
৫৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মেন্দ্রের উন্দ্রবাধন এিং  

১৩০১ মেগাওয়াট ক্ষেতাসম্পন্ন ৫টি বিদ্যুৎ মেন্দ্রের  

বিবিপ্রস্তর স্থাপন উন্দ্রবাধন অনুষ্ঠান   

িাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

মেখ হাবসনা  

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাবিয়া, েবনিার, ২০ জুলাই ২০১৩, ০৫ শ্রািণ ১৪২০  

 

বিসবেল্লাবহর রাহোবনর রাবহে  

সহেেীবৃন্দ,  

সুবধেন্ডলী,  

বপ্রয় ব্রাহ্মণিাবিয়ািাসী,  

আসসালামু আলাইকুে।  

৫৩ মেগাওয়াট ক্ষেতার বিদ্যুৎ মেন্দ্রের উন্দ্রবাধন এিং ১ হাজার ৩০১ মেগাওয়াট ক্ষেতার ৫টি বিদ্যুৎ মেন্দ্রের বিবিপ্রস্তর 

স্থাপন অনুষ্ঠান্দ্রন উপবস্থত সেলন্দ্রে পবিত্র রেজান োন্দ্রসর আন্তবরে শুন্দ্রিচ্ছা জানাবচ্ছ।  

সুবধেন্ডলী,  

২০১০ সান্দ্রলর ১২ মে এেটি ৫৫ মেগাওয়াট ক্ষেতার বিদ্যুৎ মেে উন্দ্রবাধন েরন্দ্রত এখান্দ্রন এন্দ্রসবিলাে। তখন আরও 

বিদ্যুৎ মেে বনে মান্দ্রণর জন্য মিসরোরী খাতন্দ্রে আহ্বান জাবনন্দ্রয়বিলাে। আজ তা িাস্তন্দ্রি রূপ বনন্দ্রত যান্দ্রচ্ছ। মেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপােন 

বৃবিন্দ্রত এবগন্দ্রয় আসায় বিবিন্ন মেন্দ্রের বিবনন্দ্রয়াগোরীন্দ্রের ধন্যিাে জানাবচ্ছ।  

২০০৯ সান্দ্রলর ৬ জানুয়াবর আেরা যখন সরোন্দ্রর আবস তখন বিদ্যুৎ বিল ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। যবেও ২০০১ সান্দ্রল 

যখন ক্ষেতা হস্তান্তর েবর তখন ৪ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মরন্দ্রখ যাই।  

বিএনবপ-জাোত মজাট এিং তত্ত্বািধায়ে সরোর নন ন বিদ্যুৎ মেে বনে মাণ েন্দ্ররবন। মলোন বিদ্যুৎ মেেলোন্দ্রলাও 

রক্ষণান্দ্রিক্ষণ েন্দ্ররবন। ফন্দ্রল উৎপােন েন্দ্রেন্দ্রি।  

আেরা এিার সরোর গঠন্দ্রনর পরই দ্রুত, স্বল্প, েধ্য ও েীর্ মন্দ্রেয়ােী পবরেল্পনা িাস্তিায়ন শুরু েবর। এই সান্দ্রি মার িিন্দ্রর ৩ 

হাজার ৮৭০ মেগাওয়াট ক্ষেতাসম্পন্ন ৫৫টি বিদ্যুৎ মেে বনবে মত হন্দ্রয়ন্দ্রি। মোট উৎপােন ক্ষেতা ৮ হাজার ৫৩৭ মেগাওয়ান্দ্রট উন্নীত 

হন্দ্রয়ন্দ্রি। আেরা িাংলান্দ্রেন্দ্রের ইবতহান্দ্রস সন্দ্রি মাচ্চ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরিরাহ েন্দ্ররবি। প্রবত োন্দ্রসই বিদ্যুৎ উৎপােন 

ও সরিরাহ িািন্দ্রি।  

আরও ৩৪টি বিদ্যুৎ মেে বনে মাণাধীন আন্দ্রি। এলোন্দ্রলা মেন্দ্রে পাি ৬ হাজার ৯৫১ মেগাওয়াট। ৩ হাজার ৯৭৪ মেগাওয়াট 

ক্ষেতাসম্পন্ন আরও ১৯টি বিদ্যুৎ মেন্দ্রের মটন্ডার প্রবিয়াধীন আন্দ্রি।  

আেরা প্রোণ েন্দ্ররবি ময, সততা ও মেেন্দ্রপ্রে বনন্দ্রয় পেন্দ্রক্ষপ গ্রহণ েরন্দ্রল তার সফলতা অজমন েরা সম্ভি।  

আেরা েয়লা-বিবিে বিদ্যুৎ মেে বনে মান্দ্রণর উন্দ্রযাগ বনন্দ্রয়বি। িারত মেন্দ্রে প্রেে পয মান্দ্রয় ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 

