
সাঙ্গু ১০০ মেগাওয়াট, হাটহাজারী ১০০ মেগাওয়াট  

ও জুলদা ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মেন্দ্র উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

মেখ হাবসনা  

 

পদ্লাগ্রাউন্ড, চট্টগ্রাে, বুধিার, ১৪ চচত্র ১৪১৮, ২৮ োচ চ ২০১২  

 

বিসবেল্লাবহর রাহোবনর রাবহে  

 

সহেেীবৃন্দ,  

উপবিত সুবধেন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুে।  

 

সাঙ্গু ১০০ মেগাওয়াট, হাটহাজারী ১০০ মেগাওয়াট ও জুলদা ১০০ মেগাওয়াট - এ বতনটি বিদ্যুৎ মেদ্ন্দ্রর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপবিত 

সেলদ্ে আন্তবরে ধন্যিাদ।  চট্টগ্রাদ্ের জনগণদ্ে অবভনন্দন জানাবি।  

দ্যই সপ্তাহ আদ্গ আেরা আন্তজচাবতে আদালদ্তর রাদ্য়র োধ্যদ্ে সমুদ্র জয় েদ্রবি। আোদ্দর এ বিোল অজচদ্নর সুফল বৃহত্তর 

চট্টগ্রাদ্ের জনগণই প্রথে মভাগ েরদ্ত পারদ্িন। মসবদন আর মিবে দূদ্র নয় মেবদন চট্টগ্রাে ঢাোর মচদ্য়ও মিেী েে চব্যস্ত হদ্য় উঠদ্ি। তাই 

আেরা চট্টগ্রাদ্ের উন্নয়নদ্ে বিদ্েষ গুরুত্ব বদবি। বিদ্যুৎ ও গ্যাস বদবি। মোগাদ্োগ ব্যিিার উন্নয়ন েরবি।  

সুবধেন্ডলী,  

আোদ্দর এই মসায়া বতন িিদ্র আেরা ৪৭টি নতুন বিদ্যুৎ মেন্দ্র বনে চাদ্ণর োধ্যদ্ে ৩২৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীদ্ে যুক্ত 

েদ্রবি। মদদ্ের মোট িাপন ক্ষেতা (Installation Capacity) দাঁবিদ্য়দ্ি আট হাজার পাঁচ মেগাওয়াট।  

আদ্রা ২৪টি বিদ্যুৎ মেন্দ্র বনে চাণাধীন আদ্ি। এগুদ্লা মথদ্ে পাদ্িা ৩১৯৭ মেগাওয়াট। ৩০টি বিদ্যুৎ মেন্দ্র বনে চাদ্ণর মটন্ডার প্রবিয়াধীন 

আদ্ি। মসগুদ্লা মথদ্ে আসদ্ি ৫৬৪৪ মেগাওয়াট।  

আেরা গত ২২ োচ চ সদ্ি চাচ্চ ৬০৬৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীদ্ে সরিরাহ েরদ্ত সক্ষে হদ্য়বি। ৬ জানুয়াবর ২০০৯ এ আেরা  

মপদ্য়বিলাে ৩২৬৮ মেগাওয়াট। আেরা পুদ্রাদ্না বিদ্যুৎ মেন্দ্রগুদ্লাও সংস্কার েদ্র চালুর উদ্যাগ বনদ্য়বি।  

সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন বনে চাণ েরবি। গ্রীে উপদ্েন্দ্র বনে চাণ েরবি। বিদ্যুৎ মেন্দ্র বনেটিতী জনগদ্ণর বিদ্যুৎ পাওয়ার অবধোর 

বনবিত েরার পদদ্ক্ষপ বনদ্য়বি। আেরা বিদ্যুদ্তর বসদ্েে লস েবেদ্য়বি। অবিধ ব্যিহার িন্ধ েদ্রবি।  

সুবধবৃন্দ,  

আেরা নিায়নদ্োগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানী উৎপাদনদ্ে অগ্রাবধোর বদবি। মসৌরবিদ্যুৎ ও িাদ্য়াগ্যাস উৎপাদদ্ন প্রদ্ণাদনা বদবি। 

উপকূলীয়, দ্যগ চে ও পাহািী অঞ্চদ্লর জনগণ এদ্ত উপকৃত হদ্িন। ভারত মথদ্ে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আেদাবনর চুবক্ত েদ্রবি। উপ-

