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আস্ সালামু আলাইকুম।  

 

বিবিয়ানা গ্যাস বিল্ড সম্প্রসারণ এিং বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনন গ্যাস সরিরানহর উনবাধন 

অনুষ্ঠানন উপবিি সকলনক শুনভচ্ছা জানাই।  

আমানের জ্বালাবনর মূল উৎস ‘প্রাকৃবিক গ্যাস’ পবরনিেিান্ধি  এিং মূল্য সাশ্রয়ী। এই গ্যাস আমানের কৃবষ, বেল্প ও 

িাবণনজের সম্প্রসারণ িিা অি থননবিক সমৃবির অন্যিম প্রধান েবি। শেনের শমাট িাবণবজেক জ্বালাবনর েিকরা ৭৩ ভাগ 

প্রাকৃবিক গ্যাস হনি শমটাননা হয় যা আমানের মূল্যিান বিনেবেক মুদ্রানক সাশ্রয় করনে। 

গ্যাস বিল্ড সম্প্রসারণ ও পাইপলাইনন গ্যাস সরিরাহ ব্যিিার পাোপাবে আজ আবম ঢাকা-বসনলট মহাসড়ক হনি 

বিবিয়ানা পাওয়ার প্ল্োন্ট সংনযাগ সড়ক এিং নিীগঞ্জ িায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিনিন্স শেেন উনবাধন করলাম। বিবিয়ানা 

েবিণ ৪০০ শমগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইনকল বিদ্যেৎ শকন্দ্র বনম থাণ প্রকল্প, বিবিয়ানা বিদ্যেৎ প্ল্োন্ট, বিজনাই ব্রীজ, নিীগঞ্জ উপনজলা 

মুবিনযািা কমনপ্ল্ক্স ভিন এর বভবিপ্রস্তর িাপন করলাম। এোড়া সাবমট বিবিয়ানা বিদ্যেৎ প্ল্ান্ট এর বনম থাণ কাজ পবরেে থন 

করলাম। সিবমবলনয় হবিগঞ্জিাসীর জন্য আজ আননন্দর বেন।  

সুবধমন্ডলী, 

আজনকর এই শুভিনণ আবম গভীর শ্রিার সানি স্মরণ করবে সি থকানলর সি থনশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু শেখ 

মুবজবুর রহমাননক। বযবন সদ্য স্বাধীন যুিবিধ্বস্ত িাংলানেে পূনগ থঠননর পাোপাবে শেনের জ্বালাবন খানির উন্নয়ননক বিনেষ 

গুরুত্ব বেনয়বেনলন। জাবির বপিা শেনয়বেনলন বনজস্ব সম্পে আহরনণর মাধ্যনম অি থননবিক উন্নয়ন। এ লিে অজথনন বিবন 

১৯৭৫ সানলর ৯ আগে শেল অনয়ল শকাম্পাবনর মাবলকানাধীন বিিাস, হবিগঞ্জ, বকলাসটিলা, রবেেপুর ও িাখরািাে গ্যাস 

শিত্র মাত্র ১ হাজার ৭৮৬ শকাটি টাকায় ক্রয় কনরন। আজ এই পাঁেটি গ্যাস শিত্র হনি শমাট ৮৫০ বমবলয়ন ঘনফুট হানর গ্যাস 

উনিালন করা হনচ্ছ যা বেবনক উৎপাবেি গ্যানসর ৪৩% এিং িিথমান িাজার েনর যার আবি থক মূল্য প্রবিবেন প্রায় ১০ শকাটি 

টাকা। 

 শেনের সম্পে রিায় জাবির বপিার এই যুগান্তকারী পেনিপনক স্মরণীয় কনর রাখার জন্য প্রবিিের ৯ আগে  

জািীয় জ্বালানী বনরাপিা বেিস পালন করা হনচ্ছ।  



 2 

জাবির বপিা িাঁর দূরেেী পেনিনপর মাধ্যনম শেনের জ্বালাবন বনরাপিার শয বভবি রেনা কনরবেনলন আমরা শস 

