
বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পবিদর্ শি 

 

ভাষণ 

 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী 

 

শর্খ হাবসিা 

 

ভিি িং-৬, িাংলাদদর্ সবিিালয়, ঢাকা, বৃহস্পবিিাি, ২৬ চিত্র ১৪২১, ০৯ এবপ্রল ২০১৫ 

 

বিসবমল্লাবহি িাহমাবিি িাবহম 

 

সহকমীবৃন্দ, 

সবিিবৃন্দ, 

মন্ত্রণালদয়ি কম শকিশা ও সংস্থা প্রধািগণ, 

উপবস্থি সুবধমণ্ডলী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

বিদ্যুৎ জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পবিদর্ শি অনুষ্ঠাদি উপবস্থি সকলদক আবম শুদভচ্ছা জািাবচ্ছ। গি 

িছদিি ৬ই শেব্রুয়াবি আপিাদদি সাদে প্রেমিাি মিবিবিমদয়ি সুদ াগ হদয়বছল। আজ বিিীয়িাদিি মি এ মন্ত্রণালয় 

পবিদর্ শি কিবছ। আবম আর্া কবি, এ মিবিবিময় মন্ত্রণালদয়ি কাজদক আিও গবির্ীল কিদি। ‘‘২০২১ সাদলি মদে 

সিাি জন্য বিদ্যুৎ’’ এি লক্ষ্ুমাত্রা ূরিণ এিং জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ খাদি রুপকল্প ২০২১ িাস্তিায়ি আিও একধাপ 

এবগদয়  াদি। 

গি ছয় আমিা বিদ্যুৎ উৎপাদি ক্ষ্মিা ১৩ হাজাি ২৬৫ শমগাওয়াদে উন্নীি কিদি শপদিবছ। গ্যাস উৎপাদি 

শিদে দাবেদয়দছ ২ হাজাি ৫০০ বমবলয়ি ঘিফুদে। শদদর্ি মানুষ শলাড শর্বডং এি দূবি শসহ  ন্ত্রণা শেদক মুবি শপদয়দছ। 

কলকািখািায় উৎপাদি শিদেদছ। বিদ্যুৎ ও জ্বালাবি খাদিি এই বির্াল অজশদিি দাবিদাি আপিািা। এজন্য আবম 

বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এিং এি আওিাধীি প্রবিষ্ঠািসমূদহি সকল কম শকিশা-কম শিাবিদক 

আন্তবিকভাদি ধন্যিাদ জািাবচ্ছ। 

বপ্রয় সহকমীবৃন্দ, 

সি শকাদলি সি শদেষ্ঠ িাঙাবল, জাবিি বপিা িঙ্গিন্ধু শর্খ মুবজবুি িহমাি সদ্য স্বাধীি, যুদ্ধ বিধ্বস্ত শদদর্ি 

অিকাঠাদমা ও আে শ-সামাবজক উন্নয়দি বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ খািদক সদি শাচ্চ অগ্রাবধকাি বদদয়বছদলি। 

বিবি ১৯৭২ সাদলি ১লা শম শপ্রবসদডবিয়াল অড শাি (বপও-৫৯) জাবিি মােদম িাংলাদদর্ বিদ্যুৎ উন্নয়ি শিাড শ গঠি 

কদিি। মাত্র সাদে বিি িছদি বিদ্যুদিি উৎপাদি ক্ষ্মিা ৭০০ শমগাওয়াে হদি ১৪৬০ শমগাওয়াদে উন্নীি হয়। 

পার্াপাবর্ জাবিি বপিা ১৯৭৫ সাদলি ৯ আগস্ট শর্ল অদয়ল শকাম্পাবিি মাবলকািাধীি বিিাস, হবিগঞ্জ, 

চকলাসটিলা, িবর্দপুি ও িাখিািাদ গ্যাস শক্ষ্ত্র মাত্র ১ হাজাি ৭৮৬ শকাটি োকায় ক্রয় কদিি।  া বছল এক যুগান্তকািী 

