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জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালাবি সপ্তাহ-২০১৬ এর উদ্বাধিী অনুষ্ঠাদ্ি উপবিত সিাইদ্ক আমার আন্তবরক শুদ্েচ্ছা। বিদ্যুৎ
উৎপাদদ্ি আমরা বেেি-২০২১ এর লক্ষ্ুমা্া িাস্তিায়ি কদ্র বিধ জাবরত সমদ্য়র আদ্েই েতোে মানুষদ্ক বিদ্যুৎ বদদ্ত পারি।
বিদ্সম্বর বিজদ্য়র মাস। আবম িক্তদ্ের শুরুদ্তই েেীর শ্রদ্ধার সদ্ে স্মরণ করবি- সি জকাদ্লর সি জদ্শ্রষ্ঠ িাঙাবল,
জাবতর বপতা িেিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমািদ্ক। শ্রদ্ধা জািাই ৩০ লাখ েহীদ এিং ২ লাখ সম্ভ্রম হারাদ্িা মা-শিাদ্ির প্রবত।
১৯০১ সাদ্লর এই বদদ্ি (৭ই বিদ্সম্বর) ঢাকা েহদ্রর আহসাি মবিদ্ল বিদ্যুৎ সংদ্ াদ্ের মাধ্যদ্ম এদ্দদ্ে
বিদ্যুতায়দ্ির া্া শুরু হয়। বিদ্যুদ্তর এই েতিদ্ষ জর া্ায় িাংলাদ্দে স্বাধীি হওয়ার পর অবধকাংে সময়ই বিল শিহাল
দো। খি আওয়ামী লীে সরকার রাষ্ট্র পবরচালিার দাবয়দ্ে বিল তখিই শকিল বিদ্যুদ্তর আোেিক উৎপাদি হদ্য়দ্ি।
২০০৯ সাদ্ল আমরা ক্ষ্মতা গ্রহদ্ণর সময় শদদ্ে বিদ্যুদ্তর অিিা অতুন্ত িাজুক বিল। বদদ্ি ১০/১২ ঘণ্টা
শলািদ্েবিংদ্য় িােবরক জীিি বিপন্ন হদ্য় পদ্েবিল।
২০০১ সাদ্ল আমরা খি ক্ষ্মতা হস্তান্তর কবর তখি বিদ্যুৎ উৎপাদদ্ির পবরমাণ শরদ্খ আবস সাদ্ে ৪ হাজার
শমোওয়াট। ২০০৯ সাদ্ল ক্ষ্মতা গ্রহদ্ণর সময় শপদ্য়বি ৩ হাজার ২ ে’ শমোওয়াট। তার মাদ্ি, বিএিবপ-জামায়াত শজাট
োসিামদ্ল বিদ্যুৎ উৎপাদি শতা িাদ্েইবি িরং কদ্মদ্ি অন্তত হাজার শমোওয়াট। আমরা বিদ্যুৎ শকন্দ্র ততবর কবর আর তারা
োঙচুর কদ্র। এটাই হদ্চ্ছ িাস্তিতা।
আমাদ্দর বিি জাচিী ইেদ্তহার ‘বদি িদদ্লর সিদ’ অনু ায়ী ‘বেেি-টুদ্য়বন্ট টুদ্য়বন্ট ওয়াি’-এ বিদ্যুৎ উৎপাদদ্ির
সুবিবদ জষ্ট লক্ষ্ুমা্া বিধ জারণ কদ্রবিলাম। বিদ্যুৎ উৎপাদদ্ির শক্ষ্দ্্ আমাদ্দর বিি জাচিী ইেদ্তহাদ্র বিধ জাবরত লদ্ক্ষ্ুর শচদ্য়
শিবে অজজি করদ্ত শপদ্রবি।
েত আট িিদ্র ৮০টি িতুি বিদ্যুৎ শকন্দ্র িাপদ্ির মাধ্যদ্ম বিদ্যুৎ উৎপাদি ক্ষ্মতা ১৫ হাজার শমোওয়াদ্ট উন্নীত
হদ্য়দ্ি। িতজমাদ্ি শমাট সঞ্চালি লাইদ্ির পবরমাণ ৯ হাজার ৮৯৩ সাবকজট বকদ্লাবমটার এিং বিতরণ লাইদ্ির পবরমাণ ৩ লক্ষ্
৬০ হাজার বকদ্লাবমটার।
২০০৯ সাদ্ল বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জিদ্োষ্ঠীর সংখ্যা বিল মা্ ৪৭ েতাংে া বিেত আট িিদ্র ১ শকাটি ১৪ লাখ িতুি
সংদ্ াে প্রদাদ্ির মাধ্যদ্ম ৭৮ েতাংদ্ে উন্নীত করা হদ্য়দ্ি।
শদদ্ের প্রায় ৫ শকাটি মানুষ িতুি বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এদ্সদ্ি। ইদ্তামদ্ধ্য শিে বকছু উপদ্জলা েতোে