বভবির উপর োঁবড়নয়ই সামননর বেনক এবগনয় যাবচ্ছ। প্রাকৃবিক গ্যানসর পবরকবল্পি অনেষণ, উনিালন ও সুশৃঙ্খল ব্যিিাপনা 

বনবিি করনি বিবভন্নমুখী কম থসূবে িাস্তিায়ন করবে। 

সুবধবৃন্দ, 

২০০৯ সানল সরকার গঠননর পর আমরা বিদ্যেৎ ও জ্বালাবন খািনক সনি থাচ্চ অগ্রাবধকার বেনয় কাজ শুরু কবর। গ্যানসর 

োবহো ও শযাগাননর সমেয় সাধননর জন্য অনুসন্ধান, উনিালন, সঞ্চালন এিং বিিরনণ স্বল্প, মধ্য ও েীঘ থনময়ােী পবরকল্পনা 

গ্রহণ কবর। আজনকর বিবিয়ানা গ্যাস বিল্ড সম্প্রসারণ এিং বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনন গ্যাস সরিরাহ শসই 

পেনিনপরই সিল িাস্তিায়ন। 

আমরা সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ শিত্র আবিস্কার কনরবে। আবিস্কৃি গ্যাসনিত্রসহ অন্যন্য উন্নয়ন কূপ এিং 

ওয়াকথওভার কায থক্রনমর মাধ্যনম অবিবরি ৭১০ বমবলয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপােন বৃবি করা সম্ভি হনয়নে। ২০০৮ সানলর 

এসমনয় বেবনক গ্যাস উৎপােননর পবরমাণ বেল ১ হাজার ৭৪৪ বমবলয়ন ঘনফুট আর ২০১৪ সানলর এসমনয় বেবনক গ্যাস 

উৎপােন হার ২ হাজার ৪৫৪ বমবলয়ন ঘনফুট।  

আমরা ৭০৬ বকনলাবমটার নতুন ট্রান্সবমেন লাইন িাপন কনরবে। ইনিামনধ্য গ্যাস শনটওয়াকথ বিভাগীয় েহর 

রাজোহীনি সম্প্রসারণ করা হনয়নে। হাটিকুমরুল-শভড়ামাড়া পাইপলাইননর কাজ শেষ হনল শেনের েবিণ-পবিমাঞ্চনল গ্যাস 

সরিরাহ সম্প্রসাবরি হনি। 

জািীয় গ্যাস সঞ্চালন বগ্রনির পবরোলন োপ ও পাইপলাইনসমূনহর কোপাবসটি বৃবির জন্য ২০১২ সানলর মানে থ 

হবিগঞ্জ শজলার মুোই এিং এিেনরর জুলাই মানস ব্রাহ্মণিাবড়য়ার আশুগনঞ্জ কনম্প্রসর শেেন িাপন করা হনয়নে। টাঙ্গাইল 

শজলার এনলঙ্গায় আরও একটি কনম্প্রসর শেেন িাপননর কাজ প্রায় শেষ পয থানয় রনয়নে। এরিনল বিদ্যেৎনকন্দ্রসহ কল-

কারখানা সমূনহ সঠিক োনপ গ্যাস সরিরাহ করা সম্ভি হনচ্ছ। গ্রাহকনের শভাগাবন্ত লাঘি হনচ্ছ।  

সুবধমন্ডলী, 

বিএনবপ-জামাি শজাট এিং িত্ত্বািধায়ক সরকার অিীনি জ্বালাবন খানির উন্নয়নন শকান কায থক্রম গ্রহণ কনরবন। 

এরিনল আমানেরনক স্বল্প সমনয়র মনধ্য বিোল োবহো পূরণ করনি হনচ্ছ। শেে দ্রুি উন্নবির বেনক এবগনয় যানচ্ছ িনলই 

জ্বালাবনর োবহো বেন বেন িাড়নে। শপনট্রািাংলা গ্যানসর ক্রমিধ থমান এই োবহো পূরনণ বনরলসভানি কাজ করনে। গ্যাস 

