
ইউরিয়া সাি কািখানা ঘ াড়াশাল, নিরসিংদী হতে রনর্ গে দূরিে বর্জগয পারন  

জর্জরবক প্ররিয়ায় ঘশাধতনি লতযয পরিচারলে র্তবিণা কাতর্জি প্ররেতবদন। 

 

 

 

“পরিতবশ ভািসাম্য িযায় ইউরিয়া সাি কািখানা ঘ াড়াশাল, নিরসিংদী এি দূরিে বর্জগয পারন জর্জরবক প্ররিয়ায় 

ঘশাধন” এি লতযয র্তবিণা কার্ গিম পরিচালনাি র্জন্য রশল্প মন্ত্রণালতয়ি রশল্প উন্নয়ন ও র্তবিণা সমন্বয় করমটি 

(IDRCC) কর্তগক গৃরহে টিআইরসআই এি কনতসপ্ট ঘপপাি ঘমাোতবক পরিচারলে র্তবিণা কাতর্জি প্ররেতবদন 

প্রস্তুে কিা হয়।  

 

ভুরমক াঃ  

নিরসিংদী ঘর্জলাি পলাশ উপতর্জলায় অবরিে ইউরিয়া সাি কািখানা রলিঃ (ইউএফএফএল ) এবিং পলাশ ইউরিয়া 

সাি কািখানা রলিঃ(রপইউএফএফএল )  দুটি কািখানা হতে রনর্ গে েিল বর্জগয একটি ঘলগুতন সিংগৃহীে হয়। এ েিল 

বর্জগযতে প্রচুি পরিমাতন অযাতমারনয়া থাতক। বতর্জগয অযাতমারনয়াি র্াঢ়ত্ব ঘবরশ থাকায় উহা পারন ঘথতক বাোতস 

রনিঃসরিে হয় এবিং ঘলগুন ও ঘেতনি আশপাশ এলাকায় ছরড়তয় পতড়। ঝাঁঝাতলা র্ন্ধযুক্ত অযাতমারনয়া গ্যাস এলাকাি 

বারসন্দাতদি শ্বাস-প্রশ্বাতস রবঘ্ন সৃরি কতি এবিং র্জন-র্জীবন অরেষ্ঠ কতি ঘোতল। দী গরদতনি পরিতবশর্ে এ দূিবিা 

রনিসন কিা অেযাবশ্যকীয় হতয় পতড়।  

 

র্ে ৪ ঘফব্রুয়ািী, ২০১৬ইিং োরিতখ রশল্প মন্ত্রণালতয়ি যুগ্মসরচব (আস) ঘমািঃ শহীদ বখরেয়াি আলম, ড. যুবাতয়ি 

োরিক আলম ঘচৌধুিী, এনভায়িনতমন্ট ঘেশারলস্ট ও েৎকালীন পরিচালক (উৎপাদন ও র্তবিণা), রবরসআইরস 

ইউরিয়া সাি কািখানা রলিঃ, ঘ াড়াশাল, নিরসিংদী পরিদশ গতন এতল োঁিা কািখানাি েিল বতর্জগযি এই বাস্তব দূিবিা 

অবতলাকন কতিন। পরিদশ গনকাতল ঘশাধন প্ররিয়াি মাধ্যতম রনর্ গে েিতলি এযাতমারনয়াি দূর্ গন্ধ করমতয় সহনীয় 

পর্ গাতয় আনাি রনরমতে প্রতয়ার্জনীয় র্তবিণা ও উন্নয়ন মূলক কার্জ কিাি র্জন্য োঁিা ঘমৌরখকভাতব টিআইরসআইতক 

রনতদ গশনা প্রদান কতিন। পিবরেগতে ০৯/০৩/২০১৬ইিং োরিতখ অনুরষ্ঠে রশল্প মন্ত্রণালতয়ি রশল্প উন্নয়ন ও র্তবিণা 

সমন্বয় করমটিি (IDRCC) র্তেীয় সভায় আতলাচয রবিয়টি উপিারপে হয়।  

২৫/০২/২০১৬ইিং োরিতখ পরিচালক (উৎপাদন ও র্তবিণা) টিআইরসআই এ আর্মন কিতল রেরন টিআইরসআই’ি 

রনব গাহী পরিচালক, ইউরিয়া সাি কািখানা রলিঃ এি ব্যবিাপনা পরিচালক এবিং এনালাইটিকযাল ঘকরমরি এন্ড 

এনভায়িনতমন্টাল সাইন্স (এরসইএস) রবভাতর্ি রবভার্ীয় প্রধাতনি সাতথ সিংরযপ্ত সভায় োৎযরণকভাতব কাতর্জি 