বিদ্যুতায়ি সম্পন্ন হদ্য়দ্ি। আজদ্ক আরও ১০টি উপদ্জলার েতোে বিদ্যুতায়ি উদ্বাধি করা হদ্লা।
সুবধবৃন্দ,
জাবতর বপতা স্বাধীিতা উত্তরকাদ্ল শদদ্ের অর্ জনিবতক উন্নয়দ্ির লদ্ক্ষ্ু শ সকল দূরদেী বসদ্ধান্ত গ্রহণ কদ্রবিদ্লি
তার মদ্ধ্য অন্যতম বিল জ্বালািী বিরাপত্তা বিবিত করা। জাবতর বপতা ৯ই আেস্ট ১৯৭৫ তাবরদ্খ বিদ্দেী শতল শকাম্পাবির
বিকট হদ্ত ৫টি গ্যাস বিল্ড ক্রদ্য়র মাধ্যদ্ম জাতীয় জ্বালাবি বিরাপত্তার বিষয়টি বিবিতকরণ কদ্রবিদ্লি।
শসই যুোন্তকারী ও দূরদেী বসদ্ধাদ্ন্তর আদ্লাদ্কই আমার সরকার বিি জাচিী শমবিদ্িদ্স্টা-রূপকল্প-২০২১ এিং রূপকল্প২০৪১ অজজদ্ি জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদ বিোে এিং এর অধীিি প্রবতষ্ঠািসমূহ একবিষ্ঠোদ্ি কাজ করদ্ি। িদ্ল ২০০৮-০৯

অর্ জিিদ্র শদদ্ে শ খাদ্ি িাবণবজুক জ্বালাবির সরিরাহ বিল ১৯.৯২ Mtoe (Million tonnes of oil equivalent),
শসখাদ্ি ২০১৫-১৬ িিদ্র হদ্য়দ্ি ৩৪ Mtoe ।
দীঘ জদ্ময়াদী পবরকল্পিার আওতায় ২০২১ সাদ্লর মদ্ধ্য ২৪ হাজার শমোওয়াট, ২০৩০ সাদ্লর মদ্ধ্য ৪০ হাজার
শমোওয়াট এিং ২০৪১ সাদ্লর মদ্ধ্য ৬০ হাজার শমোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদদ্ির মহাপবরকল্পিা িাস্তিায়ি করবি।
িতজমাদ্ি ৯ হাজার ৮৪০ শমোওয়াট ক্ষ্মতার ৮টি কয়লাবেবত্তক শমো প্রকল্প িাস্তিায়িাধীি রদ্য়দ্ি। এিাোও আমরা
রূপপুদ্র বিউবিয়ার বিদ্যুৎ শকন্দ্র িাপদ্ির লদ্ক্ষ্ু রাবেয়ার সাদ্র্ চুবক্ত স্বাক্ষ্র কদ্রবি। আোমী ২০২৪ সাল িাোদ বিউবিয়ার
বিদ্যুৎ শকন্দ্র হদ্ত ২ হাজার ২০০ ে’ শমোওয়াট উৎপাদি করা সম্ভি হদ্ি।
২০০৯ সাল হদ্ত এ প জন্ত িতুি বতিটি গ্যাস শক্ষ্্ আবিষ্কৃত হদ্য়দ্ি। গ্যাদ্সর েে উৎপাদি তদবিক ১ হাজার ৭৪৪
বমবলয়ি ঘিফুট হদ্ত বৃবদ্ধ শপদ্য় িতজমাদ্ি তদবিক ২ হাজার ৭৪০ বমবলয়ি ঘিফুদ্ট উন্নীত হদ্য়দ্ি। ৮৫৪ বকদ্লাবমটার িতুি
গ্যাস সঞ্চালি পাইপলাইি বিমজাণ করা হদ্য়দ্ি। বিদ্যুৎ, সার-কারখািা, বেল্প, িাবণবজুক ও আিাবসক খাদ্ত িতজমাদ্ি প্রায় ৩৪
লাখ গ্রাহদ্কর বিকট গ্যাস সরিরাহ করা হদ্চ্ছ।
২০০৯-২০১৬ সমদ্য় ৯টি িতুি গ্যাস স্ট্রাকচার আবিস্কার, ১১টি অনুসন্ধাি ও ৪৮টি উন্নয়ি কূপ খিি এিং ২২টি
কূদ্পর ওয়াকজওোর কাজ সম্পাদি করা হদ্য়দ্ি। বিবেন্ন গ্যাস শক্ষ্দ্্ ২০২১ সাদ্লর মদ্ধ্য আরও ৩৭টি উন্নয়ি কূপ খিি এিং
২৩টি কূদ্পর ওয়াকজওোর করার পবরকল্পিা রদ্য়দ্ি।
সুবধমন্ডলী,
েবিষ্যৎ জ্বালাবি বিরাপত্তা বিবিত করণ এিং তিবিক উষ্ণতা প্রবতদ্রাদ্ধ আমাদ্দর সরকার িিায়িদ্ াগ্য জ্বালাবি