বসদ্ধান্ত। 
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জাবিি বপিা শিদয়বছদলি বিজস্ব সম্পদ আহিদণি মােদম অে শনিবিক উন্নয়ি। বকন্তু ঘািকিা ১৯৭৫ সাদলি 

১৫ই আগস্ট সপবিিাদি িাঁদক হিুা কদি িাঁি শসই স্বপ্ন বিিঃদর্ষ কদি শদয়। বিদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজসম্পদ খািসহ 

শদদর্ি প্রবিটি শসক্টদি শিদম আদস স্থবিিিা। 

বপ্রয় সহকমীগণ, 

দীঘ শ ২১ িছি পি িাংলাদদর্ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সাদল পুিিায় সিকাি গঠি কদি। আমিা আিাি বিদ্যুৎ ও 

জ্বালাবি খািদক শঢদল সাজাদিাি পদদক্ষ্প গ্রহণ কবি।  

আমিা ১৯৯৬ সাদল ‘পাওয়াি শসল’ গঠি কবি। শিসিকাবি খাদি বিদ্যুৎ উৎপাদি িীবিমালা প্রণয়ি কবি। এ 

খাদি স্বচ্ছিা ও জিািবদবহিা প্রবিষ্ঠা কবি। শিসিকাবিখাদি শদদর্ প্রেম হবিপুি ৩৬০ শমগাওয়াে বিদ্যুৎ শকন্দ্র 

‘পাওয়াি শসদল’ি মােদম িাস্তিায়ি কিা হয়। আমিা বিদ্যুৎ উৎপাদি ক্ষ্মিা ৪৩০০ শমগাওয়াদে উন্নীি কবি। 

গ্যাস অনুসন্ধাি ও উৎপাদি বৃবদ্ধদি আমিা িািামুখী পদদক্ষ্প শিই। ’৯৬-২০০১ শময়াদদ আমিা ১ হাজাি 

৬৪৩ লাইি বকদলাবমোি ২-বড সাদভ শি কাজ সম্পন্ন কবি। ৩টি িতুি গ্যাসদক্ষ্ত্র আবিষ্কাি কবি। বকন্তু পিিিী বিএিবপ-

জামাি শজাে উন্নয়দিি এ ধািািাবহকিা আি ধদি িাদখবি। 

বপ্রয় সহকমীবৃন্দ, 

আমিা  খি ২০০৯ সাদল সিকাি গঠি কবি িখি সািাদদর্ বিএিবপ-জামাি শজাে আি িত্ত্বািধায়ক 

সিকাদিি শিদখ  াওয়া অিলািস্থায় বিমবিি। চদবিক গদে ১০-১২ ঘন্টা শলাড শর্বডং। গ্যাদসি িীব্র সংকে। কৃবষ, 

বর্ল্প-কল-কািখািায় উৎপাদি িন্ধ হদয়  াওয়াি উপক্রম।  

িািা ৭ িছদি শকাি বিদ্যুৎ উৎপাদি িাোয়বি। িিং আমাদদি শিদখ  াওয়া ৪৩০০ শমগাওয়াে বিদ্যুৎ 

উৎপাদি কবমদয় ৩২০০ শমগাওয়াদে বিদয় আদস। 

আমিা বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধাদি িাৎক্ষ্বণক, স্বল্প, মে ও দীঘ শ শময়াবদ পবিকল্পিা গ্রহণ কবি। পুিাদিা বিদ্যুৎ 

শকন্দ্রগুদলা িাৎক্ষ্বণকভাদি সংস্কাি কবি। িতুি বিদ্যুৎ শকন্দ্র বিম শাণ শুরু কবি। গ্যাসবভবিক বিদ্যুৎ উৎপাদদিি 

পার্াপাবর্ বডদজল, োদি শস অদয়ল, কয়লা, পািমাণবিক র্বি, িিায়িদ াগ্য জ্বালাবি ও আঞ্চবলক সহদ াবগিাি 