প্রকৃে লযয ও কম গপদ্ধরে (Methodology) রনধ গািণ কিা হয়। একই সাতথ ইউরিয়া সাি কািখানা রলিঃ এি 

ব্যবিাপনা পরিচালক এি সহতর্ারর্োয়  ইউএফএফএল এি ইফুলুয়যান্ট রপট ও ঘলগুতনি প্রথম েিল বতর্জগযি নমুনা 

সিংগ্রহ কতি কাতর্জি সূচনা কিা হয়। এরসইএস রবভাতর্ি রবদ্যমান ল্যাব সুরবধারদ ব্যবহাি কতি অত্র রবভাতর্ কম গিে 

রনম্নরলরখে কম গকেগাবৃন্দতক এই র্তবিণা ও উন্নয়ন কার্ গিম পরিচালনাি উতেতশ্য রনতয়ারর্জে কিা হয়িঃ 

১. ঘমা হারমদুল হক, অরেরিক্ত প্রধান িসায়নরবদ 

২. ঘমাহাম্মদ র্জাতহদ ঘহাতসন আনসািী, িসায়নরবদ  

৩. আ ন ম আল-িার্জী, িসায়নরবদ 

৪. এখতে খাইরুল, উপ-সহকািী িসায়নরবদ 

 

পৃষ্ঠা- ১/১০ 



কািখানা েিল বতর্জগযি টাইম কতপারর্জট স্যাপল সিংগ্রহ, রবরভন্ন সমতয় ঘলা-ঘমর্জািতমন্ট, বতর্জগযি জবরশিয 

রনধ গািতনি র্জন্য দূিক প্যািারমটাি সমূতহি র্াঢ়ত্ব রনণ গয়, রনর্ গে এরসরডক বর্জগয দ্বািা অযাতমারনয়া সম্মৃধ্য েিল 

বর্জগযতক প্রশরমে কিা, ওতর্জান দ্বািা বতর্জগযি অযাতমারনয়াতক ভাঙ্গা, েিল বর্জগযতক রবরভন্ন মাত্রায় ডাইলুযশন কতি 

োি মতধ্য কতয়কটি প্রর্জারে জশবাতলি বৃরদ্ধ পর্ গতবযণ, কািখানা বন্ধ অবিায় ঘলগুতন র্জমাকৃে েিল বতর্জগযি জবরশিয 

পরিবেগন পর্ গতবযণ এবিং পাশ্বগবেী নদীি পারনি সাতথ তুলনা ইেযারদ কাতর্জি মাধ্যতম প্রথম ধাতপি র্তবিণা 

কার্ গিমটি অতটাবি, ২০১৬ইিং পর্ গন্ত পরিচালনা কিা হয়।  

 

র্তবিণাি লক্ষ্যাঃ 

• ঘলগুন হতে রনর্ গে অযাতমারনয়াি কািতন সৃি দূর্ গন্ধ করমতয় আশপাশ এলাকায় স্বরস্তকি পরিতবশ 

রফরিতয় আনা 

• স্বল্প ব্যতয় ঘদশীয় জর্জরবক উপাতয় বর্জগয পরিতশাধন ব্যবিা র্তড় ঘোলা 

• েিল বর্জগয ও পরিতশারধে পারনি রবকল্প ব্যবহাি এবিং বর্জগযরিে অযাতমারনয়া পূনিঃরূদ্ধাতিি উপায় খ ুঁতর্জ 

ঘবি কিা ইেযারদ। 

 

কম গপদ্ধরে (Methodology): 
উতেরখে লযযসমূহ বাস্তবায়তনি উতেতশ্য রনম্নরলরখে রেনটি ধাতপ র্তবিণা কার্জ পরিচালনাি পরিকল্পনা 

গ্রহন কিা হয়িঃ  

 

১ম ধাপিঃ েিল বতর্জগযি জবরশি রনরূপণ ও ঘবঞ্চ ঘেল পিীযা  

➢ ইউরিয়া সাি কািখানা রলিঃ (ইসাকা) ও পলাশ ইউরিয়া সাি কািখানা রলিঃ (পইসাকা) এি হতে 

রনর্ গে েিল বতর্জগযি পরিমান ও রবরভন্ন দূিণ প্যািারমটাি রনন গয় 

➢ ঘবঞ্চ ঘেল পিীযাি মাধ্যতম ইউরিয়া ইসাকা ও পইসাকা এি পারন পরিতশাধন ঘকন্দ্র হতে রনর্ গে 

