
ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ ফেগাওয়াট ফেন্টাল বিদ্যুৎ ফেন্দ্র উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

ফেখ হাবিনা  

ফেঞ্চুগঞ্জ, বিদ্লট, েবনিাে, ২০ চৈত্র ১৪১৬, ০৩ এবপ্রল ২০১০  

 

বিিবেল্লাবহে োহোবনে োবহে  

োননীয় েন্ত্রীিগ গ  

িম্মাবনত িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

োন্যিে কুটনীবতেিগ গ  

িেোেী েে গেতগা/েে গৈােীবৃন্দ, িাংিাবদেবৃন্দ  

সুবধবৃন্দ,  

আিিালামু আলাইকুে।  

ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ ফেগাওয়াট ফেন্টাল বিদ্যুৎ ফেদ্ন্দ্রে শুভ উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপবিত িেলদ্ে আবে শুদ্ভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

িতগোন যুদ্গ বিদ্যুৎ এেটি ফদদ্েে উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাে অন্যতে প্রধান উপাদান। বিদ্যুৎ ঘাটবতদ্ত এেটি ফদদ্েে উন্নয়দ্নে 

ৈাো িন্ধ হদ্য় ফযদ্ত পাদ্ে। তাই আেো োষ্ট্র পবেৈালনাে দাবয়ত্ব ফপদ্য় বিদ্যুৎ উন্নয়দ্নে বিষয়টিদ্ে অগ্রাবধোে খাত বহদ্িদ্ি 

বৈবিত েদ্েবি।  

আেো বিদ্যুদ্তে প্রদ্য়াজনীয়তা িম্পদ্েগ িোিেই িদ্ৈতন বিলাে। ৯৬ িাদ্ল আেো যখন িেোে গঠন েবে তখন বিদ্যুৎ 

উৎপাদদ্নে পবেোণ বিল ১৬০০ ফেগাওয়াট। আোদ্দে ফেয়াদোল ফেষ েোে িেয় আেো বিদ্যুৎ উৎপাদদ্নে পবেোণ ৪৩০০ 

ফেগাওয়াদ্ট উন্নীত েদ্েবিলাে। ৫০০০ ফেগাওয়াট উৎপাদদ্নে ব্যিিা বনদ্য়বিলাে।  

আোদ্দে িেয় প্রথে ফিিেোবেখাদ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদদ্নে নীবতোলা প্রণয়ন েো হয়। িেোবে ফিিেোবে উভয় খাদ্ত 

বিদ্যুৎ উৎপাদদ্নে োধ্যদ্ে আেো ফদেী বিদ্দেী বিবনদ্য়াগ আকৃষ্ট েেদ্ত িক্ষে হদ্য়বিলাে। বিদ্যুদ্তে বিদ্েে লি েোদ্নািহ 

ব্যিিাপনাে উন্নবত েদ্ে আেো বিদ্যুৎ খাদ্ত শৃঙ্খলা বেবেদ্য় এদ্নবিলাে।  

সুবধেন্ডলী,  

২০০৯ িাদ্ল যখন আেো দাবয়ত্ব ফনই, তখন বিদ্যুৎিহ িি খাদ্তই বিল অব্যিিা আে বিশৃঙ্খলা।  

দ্রব্যমূদ্েে ঊধি গগবত, বিদ্যুৎ, পাবন, গ্যাদ্িে অভাি - এিি িেস্যা বনদ্য়ই আোদ্দে যাত্রা শুরু হদ্য়দ্ি।  

আেো বনতুপ্রদ্য়াজনীয় বজবনিপদ্ত্রে দাে দ্রুত েবেদ্য় আনদ্ত িক্ষে হদ্য়বি। িাদ্েে দাে ৯০ টাো ফথদ্ে েবেদ্য় ২২ 

টাো েদ্েবি। িাম্পাে খাদ্য-উৎপাদন হদ্য়দ্ি। কৃবষোর্ গ ৈালু েদ্েবি। শুরু হদ্য়দ্ি ন্যােনাল িাবভ গি েে গসূবৈ।  

