর স্হমস্শম খাওয়ার অবস্ার 
স্বপরীলত, যুক্তরা্রে গ্যাস রপ্াস্ন সম্প্রসারর করলত 
সলচষ্ট হলয়লে। Covid-19 মহামারীর ফলল গ্যালসর োম 
পলড় স্গলয়স্েল এবং নতুন গ্যাস রপ্াস্নর রাস্ম্টনাল 
ও পাইপলাইন স্াপলন অথ্টায়লনর রষেলত্র ব্যাপক ষেস্ত 
হলয়স্েল, এই মহামারী শুরু হওয়ার আলগ যুক্তরা্রে 
2024 সাললর মল্্য স্বলবির সব্টবহৃৎ গ্যাস রপ্াস্নকারলক 
পস্ররত হওয়ার পলথ স্েল (GEM 2021b)। তবুও, 

শচত্র 9: শিবেি্াপী উন্নয়ন কাজ চল�ান থাকা LNG টাশ�জিনাল

LNG আ�দাশন টাশ�জিনাল:
 = স্নম্টারা্ীন 
 = প্রস্াস্বত

LNG রপ্াশন টাশ�জিনাল:
 = স্নম্টারা্ীন 
 = প্রস্াস্বত

সূত্র: র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর, র্াবাল ফস্সল ইনফ্াস্টাকচার ট্্যাকার, জনু 2021

শচত্র 8: এশিয়া িনা� শিমবের িাশক অংমির LNG 
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সূত্র: র্াবাল এনাস্জ্ট  মস্নরর, র্াবাল ফস্সল ইনফ্াস্টাকচার ট্্যাকার, জনু 2021.
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2020 সালল এস্শয়ায় যুক্তরাল্রের LNG রপ্াস্ন 67% 
বসৃ্দ্ধ রপলয়লে, রযখালন েস্ষের রকাস্রয়া, জাপান, ও চীন 
স্েল রপ্াস্নর প্র্ান গন্তব্যস্ল (Boudreau 2021)।
স্ববিব্যাপী নাগস্রক সমাজ, ব্যবসা প্রস্তষ্ান ও 
সরকারগুললা একটি রনর-স্জলরা অথ্টনীস্তলত সলর যাওয়ার 
প্রলয়াজন স্ীকার কলর রনয়া ক্রমশ বসৃ্দ্ধ পাওয়ায় 
গ্যাস স্শল্প স্বপে �স্নলয় আসার লষের রেখলত শুরু 
কলরলে। গ্যাস অবকাঠালমার বত্ট মান সম্প্রসাররলক 
রকায়ার্ট জ  “জীবাশ্ম জ্ালাস্নর রশষ বৃহৎ রগাল্ড রাশ” 
নালম যথাথ্টভালব আখ্যাস্য়ত কলরলে৷ রসন্টার ফর 
স্ট্যালরস্জক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল টিাস্ডজ-এর গ্যালসর 

বাজার স্বষয়ক একজন স্বললেষলকর মলত, “মানষু 
বঝুলত শুরু কলরলে রয এরাই হয়লতা রশষ সময়...যস্ে 
আপস্ন পরবতমী কলয়ক বেলরর মল্্য প্রকল্প অনলুমােন 
করালত না পালরন, তাহলল আপস্ন হয়লতা কখলনাই আর 
অনলুমােন পালবন না” (McDonnell 2020)। গ্যাস 
উৎপােনকারী ও ব্যবসায়ীলের েসৃ্ষ্টলকার রথলক, এস্শয়ায় 
গ্যাস প্রকল্প গলড় রতালা এবং রসই গলড় রতালার কাজ 
এখন সম্পন্ন করারা হয়লতা ভস্বষ্যলতর চাস্হোলক কালজ 
লাগালনার জন্য সব্টাস্্ক গুরুত্পূর্ট স্বষয়।

