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বিসবেল্লাবহর রাহোবনর রাবহে 

 

অনুষ্ঠাক্ষনর সভাপবত, 

সহকেীবৃন্দ, 

উপবিত সুবধেন্ডলী, 

 আসসালামু আলাইকুে। 

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেতা ১৫,০০০ মেগাওয়াট অর্জন উপলক্ষক্ষ আক্ষয়াবর্ত ‘আক্ষলাক উৎসি’-এ উপবিত সিাইক্ষক 

আন্তবরক শুক্ষভচ্ছা ও অবভনন্দন র্ানাবচ্ছ। আর্ক্ষকর এই উৎসক্ষির আক্ষলাক ধারা মদক্ষের প্রবতটি প্রাবন্তক র্নপক্ষদর তৃণমূক্ষলর 

োনুক্ষের কাক্ষে মপ ৌঁক্ষে বদক্ষত হক্ষি- মসটিই হক্ষি এই বদক্ষনর অঙ্গীকার।  

িক্তক্ষের শুরুক্ষতই বির্ক্ষয়র এই োক্ষস সশ্রদ্ধবিক্ষে স্মরণ করবে সি জকাক্ষলর সি জক্ষশ্রষ্ঠ িাঙাবল, র্াবতর বপতা িঙ্গিন্ধু মেখ 

মুবর্বুর রহোনক্ষক। স্মরণ করবে মুবক্তযুক্ষদ্ধ ৩০ লাখ েহীদ ও দ্য’লাখ সম্ভ্রে হারা ো-মিানক্ষক। 

আর্ জ-সাোবর্ক উন্নয়ক্ষন বিদ্যুৎ মূল িাবলকােবক্ত। উৎপাবদত ১৫ হার্ার মেগাওয়াট বিদ্যুক্ষতর অর্ জননবতক উপক্ষ াগ 

গাবণবতক বহসাক্ষি বিেয়। বকন্তু আর্ জ-সাোবর্ক উন্নয়ক্ষন এই বিদ্যুক্ষতর দৃশ্যোন ও অদৃশ্য অিদান বিক্ষিিনা মর্ক্ষক িলা  ায়, 

সবতুই বিদ্যুক্ষতর আক্ষলা দূগ জে এলাকার র্ীিন াত্রাও আক্ষলাবকত কক্ষর বদক্ষয়ক্ষে।  

গ্রাে-িাাংলার ইউবনয়ন পবরেক্ষদর বিবর্টাল মসন্টার মর্ক্ষক কৃেক মে সুেবভবেক তাক্ষদর কৃবে বিেয়ক তথ্য পাক্ষচ্ছ। 

যুিকরা অনলাইক্ষন বেক্ষা প্রবতষ্ঠাক্ষন ভবতজ বকাংিা িাকবরর মখোঁর্-খির বনক্ষত পারক্ষে। উৎপাবদত এই ১৫ হার্ার মেগাওয়াট 

বিদ্যুৎ িাাংলাক্ষদেক্ষক আক্ষলার পক্ষর্ বনক্ষয়  াক্ষচ্ছ। সম্ভি হক্ষয় উক্ষেক্ষে বিবর্টাল িাাংলাক্ষদে গড়ার স্বপ িাস্তিায়ন।  

স্বপ্ন িাস্তিায়ক্ষনর এই োধ্যক্ষের অর্ জমূল্য বনরূপণ করা কঠিন। ভবিষ্যক্ষত এই আক্ষলাক ধারা মদক্ষের সি জত্র েবড়ক্ষয় মদয়া 

হক্ষি। ২০২১ সাক্ষলর েক্ষধ্য সিার ঘক্ষর ঘক্ষর বিদ্যুৎ মপ ৌঁক্ষে মদওয়া হক্ষি।  

মদক্ষের গ্রােীণ এলাকায় ইউবনয়ন তথ্যক্ষসিা মকন্দ্র িাপন োড়াও বিদ্যুৎ সরিরাক্ষহর কারক্ষণ গ্রােীণ স্বািুক্ষকন্দ্র িাপন, 

