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বেড়া ৭০ ব গাওয়াট বেদ্যুৎ বেন্দ্রের উন্দ্রবাধন অনুষ্ঠান্দ্রন উপবিি িেলন্দ্রে আন্তবরে শুন্দ্রভচ্ছা জানাবচ্ছ। বেব্রুয়াবর  হান 

ভাষা আন্দ্রন্দালন্দ্রনর  াি। িেল ভাষা েহীন্দ্রের প্রবি গভীর শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ।  

গি ৪ েছর যােি আ রা বেদ্যুৎ পবরবিবির উন্নয়ন্দ্রনর জন্য আন্তবরেভান্দ্রে োজ েন্দ্রর যাবচ্ছ। োরণ বেদ্যুি িরেরান্দ্রহর 

িন্দ্রে বেন্দ্রের অর্ থনীবি ওিন্দ্রপ্রািভান্দ্রে জবড়ি। আ ান্দ্রের ঐোবন্তে প্রন্দ্রেষ্টার েন্দ্রল েিথ ান্দ্রন বলাডন্দ্রিবডিং বনই েলন্দ্রলই েন্দ্রল।  

আপনারা জান্দ্রনন, ১৯৯৬ িান্দ্রল আ রা যখন িরোর গঠন েবর িখন বেদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর পবর াণ বছল ১৬০০ ব গাওয়াট। 

আ ান্দ্রের ব য়ােোল বেষ েরার ি য় আ রা বেদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর পবর াণ োবড়ন্দ্রয় ৪৩০০ ব গাওয়ান্দ্রট উন্নীি েন্দ্ররবছলা ।  

আ রাই প্রর্  বেিরোবর খান্দ্রি বেদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর নীবি ালা প্রণয়ন েবর। িরোবর বেিরোবর উভয়খান্দ্রি বেদ্যুৎ 

উৎপােন্দ্রনর জন্য আ রা বেেী বেন্দ্রেেী বেবনন্দ্রয়াগ আকৃষ্ট েরন্দ্রি িক্ষ  হন্দ্রয়বছলা ।  

বেদ্যুন্দ্রির বিন্দ্রে  লি েব ন্দ্রয় আ রা রাজস্ব আোয় বৃবদ্ধ েবর। বেদ্যুৎ খান্দ্রির অন্যান্য বক্ষন্দ্র ও আ রা ঙ্খলালা বেবরন্দ্রয় 

এন্দ্রনবছলা ।  

২০০৯ িান্দ্রল িরোন্দ্ররর োবয়ত্ব বনন্দ্রয় বেখলা  বেএনবপ-জা াি বজাট িরোর ৫ েছর এেিং িত্ত্বােধায়ে িরোন্দ্ররর ২ 

েছন্দ্রর এ ৭ েছন্দ্রর এে ব গাওয়াট বেদ্যুি উৎপােন োন্দ্রড়বন। েরিং উৎপােন েন্দ্র  ৩২০০ ব গাওয়াট হন্দ্রয়ন্দ্রছ। বেদ্যুন্দ্রির 

বলাডন্দ্রেবডিং-এ জনজীেন বেপয থস্ত।  

আ রা িাই োবয়ত্ব গ্রহন্দ্রণর পর বেদ্যুৎ খািন্দ্রে বেন্দ্রল িাজান্দ্রনার ব্যাপে োয থক্র  শুরু েবর। অবি দ্রুি, স্বল্প,  ধ্য এেিং 

েীঘ থন্দ্র য়েী পবরেল্পনা গ্রহণ েরা হয়। আ রা োবয়ত্ব গ্রহন্দ্রণর পর এযােৎ ৩ হাজার ৮৪৫ ব গাওয়াট বেদ্যুৎ জািীয় বগ্রন্দ্রড বযাগ 

হন্দ্রয়ন্দ্রছ। েিথ ান্দ্রন বেদ্যুন্দ্রির দেবনে উৎপােন প্রায় িান্দ্রড় ৬ হাজার ব গাওয়াট।  

৮ হাজার ২৮৮ ব গাওয়াট ক্ষ িার ৬১টি বেদ্যুৎ বেে বন থান্দ্রণর জন্য ইন্দ্রিা ন্দ্রধ্য আ রা চুবি স্বাক্ষর েন্দ্ররবছ। এর ন্দ্রধ্য ২ 