মােদম বিদ্যুৎ উৎপাদি বৃবদ্ধি পদদক্ষ্প শিই। 

পার্াপাবর্ গ্যাদসি িাবহদা ও শ াগাদিি সমন্বয় সাধদিি জন্য অনুসন্ধাি, উদিালি, সঞ্চালি এিং বিিিদণ 

স্বল্প, মে ও দীঘ শদময়াদী পবিকল্পিা গ্রহণ কবি। 

গি ৬ িছদি আমিা িতুি ৭৭টি বিদ্যুৎ শকন্দ্র বিম শাদণি জন্য ুকবি স্বাক্ষ্ি কদিবছ। ৬৮টি িতুি বিদ্যুৎ শকন্দ্র 

বিম শাণ কিা হদয়দছ  া শদদর্ি ইবিহাদস এক অিন্য দৃষ্টান্ত। 

আমিা ২০২১ সাল িাগাদ ২৪ হাজাি শমগাওয়াে এিং ২০৩০ সাল িাগাদ   ৪০ হাজাি শমগাওয়াে বিদ্যুৎ 

উৎপাদদিি পবিকল্পিা গ্রহণ কদিবছ। িামপাদল ১ হাজাি ৩২০ শমগাওয়াদেি কয়লাবভবিক বিদ্যুৎ শকন্দ্র স্থাপদিি জন্য 

Bangladesh-India Friendship Power Company গঠি কিা হদয়দছ। 

আমিা সিকাবি ও শিসিকাবিখাদি ১ হাজাি ৪২৬ শমগাওয়াে কয়লাবভবিক বিদ্যুৎ শকন্দ্র স্থাপদিি ুকবি 

স্বাক্ষ্ি কদিবছ। মািািিাবে ১২০০ শমগাওয়াে কয়লাবভবিক বিদ্যুৎ শকদন্দ্রি জন্য JICA’ি সাদে ঋণ ুকবি স্বাক্ষ্ি 

হদয়দছ। আমিা মদহর্খালীদি ৪৮০০ শমগাওয়াে ক্ষ্মিাি ৪টি কয়লাবভবিক বিদ্যুৎ শকন্দ্র স্থাপদিি উদদ্যাগ বিদয়বছ।  

গি ছয় িছদি আমিা ১৫০০ বকদলাবমোি সঞ্চালি লাইি এিং ৫৪ হাজাি বকদলাবমোি বিিিণ লাইি বিম শাি 

কদিবছ। ৫৪ লক্ষ্ িতুি সংদ াগ প্রদাি কিা হদয়দছ। সাদে ৩ শকাটি মানুষ িতুি বিদ্যুৎ সুবিধাি আওিায় এদসদছ। 

বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জিদগাষ্ঠীি সংখ্যা ৭০ র্িাংদর্ উন্নীি হদয়দছ।  

আমিা িিায়িদ াগ্য জ্বালাবি হদি বিদ্যুৎ উৎপাদিদক অগ্রাবধকাি বদদয়বছ। ইদিামদে শেকসই ও 

িিায়িদ াগ্য জ্বালাবি উন্নয়ি কর্তশপক্ষ্ আইি প্রণয়ি কদিবছ। ৩৫ লক্ষ্ শসালাি শহাম বসদস্টম স্থাপি কিা হদয়দছ। েদল 

অেবগ্রড এলাকাি প্রায় ১ শকাটি মানুষ শসৌি বিদ্যুৎ সুবিধা পাদচ্ছ।  

আমিা বিপাবক্ষ্ক ও আন্তজশাবিক সহদ াবগিাি বদদক গুরুত্বাদিাপ কিবছ। শভোমািা-িহিমপুি ৪০০ শকবভ 