সরকাশর নীশত�ালা ও অথজিায়ন গযভামি গ্াস সম্প্রসারমণ স�থজিন শদমচ্ছ
ট্াম্প প্রশাসন এস্শয়ায় LNG কূরনীস্তর উপর রজার 
স্েলয়লে, যার মা্্যলম জাপালনর কাে রথলক যুক্তরাল্রের 
LNG ক্রয় করার ও আলমস্রকান অবকাঠালমালত 
স্বস্নলয়ালগর অঙ্গীকার আোয় কলর স্নলয়লে, এবং 
স্ভলয়তনালম LNG ক্রয় বসৃ্দ্ধর জন্য বাস্রজ্য স্মশন 
ও গলবষরা উলে্যাগসমলূহ তহস্বল সরবরাহ কলরলে 
(GEM 2020, Boudreau 2021)। LNG রপ্াস্নর 
স্বষলয় বাইলডন প্রশাসলনর অবস্ান এখলনা স্পষ্ট নয়। 
এই প্রশাসলনর স্ডপার্ট লমন্ট অব এনাস্জ্ট  সম্প্রস্ত র�াষরা 
কলরলে রয এটি পস্রলবশগত পয্টাললাচনার অংশ স্হলসলব 
রকালনা প্রস্াস্বত LNG রপ্াস্ন প্রকলল্পর সালথ সম্পস্ক্ট ত 
জীবনচলক্রর স্নগ্টমন মলূ্যায়ন করলব, স্কন্তু এটি 20টির 
রবস্শ প্রস্াস্বত রপ্াস্ন প্রকলল্পর জন্য এ্রলনর পয্টাললাচনা 
কায্টকর করা; স্ববিব্যাপী LNG অবকাঠালমার জন্য 
সরকাস্র ভতু্ট স্ক বা অন্য ভাতা বাস্তল করা; LNG 
সম্প্রসারলরর স্বরুলদ্ধ মত প্রকাশ করা; অথবা LNG 
রপ্াস্ন উললেখলযাগ্যভালব কস্মলয় স্েলব এমন অন্যান্য 
পেলষেপ রেহর করার রকালনা উলে্যাগ রনয়স্ন (Anchondo 
2021)।
স্ববিব্যাপী LNG-র ব্যবহার বৃস্দ্ধ পাওয়া একটি 
বহৃৎ রট্ডার ও আমোস্নকারক, জাপালনর রকৌশললর 
রকলন্দ্র রলয়লে, যা অস্স্স্তশীল তবস্বিক LNG বাজালরর 
স্স্স্তশীলতা বসৃ্দ্ধ করলত সলচষ্ট রথলকলে। জাপান 
তার সীমানার বাইলর গ্যাস প্রকল্পগুললার সব্টবহৃৎ 
তহস্বলোতালের মল্্য অন্যতম; 2017 সাললর জানুয়াস্র 
রথলক 2020 সাললর জনু পয্টন্ত, অন্যান্য রেলশ LNG 
রাস্ম্টনাল, র্যাংকার, ও পাইপলাইলনর জন্য রেশটির 
সরকাস্র ও রবসরকাস্র আস্থ্টক প্রস্তষ্ানগুললা কমপলষে 
23.4 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলার অথ্টায়ন কলরলে (GEM 
2020)। জনু মালস, জাপান কয়লা-রথলক-গ্যালস সলর 
আসা সহ এস্শয়ার “স্ডকাব্টনাইলজশন” প্রকল্পগুললার জন্য 
10 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলালরর সরকাস্র ও রবসরকাস্র 
অথ্ট সহায়তা প্রোন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত কলরলে 
(রয়রাস্ট কমমী 2021a)। আলরকটি বৃহৎ গ্যাস ব্যবসায়ী 