বেন্তু বিদ্যুৎ-গ্যাদ্িে েত খাদ্ত খুি দ্রুত িেস্যাে িোধান িম্ভি হয় না। বিগত িেোদ্েে অপেদ্ে গে োেদ্ণ সৃষ্ট বিদ্যুৎ 

িেস্যাে িোধাদ্ন আোদ্দে আেও বেছুবদন িেয় প্রদ্য়াজন। জনগদ্ণে েষ্ট হদ্চ্ছ জাবন। বেন্তু এটা এেন এেটা ফিক্টে ফযখাদ্ন 

োতাোবত ফোন বেছু েো যায় না।  

আেো বনি গাৈনী ইেদ্তহাে অনুযায়ী ২০১৩ িাদ্লে েদ্ধ্য ৭ হাজাে ফেগাওয়াট এিং ২০২১ িাদ্লে েদ্ধ্য ২০ হাজাে 

ফেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদদ্নে লদ্ক্ষু োজ েদ্ে যাবচ্ছ।  

এ পবেেল্পনাে আওতায় ফিিেোবে খাদ্ত প্রথে পয গাদ্য় ফদদ্েে বিবভন্ন িাদ্ন ভাড়া বভবিে এিং িেোবে খাদ্ত ফোট 

১০০০ফেগাওয়াট ক্ষেতাে বিদ্যুৎ ফেন্দ্র িাপদ্নে চুবি স্বাক্ষবেত হদ্য়দ্ি। এগুদ্লাে বনে গাণ োজ ৈলদ্ি। আগােী দ্যই োদ্িে েদ্ধ্য 

আেও প্রায় ১০০০ ফেগাওয়াট ক্ষেতািম্পন্ন বিদ্যুৎ ফেদ্ন্দ্রে োয গাদ্দে ফদওয়া হদ্ি।  

ফিিেোবে খাদ্ত আেও প্রায় ৫০০০ ফেগাওয়াট ক্ষেতাে বিদ্যুৎ ফেন্দ্র িাস্তিায়দ্নে োয গক্রে হাদ্ত ফনওয়া হদ্য়দ্ি। গত 

োদ্ি ৭ হাজাে ফোটি টাো ব্যদ্য় ৮৩০ ফেগাওয়াট ক্ষেতািম্পন্ন বিদ্যুৎ ফেন্দ্র িাপদ্নে প্রেল্প অনুদ্োদন বদদ্য়বি।  



আপনাো জাদ্নন বিগত ফজাট িেোদ্েে িেদ্য় এে ফেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন েো হয়বন। িেং বিদ্যুৎ ফেন্দ্র িাপদ্নে 

নাদ্ে হদ্য়দ্ি ব্যাপে দূনীবত। গ্যাি ফিক্টদ্ে ফোন বিবনদ্য়াগ হয়বন। গ্যাি উদ্িালদ্নে পদদ্ক্ষপ না ফনওয়ায় বিদ্যুৎ ও গ্যাি ফিক্টদ্ে 

খুিই নাজুে অিিা ৈলদ্ি।  

এখনই ব্যিহাে উপদ্যাগী পয গাপ্ত গ্যাি না থাোয় এেবদদ্ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হদ্চ্ছ। পাোপাবে বেল্প, িাবণজু এিং 

িাবড়ঘদ্ড় পয গাপ্ত গ্যাি পাওয়া যাদ্চ্ছ না। জরুবেবভবিদ্ত LNG আেদাবনে পদদ্ক্ষপ আেো বনদ্য়বি।  

িতগোদ্ন জ্বালাবন িহুমুখীেেদ্ণে বিষয়টি আেো গুরুদ্ত্বে িাদ্থ বিদ্িৈনা েেবি। বিদ্যুদ্তে ক্রেিধ গোন ৈাবহদা পূেদ্ণে 

লদ্ক্ষু ও বিদ্যুৎ উৎপাদদ্ন প্রাথবেে জ্বালাবন িঙ্কটদ্ে িােদ্ন ফেদ্খ িতগোন িেোে পােোণবিে বিদ্যুৎ ফেন্দ্র িাপদ্নে বিষয়টিও 