প্রতুন্ত অঞ্চলসহ সি জস্তক্ষরর বেক্ষা প্রবতষ্ঠাক্ষন কবিউটারসহ আধুবনক প্রযুবক্তর উপকরণ েিহারকরণ, ইন্টারক্ষনট ও ইক্ষলকট্রবনক 

বেবিয়ার োধ্যক্ষে পবরক্ষিে, স্বািু, নারী অবধকার ও সাোবর্ক বনরাপো বিেক্ষয় র্নসক্ষিতনতা সৃবিসহ মখলাধুলা ও 

বিক্ষনাদক্ষনর সুক্ষ াগ সৃবি করা সম্ভি হক্ষয়ক্ষে। 

২০০৯ সাক্ষল আেরা  খন ক্ষেতা গ্রহণ কবর তখন মদক্ষে বিদ্যুক্ষতর অিিা অতুন্ত নাজুক বেল। মদক্ষে বিদ্যুৎ 

উৎপাদক্ষনর পবরোণ বেল োত্র ৩ হার্ার ২০০ ে’ মেগাওয়াট, োনুে বদক্ষন ১০-১২ ঘণ্টা মলাি মেবিাংক্ষয়র  ন্ত্রণা মভাগ করত, 

বিদ্যুক্ষতর অভাক্ষি তখন বেল্প উৎপাদন ও অর্ জননবতক উন্নয়ন েহত হবচ্ছল।  

আেরা সরকার গেক্ষনর পর বিদ্যুৎ প্রকক্ষল্প অক্ষর্ জর ম াগানসহ প্রকল্প িাস্তিায়ন ত্বরাবিত কবর। ফক্ষল োত্র ৫ িেক্ষর 

আেরা বিদ্যুক্ষতর উৎপাদন বতনগুণ বৃবদ্ধ কক্ষর ২০১৩ সাক্ষল ১০ হার্ার মেগাওয়াক্ষট উন্নীত কক্ষরবে। ববতীয় মেয়াক্ষদ োত্র বতন 

িেক্ষর আেরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেতা ১৫ হার্ার মেগাওয়াক্ষট উন্নীত কক্ষরবে।  

গত আট িেক্ষর ৮০টি নতুন বিদ্যুৎ মকন্দ্র িালুর োধ্যক্ষে বিদ্যুৎ মকক্ষন্দ্রর সাংখ্যা োত্র ২৭টি হক্ষত ১০৭টিক্ষত উন্নীত করা 

হক্ষয়ক্ষে। ফক্ষল মদক্ষের োনুে বিদ্যুক্ষতর মলাি মেবিাংক্ষয়র  ন্ত্রণা মর্ক্ষক মুবক্ত মপক্ষয়ক্ষে। িতজোন সরকাক্ষরর মেয়াক্ষদর েক্ষধ্যই ২০ 

হার্ার মেগাওয়াক্ষটর আক্ষলাক উৎসি উদ্  াপন করক্ষত পারি-ইনোআল্লাহ। 

সুবধেন্ডলী, 

িতজোন সরকাক্ষরর বনি জািনী ইেক্ষতহার অনু ায়ী ২০১৬ সাক্ষলর েক্ষধ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেতা ১৬ হার্ার মেগাওয়াক্ষট 

এিাং রূপকল্প-২০২১ এর মঘােণা অনু ায়ী ২০২১ সাল নাগাদ ২৪ হার্ার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদক্ষনর লক্ষুোত্রা বনধ জারণ করা 

হক্ষয়ক্ষে। বনধ জাবরত লক্ষুোত্রা অর্জক্ষন আেরা বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ক্ষন োপক কা জক্রে গ্রহণ কক্ষরবে।  



 

িতজোক্ষন ১০ হার্ার ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষেতার ৩০টি বিদ্যুৎ মকন্দ্র বনে জাণাধীন এিাং ১২ হার্ার ৩০০ ে’ মেগাওয়াট 

ক্ষেতার ৪১টি বিদ্যুৎ মকন্দ্র প্রবক্রয়াধীন রক্ষয়ক্ষে। এ সকল নতুন বিদ্যুৎ মকন্দ্র িালুর োধ্যক্ষে ২০২১ সাক্ষলর েক্ষধ্য অবতবরক্ত 