এরসড রিতর্জনাতিতটড ওয়াটাি দ্বািা ঘলগুতন র্জমাকৃে েিল বর্জগযতক প্রশরমে কিা 

➢ ঘবঞ্চ ঘেল পিীযাি মাধ্যতম বর্জগয পারনতে জশবাল উন্নয়তনি মাধ্যতম ঘশাধন প্ররিয়া পর্ গতবযন কিা। 

    
 

২ম ধাপিঃ পাইলট ঘেল ইটিরপতে পিীযা ও পর্ গতবযণ 

➢ ঘবঞ্চ ঘেল পিীযা সুরনরদ গি ও প্ররেষ্ঠা কিণ এবিং পাইলট ইটিরপ রডর্জাইন প্রস্তুে কিণ 

➢ পাইলট প্লাতন্ট অরেরিক্ত অযাতমারনয়া দূিণযুক্ত পারনতক এয়াি স্ট্রীরপিং এি মাধ্যতম অযাতমারনয়া 

কমাতনাি পিীযা পর্ গতবযন 

➢ ইসাকা ও পইসাকা এি হতে রনর্ গে েিল বতর্জগযি টাইম কতপারর্জট নমুনা এবিং কুরলিং ওয়াটাি ঘলা 

ডাউন সিংগ্রহ কতি টিআইরসআই ল্যাতব পাইলট ঘেল পিীযা দ্বািা  ঘশাধন প্ররিয়া পর্ গতবযন কিা  

➢ টিআইরসআই ল্যাতব পাইলট প্লাতন্ট নাইরিফাইিং এবিং রডনাইরিফাইিং প্ররিয়া  টাতনাি মাধ্যতম 

অযাতমারনয়া কমাতনাি পিীযা পর্ গতবযন কিা 

   

৩ম ধাপিঃ বাস্তব ইটিরপ রডর্জাইন প্রস্তুে কিণ 

➢ ঘবঞ্চ ঘেল ও পাইলট ঘেল পিীযালব্ধ েথ্য-উপাে , ইসাকা ও পইসাকাি ঘেন সমূতহি বাস্তব 

অবিা এবিং ভুরমর্ে অবিাতনি রভরেতে একটি ইটিরপ রডর্জাইন প্রস্তুে কিা   

➢ প্রস্তারবে রডর্জাইতনি মূল্যায়ন   

পৃষ্ঠা- ২/১০ 



প্রথম ধাতপ পরিচারলে কাতর্জি পর্ গতবযণিঃ 

“পরিতবশ ভািসাম্য িযায় ইউরিয়া সাি কািখানা ঘ াড়াশাল, নিরসিংদী এি দূরিে বর্জগয পারন জর্জরবক প্ররিয়ায় 

ঘশাধন” র্তবিণা কাতর্জি প্রথম ধাতপি কার্জ সপন্ন কিা হতয়তছ। র্তবিণা কাতর্জি অিংশ রহসাতব পিীযাি বণ গনা, 

পদ্ধরে, প্রাপ্ত েথ্য-উপাতেি উপি মন্তব্য সিংযুক্ত শীতট এবিং ফলাফল ও মোমে রনতম্ন উতেখ কিা হতলািঃ  

 

ফলাফলাঃ  

“ইউরিয়া সাি কািখানা, ঘ াড়াশাল, নিরসিংদী এি দূরিে বর্জগয পারন জর্জরবক প্ররিয়ায় ঘশাধন” র্তবিণা রবিতয় 

টিআইরসআই কর্তগক প্রথম ধাতপ ঘবশ রকছু পিীযা-রনিীযা কিা হতয়তছ। পিীযা-রনিীযায় রনম্নরলরখে ফলাফল 

পাওয়া র্ায়িঃ 

১. ইউরিয়া সাি কািখানাি ওয়াটাি রিটতমন্ট প্লাতন্টি কযাটায়ন ঘবতডি রি-ঘর্জনাতিশন বর্জগয নমুনা পারন দ্বািা 

ঘলগুতনি বর্জগয নমুনা পারনি প্রশমন প্রক্রিয় র ম ধ্যমম ক্রিম্নক্রলক্রিত ফল ফল প ওয়  য য়াঃ 

তরল বম য্য 

এ্য মম ক্রিয় র ম ত্র  

(ক্রপক্রপএ্ম as 

Nitrogen) 

তরল বম য্য 

পক্ররম ি 

প্রক্রত ঘন্ট য় 

(ঘি ক্রমট র/ঘন্ট ) 