ও আমোস্নকারক, েস্ষের রকাস্রয়াও এর সরকাস্র 
আস্থ্টক প্রস্তষ্ানগুললার মা্্যলম LNG প্রকল্পসমূলহ ব্যাপক 
অথ্টায়ন কলরলে। সল্ুযশসে ফর আওয়ার লিাইলমর কতৃ্ট ক 
গলবষরায় জানা রগলে রয এক্লপার্ট -ইমলপার্ট  ব্যাংক 
অব রকাস্রয়া, রকাস্রয়া রট্ড ইসুে্যলরসে কলপ্টালরশন, ও 
রকাস্রয়া রডলভলপলমন্ট ব্যাংক গত েশ বেলর LNG 
পস্রবহলনর জাহাজ স্নম্টালরর জন্য 23.1 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন 
ডলার অথ্টায়ন কলরলে (SFOC 2021)।
এস্শয়ার গ্যাস সম্প্রসারলরর তহস্বললর রবস্শরভাগ অংশ 
সরকাস্র আস্থ্টক প্রস্তষ্ানগুললার মা্্যলম সরকারগুললার 
স্নলজলের কাে রথলক আসলে। বহুপাস্ষেক উন্নয়ন 
ব্যাংক, স্বিপাস্ষেক উন্নয়ন ব্যাংক, ও এক্লপার্ট  রক্রস্ডর 
এলজস্সেসমহূ স্ববিব্যাপী গ্যাস উন্নয়নকালজ সহায়তা প্রোন 
কলর যালচ্ছ। IISD-র একটি সাম্প্রস্তক স্রলপালর্ট  এস্শয়া, 
ওলশস্নয়া, ইউলরাপ, আস্ফ্কা, এবং ল্যাটিন আলমস্রকা ও 
ক্যাস্রবীয় স্নম্ন- ও ম্্যম-আলয়র রেশগুললালত সরকাস্র 
অথ্টায়লনর স্বষয়টি পরীষো করা হলয়লে। IISD জানলত 
রপলরলে রয এই রেশগুললা অন্যান্য জ্ালাস্ন উৎলসর 
তুলনায় গ্যালসর জন্য রবস্শ অথ্টায়ন পালচ্ছ, এবং বায়ু 
বা রসৌর শস্ক্তর তুলনায় গ্যালসর জন্য চারগুর পয্টন্ত 
সরকাস্র অথ্টায়ন করা হলয়লে। এ্রলনর সরকাস্র 
সহায়তা ব্যয়বহুল জ্ালাস্ন প্রকল্পসমূলহর সফলতার জন্য 
অত্যন্ত গুরুত্পূর্ট। যস্েও আন্তজ্ট াস্তক অথ্টায়ন সা্াররত 
রমার অথ্টায়লনর একটি ষুেদ্র অংশ হলয় থালক, এটি প্রকল্প 
ররকসই হওয়ার স্বষয়টি স্নলে্টশ কলর যা রবসরকাস্র 
খাতলক স্বস্নলয়াগ করলত উৎসাস্হত কলর (IISD 
2021)। IEA-র তথ্যমলত, এস্শয়ার রেশগুললালত গ্যালসর 
জন্য সরকাস্র অথ্টায়ন ও নীস্তগত সহায়তা 2030-এর 
েশলক স্গলয় স্ববিব্যাপী গ্যালসর চাস্হো বসৃ্দ্ধ পালব স্কনা 
তা স্ন ্্টারলর গুরুত্পূর্ট ভূস্মকা রাখলব (IEA 2020c)।

অলয়ল রচঞ্জ ইন্টারন্যাশনাল (OCI) কতৃ্ট ক প্রস্তুতকৃত 
ভতু্ট স্ক স্ানান্তর ডারালবস রথলক সাম্প্রস্তক বেরগুললালত 
এস্শয়ায় সরকাস্র অথ্টায়লনর প্রকৃস্ত সম্পলক্ট  জানা 
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যায় (OCI 2021)। ডারালবস পয্টাললাচনা করলল 
রেখা যায় রয 2014 সাল রথলক 2018 সাললর মল্্য 
এক্লপার্ট -ইমলপার্ট  ব্যাংক অব চায়না, জাপান ব্যাংক 
ফর ইন্টারন্যাশনাল রকাঅপালরশন (JBIC), ও এস্শয়ান 
রডলভলপলমন্ট ব্যাংলকর (ADB) রনতৃলত্ এস্শয়ার গ্যাস 
প্রকল্পগুললালত 22.4 স্বস্লয়ন মাস্ক্ট ন ডলালরর সরকাস্র 
অথ্টায়ন করা হলয়লে (সারস্র 2 রেখুন)। OCI-এর 
ডারা অনযুায়ী, জ্ালাস্নর অ্যালক্স সম্প্রসারর কলরলে 
এমন গ্যাস প্রকল্পগুললা এই অথ্টায়লনর মাত্র 4% রপলয়লে। 
জ্ালাস্নর অ্যালক্স সম্প্রসারলরর জন্য গ্যাস উপযুক্ত 
নয়, কারর স্ববিব্যাপী স্বে্ুযলতর অ্যালক্স রথলক বস্ঞ্চত 
জনলগাষ্ীর 85% রোমীর এলাকাগুললালত বসবাস কলর। 
স্বলকন্দ্রীভূতভালব উৎপােলনর জন্য নবায়নলযাগ্য জ্ালাস্ন 
অস্্ক উপযুক্ত (IISD 2021)।