আরও ১৮ হার্ার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ র্াতীয় গ্রীক্ষি যুক্ত হক্ষি।  

২০০৯ সাক্ষল েহাক্ষর্াট সরকার ক্ষেতা গ্রহণ কক্ষর বিদ্যুৎ ঘাটবত ূররণ ও ভবিষ্যত িাবহদা মোকাক্ষিলায় বিদ্যুৎ 

উৎপাদনক্ষক সক্ষি জাচ্চ অগ্রাবধকার বদক্ষয় নানামুখী পদক্ষক্ষপ গ্রহণ কক্ষর। ২০১০ সাক্ষল বিদ্যুৎ উৎপাদন েহাপবরকল্পনা ‘পাওয়ার 

বসক্ষেে োিার প্লুান (বপএসএেবপ)-২০১০’ অনুক্ষোদন মদওয়া হয়।  

দীঘ জক্ষেয়াদী বিদ্যুৎ উৎপাদন পবরকল্পনার আওতায় ২০২১ সাক্ষলর েক্ষধ্য ২৪ হার্ার মেগাওয়াট, ২০৩০ সাক্ষলর েক্ষধ্য 

৪০ হার্ার মেগাওয়াট এিাং ২০৪১ সাক্ষলর েক্ষধ্য ৬০ হার্ার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদক্ষনর েহাপবরকল্পনা সরকার িাস্তিায়ন 

কক্ষর  াক্ষচ্ছ। এই পবরকল্পনায় কয়লাবভবেক বিদ্যুৎ উৎপাদক্ষনর উপর গুরুত্বাক্ষরাপ করা হক্ষয়ক্ষে।  

িতজোক্ষন ৯ হার্ার ৮৪০ মেগাওয়াট ক্ষেতার ৮টি কয়লাবভবেক মেগা প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন রক্ষয়ক্ষে। বকছু 

কয়লাবভবেক বিদ্যুৎ মকন্দ্র িাপক্ষনর বিরুক্ষদ্ধ বিভ্রাবন্ত েড়াক্ষনা হক্ষচ্ছ। বিভ্রাবন্তর বিরুক্ষদ্ধ সকলক্ষক সর্াগ র্াকক্ষত হক্ষি। কারণ 

গ্যাক্ষসর পক্ষর িতজোক্ষন কয়লা হক্ষচ্ছ সিক্ষিক্ষয় বনরাপদ, সস্তা এিাং পবরক্ষিেিান্ধি জ্বালাবন। 

সুবধবৃন্দ, 

মটকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন েিিা বনবিতকরক্ষণর লক্ষক্ষু আোক্ষদর সরকার বনউবিয়ার এনাবর্জবভবেক বিদ্যুৎ 

উৎপাদক্ষনর র্ন্য  র্া র্ পদক্ষক্ষপ গ্রহণ কক্ষরক্ষে। এ লক্ষক্ষু রাবেয়ার সহায়তায় রূপপুর বনউবিয়ার বিদ্যুৎ মকন্দ্র িাপন করা 

হক্ষচ্ছ।  

আগােী ২০২৪ সাল নাগাদ বনউবিয়ার বিদ্যুৎ মকন্দ্র হক্ষত ২ হার্ার ২০০ ে’ মেগাওয়াট উৎপাদন করা সম্ভি হক্ষি। 

বিগত সাত িেক্ষর প্রতুন্ত গ্রােীণ অঞ্চক্ষলর প্রায় ৪৫ লাখ পবরিাক্ষরর র্ন্য মসালার মহাে বসক্ষেে িাপন করা হক্ষয়ক্ষে। 

নিায়নক্ষ াগ্য জ্বালাবন হক্ষত ২০২১ সাক্ষলর েক্ষধ্য ৩ হার্ার ১০০ ে’ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদক্ষনর র্ন্য বিবভন্ন কা জক্রে গ্রহণ 

করা হক্ষয়ক্ষে।  

উপ-আঞ্চবলক সহক্ষ াবগতা কা জক্রক্ষের আওতায় ভারত মর্ক্ষক ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আেদাবন করা হক্ষচ্ছ। ২০৩০ 