হদ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদদ্ির প্রদ্চষ্টা চালাদ্চ্ছ। এ লদ্ক্ষ্ু ‘‘শেিা (SREDA) আইি-২০১২’’ এর আওতায় ‘‘SREDA’’
(Sustainable and Renewable Development Authority) িাদ্ম একটি একক প্রবতষ্ঠাি েঠি করা হদ্য়দ্ি।
িিায়িদ্ াগ্য জ্বালাবি িীবতমালায় ২০২১ সাদ্লর মদ্ধ্য এই ধরদ্ণর জ্বালাবি হদ্ত শমাট বিদ্যুদ্তর ৫% এিং ২০৩০
সাদ্লর মদ্ধ্য ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদদ্ির লক্ষ্ুমা্া বিধ জারণ করা হয়দ্ি। এই লক্ষ্ুমা্া িাস্তিায়দ্ি ২০২১ সাদ্লর মদ্ধ্য
িিায়িদ্ াগ্য জ্বালাবি বেবত্তক ৩ হাজার ১০০ ে’ শমোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদদ্ির পবরকল্পিা শিওয়া হদ্য়দ্ি।
িতজমাদ্ি িিায়িদ্ াগ্য জ্বালাবি হদ্ত ৪৩০ শমোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাবদত হদ্চ্ছ। শদদ্ে অিগ্রীি এলাকার ৪৫ লাখ
শসালার শহাম বসদ্স্টম িাপি করা হদ্য়দ্ি া সারাবিদ্ি োপকোদ্ি প্রেংবসত হদ্য়দ্ি। আমরা অিগ্রীি এলাকায় শসালার
বমবিগ্রীি িাপি, শসৌর শসচ পাম্প িাপিসহ িে আকাদ্র শসালার পাকজ িাপদ্ির কা জক্রম গ্রহণ কদ্রবি।
ববপাবক্ষ্ক ও আন্তজজাবতক সহদ্ াবেতার বদদ্ক গুরুোদ্রাপ কদ্র সরকার বিেত আট িিদ্র শিে বকছু চুবক্ত সম্পাদি
কদ্রদ্ি। িাংলাদ্দে-োরদ্তর সহদ্ াবেতা চুবক্তর আওতায় িতজমাদ্ি োরত শর্দ্ক ৬০০ শমোওয়াট বিদ্যুৎ আমদাবি করা হদ্চ্ছ
এিং আরও ৫০০ শমোওয়াট আমদাবির জন্য কা জক্রম গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। পাোপাবে শিপাল এিং ভুটাি শর্দ্ক জল বিদ্যুৎ
আমদাবির প্রদ্চষ্টা অোহত রদ্য়দ্ি।
িতজমাি সরকাদ্রর প্রদ্চষ্টার িদ্ল শদদ্ে মার্াবপছু বিদ্যুৎ উৎপাদি ক্ষ্মতা ২০০৯ সাদ্লর ২২০ বকদ্লাওয়াট আওয়ার
শর্দ্ক প্রায় ববগুণ হদ্য় িতজমাদ্ি ৪০৭ বকদ্লাওয়াট আওয়াদ্র দাঁবেদ্য়দ্ি। িতজমাি সরকার বিদ্যুদ্তর দক্ষ্ ও সাশ্রয়ী েিহার
বিবিতকরদ্ণ োপক কা জক্রম গ্রহণ কদ্রদ্ি।
পুরাতি বিদ্যুৎ শকন্দ্র বরপাওয়াবরং এর মাধ্যদ্ম উৎপাদি বৃবদ্ধর উদ্যাে শিওয়া হদ্য়দ্ি। বিদ্যুৎ বিতরণ বসদ্স্টম লস
১৫.৬৭ েতাংে শর্দ্ক িতজমাদ্ি ১০.৯৬ েতাংদ্ে হ্রাস করা সম্ভি হদ্য়দ্ি। কৃবষ কাদ্জ বিরিবচ্ছন্ন বিদ্যুৎ সরিরাদ্হর িদ্ল খায
বিরাপত্তা বিবিত হদ্য়দ্ি। বিদ্যুৎ খাদ্তর প্রদ্তুকটি অজজিই প্রেংসার দািী রাদ্খ।
সুবধমন্ডলী,
জ্বালাবি বিরাপত্তা বিবিত করার লদ্ক্ষ্ু শতল-গ্যাস অনুসন্ধাি, উৎপাদি ও প্রবক্রয়াজাতকরদ্ণর পাোপাবে বিদ্দে
শর্দ্ক জ্বালাবি শতল আমদাবিপূি জক মজুদ বৃবদ্ধর পদদ্ক্ষ্প গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি।