হাজার ৮৫১ ব গাওয়াট ক্ষ িার ৩৪টি বেদ্যুৎ বেে োলু হন্দ্রয়ন্দ্রছ। েিথ ান ৫ হাজার ৪৩৭ ব গাওয়াট ক্ষ িার ২৭টি বেদ্যুৎ বেে 

বন থাণ প্রবক্রয়ার বেবভন্ন পয থান্দ্রয় রন্দ্রয়ন্দ্রছ।  



িরোর বেদ্যুৎ উৎপােন বৃবদ্ধর জন্য গ্যাি িঙ্কটন্দ্রে বেন্দ্রেেনায় বরন্দ্রখ গ্যািবভবিে বেদ্যুৎ বেে িাপন্দ্রনর বিদ্ধান্তবনন্দ্রয়ন্দ্রছ। 

পাোপাবে িরল জ্বালাবন, েয়লা, ডুন্দ্রয়ল ফুন্দ্রয়ল এেিং নোয়নন্দ্রযাগ্য েবি ব্যেহার েন্দ্রর নতুন নতুন বেদ্যুৎ বেে িাপন্দ্রনর পবরেল্পনা 

গ্রহণ েন্দ্ররন্দ্রছ।  

উপ-আঞ্চবলে িহন্দ্রযাবগিার  াধ্যন্দ্র ও ভারন্দ্রির িন্দ্রে বেদ্যুৎ বেবন য় োয থক্র  অন্দ্রনেখাবন অগ্রির হন্দ্রয়ন্দ্রছ।  

পার াণবেে বেদ্যুৎ বেে িাপন্দ্রনর লন্দ্রক্ষু আ রা গি  ান্দ্রি রাবেয়ার িন্দ্রে চুবি স্বাক্ষর েন্দ্ররবছ। বি র বেদ্যুৎ উৎপােন 

এেিং ব্যেহান্দ্ররর উপর গুরুত্ব বেন্দ্রয় সুদূরপ্রিাবর ে থসূবে গ্রহণ ের হন্দ্রয়ন্দ্রছ। এখন প্রেবলি জ্বালাবনর পাোপাবে পবরন্দ্রেেোন্ধে 

নোয়নন্দ্রযাগ্য জ্বালাবন বনভ থর বেদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর উপর গুরুত্ব বেওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রছ।  

সুবধবৃন্দ,  

আ রা কৃবষ, বেক্ষা, স্বািু, বযাগান্দ্রযাগ, গ্রা ীণ উন্নয়ন, বডবজটাল োিংলান্দ্রেে প্রবিষ্ঠািহ আর্ থ-িা াবজে প্রবিটি খান্দ্রি 

ব্যাপে উন্নবি েন্দ্ররবছ।  

বেশ্ব ন্দা িন্দ্রত্ত্বও আ ান্দ্রের িা বষ্টে অর্ থনীবির প্রবিটি সূেন্দ্রেই অিুন্ত ইবিোেে ধারা অব্যাহি আন্দ্রছ। গন্দ্রড় ৬.৫ েিািংে 

হান্দ্রর প্রবৃবদ্ধ অবজথি হন্দ্রয়ন্দ্রছ। বেল্পখান্দ্রি ব্যাপে পবরেিথন িাবধি হন্দ্রয়ন্দ্রছ। রপ্তাবনন্দ্রি প্রবৃবদ্ধ অব্যাহি আন্দ্রছ। িরোবর-বেিরোবর 

খান্দ্রি প্রায় ৮০ লাখ  ানুন্দ্রষর নতুন ে থিিংিান্দ্রনর সুন্দ্রযাগ সৃবষ্ট হন্দ্রয়ন্দ্রছ। আ রা বেদ্যুৎ খান্দ্রি উন্নয়ন্দ্রনর েন্দ্রলই এটা িম্ভে হন্দ্রয়ন্দ্রছ।  

েিথ ান্দ্রন গ্যাি েয়লার পাোপাবে অিুন্ত ব্যয়েহুল িরল জ্বালাবন বেন্দ্রয় বেদ্যুৎ উৎপােন েরা হন্দ্রচ্ছ। িাই বেদ্যুৎ 

উৎপােন্দ্রনর পাোপাবে বেদ্যুৎ িাশ্রয়ও অিুন্ত প্রন্দ্রয়াজনীয়। আ রা িেন্দ্রল বেদ্যুৎ ব্যেহান্দ্রর ব িব্যয়ী হন্দ্রল বেন্দ্রের অর্ থনীবিন্দ্রি এর 

