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জবিজমল্লাজহর রাহমাজনর রাজহম  

িহকমীবৃন্দ,  

বাপেক্স, জিটিজিএলিহ শেপরাবাাংলার কম িকতিা ও কম িচারীবৃন্দ,  

িমপবত সুজধমন্ডলী,    

আিিালামু আলাইকুম।  

গ্যাি অনুিন্ধাপনর দাজয়পে জনপয়াজিত িাতীয় প্রজতষ্ঠান বাপেক্স এর জনিস্ব ভবন উপবাধন এবাং গ্যাি িঞ্চালন ও 

িম্প্রিারপণর দাজয়পে জনপয়াজিত জিটিজিএল এর শেপরবাাংলা নগপর জনিস্ব ভবপনর জভজিপ্রস্তর স্থােন অনুষ্ঠাপন উেজস্থত 

িকলপক আন্তজরক অজভনন্দন িানাজি।  

সুজধমন্ডলী,  

উন্নয়পনর অন্যতম উেকরণ জ্বালাজন। জবশ্ব জ্বালাজন চাজহদার প্রায় পুপরাটাই শমটাপনা হয় িীবাশ্ম জ্বালাজন তথা শতল , 

গ্যাি ও কয়লা শথপক। আমরা ভাগ্যবান শে, আমাপদর গ্যাপির ভাল মজুদ আপে। কয়লা উপিালন কপর জবদ্যুৎ উৎোদন করজে। 

িামান্য শতলও আজবস্কৃত হপয়পে।  

আমরা আরও ভাগ্যবান শে, িব িকাপলর িব িপেষ্ঠ বাঙাজল, িাজতর জেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধজবধ্বস্ত 

বাাংলাপদে পুনগ িঠপনর োোোজে জ্বালাজন জনরােিার জবষয়টিও গভীরভাপব অনুধাবন কপরন। তখন শেল অপয়ল শকাম্পানী 

শদপের গ্যাি উপিালন ও জবতরপণর দাজয়পে জেল। িাজতর জেতার দূরদেী েজরকল্পনা অনুোয়ী িরকার ১৯৭৫ িাপলর ৯ আগস্ট 

শেল শকাম্পানী শথপক জততাি, হজবগঞ্জ, রজেদপুর, ককলািটিলা ও বাখারাবাদ গ্যাি জিল্ড নামমাত্র মূপে জকপন শনয়। শদপের 

প্রধান প্রাকৃজতক িম্পদ গ্যাপির উের রাষ্ট্রীয় মাজলকানা পুপরাপুজরভাপব প্রজতজষ্ঠত হয়।  

িাজতর জেতার শিই যুগান্তকারী েদপেে বাঙাজল িাজতর জ্বালাজন জনরােিার মূল জভজি জহপিপব িাজত জচরজদন 

কৃতজ্ঞজচপি স্মরণ করপব। আিপকর এ অনুষ্ঠাপন আজম বঙ্গবন্ধুর মহান স্মৃজতর প্রজত গভীর েদ্ধা জনপবদন করজে।  

িাজতর জেতার শচতনা-প্রসূত বাাংলাপদে শতল, গ্যাি ও খজনি িম্পদ করপোপরেন তথা শেপরাবাাংলার আওতাধীন এ 

দ্যটি প্রজতষ্ঠাপনর অবকাঠাপমা উন্নয়পন অবদান রাখপত শেপর আজম আনজন্দত ও গজব িত।  

আমরা বাপেক্সপক কাজরগজর ও প্রযুজিগত জদক শথপকও েজিোলী কপরজে। জতনটি নতুন জরগ ও আধুজনক েন্ত্রোজত 

শকনা হপয়পে। বাপেক্স জত্র-মাজত্রক িজরে করপত োরপে। নতুন নতুন গ্যািপেত্র আজবষ্কার কপরপে। বাপেক্স আি একটি 

আন্তিিাজতক মানিম্পন্ন প্রজতষ্ঠাপন েজরণত হপয়পে।  

আমরা জময়ানমাপরর িাপথ িমুদ্র জবিয় কপরজে। িাজতর জেতা এ জবিপয়র জভজি রচনা কপরন। জতজন িাংজবধাপনর 

