
ইডকলের অর্ থায়লে ১০ েক্ষ সিাোর স াম সিলেম ও  

২০  াজার বালয়াগ্যাি প্লান্ট স্থাপে কার্ থক্রলমর উলবাধে অনুষ্ঠাে  

 

ভাষণ  

 

মােেীয় প্রধােমন্ত্রী  

 

সেখ  াসিো  

 

চট্টগ্রাম, িন্দ্বীপ, েসেবার, ০৬ ফাল্গুে ১৪১৮, ১৮ সফব্রুয়াসর ২০১২  

 

সবিসমল্লাস র রা মাসের রাস ম 

 

ি কমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

সপ্রয় িন্দ্বীপবািী।  

 

আিিাোমু আোইকুম।  

 

ইডকলের েবায়েলর্াগ্য েসি প্রকলের আওতায় েতুে ১০ োখ সিাোর স াম সিলেম এবং ২০  াজার বালয়াগ্যাি প্লান্ট 

স্থাপে কম থসূসচর উলবাধে অনুষ্ঠালে উপসস্থত িবাইলক আসম শুলভচ্ছা জাোসচ্ছ।  

১৯৯৬ িালে আমালদর িরকার প্রর্ম জাতীয় জ্বাোসে েীসত প্রণয়ে কলর। ঐ জ্বাোসে েীসতলত প্রচসেত জ্বাোসে-সভসিক 

সবদ্যুৎ উৎপাদলের পাোপাসে েবায়েলর্াগ্য েসির ব্যব ার বৃসি ও প্রিালরর উপর গুরুত্বালরাপ করা  য়।  

সদলের প্রতুন্ত অঞ্চে সর্খালে সবদ্যুৎ সুসবধা সপৌঁলেসে, সিিব অঞ্চলে সবদ্যুৎ সুসবধা সপৌঁলে সদওয়ার জন্য ১৯৯৭ িালে 

আমরা Infrastructure Development Company Limited-IDCOL প্রসতষ্ঠা কসর।  

এই প্রসতষ্ঠালের মাধ্যলম িরকাসর-সবিরকাসর উলযালে অবকাঠালমা উন্নয়ে ও েবায়েলর্াগ্য েসি প্রকলে অর্ থায়ে ও 

কাসরেসর সুসবধাসদ সদওয়া  লচ্ছ।  

সুসধবৃন্দ,  

সদলের িাসব থক উন্নয়লের জন্য সবদ্যুৎ একটি অপসর ার্ থ উপাদাে। পর্ থাপ্ত সবদ্যুৎ ো সপলে িব ধরলের উন্নয়ে কম থকান্ড 

র্মলক র্ায়।  

১৯৯৬-২০০১ সময়ালদ আমরা সবদ্যুৎ উৎপাদে ১৬০০ সমোওয়াট সর্লক বৃসি কলর ৪৩০০ সমোওয়ালট উন্নীত কলরসেোম। 

সকন্তু পলর সবএেসপ-জামাত সজাট িরকার এবং পরবতীকালে তত্ত্বাবধায়ক িরকার সবদ্যুৎ উৎপাদলের সকাে পদলক্ষপ সেয়সে। এক 

সমোওয়াট সবদ্যুৎও উৎপাদে কলরসে।  

২০০৯ িালে আমরা র্খে িরকার েঠে কসর তখে জাতীয় সগ্রলড সবদ্যুৎ িরবরা  সেে মাত্র ৩২০০ সমোওয়াট। অর্ থাৎ 

আমরা র্া সরলখ সেোম তার চাইলত ১১ সমোওয়াট কম। এ িমলয় চাস দা আর িরবরাল র মলধ্য পব থত-প্রমাণ ব্যবধাে ততসর 

 লয়লে। সোডলেসডং সেে সেতু তেসমসিক ঘটো।  

দাসয়ত্ব সেলয়ই আমরা সবএেসপ-জামাত সজাট িরকালরর সরলখ র্াওয়া সবদ্যুৎ ঘাটসত সমাকাসবোয় দ্রুত, স্বে ও মধ্য 

সময়াসদ পসরকেো গ্র ণ কসর। ইলতামলধ্যই আমরা প্রায় ৩  াজার সমোওয়াট সবদ্যুৎ জাতীয় সগ্রলড যুি কলরসে। চেসত বেলরর 