গ্যালসর জন্য সরকাস্র অথ্টায়ন অব্যাহত থাকার উচ্চ 
ঝঁুস্ক রলয়লে। ADB বত্ট মালন এর জ্ালাস্ন স্বষয়ক 
নীস্তমালা আপলডর করলে, এবং একটি খসড়া সংকিরলর 
উললেখ করা হলয়লে রয এটি “প্রাকৃস্তক গ্যালসর 

প্রকল্পগুললালত (রযমন গ্যাস স্ানান্তর ও স্বতরলরর জন্য 
পাইপলাইন, রাস্ম্টনাল, সংরষের রকন্দ্র, গ্যাস-চাস্লত 
স্বে্ুযৎ রকন্দ্র, স্হটিং ও রান্নার জন্য ব্যবহৃত প্রাকৃস্তক 
গ্যাস) স্বস্নলয়াগ করলত পালর” (Pardiker 2021)। 
2021 সাললর জনু মালস, JBIC 2024 সাললর মাচ্ট  
পয্টন্ত একটি নতুন স্তন-বের রময়ােী ব্যবসা পস্রকল্পনা 
র�াষরা কলর। JBIC গভন্টর তাোস্শ মালয়ো বলললেন রয 
JBIC LNG ও গ্যাস-চাস্লত স্বে্ুযৎ উৎপােন প্রকল্পগুললার 
আপস্স্টম উন্নয়লন অথ্টায়ন করা অব্যাহত রাখলব (রয়রাস্ট 
কমমী 2021b)। 2021 সাললর জনু মালস, স্ববি ব্যাংক 
2021-2025 রময়ালের জন্য এর জলবায়ু পস্রবত্ট ন স্বষয়ক 
কম্টপস্রকল্পনা প্রকাশ কলর। স্ববি ব্যাংক গ্রুপ জাস্নলয়লে রয 
এই পস্রকল্পনা “সমরে অথ্টনীস্তর সবুজায়ন” এর স্েলক সলর 
যাওয়ার ইস্ঙ্গত রেয়, স্কন্তু জ্ালাস্ন অ্যালক্লসর চাস্হো পূরলরর 
জন্য জীবাশ্ম গ্যাস প্রকল্পগুললা রবলে রনয়ার েরজা উন্ুক্ত 
ররলখলে (স্ববি ব্যাংক গ্রুপ 2021)।

সারশণ 2: এশিয়ায় গ্াস প্রকল্পগুমলামত তহশিল সরিরাহকারী িীষজি প্রশতষ্ানস�হূ  
(2014-2018)

প্রশতষ্ান অথজিায়ন (শিশলয়ন �াশকজি ন ডলার)
1 এক্লপার্ট -ইমলপার্ট  ব্যাংক অব চায়না 4.3
2 জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল রকাঅপালরশন 4.1
3 এস্শয়ান রডলভলপলমন্ট ব্যাংক 2.9
4 স্নপ্পন এক্লপার্ট  এন্ড ইনলভটিলমন্ট ইসে্ুযলরসে 2.4
5 ইন্টারন্যাশনাল স্ফন্যাসে কলপ্টালরশন 1