১৪৩ অনুপিপদ রাষ্ট্রীয় িলিীমা জনধ িারপণ জদক-জনপদ িেনা প্রদান কপরন। ১৯৭৪ িাপল ‘‘রাষ্ট্রীয় িলিীমা ও িমুদ্র উেকূলীয় শিান 

আইন'' প্রণয়ন কপরন।  

িমুদ্র জবিপয়র িপল পূব ি বপঙ্গােিাগপরর ১ লে ১১ হািার ৬৩১ বগ িজকপলাজমটার এলাকায় বাাংলাপদপের িাব িপভৌম 

অজধকার প্রজতজষ্ঠত হপয়পে। এ জবোল এলাকায় প্রাকৃজতক িম্পদ আহরপণ শদেীয় িামর্থ্ি অিিপনর উপযাগ শনয়া হপয়পে।  

সুজধমন্ডলী,  

বতিমান িরকার শুরু শথপকই গ্যাি অনুিন্ধান, উৎোদন, িঞ্চালন ও গ্রাহক েে িাপয় জবতরপণর উপযাগ শনয়। সুন্দলপুর 

ও শ্রীকাইপল দ্যইটি নতুন গ্যািপেত্র আজবষ্কৃত হপয়পে। জবজভন্ন গ্যািপেপত্র ওয়াকিওভার কূে খনপনর মাযমেপম উৎোদন বানাপনা 

হপয়পে। কদজনক গ্যাি উৎোদন ৬০০ জমজলয়ন ঘনফুট শবপনপে। এই গ্যাি জদপয় জবদ্যুৎ ও িার উৎোজদত হপি। জবজভন্ন জেল্প ও 

বাজণজিুক প্রজতষ্ঠাপন জ্বালাজন জহপিপব ব্যবহৃত হপি। জিএনজি শস্টেন ও আবাজিক জ্বালাজন জহপিপবও গ্যাি িরবরাহ করা 

হপি।  



রািোহী ও শভালা েহপর গ্যাি িরবরাহ করা হপয়পে। কুজিয়া, জিনাইদহ, েপোর ও খুলনায় গ্যাি িরবরাপহর 

উপযাগ শনয়া হপয়পে। ৩৯৩ জকপলাজমটার গ্যাি িঞ্চালন োইে লাইন স্থােন করা হপয়পে। আগামী জুপনর মপযমে আরও ৪২৩ 

জকপলাজমটার িঞ্চালন োইে লাইন স্থােন িম্পন্ন হপব। প্রায় ৩০০ জকপলাজমটার জবতরণ লাইন স্থােন করা হপয়পে।  

আমরা গত বের মুচাই গ্যাি কপম্প্রির শস্টেন স্থােন কজর। শদেব্যােী গ্যাি িরবরাহ ব্যবস্থা আরও উন্নয়পনর লেু  

আশুগঞ্জ ও এপলঙ্গায় দ্যইটি কপম্প্রির শস্টেন জনম িাণ শেষ হপয়পে।  

সুজধমন্ডলী,  

গ্যাি একটি িাতীয় মূেবান িম্পদ। এ িম্পদ শদপের উন্নয়পন পুপরাপুজরভাপব ব্যবহাপরর লপেু আমরা জবজভন্নমুখী 

কম িসূচী বাস্তবায়ন কপরজে। এ লেু পূরপণর িন্যই আমরা ২০০১ িাপল গ্যাি রপ্তাজনর শমাচপলকায় রািী হয়জন। এই মূেবান 

িম্পপদর িােয়ী ব্যবহার জনজিত করপত আরও িপচতন হওয়ার িন্য িব ধরপণর গ্রাহপকর প্রজত আহ্বান িানাই। তাহপল 

জবদ্যুৎ উৎোদন আরও বানাপত োরপবা। জেল্পায়ন দ্রুততর হপব। নতুন নতুন গ্রাহকপক গ্যাি-জবদ্যুৎ জদপত োরপবা।  

আমরা জবদ্যুৎ উৎোদন েমতা ৯ হািার ৭১৩ শমগাওয়াপট উন্নীত কপরজে। ৪ হািার ৪৩২ শমগাওয়াট েমতািম্পন্ন 

৫৭টি জবদ্যুৎ শকন্দ্র জনম িাণ কপরজে। ৬ হািার ৪১৯ শমগাওয়াট েমতািম্পন্ন আরও ৩২টি জবদ্যুৎ শকন্দ্র জনম িাণাধীন আপে। গ্রীপে 

