
জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ এিং  

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মমগাওয়াটে উন্নীতকরণ  

উদ যাপন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

মেখ হাবসনা  

িঙ্গিন্ধু আন্তজজাবতক সটেলন মকন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলিার, ২৮ কাবতজক ১৪২০, ১২ নটভম্বর ২০১৩  

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

সোবনত সভাপবত,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপবিত সুবধবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

             

আজ আমাটদর জন্য একটি আনটন্দর বদন। সরকার বহটসটি আমাটদর অনন্য সাফটের বদন। ঐবতহাবসক অজজটনর 

বদন। বিদ্যুৎ খাটত জনগটণর বনকে মদয়া আমাটদর বনি জাচনী প্রবতশ্রুবত পূরটণর বদন। আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ 

মমগাওয়াে অবতক্রম কটরবি। এটি একটি মাইলফলক।    

আমরা ২০০৮ এর বনি জাচনী ইেটতহাটর ২০১৩ সাটলর মটে মদটের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৭ হাজার মমগাওয়াটে 

উন্নীত করার লক্ষু বনধ জারণ কবর। মদটে ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘােবত মমোটনা এিং উন্নয়ন চাবহদা পূরটণর লটক্ষু আমরা মসই 

লক্ষুমাত্রার মচটয়ও অটনক মিেী বিদ্যুৎ উৎপাদন কটরবি। মদে আজ প্রায় মলাডটেবডং-মুক্ত।  

আমাটদর সরকাটরর আগামী ২৪ জানুয়াবরর মময়াদ পয জন্ত আরও আেটি নতুন বিদ্যুৎ মকন্দ্র উৎপাদটন আসটি। এগুটলা 

মেটক আরও ৭৬৬ মমগাওয়াে বিদ্যুৎ পাওয়া যাটি। বেল্প ও ব্যিসা প্রবতষ্ঠান এিং সাধারণ গ্রাহক পয জাটয় বিদ্যুৎ সরিরাহ 

আরও িাড়টি। নতুন নতুন বেল্প ও কম জসংিাটনর সুটযাগ িাড়টি। মদটের আে জ-সামাবজক অগ্রগবত দ্রুততর হটি।  

সুবধমন্ডলী,  

আমরা যখন সরকাটর আবস তখন মদটে বিদ্যুটতর জন্য হাহাকার বিল। বিএনবপ-জামাত মজাে এিং মসনা-সমবে জত 

সরকাটরর সাত িিটর বিদ্যুৎ উৎপাদন িাটড়বন। িরং আমাটদর মরটখ যাওয়া ৪ হাজার ৩০০ মমগাওয়াে মেটক বিদ্যুৎ উৎপাদন 

৩ হাজার ২০০ মমগাওয়াটে মনটম আটস।  

আমরা ২০০৯ এ সরকাটর এটসই বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃবির লটক্ষু তাৎক্ষবণক, স্বল্প, মে ও দীঘ জটময়াদী পবরকল্পনা গ্রহণ 

কবর। পুটরাটনা বিদ্যুৎ মকন্দ্রগুটলা তাৎক্ষবণকভাটি সংস্কাটরর মােটম বিদ্যুৎ উৎপাদন িাড়াই। নতুন বিদ্যুৎ মকন্দ্র বনম জাটণর 

উটযাগ মনই।  

ইটতামটেই সরকারী ও মিসরকারী খাটত ৫৭টি বিদ্যুৎটকন্দ্র বনম জাণ কটরবি। আরও ৩৩টি বিদ্যুৎটকন্দ্র বনম জাণাধীন 

আটি। আরও ২০টি বিদ্যুৎটকন্দ্র বনম জাটণর লটক্ষু মেন্ডার প্রবক্রয়া চলটি। মাোবপছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সাটলর ২২০ 

বকটলাওয়াে আওয়ার মেটক ৩২১ বকটলাওয়াে আওয়াটর উন্নীত হটয়টি।  

বিদ্যুৎ বিতরটণ বসটেম লস ১৫ দেবমক ৬৭ েতাংে মেটক িতজমাটন ১২ দেবমক শূন্য বতন েতাংটে কবমটয় আনা 

হটয়টি। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী িা্ব  ব্যিহাটর জনগণটক উ্বুদি করা হটয়টি। বিদ্যুৎ ব্যিহাটর সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য মিাে-িড় প্রটতুক 

গ্রাহকটক আহ্বান জানাই।  

আমরা ২০২১ সাটলর মটে সিার জন্য সুলভমূটে বনভ জরটযাগ্য বিদ্যুৎ সুবিধা বনবিত করটিা। এই দীঘ জটময়াদী 

পবরকল্পনার আওতায় ২০২১ সাটলর মটে ২৪ হাজার মমগাওয়াে এিং ২০৩০ সাটলর মটে প্রায় ৪০ হাজার মমগাওয়াে বিদ্যুৎ 

উৎপাদটনর লক্ষু বনধ জারণ কটরবি।  

সুবধবৃন্দ,  



বিদ্যুৎ উৎপাদটনর পাোপাবে প্রায় মদড় হাজার বকটলাবমোর সঞ্চালন লাইন এিং ৪০ হাজার বকটলাবমোর বিতরণ 

লাইন বনম জাণ করা হটয়টি। প্রটতুক উপটজলায় গটড় ৭৪ বকটলাবমোর নতুন বিতরণ লাইন বনম জাণ করা হটয়টি। ৩৪ লক্ষ নতুন 