সূত্র: অলয়ল রচঞ্জ ইন্টারন্যাশনাললর ভতু্ট স্ক স্ানান্তর সংক্রান্ত ডারালবস

উপসংহার
জ্ালাস্ন খালতর দ্রুত পস্রবত্ট নশীল অথ্টননস্তক অবস্ার 
স্ভস্ত্লত এস্শয়ার গ্যাস সংক্রান্ত স্নম্টারকাজগুললা পুনস্ন্টরীষেলরর 
োস্ব রালখ। সংরষের ও চাস্হোর ব্যবস্াপনা সহ স্লিন এনাস্জ্ট  
রপার্ট লফাস্লও রযমন রসালার PV ও বায়ুশস্ক্ত অলপষোকৃত 
স্নরাপে এবং চূড়ান্ত স্বলবচনায় স্বস্নলয়ালগর জন্য অস্্ক 
সুস্ব্াজনক। এস্শয়া হললা সমসৃ্দ্ধর একটি ইস্ঞ্জন, এবং এটি গ্যাস 
স্েলয় চালালনার রকালনা প্রলয়াজন রনই। গ্যাস অবকাঠালমা রথলক 
সরকাস্র অথ্টায়নগুললা অন্য স্েলক সস্রলয় রনয়া রবসরকাস্র 
স্বস্নলয়ালগর জন্য একটি স্েকস্নলে্টশক সংলকত হলত পালর, যা 
রবসরকাস্র স্বস্নলয়াগ ও সরকাস্র নীস্তমালা উভয়টিলক রনর-
স্জলরা লষে্যমাত্রার সালথ সঙ্গস্তপূর্ট করলব। কয়লাচাস্লত স্বে্ুযৎ 
রকলন্দ্রর স্বরুলদ্ধ রযভালব অস্ববিাস্য গস্তলত র্াত পালটি রযলত 
রেখা রগলে, রতমস্নভালব জ্ালাস্ন স্শলল্প দ্রুত গস্তলত পস্রবত্ট ন 
�রলে। 

এস্শয়ায় গ্যাস প্রকল্প স্নম্টার করা অস্নবায্ট নয়। উোহররস্রূপ, 
গত পাঁচ বেলর েস্ষের-পূব্ট এস্শয়ায় পস্রকল্পনা পয্টালয় নতুন 
কয়লাচাস্লত স্বে্ুযৎ রকলন্দ্রর সষেমতা 80% হ্াস রপলয়লে 
(GEM 2021a)। রাজননস্তক ও আস্থ্টক প্রস্তষ্ান, নাগস্রক 
সমাজ, ও জ্ালাস্ন সরবরাহকারীলের এই অঞ্চলল ভাললা একটি 
কাররলক সমথ্টন কলর পস্রবত্ট ন আনার ষেমতা রলয়লে। 
এস্শয়ার নতুন গ্যাস অবকাঠালমা জলবায়ুর জন্য একটি ঝঁুস্কপূর্ট 
বাস্জ ্রা, যা এখানকার রেশগুললার রনর স্জলরা লষে্যমাত্রা 
অজ্ট লনর অঙ্গীকারলক ষুেণ্ণ করলব। নতুন গ্যাস এই অঞ্চললর 
অথ্টননস্তক স্বস্নলয়ালগর জলন্যও ঝঁুস্কপূর্ট, যা রেশগুললালক এমন 
একটি অস্স্স্তশীল, তবলেস্শক সম্পলের উপর স্নভ্ট রশীল কলর 
তুললত পালর যা ক্রমশ অলপষোকৃত স্নম্টল স্বকল্পগুললার সালথ 
প্রস্তলযাস্গতায় স্পস্েলয় পড়লে।
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ক�জিপদ্ধশত
গ্যাস অবকাঠালমা সম্পস্ক্ট ত এই স্রলপালর্ট র ডারা 2021 সাললর 
জনু মাস পয্টন্ত GEM-এর র্াবাল গ্যাস প্্যান্ট ট্্যাকার (স্বে্ুযৎ 
রকন্দ্র) এবং র্াবাল ফস্সল ইনফ্াস্টাকচার ট্্যাকার (রাস্ম্টনাল ও 
পাইপলাইন) রথলক সংরেহ করা হলয়লে।

GEM পূব্ট, েস্ষের, ও েস্ষের-পূব্ট এস্শয়ার স্নম্নস্লস্খত রেশগুললা 
রথলক ডারা স্বললেষর কলরলে: বাংলালেশ, ব্রুনাই, কল্াস্ডয়া, 
হংকং ও ম্যাকাও সহ চীন, ভারত, ইল্ালনস্শয়া, জাপান, লাওস, 
মাললয়স্শয়া, স্ময়ানমার, পাস্কস্ান, পাপুয়া স্নউস্গস্ন, স্ফস্লপাইন, 
স্সঙ্গাপুর, েস্ষের রকাস্রয়া, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, স্তমরু 
রললস্, ও স্ভলয়তনাম।