কযাটায়ন ঘবতডি 

রি-ঘর্জনাতিশন বর্জগয 

প ক্রির পক্ররম ি 

(ঘি ক্রমট র/ঘন্ট ) 

প্রশমি কর র পর 

এ্য মম ক্রিয় র ম ত্র  কমমব  

প্রক্রত ঘন্ট য় 

(ক্রপক্রপএ্ম as Nitrogen) 

*ব াংল মেশ পক্ররমবশ অক্রিেপ্তর 

কর্তযক এ্য মম ক্রিয় র ্ন্য 

ক্রিি য ক্ররত স্ট্য ন্ড র্ য 

(ক্রপক্রপএ্ম as Nitrogen) 

১৬০৮৮ ৪০ ৪.৪ ১৪৩০ ৫০ 

* Environmental Conservation Rules, 1997 SCHEDULE-10 ও 12 মম ত মবক  

উপমরর তথ্য মেমক মেি  য য়, িমুি  তরল বম্যয এ্যমম ক্রিয় র ম ত্র  ব াংল মেশ স্ট্য ন্ড মর্র মেময় অমিক মবক্রশ। 

তমব ক্রিউট্র ল ইম্শি প্রক্রিয় য় এ্য মম ক্রিয় র ম ত্র  প্রক্রত ঘন্ট য় ১৪০০ ক্রপক্রপএ্ম কম মি  সম্ভব। 

 

২. ঘলগুতনি নমুনা বর্জগয পারন ২০ গুন পর্ গন্ত ডাইলুযশন কিা হতলও এতে জশবাল র্জােীয় উরিদ টিতক থাকতে পাতি 

না।  

 

সীমাবদ্ধোিঃ 

✓ ইউরিয়া সাি কািখানা এবিং পলাশ ইউরিয়া সাি কািখানা রনয়রমে চালু না থাকায় র্তবিণা কাতর্জি 

পরিকল্পনা মারফক েিল বতর্জগযি নমুনা সিংগ্রহ কিা সম্ভব হয় না ফতল র্তবিণা কার্ গিম রবরঘ্নে হয়। 

✓ এই র্তবিণাি পিবরেগ কার্ গিম পরিচালনাি র্জন্য পর্ গাপ্ত র্ন্ত্রপারে ও র্জনবতলি অভাব িতয়তছ।   

 

উপসিংহািিঃ 

১.  জর্জরবক প্ররিয়ায় বর্জগয পারন পরিতশাধন কিাি লতযয প্রথম পর্ গাতয় পারনতে অযাতমারনয়াি মাত্রা কমাতনা 

প্রতয়ার্জন। ইউরিয়া সাি কািখানা রলিঃ -এি ওয়াটাি রিটতমন্ট প্লাতন্টি কযাটায়ন ঘবতডি রি-ঘর্জনাতিশন বর্জগয 

বেগমাতন সিাসরি নদীতে ঘফলা হতে। এরসরডক রিতর্জনাতিতটড বর্জগয পারন নদীতে না ঘফতল  উক্ত কািখানাি 

ইফুলুয়যান্ট রপতট ঘনয়া হতল ঘলগুতন বর্জগয পারনি অযাতমারনয়াি  নমাত্রা ১০% প্রশমন কিা সম্ভব হতব। এতযতত্র  

ওয়াটাি রিটতমন্ট প্লাতন্টি রনউিালাইতর্জশন রপট হতে ইফুলুয়যান্ট রপট পর্ গন্ত রপরভরস পাইপ লাইন িাপন কতি 

এরসরডক রিতর্জনাতিতটড বর্জগয পারন র্াওয়াি ব্যবিা কিা প্রতয়ার্জন হতব। 

 

২.  মাত্রারেরিক্ত অযাতমারনয়াি কািতন সাি কািখানাি ঘলগুতনি নমুনা বর্জগয পারনতে ব্যবহৃে নমুনা জশবালসমূহ 

টিতক থাকতে পাতি না েতব কািখানা বন্ধ অবিায় রেন/চাি মাস অরেিান্ত হতল ঘলগুতনি পারনতে সবুর্জ 

জশবাল পরিলরযে হয়। এই র্তবিণা কার্ গিম সফল কিাি লতযয পিবরেগতে আিও উন্নে পিীযা-রনিীযা ও 

উন্নয়ন মূলক কার্জ পরিচালনা কিা প্রতয়ার্জন হতব। এ ব্যাপাতি বাতর্জতট অথ গ বিাতেি প্রতয়ার্জন হতব। 

পৃষ্ঠা- ৩/১০ 