সঞ্চালি ও বগ্রড উপদকন্দ্র লাইি বিম শাদণি মােদম ভািি শেদক প্রােবমকভাদি ৫০০ শমগাওয়াে বিদ্যুৎ আমদাবি 
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কিা হদচ্ছ। আিও ৬০০ শমগাওয়াে বিদ্যুৎ আমদাবি প্রবক্রয়াধীি িদয়দছ। পার্াপাবর্ শিপাল ও ভূোি শেদক জলবিদ্যুৎ 

আমদাবিি প্রদিষ্টা অব্যাহি আদছ। আমাদদি প্রদিষ্টায় গি িছি িদভম্বদি কাঠমুন্ডুদি অনুবষ্ঠি সাকশ র্ীষ শ সদমেললদি 

“SAARC Framework Agreement for Energy Cooperation (Electricity)” 

স্বাক্ষ্বিি হদয়দছ।  

আমিা িাবর্য়াি সাদে পািমাণবিক বিদ্যুৎ শকন্দ্র স্থাপদিি বিপাবক্ষ্ক ুকবি স্বাক্ষ্ি কদিবছ। পািিাি রূপপুদি 

পািমাণবিক বিদ্যুৎ শকন্দ্র বিম শাদণি কাজ িলদছ। পািমাণবিক শকন্দ্র শেদক ২০২১ সাদলি মদে ২ হাজাি এিং ২০৩০ 

সাদলি মদে ৪ হাজাি শমগাওয়াে বিদ্যুৎ উৎপাদদিি পবিকল্পিা আমাদদি িদয়দছ। 

বপ্রয় সহকমীবৃন্দ,  

আমিা সুন্দলপুি, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ গ্যাস শক্ষ্ত্র আবিস্কাি কদিবছ। এই বিিটি আবিস্কৃি গ্যাসদক্ষ্ত্রসহ 

অন্যন্য উন্নয়ি কূপ এিং ওয়াকশওভাি কা শক্রদমি মােদম অবিবিি ৭৫০ বমবলয়ি ঘিফুে গ্যাস উৎপাদি বৃবদ্ধ কিা 

সম্ভি হদয়দছ।  

গি িছি িদভম্বদি আবম বিবিয়ািা গ্যাস বেল্ড সম্প্রসািণ এিং বিবিয়ািা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালি পাইপ লাইদি 

গ্যাস সিিিাহ উদিাধি কদিবছ। আমিা ৭০৬ বকদলাবমোি িতুি ট্রািবমর্ি লাইি স্থাপি কদিবছ। ইদিামদে গ্যাস 

শিেওয়াকশ বিভাগীয় র্হি িাজর্াহীদি সম্প্রসািণ কিা হদয়দছ। হাটিকুমরুল-শভোমাো পাইপলাইদিি কাজ শর্ষ হদল 

শদদর্ি দবক্ষ্ণ-পবিমাঞ্চদল গ্যাস সিিিাহ সম্প্রসাবিি হদি। 

জািীয় গ্যাস সঞ্চালি বগ্রদডি পবিিালি িাপ ও পাইপলাইিসমূদহি কুাপাবসটি বৃবদ্ধি জন্য হবিগদঞ্জি মুিাই 

এিং ব্রাহ্মণিাবেয়াি আশুগদঞ্জ কদম্প্রসি শষ্টর্ি স্থাপি কিা হদয়দছ। োঙ্গাইল শজলাি এদলঙ্গায় আিও একটি কদম্প্রসি 

শষ্টর্ি স্থাপদিি কাজ প্রায় শর্ষ প শাদয় িদয়দছ। এিেদল বিদ্যুৎদকন্দ্রসহ কল-কািখািা সমূদহ সঠিক িাদপ গ্যাস 

সিিিাহ কিা সম্ভি হদচ্ছ। গ্রাহকদদি শভাগাবন্ত লাঘি হদচ্ছ।  

বপ্রয় সহকমীগণ, 

শদর্ দ্রুি উন্নবিি বদদক এবগদয়  াদচ্ছ িদলই জ্বালাবিি িাবহদা বদি বদি িােদছ। বিএিবপ-জামাি শজাে এিং 