শদদ্ের ক্রমিধ জমাি জ্বালাবি চাবহদা শমটাদ্িার লদ্ক্ষ্ু সরকার বিদ্দে শর্দ্ক এলএিবজ আমদাবির উদ্যাে গ্রহণ
কদ্রদ্ি। মদ্হেখালীদ্ত Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) পদ্ধবতদ্ত একটি FSRU (Floating
Storage and Re-gasification Unit) LNG Terminal িাপদ্ির কাজ িাস্তিায়িাধীি আদ্ি। এই FSRU টি প্রায়
১ লাখ ৩৮ হাজার ঘিবমটার এলএিবজ ধারণ ক্ষ্মতাসম্পন্ন এিং তদবিক প্রায় ৫০০ MMscf (Metric Measurement
standard cubic feet) গ্যাস সরিরাহ ক্ষ্মতাসম্পন্ন হদ্ি।

এই টাবমজিাল হদ্ত প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীদ্ি সরিরাদ্হর লদ্ক্ষ্ু মদ্হেখালী-আদ্িায়ারা ৩০ ইবঞ্চ োদ্সর ৯১
বকদ্লাবমটার গ্যাস সঞ্চালি পাইপলাইি বিমজাণ কা জক্রম চলমাি রদ্য়দ্ি।
আোমী ২০১৮ সাদ্ল আমদাবিকৃত এলএিবজ হদ্ত তদবিক ৫০০ বমবলয়ি ঘিফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীদ্ি সরিরাহ করা
সম্ভি হদ্ি। বেেি ২০২১ এর লক্ষ্ুমা্া অজজদ্ির জন্য কদ্য়কটি Land Based LNG Terminal বিমজাণ করার উদ্যাে
গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি। এদ্ত অর্ জনিবতক উন্নয়দ্ির পাোপাবে গ্রাহক শসিার মািও বৃবদ্ধ পাদ্ি।
বিদ্যুৎ উৎপাদদ্ির চলমাি েবত অোহত রাখার মাধ্যদ্ম আমাদ্দর রূপকল্প-২০২১ অনু ায়ী আোমী ২০২১ সাদ্লর
মদ্ধ্য শদদ্ের েতোে মানুষদ্ক বিদ্যুত বদদ্ত পারি।
বিদ্যুৎ সঞ্চালি ও বিতরণ লাইি বিমজাদ্ণও আমরা োপক কা জক্রম গ্রহণ কদ্রবি। উৎপাবদত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও
বিরিবচ্ছন্নোদ্ি জিেদ্ণর কাদ্ি শপৌৌঁদ্ি শদয়ার জন্য বিেত আট িিদ্র ১ হাজার ৯০২ বকদ্লাবমটার সঞ্চালি লাইি এিং ৯৭
হাজার বকদ্লাবমটার িতুি বিতরণ লাইি বিমজাণ করা হদ্য়দ্ি।
বিদ্যুৎ ও জ্বালাবি খাদ্তর উন্নয়ি িাংলাদ্দদ্ের অর্ জিীবতদ্ক আরও েবক্তোলী ও শিেিাি করদ্ি। বিদ্যুৎ ও প্রাকৃবতক
গ্যাস উৎপাদি শ মি েয়িহুল শতমবি তা সময়সাদ্পক্ষ্। জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালাবি সপ্তাহ জিেণদ্ক বিদ্যুৎ ও জ্বালাবি অপচয়
শরাধসহ সাশ্রয়ী েিহাদ্র উৎসাবহত করদ্ি িদ্ল আমার বিিাস। আসুি, সকদ্ল বমদ্ল আমাদ্দর েবিষ্যত প্রজদ্ের জন্য একটা
সুন্দর িাংলাদ্দে েদ্ে তুবল।
আবম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জিালাবি সপ্তাহ-২০১৬ এর শুে উদ্বাধি শঘাষণা করবি। সিাইদ্ক ধন্যিাদ জাবিদ্য় আবম
আমার িক্তে শেষ করবি।
শখাদা হাদ্িজ।
জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু
িাংলাদ্দে বচরজীিী শহাক।
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