গ্রাহকটক বিদ্যুৎ সংটযাগ মদয়া হটয়টি। ২ মকাটি ৪০ লক্ষ মানুষ নতুন বিদ্যুৎ মপটয়টি। মদটের ৬২ েতাংে মানুষ বিদ্যুৎ 

সুবিধার আওতায় এটসটি।  

আমরা নিায়নটযাগ্য জ্বালাবন উৎপাদনটক অগ্রাবধকার বদটয়বি। মেকসই ও নিায়নটযাগ্য জ্বালাবন উন্নয়ন ক্জপক্ষ 

আইন প্রণয়ন কটরবি। ইটতামটে ১১২ মমগাওয়াে ক্ষমতার প্রায় ২২ লক্ষ মসালার মহাম বসটেম, ৩০ হাজার রুফ-েপ মসালার 

বসটেমসহ ৯১টি মসৌর মসচ পাম্প িাপন করা হটয়টি। এর মােটম মদটের প্রতুন্ত অঞ্চটলর এক মকাটিরও মিবে মানুষটক মসৌর 

বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হটয়টি। ধাটপ ধাটপ মসৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫০০ মমগাওয়াটে উন্নীত করার পবরকল্পনা গ্রহণ করা 

হটয়টি।  

গ্রাম-পয জাটয় িাটয়াগ্যাস প্ল্ুান্ট িাপনটক উৎসাবহত করা হটে। এখান মেটক বিদ্যুৎ, জ্বালাবন ও জজি সার পাওয়া 

যাটে।  

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ বৃবির ফটল নতুন নতুন বেল্প িাবপত হটয়টি। কম জসংিান হটয়টি। মিকারত্ব কটমটি। 

বেক্ষার হার মিটড়টি। সামাবজক বনরাপত্তা সুদৃঢ় হটয়টি। দাবরদ্র্ু দূরীকরণ ও নারী উন্নয়ন ত্বরাবিত হটয়টি।  

গ্রামাঞ্চটল বিদ্যুৎ সরিরাহ বৃবি পাওয়ায় ইউবনয়ন তথ্য ও মসিা মকন্দ্র িাপন, কবমউবনটি বিবনকগুটলা মেটক 

বিটেষজ্ঞ স্বািুটসিা প্রদান, প্রতুন্ত অঞ্চলসহ সি জস্তটরর বেক্ষা প্রবতষ্ঠাটন কবম্পউোর বেক্ষা চালু, মাবিবমবডয়া িােরুম প্রবতষ্ঠা, 

কবম্পউোর োিসহ আধুবনক প্রযুবক্ত প্রটয়াগ কটর পাঠদানটক আকষ জণীয় ও কায জকর করা হটয়টি। ক্ষুদ্র্ ও কুটির বেল্প গটড় 

উটঠটি।  

বিগত ৫ িিটর ৭৩ হাজার ৭৩৪টি নতুন মসচ সংটযাগ মদয়া হটয়টি। এর ফটল কৃবষ উৎপাদন মিটড়টি। মদটের খায 

ও পুবি চাবহদা পূরণ সম্ভি হটয়টি।  

সুবধমন্ডলী,  

গ্রাহক মসিা বনবিটত বিদ্যুৎ খাটত বিবভন্ন আইটি ও ই-গভটন জন্স কায জক্রম িাস্তিায়ন করা হটয়টি। অন-লাইটন নতুন 

বিদ্যুৎ সংটযাটগর আটিদন গ্রহণ, মমািাইটল বিদ্যুৎ বিল প্রদান, বপ্র-মপ্রইড বমোর িাপন, মমািাইল মফাটন অবভটযাগ গ্রহণ ও 

মকবপআই বসটেম চালু করা হটয়টি। এর মােটম বিদ্যুৎ খাটত সুোসন প্রবতষ্ঠা করা হটয়টি।  

আমরা গ্যাস উৎপাদন ৬০০ বমবলয়ন ঘনফুে বৃবি কটরবি। নতুন গ্যাসটক্ষত্র আবি্কৃতত হটয়টি। নতুন প্রায় ৭০০ 

বকটলাবমোর পাইপ লাইন ও বিতরণ লাইন িাপন করা হটয়টি। িাসািাবড় িাড়াও বেল্প ও ব্যিসা প্রবতষ্ঠাটন নতুন গ্যাস 

সংটযাগ মদয়া শুরু হটয়টি।  

বিশ্ব মন্দা সটেও আমরা অে জনীবতটত ব্যাপক সাফে অজজন কটরবি। বিশ্বব্যাপী আমাটদর এ সাফে প্রেংবসত 

হটয়টি। কৃবষ, বেক্ষা, স্বািু, মযাগাটযাগ, সামাবজক বনরাপত্তা, নারী উন্নয়নসহ প্রবতটি খাটত অভািনীয় সাফে অজজন কটরবি। 

এ অজজটনর ধারািাবহকতা রক্ষার মে বদটয় আমরা জাবতর বপতার স্বপ্ন পূরণ করটত চাই। িাংলাটদেটক একটি ক্ষুধামুক্ত, 

দাবরদ্র্ুমুক্ত, সমৃি মসানার িাংলায় পবরণত করটত চাই।    

সুবধবৃন্দ,  

আসুন, সিাই বমটল মুবক্তযুটির আদটে জ উ্বুদি হটয় আমাটদর ভবিষ্যৎ প্রজটের জন্য একো সুন্দর িাংলাটদে গটড় 

তুবল। এ প্রতুাো মরটখ আবম জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাটহর শুভ উট্াধন মঘাষণা করবি।  

মখাদা হাটফজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাটদে বচরজীিী মহাক। 

 