িত্ত্বািধায়ক সিকাি অিীদি জ্বালাবি খাদিি উন্নয়দি শকাি কা শক্রম গ্রহণ কদিবি। এিেদল আমাদদিদক স্বল্প সমদয়ি 

মদে বির্াল িাবহদা ূরিণ কিদি হদচ্ছ। 

 চদবিক ৫০০ বমবলয়ি ঘিফুে ক্ষ্মিাি এলএিবজ োবম শিাল স্থাপদিি জন্য বসঙ্গাপুদিি সাদে ুকবি স্বাক্ষ্বিি 

হদয়দছ। িিশমাদি িািা Met-ocean Study সহ অন্যান্য জবিপকাজ শুরু  কদিদছ। এ সকল কাজ শর্ষ হদল 

২০১৭ সাল িাগাদ এলএিবজ আমদাবি কিা হদি। শপদট্রািাংলা স্থলবভবিক আিও ১টি এলএিবজ োবম শিাল স্থাপদিি 

উদদ্যাগ বিদয়দছ। 

আমিা ভািি ও বময়ািমাদিি সাদে সমুদ্র বিদিাধ বিষ্পবিি মােদম িঙ্গদপাসাগদি বির্াল সমুদ্র এলাকাি 

মাবলকািা অজশি কদিবছ। এ সম্পদ কাদজ লাগাদি সমুদদ্র ব্যাপক বভবিক গ্যাস ও শিল অনুসন্ধাি এিং উৎপাদি 

কা শক্রম হাদি বিদয়বছ। ইদিামদে প্রদয়াজিীয় জবিপ কাজ সম্পাদদিি জন্য দিপত্র আহ্বাি কিা হদয়দছ। আমিা 

পািিশু  এলাকায় শিল/গ্যাস অনুসন্ধাি ও উৎপাদদিি কম শপবিকল্পিা গ্রহণ কদিবছ। শভালা, ময়মিবসংহ ও সুিমা 

শিবসদি গ্যাস অনুসন্ধাি কা শক্রম শজািদাি কিা হদয়দছ। 

গ্যাদসি অনুসন্ধাদিি জন্য িাদপস 2D ও 3D বসসবমক সাদভ শ কিদছ। গি   ৬ িছদি ১ হাজাি ৮৭৩ লাইি 

বকদলাবমোি 2D সাদভ শ এিং ১ হাজাি ৪৪৭ িগ শ বকদলাবমোি 3D বসসবমক সাদভ শ সম্পন্ন হদয়দছ। ২০১৭ সাদলি 

মদে অিবর্ষ্ট সম্ভািিাময় এলাকায় 2D সাদভ শ সম্পন্ন কিা সম্ভি হদি।  

িাদপদসি দক্ষ্িা বৃবদ্ধি জন্য আমিা ৩টি িতুি বিগ সংগ্রহ কদিবছ। িিশমাদি িাদপদসি বিগ সংখ্যা 

দাঁবেদয়দছ ৬টিদি। িাবর্য়াি জািীয় প্রবিষ্ঠাি গ্যাজপ্রদমি মােদম ১০টি কূপ খিি কিা হদয়দছ। এিেদল ১১০ বমবলয়ি 

ঘিফুে গ্যাস জািীয় বগ্রদড যুি হদয়দছ। গ্যাজপ্রদমি মােদম আিও ৪টি কূপ খিদিি বিষয়টি আগামী ২/৩ মাদসি 

মদে চূোন্ত হদি। িাদপসদক আিও র্বির্ালী কিদি শ ৌে অংর্ীদাবিদত্ব একটি কম শপবিকল্পিা অবিদিই প্রণয়ি কিা 

হদচ্ছ। 
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গ্যাস অপিয় শিাদধি জন্য ২০১৮ সাদলি মদে ৩ লক্ষ্ বপ্রদপইড গ্যাস বমোি স্থাপি কিা হদি। প্রাকৃবিক 