িপব িাচ্চ ৬ হািার ৬৭৫ শমগাওয়াট জবদ্যুৎ িরবরাহ করা হপয়পে। শদপের ৬২ েতাাংে মানুষ জবদ্যুৎ সুজবধার আওতায় এপিপে।  

ভারত শথপক জবদ্যুৎ আমদাজন শুরু হপয়পে। কয়লা-জভজিক জবদ্যুৎ শকন্দ্র জনম িাপণর উপযাগ শনয়া হপয়পে। োরমাণজবক 

জবদ্যুৎ শকন্দ্র জনম িাণ কাি শুরু হপয়পে। নবায়নপোগ্য জ্বালাজন উৎোদন দ্রুত বানপে। প্রায় ৩০ লে শিালার শহাম জিপস্টম চালু 

করা হপয়পে। গ্রাম-গপঞ্জ বাপয়াগ্যাি প্ল্ুান্ট স্থােন করা হপয়পে। আমরা শদপের প্রজতটি ঘপর জবদ্যুৎ শেৌৌঁপে শদয়ার েজরকল্পনা 

বাস্তবায়ন করজে।  

সুজধমন্ডলী,  

আমরা ২০০৮ িাপলর জনব িাচপনর পূপব ি িনগপণর জনকট জবদ্যুৎ ও জ্বালাজন খাপত শে প্রজতশ্রুজত জদপয়জেলাম এর শথপক 

শবেী অিিন কপরজে। জনষ্ঠার িাপথ জদন-রাত েজরেম কপরজে। আমরা ২০০৮ েে িন্ত জবদ্যুৎ ও গ্যাপির অভাপব িনগপণর শভাগাজন্ত 

শদপখজে। রমিান মাপিও ঢাকািহ জবজভন্ন েহপর োজনর িন্য হাহাকার শদপখজে। তাই আমরা জবদ্যুৎ, গ্যাি, োজনিহ িব শিবা 

জনজিত কপরজে। িনগপণর শমৌজলক চাজহদা পূরণ কপরজে।  

আমরা কৃজষ, জেো, স্বাস্থু, শোগাপোগিহ প্রজতটি খাপত ব্যােক উন্নয়ন কপরজে। জেজিটাল বাাংলাপদে প্রজতষ্ঠায় 

বাাংলাপদে ঈষ িণীয় িািে অিিন কপরপে। দজরদ্র, জনম্নআয়পভাগী ও ভাগ্যাহত িনপগাষ্ঠীর িামাজিক জনরােিা জনজিত কপরজে। 

প্রায় ৪৩ লে মানুষপক মাজিক ভাতা শদয়া হপি। জবজভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়পনর মাযমেপম গ্রাম েে িাপয়র ১ শকাটি ১৬ লে 

দজরদ্র ও দ্যুঃস্থ নারী স্বাবলম্বী হপয়পে। নারী উপযািা সৃজি হপয়পে। নারীর অথ িননজতক েমতায়ন হপয়পে। শদে িমৃজদ্ধর েপথ 

এজগপয় োপি। িাজতিাংঘিহ জবজভন্ন শদে ও িাংস্থা বাাংলাপদপের আথ ি-িামাজিক উন্নয়পনর প্রোংিা কপরপে। পুরস্কৃত কপরপে।  

আমাপদর লেু ২০২১ িাপলর মপযমে ক্ষুধামুি, দাজরদ্রুমুি, িমৃদ্ধ ও োজন্তপূণ ি বাাংলাপদে প্রজতষ্ঠা করা। িাজতর জেতার 

স্বপের শিানার বাাংলা গপন শতালা। আমাপদর এ উন্নয়ন ধারা অব্যাহত থাকপল ২০২১ িাপলর অপনক আপগই আমরা এ লেু 

পূরণ করপত োরপবা। এিন্য িব িস্তপরর িনগপণর িজিয় িমথ িন কামনা কপর আধুজনক প্রযুজি-িম্পন্ন বাপেক্স ভবপনর শুভ 

উপবাধন শঘাষণা করজে।  

শখাদা হাপিি।  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাপদে জচরিীবী শহাক।  