িবক্রয়ভাদ্ি বিদ্িৈনা েেদ্ি।  

ভােত, ফনপাল, ভূটান ও োয়ানোে ফথদ্ে বিদ্যুৎ আেদাবনে িম্ভাব্য উপায় উদ্ভািদ্নে লদ্ক্ষু োজ ৈলদ্ি। ভােত-

িাংলাদ্দে বিদ্যুৎ বিবনেয় োয গক্রে বনদ্য় দ্য'ফদদ্েে োবেগেী প্রবতবনবধদল োজ েদ্ে যাদ্চ্ছ। ভােদ্তে পবিেিদ্েে িহেেপুে 

হদ্ত িাংলাদ্দদ্েে ফভড়াোো পয গন্ত িঞ্চালন লাইন এিং ফভড়াোোয় বিদ্যুৎ উপদ্েন্দ্র বনে গাদ্ণে োয গক্রে ইদ্তােদ্ধ্য হাদ্ত ফনওয়া 

হদ্য়দ্ি।  

আো েো যায় ২০১২ িাদ্লে োঝাোবঝ িেদ্য এই িঞ্চালন লাইন ব্যিহাে েদ্ে ভােত ফথদ্ে অন্ততঃ ২৫০ ফেগাওয়াট 

বিদ্যুৎ পাওয়া যাদ্ি।  

দাবেদ্রু বিদ্োৈন েদ্ে িাংলাদ্দেদ্ে বেদ্ল্পান্নত ফদে বহদ্িদ্ি গদ্ড় তুলদ্ত হদ্ল বজবর্বপ এে প্রবৃবিে হাে ন্যুনতে ৭ 

েতাংে এে উপদ্ে োখদ্ত হদ্ি। প্রবৃবিে এ হাে ঠিে োখদ্ত হদ্ল বিদ্যুদ্তে গুণগত োন এিং প্রাপ্যতা অপবেহায গ। বিদ্যুৎ ফিক্টদ্েে 

োবিত উন্নয়ন ও এে পবেৈালন দক্ষতা বৃবিে প্রবত িতগোন িেোে যথাযথ গুরুত্ব আদ্োপ েদ্েদ্ি।  

িম্মাবনত সুবধবৃন্দ,  

িতগোদ্ন ফদদ্েে ফোট জনিংখ্যাে প্রায় ৪৭ েতাংে বিদ্যুৎ সুবিধাে আওতায় এদ্িদ্ি। প্রবত িিে বিদ্যুৎ ৈাবহদা প্রায় ৭ 

ফথদ্ে ৮ েতাংে হাদ্ে বৃবি পাদ্চ্ছ। বিগত িিেগুদ্লাদ্ত ৈাবহদা বৃবিে িাদ্থ পাল্লা বদদ্য় ঘাটবত ফিদ্ড়দ্ি।  

বিোজোন পবেবিবতদ্ত ফলার্ ফেবর্ং এে োত্রা অদূে ভবিষ্যদ্ত েবেদ্য় আনা এিং ২০২০ িাদ্ল ‘িিাে জন্য বিদ্যুৎ' 

বনবিত েেদ্ত ব্যাপে োয গক্রে গ্রহণ েো হদ্য়দ্ি।  

আপনাো জাদ্নন আোদ্দে অথ গনীবতদ্ত কৃবষে অিদান অপবেিীে। তাই ফিাদ্ো ফেৌসুদ্ে কৃবষে েলন বনবিত েেদ্ত 

আেো ফিৈ োদ্জ বনেিবচ্ছন্ন বিদ্যুৎ িেিোহ েোে ব্যিিা বনদ্য়বি। গত িিেও ফিৈ পাদ্ম্প বনেবিবচ্ছন্ন িেিোহ েদ্ে আেো 