এস্শয়ায় উন্নয়ন কাজ চলমান থাকা গ্যাস অবকাঠালমার সালথ 
সম্পস্ক্ট ত জীবনচলক্রর সলব্টাচ্চ স্নগ্টমলনর পস্রমার তাস্্বেকভা-
রব অনমুালনর জন্য, উন্নয়ন কাজ চলমান থাকা গ্যাস রাস্ম্টনাল 
ও পাইপলাইন স্েলয় এস্শয়ায় আমোস্ন করা রযলত পালর এমন 
গ্যালসর রমার পস্রমার GEM স্হলসব কলরলে স্নম্নস্লস্খত অনমুা-
রনর স্ভস্ত্লত: (1) বত্ট মালন উন্নয়ন করা হলচ্ছ এমন সকল গ্যাস 

অবকাঠালমা স্নস্ম্টত হলব, (2) সকল অবকাঠালমা পূর্ট আয়ুষ্াল 
্লর পূর্ট সষেমতায় ব্যবহার করা হলব, এবং (3) নতুন রাস্ম্টনাল 
ও পাইপলাইনগুললার জীবনকাল হলব 50 বের। গ্যাস রাস্ম্টনাল ও 
পাইপলাইলনর জীবনকাল সম্পলক্ট  খুব সামান্য ডারা পাওয়া যায় 
কারর রযগুললা স্নস্ম্টত হলয়লে তার অস্্কাংলশরই এখলনা রময়াে 
রশষ হয়স্ন; 50 বের হললা GEM-এর ডারার উপর স্ভস্ত্ কলর 
করা একটি রষেরশীল অনমুান। জাতীয় জ্ালাস্ন প্রযুস্ক্ত পরীষো-
গার স্বস্ভন্ন পস্রস্স্স্তর সালথ সম্পস্ক্ট ত 20-বের ও 100-বের 
সময়কাললর জীবনচলক্র হওয়া স্নগ্টমলনর মলডল ততস্র কলরলে, 
যার মল্্য রলয়লে রাস্শয়া রথলক চীলন পাইপলাইন স্েলয় গ্যাস 
রপৌঁোলনা, অলস্টস্লয়া রথলক চীলন LNG পাঠালনা, এবং যুক্তরা্রে 
রথলক চীলন LNG পাঠালনা (NETL 2019)। প্রথম েশৃ্যকল্পটি 
পাইপলাইন স্েলয় আমোস্ন করা গ্যালসর সালথ সম্পস্ক্ট ত জীব-
নচলক্র হওয়া স্নগ্টমলনর পস্রমার অনমুালনর জন্য ব্যবহার করা 
হলয়লে, এবং রাস্ম্টনাললর মা্্যলম আমোস্ন করা LNG-র সালথ 
সম্পস্ক্ট ত জীবনচলক্র হওয়া স্নগ্টমলনর পস্রমার অনমুালনর জন্য 
পরবতমী ে’ুটি েশৃ্যকলল্পর গড় ব্যবহার করা হলয়লে

সারশণ 3: শিশনময়াগ অন�ুামনর জন্ ি্িহৃত গ্াস অিকাঠাম�ার খরচ

গ্াস অিকাঠাম�া ধরন খরচ উৎস
স্বে্ুযৎ রকন্দ্র সমস্ন্বত-চক্র $630/kW 

a (IEA 2020c, পৃষ্া 418)

স্বে্ুযৎ রকন্দ্র অন্যান্য $482/kW 
b (IEA 2020b, পৃষ্া 43; IEA 2020d, পৃষ্া 418)

আমোস্ন রাস্ম্টনাল উপকূলল $274/রন 
c (IGU 2018, পৃষ্া 53)

আমোস্ন রাস্ম্টনাল ভাসমান $129/রন 
d (IGU 2018, পৃষ্া 54)

রপ্াস্ন রাস্ম্টনাল ভূস্মলত (স্রেনস্ফল্ড) $1501/রন 
e (IGU 2018, পৃষ্া 25)