উৎপােননর পাোপাবে গ্যাস/এলএনবজ আমোবনর কায থক্রমও প্রবক্রয়াধীন আনে। 

আন্তজথাবিক শিল শকাম্পাবন শেভরন উৎপােন িণ্টন চুবির আওিায় শেনের সি থবৃহৎ গ্যাস বিল্ড বিবিয়ানা হনি 

িিথমানন বেবনক প্রবিবেন ৮৩০ বমবলয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপােন করনে।  

বিবিয়ানা গ্যাস বিনল্ডর এই সম্প্রসারণ জািীয় বগ্রনি অবিবরি ৩০০ বমবলয়ন ঘনফুট গ্যাস সরিরাহ করনি এিং 

আরও ৪ হাজার  ব্যানরল কননিননসট উৎপােন বৃবি পানি। এরিনল বিবিয়ানা গ্যাস বিল্ড হনি বেবনক প্রায় ১ হাজার ২০০ 

বমবলয়ন ঘনফুট গ্যাস এিং ৮ হাজার ২০০ ব্যানরল কননিননসট উৎপােন সম্ভি হনি। এই প্রকল্প শেনের জািীয় োবহো ও 

শযাগাননর ব্যিধান অননকটা কবমনয় আননি িনল আমার বিশ্বাস। 

সুবধবৃন্দ, 

বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন উচ্চোপ বিবেে ৩৬ ইবঞ্চ ব্যানসর ১৩৭ বকনলাবমটার েীঘ থ পাইপ লাইন। 

যা এ যািৎ কানলর সনি থাচ্চ ব্যাস বিবেে পাইপ লাইন। 

জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে বিভাগ, শপনট্রািাংলা এিং বজটিবসএল এর বনরলস প্রনেোয় হবিগঞ্জ ও বকনোরগঞ্জ শজলার 

প্রায় ৬৭ বকনলাবমটার দ্যগ থম হাওড় অঞ্চলসহ ময়মনবসংহ ও গাজীপুর শজলার মধ্য বেনয় বনধ থাবরি সমনয়র আনগই পাইপ লাইন 

বনম থাণ কাজ শেষ হনয়নে। এরিনল গ্যাস সরিরাহ পবরবিবির উনল্লখনযাগ্য উন্নবি হনি। বিবিয়ানা গ্যাসবিল্ড সম্প্রসারণ 

প্রকনল্পর প্রিম গ্যাস উৎপােননর সানি সমেয় কনর এ পাইপ লাইন বনম থাণ কাজ সম্পন্ন করা হনয়নে। 

এ প্রকল্প দ্রুি এিং যিাযিভানি িাস্তিায়ননর জন্য আবম শপনট্রািাংলা, বজটিবসএল ও শেভরনসহ সংবিে সকলনক 

আন্তবরক অবভনন্দন জানাই। আবম আো কবর, আমানের শেনের বিবননয়াগ অনুকূল পবরনিনের সুনযাগ গ্রহণ কনর 

আগামীবেননও শেভরনসহ অন্যান্য আন্তজথাবিক শিল শকাম্পাবন এখানি বিবননয়ানগ এবগনয় আসনি। 
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সুবধমন্ডলী, 

বময়ানমার ও ভারনির সানি সমূদ্র জনয়র িনল গভীর সমুনদ্র আমানের বনরঙ্কুে অবধকার প্রবিবষ্ঠি হনয়নে। এই 

বিোল অজথননক আমানের যিাসাধ্য কানজ লাগানি হনি। এ লনি আমরা িানপক্সনক প্রাবিষ্ঠাবনকভানি েবিোলী কনরবে। 

আধুবনক বিবলং বরগ ও ওয়াকথ ওভার বরগসহ অিোধুবনক যন্ত্রপাবি ক্রয় করা হনয়নে। আমরা অগভীর সমুদ্রাঞ্চনলর ৯টি ব্লক 