মলধ্যই সবদ্যুলতর চাস দা পূরণ করা িম্ভব  লব বলে আমরা আো করসে।  



আমরা ২০১৩ িালের মলধ্য ৭  াজার সমোওয়াট এবং ২০১৫ িালের মলধ্য ৮  াজার সমোওয়াট সবদ্যুৎ উৎপাদলের 

পসরকেো গ্র ণ কলরসে। ২০২১ িাে োোদ আমরা ২০  াজার সমোওয়াট সবদ্যুৎ উৎপাদলের েক্ষু সেধ থারণ কলরসে।     

সবদ্যুৎ উৎপাদলে গ্যালির ব্যব ার োড়াও আমরা কয়ো এবং পারমােসবক জ্বাোসে ব্যব ালরর উলযাে সেলয়সে। 

পাোপাসে েবায়েলর্াগ্য জ্বাোসে সর্মে সিাোর এবং বায়ুচাসেত সবদ্যুৎ উৎপাদলের উপর গুরুত্ব সদলয়সে।  

এোড়া ভারত, মায়ােমার, ভূটাে ও সেপাে সর্লক সবদ্যুৎ আমদাসের ব্যাপালর পদলক্ষপ সেওয়া  লয়লে।  

সপ্রয় সুসধ,  

েবায়েলর্াগ্য জ্বাোসের ব্যব ার বৃসির েলক্ষু আমরা সবসভন্ন কম থসূসচ  ালত সেলয়সে। এরমলধ্য উলল্লখলর্াগ্য  ে সিৌর 

সবদ্যুলতর জন্য আমদাসেকৃত র্ন্ত্রাংলের উপর িম্পূণ থ কর মওকুফ এবং ইডকলের মাধ্যলম ি জ েলতথ ঋণ ও ভতুথসক প্রদালের 

ব্যবস্থা।  

২০০৯ িাে সর্লক এ পর্ থন্ত ইডকে প্রায় ১০ োখ সিাোর স াম সিলেম স্থাপলে অর্ থায়ে কলরলে। আোমী এক বেলর 

িরকার ইডকলের মাধ্যলম আরও ১০ োখ সিাোর স াম সিলেম স্থাপলে অর্ থায়লের কম থসূসচ  ালত সেলয়লে। এরফলে সদলের প্রতুন্ত 

অঞ্চলে আরও ১০ োখ পসরবার সবদ্যুৎ সিবা সুসবধা োভ করলবে। সেধ থাসরত িমলয়র মলধ্য এ েক্ষু অজথলের জন্য আসম িংসিষ্ট 

িবাইলক সেলদ থে সদসচ্ছ।  

সুসধবৃন্দ,  

সবদ্যুৎ িরবরাল র পাোপাসে বতথমাে িরকার িাধারণ মানুলষর সদারলোড়ায় সিে এোসজথ সপৌঁলে সদওয়ার জন্য ইডকলের 

মাধ্যলম বালয়াগ্যাি প্লান্ট স্থাপলের উলযাে সেলয়লে।  

বালয়াগ্যাি ব্যব ার কলর গ্রালমর মা-সবালেরা ে লরর মতই পসরচ্ছন্ন ও স্বাস্থুিম্মত উপালয় রান্না-বান্না করলত পারলবে।  

ইডকে ২০০৯ িাে  লত এ পর্ থন্ত ১২  াজার বালয়াগ্যাি প্লান্ট স্থাপে কলরলে। আোমী এক বেলর আরও ২০  াজার 

বালয়াগ্যাি প্লান্ট স্থাপলের েক্ষুমাত্রা সেধ থারণ করা  লয়লে। িরকার এ খালতও ি জ েলতথ ঋণ ও ভতুথসক প্রদাে করলে।  

বালয়াগ্যাি প্লুান্ট সর্লক উন্নতমালের তজবিার ততসর  লচ্ছ। এ তজবিার ব্যব ার কলর জসমর ঊব থরতা এবং কৃসষ উৎপাদে 

বৃসি করা িম্ভব  লব এবং রািায়সেক িালরর উপর সেভথরতা কমলব।  

গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ালর বালয়াগ্যাি প্লান্ট স্থাপলের কার্ থক্রম গ্র লণর জন্য আসম িংসিষ্ট িবাইলক সেলদ থে সদসচ্ছ।  