রপ্াস্ন রাস্ম্টনাল ভূস্মলত (ব্াউনস্ফল্ড) $458/রন 
f (IGU 2018, পৃষ্া 25)

রপ্াস্ন রাস্ম্টনাল ভাসমান $1501/রন 
g (IGU 2018 পৃষ্া 25; OIES 2019, পৃষ্া 16)

পাইপলাইন প্রলযাজ্য নয় $5033/স্মরার 
h (Smith 2020, পৃষ্া 2)

গনাট
a.   চীন ও ভারলতর সমস্ন্বত-চলক্রর প্্যালন্টর জন্য করা (IEA 2020c, পৃষ্া 418) অনমুালনর গড় মালনর স্ভস্ত্লত৷
b.   (IEA 2020c) রথলক GEM-এর এশীয় সমস্ন্বত-চলক্রর প্্যালন্টর জন্য করা অনমুালনর স্ভস্ত্লত, (IEA 2020b, পৃষ্া 43) এ উপস্াপন করা CC প্্যান্ট এবং উন্কু্ত-চক্র/
অভ্যন্তরীর েহন প্্যালন্টর গড় একরাস্ত্রর খরলচর ম্্যকার অনপুাত অনযুায়ী রকিল করা।

c.   (IGU 2018, পৃষ্া 53) অনযুায়ী 2017 সাললর উপকূলীয় LNG আমোস্ন সষেমতার গড় তবস্বিক খরলচর স্ভস্ত্লত।
d.   (IGU 2018, পৃষ্া 54) অনযুায়ী 2017 সাললর ভাসমান আমোস্ন রাস্ম্টনাললর সষেমতার গড় তবস্বিক খরলচর স্ভস্ত্লত।
e.   (IGU 2018, পৃষ্া 25) অনযুায়ী 2017 সাললর উপকূলীয় স্রেনস্ফল্ড রপ্াস্ন রাস্ম্টনাললর সষেমতার গড় তবস্বিক খরলচর স্ভস্ত্লত।
f.   (IGU 2018, পৃষ্া 25) অনযুায়ী 2017 সাললর উপকূলীয় ব্াউনস্ফল্ড রপ্াস্ন রাস্ম্টনাললর সষেমতার গড় তবস্বিক খরলচর স্ভস্ত্লত।
g.   (IGU 2018, পৃষ্া 25) অনযুায়ী 2017 সাললর উপকূলীয় স্রেনস্ফল্ড রপ্াস্ন রাস্ম্টনাললর সষেমতার গড় তবস্বিক খরলচর স্ভস্ত্লত। (OIES 2019, পৃষ্া 16) জানলত 
রপলরলে রয ভাসমান রপ্াস্ন রাস্ম্টনাললর খরচ উপকূলীয় রাস্ম্টনাললর খরলচর প্রায় একই সীমার মল্্য পলড়, এবং অস্্কাংশ নতুন ভাসমান সষেমতা স্রেনস্ফলল্ডর বলল 
অনমুান করা হলচ্ছ।

h.   2020 সালল যুক্তরাল্রে নতুন পাইপলাইন স্নম্টার খরলচর জন্য (Smith 2020, পৃষ্া 2) এর অনমুালনর স্ভস্ত্লত, এবং চীন োড়া পূব্ট এশীয় সব রেলশর 
জন্য প্রলয়াগ করা হলয়লে৷ েস্ষের এশীয় রেশগুললার (ও চীলনর) জন্য, ভারলত প্রচস্লত পাইপলাইলনর গড় খরচ 687 ডলার/স্মরার এর উপর স্ভস্ত্ 
কলর একটি আঞ্চস্লক অনমুান প্রলয়াগ করা হলয়লে। েস্ষের-পূব্ট এস্শয়ার রেশগুললার জন্য, ইল্ালনস্শয়ায় প্রচস্লত পাইপলাইলনর গড় খরচ 1330 ডলার/
স্মরার এর উপর স্ভস্ত্ কলর একটি আঞ্চস্লক অনমুান প্রলয়াগ করা হলয়লে।

https://globalenergymonitor.org/projects/global-gas-plant-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-fossil-infrastructure-tracker/
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