গ্যাদসি উপি বিভ শির্ীলিা কমাদি ২০১৮ সাদলি মদে শদদর্ি ৭০% জিগণদক এলবপবজ’ি আওিায় আিদি 

ইদিামদে শকৌর্লপদত্রি খসো প্রণয়ি কিা হদয়দছ। 

বপ্রয় সহকমীবৃন্দ,  

শদদর্ আবিষ্কৃি ৫টি কয়লা শক্ষ্দত্রি ৩.৫ বিবলয়ি শমবট্রক েি কয়লা মজুদ িদয়দছ। আমিা শদর্ীয় কয়লা 

বদদয় ২০২১ সাদলি মদে ১১০০ শমগাওয়াে বিদ্যুৎ উৎপাদি পবিকল্পিা হাদি বিদয়বছ। 

ইদিামদে িেপুকুবিয়া কয়লা খবিি Water Modeling Study সম্পন্ন হদয়দছ। জামালগঞ্জ 

কয়লা খবিদি কয়লা স্তদিি বভিদি োকা বমদেি গ্যাস উদিালদিি জন্য িতুি প্রযুবি Coal Bed Methane 

এি জন্য পিামর্ শক বিদয়াগ কিা হদচ্ছ। মেপাো কঠিি বর্লা শেদক উদিাবলি বর্লা পদ্মাদসতু সহ িে িে 

অিকাঠাদমাদি ব্যিহাি কিাি উদদ্যাগ গ্রহণ কিা হদয়দছ। 

আমিা িট্টগ্রাম-ঢাকা শিল পবিিহি পাইপ লাইি ও কাঞ্চি শসতু শেদক হ িি র্াহজালাল আন্তজশাবিক 

বিমাি িন্দি প শন্ত শজে ফুদয়ল সিিিাহ পাইপলাইি বিম শাদণি উদদ্যাগ বিদয়বছ। িট্রগ্রাম র্াহ আমািি  বিমািিন্দদি 

হাইদেে বসদস্টম িা এ এিং হ িি র্াহজালাল আন্তজশাবিক বিমাি িন্দদি হাইদেে বসদস্টম বিগুণ কিা হদয়দছ। বসদলে 

ওসমািী বিমািিন্দদি হাইদেে বসদস্টদমি কাজ শর্ষ হদয়দছ  া অবিদিই উদিাধি কিা। 

আমিা ভািদিি নুমালীগে শেদক পাইপলাইি ও শিৌপদে িাঘািাবেদি শিল আমদাবিি পবিকল্পিাও হাদি 

বিদয়বছ। ২০১৬ সাদলি মদে এটি িাস্তিাবয়ি হদি। 

বপ্রয় সহকমীবৃন্দ, 

আমিা রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ িাস্তিায়দিি মােদম জাবিি বপিাি অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন কিদি 

িাই। আি এজন্য সকলদক শদদর্ি উন্নয়দি আিও বিদিবদি হদি হদি। গি ছয় িছদি আপিািা এ মন্ত্রণালদয়ি প্রবিটি 

শসক্টদিি উন্নয়দি বিিলস পবিেম কদিদছি। ব্যাপক সেলিা অজশি কদিদছি। আমাি প্রিুার্া, সােদেি এ 

ধািািাবহকিা আপিািা অব্যাহি িাখদিি। 

আজ িাংলাদদর্ প্রবিটি শসক্টদি এবগদয়  াদচ্ছ। অে শনিবিক উন্নয়দিি এই দূি শাি গবিদক আমাদদি ধদি িাখদি 

হদি। আসুি, এজন্য সকদল কাঁদধ কাঁধ বমবলদয় শদদর্ি উন্নয়দি বিদিবদি হই। িাংলাদদর্দক জাবিি বপিাি স্বদপ্নি 

শসািাি িাংলায় পবিণি কবি। 

সকলদক আিািও ধন্যিাদ জাবিদয় আমাি িিব্য এখাদিই শর্ষ কিবছ। 

 

শখাদা হাদেজ 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাদদর্ বিিজীিী শহাক। 
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