সাক্ষলর েক্ষধ্য পার্শ্জিতী মদেসমূহ হক্ষত ৬ হার্ার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আেদাবনর পবরকল্পনা রক্ষয়ক্ষে। মনপাল, ভূটান, 

োয়ানোর ও ভারক্ষতর উের-ূরি জাঞ্চল মর্ক্ষক র্লবিদ্যুৎ আেদাবনর লক্ষক্ষু আক্ষলািনা অোহত আক্ষে। 

সরকার গ্যাস সাংকক্ষটর কারক্ষণ িন্ধ বিদ্যুৎ মকন্দ্রগুক্ষলাক্ষত Liquefied Natural Gas (LNG) সরিরাক্ষহর 

োধ্যক্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃবদ্ধর পদক্ষক্ষপ বনক্ষয়ক্ষে। এর্ন্য এলএনবর্ টাবে জনাল িাপনসহ এলএনবর্ আেদাবনর কা জক্রে হাক্ষত 

বনক্ষয়ক্ষে। 

বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি পু ৌঁবর্ঘন খাত হওয়ায় সরকাবর খাক্ষতর পাোপাবে মিসরকাবরখাক্ষত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃবদ্ধর 

নানামূখী পদক্ষক্ষপ মনয়া হক্ষয়ক্ষে। সরকাবর ও মিসরকাবর ম  র্ উক্ষযাক্ষগ (Joint Venture) নতুন বিদ্যুৎ মকন্দ্র িাপক্ষনর 

পাোপাবে বর্-টু-বর্ বভবেক ইক্ষনাক্ষভটিভ ফাইনাবসাং এর োধ্যক্ষে বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ক্ষনর কা জক্রে হাক্ষত মনওয়া হক্ষয়ক্ষে। 

সুবধেন্ডলী, 

উৎপাবদত বিদ্যুক্ষতর সুষ্ঠু ও বনরিবচ্ছন্ন সঞ্চালন ও বিতরক্ষণর লক্ষক্ষু োপক পবরকল্পনা গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষে। িতজোক্ষন 

মোট সঞ্চালন লাইক্ষনর পবরোণ ৯ হার্ার ৮৯৩ সাবকজট বকক্ষলাবেটার এিাং বিতরণ লাইক্ষনর পবরোণ ৩ লক্ষ ৬০ হার্ার 

বকক্ষলাবেটার।  

বিদ্যুতায়ন কা জক্রক্ষের আরও সম্প্রসারণ ও বিযোন সঞ্চালন ও বিতরণ েিিার উন্নয়ন ও ক্ষেতা বৃবদ্ধর র্ন্য নতুন 

প্রকল্প গ্রহণ করা হক্ষচ্ছ। আেরা দ্রুত বিদ্যুৎ সাংক্ষ াগ প্রদাক্ষনর োধ্যক্ষে বিদ্যুতাবয়ত র্নসাংখ্যা ৪৭% (২০০৯ সাক্ষল) হক্ষত 

িতজোক্ষন ৭৮% (২০১৬ সাক্ষল) এ উন্নীত কক্ষরবে।  

২০২১ সাক্ষলর েক্ষধ্য সিার র্ন্য বিদ্যুৎ সুবিধা বনবিত করার লক্ষক্ষু প্রায় ১০ হার্ার বকক্ষলাবেটার সঞ্চালন লাইন 

এিাং প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হার্ার বকক্ষলাবেটার বিতরণ লাইন বনে জাক্ষণর পবরকল্পনা গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষে। 

তথ্য প্রযুবক্ত েিহাক্ষরর োধ্যক্ষে বিদ্যুত গ্রাহকক্ষদর মসিার োন বৃবদ্ধর কা জক্রে হাক্ষত মনয়া হক্ষয়ক্ষে। গ্রাহকক্ষদর র্ন্য 

মোিাইল মফান ও অন-লাইক্ষনর োধ্যক্ষে বিদ্যুৎ বিল পবরক্ষোধ, অন-লাইক্ষনর োধ্যক্ষে নতুন বিদ্যুৎ সাংক্ষ াক্ষগর আক্ষিদন ও 