এিং গভীর সমুদ্রাঞ্চনলর ৩টি ব্লকসহ শমাট ১২টি ব্লক অন্তর্ভ থি কনর িাংলানেে অিনোর বিবিং রাউন্ড ২০১২ এর কায থক্রম 

শেষ কনরবে। ৩টি ব্লনক দ্যটি বিনেেী শকাম্পাবন এরইমনধ্য এক্সনপ্ল্ানরেননর কাজ শুরু কনরনে।   

আবম আো কবর, িানপক্স িলভানগর পাোপাবে সমুদ্র এলাকায় আরও বনবিড় অনুসন্ধান কায থক্রম পবরোলনা করনি। 

পাোপাবে আন্তজথাবিক শকাম্পাবনগুবলর মাধ্যনমও শিল, গ্যাস আহরণ কায থক্রম সম্পন্ন করার প্রনয়াজনীয় পেনিপ গ্রহণ করনি 

হনি। আমার প্রিোো, সকনলর সবিবলি প্রনেোয় আমানের গ্যাস শসক্টর কাবিি লিে অজথনন সিম হনি। 

সুবধবৃন্দ, 

আমরা একটি সুসংহি জ্বালাবন শসক্টর গনড় তুলনি োই। এ লিে অজথনন ২০০৯ সানল সরকানরর োবয়ত্ব গ্রহনণর পর 

গ্যানসর পাোপাবে আমরা বিদ্যেৎ খানির উন্নয়ননও স্বল্প, মধ্য এিং েীঘ থ-শময়ােী কম থসূবে গ্রহণ কবর। আমানের বনি থােনী 

ইেনিহার অনুযায়ী বিদ্যেৎ উৎপােননর লিেমাত্রা ২০১৩ সানল ৭ হাজার শমগাওয়াট বনধ থারণ করা হয়। আমানের বনষ্ঠা, 

একাগ্রিা ও পবরশ্রনমর িনল ২০১৩ সানলর বিনসম্বর মানসর মনধ্যই বিদ্যেনির উৎপােন িমিা বনি থােনী ইেনিহানরর শঘাবষি 

লিেমাত্রা অবিক্রম কনর ১০ হাজার শমগাওয়ানট উন্নীি হয়। উনল্লখ্য গি ৬ জানুয়াবর ২০০৯ সানল সরকার িমিা গ্রহনণর 

সময় বিদ্যেনির িাবপি িমিা বেল ৪ হাজার ৯৪২ শমগাওয়াট, যা িিথমানন ১১ হাজার ৭৩৫ শমগাওয়ানট উন্নীি হনয়নে। 

২০২১ সাল নাগাে বিদ্যেৎ উৎপােন িমিা োঁড়ানি ২০ হাজার শমগাওয়াট। উৎপাবেি বিদ্যেৎ জনগনণর শোরনগাড়ায় 

শপ ৌঁনে শেওয়ার লনিে সঞ্চালন ও বিিরণ খানিও ব্যাপক কম থসূবে গ্রহণ করা হনয়নে।  

িনি বিদ্যেৎ ও গ্যাস উৎপােন অিেন্ত ব্যয়িহুল কায থক্রম। বিনেষ কনর গ্যাস অফুরন্ত নয়। িাই শেনের ভবিষ্যৎ 

জ্বালাবন বনরাপিার বিষয়টি বিনিেনা কনর এই অমূল্য জািীয় সম্পনের সাশ্রয়ী ব্যিহানরর জন্য আবম শেেিাসীর প্রবি আহিান 

জানাই। 

সকলনক আিারও ধন্যিাে জাবননয় আবম শপনট্রািাংলার বিবিয়ানা গ্যাস বিনল্ডর সম্প্রসারণ প্রকনল্পর গ্যাস উৎপােন 

এিং বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনন গ্যাস সরিরানহর শুভ উনবাধন শঘাষণা করবে। 

 

শখাো হানিজ। 

জয়িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলানেে বেরজীিী শহাক। 

... 