িাম্পাে েলন বনবিত েদ্েবিলাে।  

বিদ্যুৎ খাদ্তে উন্নয়দ্ন ফয পবেেল্পনা আেো বনদ্য়বি তা িেোদ্েে এোে পদ্ক্ষ িাস্তিায়ন েো িম্ভি নয়। েদ্ল 

আোদ্দে বিদ্দেী বিবনদ্য়াগ বৃবি েোে জন্য োজ েেদ্ত হদ্ি।  

িেোবে অবেিিমূদ্হ এিং েহদ্েে িাবড়ঘদ্ে আেো ফিৌে বিদ্যুৎ ব্যিহাদ্েে পোেে গ বদদ্য়বি। এেই িাদ্থ ফয িেল 

এলাোয় গ্রীর্ বিদ্যুৎ ফপৌৌঁিাদ্না খুিই দ্যস্কে, ফিখাদ্ন ফিৌে বিদ্যুৎ ব্যিহাদ্েে জন্য আবে িেলদ্ে অনুদ্োধ জানাবচ্ছ। পাোপাবে 

অন্যান্য নিায়নদ্যাগ্য জ্বালাবন ফযেন িায়ু-েবি, পাবন-বিদ্যুৎ ইতুাবদে বদদ্েও আোদ্দে নজে বদদ্ত হদ্ি।  

আেো বর্বজটাল িাংলাদ্দে গড়াে জন্য োজ েেবি। আে বর্বজটাল িাংলাদ্দে গড়াে পূি গেতগ হদ্চ্ছ বিদ্যুৎ সুবিধা 

বনবিত েো। আোদ্দে িেোে তা েেদ্ত দৃঢ় প্রবতজ্ঞ।  

ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ ফেগাওয়াট বিদ্যুৎ ফেন্দ্রটিে বিংহভাগ বিবনদ্য়াগ এদ্িদ্ি বিদ্দদ্ে িিিািেত িাংলাদ্দেীদ্দে োি ফথদ্ে। 

বিদ্দদ্ে িিিািেত িাংলাদ্দেীদ্দে বিবনদ্যাগ ফদদ্েে উন্নয়দ্নে গবত িঞ্চাদ্ে উদ্ল্লখদ্যাগ্য অিদান োখদ্ত পাদ্ে।  

তাই আবে বিদ্দদ্ে িিিািেত িাংলাদ্দেীদ্দে বিদ্যুৎখাতিহ বিবভন্ন উৎপাদনমুলে খাদ্ত বিবনদ্য়াদ্গে অনুদ্োধ 

জানাবচ্ছ।  

বপ্রয় বিদ্লটিািী,  

বৃহিে বিদ্লদ্টে বিদ্যুৎ পবেবিবত ফদদ্েে অন্যান্য অঞ্চদ্লে ফৈদ্য় ভাল। ফিবদে ফথদ্ে আপনাো ভাগ্যিান। বিদ্লদ্টে 

ৈাবহদাে অবতবেি বিদ্যুৎ বদদ্য় ফদদ্েে অন্যান্য অঞ্চদ্লে ৈাবহদা বেছুটা হদ্লও ফেটাদ্না যাদ্চ্ছ।  



২০২০ িাদ্লে েদ্ধ্য িিাে জন্য বিদ্যুৎ বনবিত েো আোদ্দে লক্ষু। ২০২১ িাদ্ল স্বাধীনতাে সুিণ গ জয়ন্তীদ্ত আেো 

িাংলাদ্দেদ্ে এেটি িমৃি ও উন্নত ফদে বহদ্িদ্ি ফদখদ্ত ৈাই। এ লদ্ক্ষুে পূণ গ িাস্তিায়দ্ন আবে আপনাদ্দে িেদ্লে িহদ্যাবগতা 

োেনা েবে।  

িিাইদ্ে ধন্যিাদ জাবনদ্য় আবে ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ ফেগাওয়াট ফেন্টাল বিদ্যুৎ ফেদ্ন্দ্রে শুভ উদ্বাধন ফঘাষণা েেবি।  

ফখাদা হাদ্েজ  

জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু  

িাংলাদ্দে বৈেজীিী ফহাে।  

--- 