বনক্ষয়াগ েিিাপনা, অবভক্ষ াগ বনষ্পবে েিিাপনা, ই-ফাইবলাং েিিাপনা, মিার েিিাপনা, অক্ষটাক্ষেক্ষটি বরক্ষোট বেটার, বপ্র-

মপইি বেটাবরাং ও স্মাট জ বেটাবরাং পদ্ধবত িালু করা হক্ষয়ক্ষে।  

এ প জন্ত প্রায় ১ লক্ষ বপ্র-মপইি বেটার িাপন করা হক্ষয়ক্ষে। িতজোক্ষন প্রায় ১১ লাখ বেটার ক্রয় প্রবক্রয়াধীন এিাং 



 

আগােী বতন িেক্ষরর েক্ষধ্য ২ মকাটি বপ্র-মপইি বেটার িাপক্ষনর পবরকল্পনা গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষে। 

বিদ্যুৎ খাক্ষত কে জরত সকল স্তক্ষরর কে জকতজা ও কে জিারীক্ষদর দক্ষতা বৃবদ্ধ ও প্রক্ষয়ার্নীয় প্রবেক্ষণ প্রদাক্ষনর র্ন্য 

Bangladesh Power Management Institute (BPMI) নাক্ষে একটি প্রবতষ্ঠান গেক্ষনর উক্ষযাগ মনওয়া হক্ষয়ক্ষে। এ 

খাক্ষত তথ্য প্রযুবক্তর উৎকে জ সাধন এিাং েয় হ্রাক্ষসর লক্ষক্ষু Bangladesh Energy Research Council নােক একটি 

গক্ষিেণা প্রবতষ্ঠান গেন করা হক্ষয়ক্ষে। 

িঙ্গিন্ধুর ১৯৭৪ সাক্ষলর ১৫ বিক্ষসম্বর র্াবতর উক্ষেক্ষশ্য মদয়া ভােক্ষণর অাংে বিক্ষেে উবৃত করবে- িঙ্গিন্ধু িক্ষলবেক্ষলন, 

‘‘ঊবনে’ে একাের সাক্ষলর বিক্ষসম্বর োক্ষসর ১৬ তাবরক্ষখ আোক্ষদর রার্ননবতক স্বাধীনতা সাংগ্রাক্ষের সোবি এিাং অর্ জননবতক 

মুবক্তযুক্ষদ্ধর শুরু। এই যুক্ষদ্ধ এক েরণপন সাংগ্রাে আেরা শুরু কক্ষরবে। এই সাংগ্রাে অক্ষনক মিেী সেয়সাক্ষপক্ষ ও কিসাধ্য। তক্ষি 

আেরা  বদ ঐকুিদ্ধ মর্ক্ষক কক্ষোর পবরশ্রে কবর এিাং সৎপক্ষর্ র্াবক তক্ষি, ইনোআল্লাহ র্য় আোক্ষদর অবনিা জ।’’ 

িাঙাবল র্াবত অদম্য, িঙ্গিন্ধুর ভাোয় ‘মকউ আোক্ষদর দািাক্ষয় রাখক্ষত পারক্ষি না’। এ মদে এবগক্ষয়  াক্ষি এিাং ২০৪১ 

সাক্ষলর েক্ষধ্যই পৃবর্িীক্ষত একটি উন্নত রাষ্ট্র বহক্ষসক্ষি প্রবতষ্ঠা লাভ করক্ষি। ক্ষুধা ও দাবরদ্র্ুমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ িাাংলাক্ষদে গড়ার 

োধ্যক্ষেই িঙ্গিন্ধুর মসানার িাাংলা বিবনে জাক্ষণর স্বপ্ন সফল হক্ষি, ইনোআল্লাহ ।  

সিাইক্ষক ধন্যিাদ র্াবনক্ষয় আোর িক্তে মেে করবে।                  

মখাদা হাক্ষফর্। 

র্য় িাাংলা, র্য় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাক্ষদে বিরর্ীিী মহাক। 

... 