সুেল পাওয়া যান্দ্রে।  

িাই বেেোিীর োন্দ্রছ আ ার আহ্বান, আসুন আ রা বেদ্যুৎ অপেয় েন্ধ েবর। বেদ্যুৎ ব্যেহান্দ্রর িাশ্রয়ী হই। বেন্দ্রেষ েন্দ্রর 

িা ন্দ্রন বোন্দ্ররা ব  সু । এ ি য় বিে োন্দ্রজ বেদ্যুন্দ্রির োবহো ব্যাপে হান্দ্রর বেন্দ্রড় যায়।  

প্রবিোন্দ্ররর  ি এোরও বিে পান্দ্রে সুষ্ঠুভান্দ্রে বেদ্যুৎ িরেরাহ েরার িেল পেন্দ্রক্ষপ বনওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রছ। এি য় িেন্দ্রল 

বেদ্যুৎ ব্যেহান্দ্রর িন্দ্রেিন র্ােন্দ্রল ইনোআল্লাহ আ রা আোরও োোর েলন বনবিি েরন্দ্রি পারে।  

আগা ী ২০১৭ িান্দ্রলর  ন্দ্রধ্য আরও প্রায় ১৩ হাজার ব গাওয়াট বেদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর পবরেল্পনা হান্দ্রি বনওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রছ। 

আ রা উৎপােন্দ্রনর পাোপাবে বেদ্যুৎ িঞ্চালন ও বেিরণ ব্যেিার উন্নয়ন্দ্রনর জন্যও োজ েরবছ। উচ্চ ক্ষ িা িেন্ন বিন্দ্রলট-

োবলয়াকের, েট্টগ্রা -ব ঘনাঘাট, খুলনা-আব নোজার ৪০০ বেবভ িঞ্চালন লাইন িাপন্দ্রনর পবরেল্পনা েরা হন্দ্রয়ন্দ্রছ।  

োিংলান্দ্রেে-ভারি ৪০০ বেবভ আন্তেঃিিংন্দ্রযাগ লাইন ও HVDC উপন্দ্রেে বন থাণ োজ এবগন্দ্রয় েন্দ্রলন্দ্রছ। উৎপােন ও 

িঞ্চালন্দ্রনর িান্দ্রর্ ি ন্বয় েন্দ্রর বেিরণ প্রেল্প প্রণয়ন ও োস্তোয়ন েলন্দ্রছ।  

উিরাঞ্চন্দ্রল এেি য় ব্যাপে বেদ্যুৎ ি স্যা বছল। বেন্দ্রের িেল অঞ্চন্দ্রল ি উন্নয়ন্দ্রনর নীবি ালার আন্দ্রলান্দ্রে আ রা 

িারান্দ্রেন্দ্রে বেদ্যুৎ বেে বন থাণ েন্দ্রর েন্দ্রলবছ। েিথ ান্দ্রন উিরাঞ্চন্দ্রল বেে েন্দ্রয়েটি বেদ্যুৎ বেে বনব থি হন্দ্রয়ন্দ্রছ।  

আজন্দ্রে বিরাজগন্দ্রে এেটি ১৫০ ব গাওয়াট এেিং বেড়ায় ৭০ ব গাওয়াট বেদ্যুৎ বেে উন্দ্রবাধন েরলা । এই ২২০ 

ব গাওয়াট বেদ্যুৎ উিরাঞ্চলিহ িারান্দ্রেন্দ্রের বেদ্যুৎ োবহো পূরন্দ্রণ গুরুত্বপূণ থ অেোন রাখন্দ্রে।  

আসুন ২০২১ িান্দ্রলর  ন্দ্রধ্য আ রা োিংলান্দ্রেেন্দ্রে এেটি  ধ্য  আন্দ্রয়র বেন্দ্রে পবরণি েরন্দ্রি এেন্দ্রযান্দ্রগ োজ েবর। ক্ষুধা 

ও োবরদ্র্ুমুি োিংলান্দ্রেে গবড়। িে থোন্দ্রলর িে থন্দ্রশ্রষ্ঠ োঙাবল, জাবির বপিা েেেন্ধু বেখ মুবজবুর রহ ান্দ্রনর স্বন্দ্রের বিানার োিংলা 

গন্দ্রড় তুবল।  

বখাো হান্দ্রেজ।  

জয় োিংলা, জয় েেেন্ধু  

োিংলান্দ্রেে বেরজীেী বহাে। 