ইডকলের সিৌরেসি ও বালয়াগ্যাি কম থসূসচর অধীলে ২০  াজার প্রতুক্ষ এবং ৩০  াজার পলরাক্ষ কম থিংস্থাে  লয়লে। 

আোমী এক বেলর আরও ১০  াজার কম থিংস্থালের সুলর্াে সৃসষ্ট  লব।  

এিব প্রকেিমূ  োড়াও আমরা ইডকলের মাধ্যলম সিৌর সবদ্যুৎসভসিক সিচপাম্প ও সমসে সগ্রড স্থাপলের প্রকে  ালত 

সেলয়সে। এই িন্দ্বীলপই প্রর্ম ১০০ সকলোওয়াট ক্ষমতািম্পন্ন সমসে-সগ্রড স্থাসপত  লয়লে।  

এোড়া, েওেঁ, পঞ্চেড়, ঠাকুরেঁও, চট্টগ্রাম, কুসষ্টয়া, সিোইদ  ও বগুড়াি  সদলের সবসভন্ন অঞ্চলে সিৌর সবদ্যুৎসভসিক 

সিচপাম্প স্থাপলের কাজ শুরু  লয়লে।  

পর্ থায়ক্রলম সদলের সডলজে-চাসেত সমসে সগ্রড ও সিচপাম্পিমূ  সিৌরসবদ্যুৎ বারা প্রসতস্থাসপত করা  লব। আসম সবশ্বাি 

কসর, ইডকলের সিৌরসবদ্যুৎ প্রকে আমালদর িরকালরর সডসজটাে বাংোলদে েড়ার সক্ষলত্র গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা পােে করলব।  

সপ্রয় বীপবািী,  

বাংোলদে আওয়ামী েীে িরকার িব িময়ই িাধারণ মানুলষর ভালগ্যান্নয়লে কাজ কলর। এবার আমরা িরকার েঠলের 

পর িামাসজক সেরাপিা সবষ্টেীর আওতা অলেকাংলে বৃসি কলরসে। িরকালরর সবসভন্ন পদলক্ষলপর ফলে দাসরলযুর  ার ৪০ েতাংে 

সর্লক কলম ৩১ েতাংলে সেলম এলিলে। মার্াসপছু আয় প্রায় ৮৩০ ডোর  লয়লে। কৃসষখালত উৎপাদে বৃসি সপলয়লে। আমরা খায 

উৎপাদলে স্বয়ং-িম্পূণ থতা অজথলের পলর্। িারালদলে অবকাঠালমা খালত ব্যাপক উন্নয়ে কম থসূসচ বা্তববায়ে করা  লচ্ছ। সবশ্বব্যাপী 

মন্দা িলত্বও আমালদর রপ্তাসে এবং সরসমলটন্স আয় বৃসি অব্যা ত রলয়লে।  

সবেত সতে বেলর আমরা সর্িব প্রকে  ালত সেলয়সে, সিগুলোর বা্তববায়লের ফোফে আিলত শুরু কলরলে।  

মানুলষর সমৌসেক চাস দা সমটিলয় বাংোলদে একটি সুখী, িমৃি, োসন্তপূণ থ সিাোর বাংো স লিলব েলড় তুেব ইেোআল্লা ।  



আসম ইডকলের েবায়েলর্াগ্য েসি প্রকেিমূল র িালর্ িম্পৃি িকে দাতা িংস্থা, ি লর্ােী িংস্থা এবং কম থকতথা-

কম থচাসরেণলক তঁলদর িাফলের জন্য আন্তসরক অসভেন্দে জাোসচ্ছ। আো করসে ভসবষ্যলত তারা এই িফেতা বজায় রাখলবে।  

িবাইলক আবারও ধন্যবাদ সদলয় আসম ইডকলের েবায়েলর্াগ্য েসি কম থসূসচর অধীলে েতুে ১০ োখ সিাোর স াম 

সিলেম এবং ১০  াজার বালয়াগ্যাি প্লান্ট স্থাপে কম থসূসচর শুভ উলবাধে সঘাষণা করসে।  

সখাদা  ালফজ।  

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংোলদে সচরজীবী স াক।  

...  

 