আেোবন েীঘ্রই শুরু হন্দ্রি।  

আেরা ২ হাজার মেগাওয়াট পারোণবিে বিদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর উন্দ্রযাগ বনন্দ্রয়বি। এজন্য রাবেয়ার সান্দ্রে চুবি হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

আেরা নিায়নন্দ্রযাগ্য বিদ্যুৎ উৎপােন উৎসাবহত েরবি। এসি যন্ত্রপাবত আেোবন শুল্কমুি েন্দ্ররবি। সহজ েন্দ্রতম ঋণ মেয়া 

হন্দ্রচ্ছ। ইন্দ্রতােন্দ্রধ্যই প্রায় ৩০ লক্ষ মসালার মহােস বসন্দ্রেে মালু েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। মেন্দ্রের প্রতুন্ত, দ্যগ মে ও পাহািী অঞ্চন্দ্রল প্রায় ১০০ 

মেগাওয়াট মসালার বিদ্যুৎ উৎপাবেত হন্দ্রচ্ছ।  

আেরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যিস্থায়ও ব্যাপে উন্নয়ন েন্দ্ররবি। প্রায় ৯ হাজার বেন্দ্রলাবেটার সঞ্চালন লাইন এিং ৩ 

লক্ষ বেন্দ্রলাবেটার বিতরণ লাইন বনে মাণ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। বিদ্যুৎ সঞ্চালন্দ্রনর জন্য ২০টি গ্রীড উপন্দ্রেে বনে মাণ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি।  



৩২ লক্ষ নন ন গ্রাহেন্দ্রে বিদ্যুৎ মেয়া হন্দ্রয়ন্দ্রি। মেন্দ্রের ৬২ েতাংে োনুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এন্দ্রসন্দ্রি। মসম পান্দ্রম্প 

বনরিবচ্ছন্ন বিদ্যুৎ সরিরাহ বনব ত েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। প্রবত িির িাম্পার ফলন হন্দ্রয়ন্দ্রি। মেে খান্দ্রয প্রায় স্বয়ংসপূর্ণ ম হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

আেরা গ্যাস উৎপােন প্রায় ৬০০ বেবলয়ন র্নফুট িাবিন্দ্রয়বি। বিদ্যুৎ ও সার উৎপােন এিং বেল্প-োরখানা ও 

িাসািািীন্দ্রত এ গ্যাস জ্বালাবন বহন্দ্রসন্দ্রি ব্যিহৃত হন্দ্রচ্ছ।  

বপ্রয় আশুগঞ্জিাসী,  

আপনারা অতুন্ত িাগ্যিান। আপনারা মেন্দ্রের িহু জাতীয় লোরুত্বপূণ ম স্থাপনা বনন্দ্রয় গি ম েরন্দ্রত পান্দ্ররন। বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার 

উৎপােন্দ্রনর েন্দ্রতা জাতীয় লোরুত্বপূণ ম স্থাপনাসমূহ আপনান্দ্রের এলাোয় অিবস্থত।  

বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যিহান্দ্রর বেতব্যয়ী হওয়ার জন্য জনগন্দ্রণর প্রবত উোি আহ্বান জানাই। আপনার এেটু সাশ্রয় 

আন্দ্ররেজন্দ্রনর বিদ্যুৎ-গ্যাস পাওয়ার পেন্দ্রে সুগে েরন্দ্রি।  

আশুগঞ্জ িতমোন্দ্রন মেন্দ্রের অিোঠান্দ্রো উন্নয়ন্দ্রনর প্রাণন্দ্রেন্দ্রে পবরণত হন্দ্রয়ন্দ্রি। আেরা আশুগঞ্জ নেী িন্দরন্দ্রে আধুবনোয়ন 

েন্দ্ররবি। এই সুবিধান্দ্রে োন্দ্রজ লাবগন্দ্রয় অত্র এলাোর অে মননবতে েে মোন্ড ব্যাপেিান্দ্রি সপ্রসাসাবরত হন্দ্রয়ন্দ্রি। এলাোর জনগণ 

অে মননবতেিান্দ্রি ব্যাপে লািিান হন্দ্রচ্ছ।  

িতমোন সরোরই আশুগঞ্জ োনান্দ্রে উপন্দ্রজলায় উন্নীত েন্দ্ররন্দ্রি। িবিষ্যন্দ্রত আশুগঞ্জ উপন্দ্রজলার আরও উন্নয়ন েরা হন্দ্রি।  

সুবধেন্ডলী,  

উন্নত মেেলোন্দ্রলার সান্দ্রে তাল বেবলন্দ্রয় িাংলান্দ্রেে আজ বডবজটাল িাংলান্দ্রেে বহসান্দ্রি বিন্দ্রে স্থান েন্দ্রর বনন্দ্রয়ন্দ্রি। তথ্য 