আঞ্চবলে সহদ্োবগতার োধ্যদ্েও বিদ্যুৎ খাদ্তর উন্নয়দ্ন পদদ্ক্ষপ বনদ্য়বি।  

আেরা দ্যই হাজার মেগাওয়াট ক্ষেতার পারোণবিে বিদ্যুৎ মেন্দ্র বনে চাদ্ণর লদ্ক্ষু রাবেয়ার সদ্ে চুবক্ত েদ্রবি। পাঁচটি েয়লাবভবত্তে 

বিদ্যুৎ মেন্দ্র বনে চাদ্ণর প্রবিয়া হাদ্ত বনদ্য়বি।  



আেরা গ্যাস উৎপাদন ৪০০ বেবলয়ন ঘনফুট িাবিদ্য়বি। সুন্দলপুর ও মসমুতাং মথদ্ে গ্যাস চট্টগ্রাদ্ে সরিরাহ েরা হদ্ি।  

সুবধেন্ডলী,  

মদে ও জনগদ্ণর আথ চ-সাোবজে অগ্রগবতর সাদ্থ সাদ্থ গ্যাস ও বিদ্যুদ্তর চাবহদাও িািদ্ি। আেরা উৎপাদন িািাবি। উৎপাদন ও 

বিতরদ্ণ ব্যাপে ভতুচবে বদবি। আপনাদ্দর দাবয়ত্ব গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যিহাদ্র বেতব্যয়ী হওয়া। সি ধরদ্ণর অপচয় িন্ধ েরার জন্য আপনাদ্দর 

প্রবত আহিান জানাবি।  

অথ চনীবতর প্রবতটি মক্ষদ্ত্র উন্নবত ঘটদ্ি। চলবত অথ চিিদ্রর আট োদ্স পণ্য রফতাবনদ্ত ১৩ েতাংে প্রবৃবি হদ্য়দ্ি। জনেবক্ত 

রফতাবনদ্ত প্রবৃবি হদ্য়দ্ি ১২ েতাংে। চিদ্দবেে মুদ্রার বরজাভ চ সদ্ন্তাষজনে। চাল, আলু, োেসিবজসহ কৃবষদ্ত িাম্পার ফলন হদ্য়দ্ি। 

মূল্যস্ফীবত প্রবতদ্িেী  মদেগুদ্লার তুলনায় েে আদ্ি। োনুদ্ষর আয় মিদ্িদ্ি।  

মদে ও জনগদ্ণর উন্নয়ন োদ্রা োদ্রা ভাল লাগদ্ি না। তাই তারা বিবভন্ন েে চসূচীর নাদ্ে মদদ্ে অরাজে পবরবিবতর সৃবি েরদ্ত 

চাদ্ি। মঘালা পাবনদ্ত োি বেোদ্রর বদন মেষ। োরণ জনগণ এখন অদ্নে মিেী সদ্চতন। আেরা জনগদ্ণর অথ চবনবতে, সাোবজে ও 

রাজবনবতে অবধোর রক্ষা েরদ্ত িিপবরের।  

সুবধেন্ডলী,  

আেরা ২০২১ সাদ্লর েদ্ধ্য িাংলাদ্দেদ্ে এেটি েধ্যে আদ্য়র মদদ্ে পবরণত েরার লক্ষু িাস্তিায়ন েরবি। এর েধ্য বদদ্য় আেরা 

এেটি দাবরদ্রুমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, োবন্তপূণ চ, অসাম্প্রদাবয়ে, গণতাবন্ত্রে িাংলাদ্দে গদ্ি তুলদ্িা। জাবতর বপতার স্বদ্ের মসানার িাংলা প্রবতষ্ঠা 

েরদ্িা। আসুন, আেরা সিাই লক্ষু অজচদ্ন আত্মবনদ্য়াগ েবর।  

এ আহিান জাবনদ্য় আবে সাঙ্গু, হাটহাজারী ও জুলদার ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষেতার বতনটি বিদ্যুৎ মেদ্ন্দ্রর শুভ উদ্বাধন মঘাষণা েরবি।  

সিাইদ্ে আিাদ্রা ধন্যিাদ।                           

মখাদা হাদ্ফজ ।  

জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু  

িাংলাদ্দে বচরজীিী মহাে।  

... 