প্রযুবির সুবিধা গ্রাে পয মন্ত মপ ৌঁন্দ্রি মগন্দ্রি। প্রবতটি ইউবনয়ন্দ্রন তথ্য মসিা মেে মালু েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। আোন্দ্রের লক্ষু সিার জন্য বেক্ষা , 

সিার জন্য স্বাস্থু, উন্নত মযাগান্দ্রযাগ অিোঠান্দ্রো, সিার র্ন্দ্রর র্ন্দ্রর বিদ্যুৎ মপ ৌঁন্দ্রি মেয়া। মসই লক্ষু পূরন্দ্রণ আেরা প্রবতটি খান্দ্রতই 

ব্যাপে উন্নয়ন সাধন েন্দ্ররবি।  

আপনান্দ্রের বনেট অনুন্দ্ররাধ, আপনারা বিগত সরোন্দ্ররর সান্দ্রে আোন্দ্রের ন লনা েরুন। ২০০৫ সান্দ্রল মেন্দ্রের ৪০ েতাংে 

োনুষ োবরদ্র্ুসীোর বনন্দ্রম িসিাস েরন্দ্রতা। এখন তা ২৬ েতাংন্দ্রে মনন্দ্রে এন্দ্রসন্দ্রি। োোবপছু আয় ২০০৮ সান্দ্রল বিল ৬৩০ ডলার। 

এখন তা মিন্দ্রি ৯৫০ ডলান্দ্রর উন্নীত হন্দ্রয়ন্দ্রি। তখন বরজাি ম ৩ বিবলয়ন ডলারও বিল না। আর এখন বরজাি ম ১৫ বিবলয়ন ডলান্দ্ররর 

ঊন্দ্রবম। আেরা মিাট-িি প্রায় ২১ হাজার বেন্দ্রলাবেটার সিে বনে মাণ েন্দ্ররবি। ঢাো ও মট্টগ্রান্দ্রে ফ্লাইওিার বনে মাণ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। িি 

িি মসন  বনে মাণ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

সুবধবৃন্দ,  

আওয়ােী লীগ যখনই ক্ষেতায় এন্দ্রসন্দ্রি তখনই মেন্দ্রের উন্নয়ন হন্দ্রয়ন্দ্রি। িাংলান্দ্রেে বিে অঙ্গন্দ্রন সম্মাবনত হন্দ্রয়ন্দ্রি। পুরস্কৃত 

হন্দ্রয়ন্দ্রি। নারীর ক্ষেতায়ন হন্দ্রয়ন্দ্রি। এটি মেন্দ্রের োরও োরও পিন্দ না হন্দ্রলও বিে প্রেংসা েন্দ্ররন্দ্রি। অে মননবতে ও সাোবজে 

উন্নয়ন্দ্রন িাংলান্দ্রেে এখন উন্নয়নেীল বিন্দ্রের জন্য মরাল েন্দ্রডল।  

বিএনবপ-জাোত মজান্দ্রটর সেয় বিবিন্ন িিন িাবনন্দ্রয় দ্যনীবতর আখিা ততবর েন্দ্ররবিল। বিন্দ্রেন্দ্রে তা ধরা পন্দ্রিন্দ্রি। তারা 

জবরোনা বেন্দ্রয় োল টাো সাো েন্দ্ররন্দ্রি। মেেন্দ্রে জঙ্গী রান্দ্রে পবরণত েন্দ্ররবিল। আেরা দ্যনীবত দূর েন্দ্ররবি। মেেন্দ্রে জঙ্গী ও 

সন্ত্রাসমুি েন্দ্ররবি।  

আপনান্দ্রের সাহায্য ও সেে মন মপন্দ্রল ক্ষুধামুি, োবরদ্র্ুমুি, সমৃি িাংলান্দ্রেন্দ্রে আেরা ২০২১ সান্দ্রল স্বাধীনতার সুিণ ম জয়ন্তী 

উেযাপন েরি। মেন্দ্রের সাবি মে উন্নয়ন্দ্রনর সান্দ্রে সান্দ্রে এই সেন্দ্রয় বিদ্যুন্দ্রতর উৎপােন িাবিন্দ্রয় ২৪ হাজার মেগাওয়াট েরি। এই 

লক্ষু পূরন্দ্রণ বপ্রয় মেেিাসী আপনান্দ্রের সেন্দ্রলর ঐোবন্তে সেে মন প্রন্দ্রয়াজন। যান্দ্রত সরোন্দ্ররর ধারািাবহেতা রক্ষা হয়।  

এ আহ্বান জাবনন্দ্রয় এেটি বিদ্যুৎ মেন্দ্রের শুি উন্দ্রবাধন এিং আরও ৫টি বিদ্যুৎ মেন্দ্রের বিবিপ্রস্তর স্থাপন্দ্রনর শুি সূমনা 

েরবি।  

মখাো হান্দ্রফজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলান্দ্রেে বমরজীিী মহাে। 


