
ডিডিএ িাওয়ার জেনাররশন প্ল্যান্ট - উরবাধন অনুষ্ঠান  
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

জশখ হাডিনা  

িাগলা, নারায়ণগঞ্জ, বৃহস্পডিবার, ৩০ জিৌষ ১৪১৭, ১৩ োনুয়াডর ২০১১  

 

ডবিডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

ডিন বাডহনী প্রধানগণ,  

উিডিি সুডধবৃন্দ,  

আিিালামু আলাইকুম।  

িীব্র শীরির মরে প্রকৃডির বাধা উরিক্ষা করর, নদীর িারে বাংলারদশ িশস্ত্র বাডহনীর প্রডিষ্ঠান ডিরেল প্ল্যান্ট  িত্ত্বাবধারন 

ডিডিএ িাওয়ার জেনাররশন প্ল্ারন্টর উরবাধন অনুষ্ঠারন উিডিি িবাইরক আমার আন্তডরক শুরভচ্ছা।  

এ িাওয়ার প্ল্যারন্টর উরবাধন জদরশর বিামান ডবযুৎযপ িডরডিডিরি ডকটা া হরলও বস্ডি ডনরয় আিরব।  

এই প্রকল্পটি িব াাধুডনক ও িম্পূণ া নতুন যন্ত্রিাডি বারা িািন করা হরয়রে। আডম আশা কডর, দক্ষিা ও আন্তডরকিা ডদরয় 

এই জকন্দ্র জেরক িরব াাচ্চ ডবযুৎযপ উপিাদরনর েন্য িংডিষ্ট িকরল িরেষ্ট োকরবন।  

বিামারন বাংলারদশ িশস্ত্র বাডহনীর ডনেবস্ জবশ ডকটা প্রডিষ্ঠারনর মােরম জদরশর আে া-িামাডেক উন্নয়নমূলক কম াকারে 

অংশগ্রহণ করর আিরে। এর মরে জিনা কল্যাণ িংিা, বাংলারদশ জমডশন টুলস্ ফ্যাক্টডর, জরডিিন জহার ল, বাংলারদশ ডিরেল 

প্ল্যান্ট, ট্রাস্ট ব্াংক, জবশ ডকটা উঁচু মারনর ডশক্ষা প্রডিষ্ঠান উরল্লখরযাগ্য। আমারদর িরকাররর িমরয়ই এগুরলা জিনাবাডহনীরক জদওয়া 

হয়। এোো, খুলনা ডশিইয়াি া জনৌবাডহনীরক জদওয়া হয়।  

আডম আশা কডর অন্যান্য প্রডিষ্ঠারনর ন্যায় এ প্রডিষ্ঠানটিও সুনারমর িরে জদরশর আে া-িামাডেক উন্নয়রন অবদান 

রাখরব।  

সুডধমেলী,            

বিামান যুরগ ডবযুৎযপ োো জকান উন্নয়ন কাে িম্ভব নয়। ডকন্তু ডবগি ডবএনডি-োমাি জোর র িাঁে বের এবং িরবিীরি 

িত্ত্বাবধায়ক িরকাররর ২ বের জদরশ জকান ডবযুৎযপ উপিাডদি হয়ডন।  

জো  িরকাররর শািনামরল ডবযুৎযপ খাি ডেল েরম অবরহডলি। ডবযুৎযপ খািরক িারা অে া লু িার র জক্ষত্র ডহরিরব 

ব্বহার কররডেল। যুৎনীডির মােরম আত্মিাি করররে হাোর হাোর জকাটি  াকা।  

১৯৯৬ িারল আমরা যখন দাডয়ত্ব গ্রহণ কডর িখন জদরশর ডবযুৎযপ উপিাদন ক্ষমিা ডেল ১৬০০ জমগাওয়া । ২০০১ িারল 

আমরা যখন ক্ষমিা হিান্তর কডর িখন ডবযুৎযপ উপিাদন ডেল ৪৩০০ জমগাওয়া  এবং আরও ১৫০০ জমগাওয়া  ডবযুৎযপ উপিাদরনর 

ব্বিা করর এরিডেলাম।  

িাি বের ির িরকার িডরোলনার দাডয়ত্ব গ্রহণ করর জদডখ ডবযুৎযপ উপিাদন ক্ষমিা জনরম এরিরে ৩৩০০ জমগাওয়ার । 

আর িখন োডহদা দাঁোয় ৬০০০ জমগাওয়া ।   

িাশািাডশ প্রডি বের ডবযুৎযরির োডহদা বােরে ৮/১০ শিাংশ হারর। যার ফ্রল ডবযুৎযরির আেরকর এই িডরডিডি। 

ডিডিডি'র মােরম ডবযুৎযপ িমস্যার িমাধারন এডগরয় যাডচ্ছ।  

ডবযুৎযপ খািরক িরব াাচ্চ অগ্রাডধকার ডদরয় এই খারির উন্নয়রন আমরা নানামুখী িডরকল্পনা গ্রহণ কররডে। ডবযুৎযপ উপিাদন, 

িঞ্চালন ও ডবিরণ ব্বিারক জেরল িাোরনা হরচ্ছ। ডবযুৎযপ উপিাদরন গ্যাি ডনভ ারিা কডমরয় এরন বহুমাডত্রক জ্বালাডন ব্বিা 

প্রবিান করা হরচ্ছ। িারমাণডবক ডবযুৎযপ এবং নবায়নরযাগ্য ডবযুৎযপ উপিাদরনর ব্বিা জনওয়া হরয়রে।  



েরুডর ডভডিরি জলািরশডিং কমারনার েন্য জরন্টাল ও কুইক জরন্টাল ডবযুৎযপ জকন্দ্র িািরনর উরযাগ ডনরয়ডে। ইরিামরে 

১০০০ জমগাওয়া  ডবযুৎযপ োিীয় ডগ্ররি জযাগ হরয়রে।  

এ িয ান্ত িরকাডর খারির ১৫টি ও জবিরকাডর খারির ১৮টিিহ জমা  ৩৩টি ডবযুৎযপ জকন্দ্র ডনম াারণর মােরম ২৯৪১ 

জমগাওয়া  ডবযুৎযপ উপিাদরনর লরক্ষয চুডি হরয়রে। ৩৮৪০ জমগাওয়া  ক্ষমিার আরও ২৪টি ডবযুৎযপ জকন্দ্র ডনম াারণর লরক্ষয জ োর 

আহবান করা হরয়রে। ২০১১ িারলর মরে ২৩৬১ জমগাওয়া  ডবযুৎযপ োিীয় গ্রীরি জযাগ হরব।  

এোো ডবযুৎযপ বস্াশ্ররয়র েন্য ডবযুৎযপ বস্াশ্রয়ী ডিএফ্এল বাল্ব ডবিরণিহ জলাি-জশডিং িহনীয় িয াারয় রাখারও ব্বিা 

জনওয়া হরয়রে।  

এ মুহূরিা বাংলারদশ ডিরেল প্ল্ারন্টর মােরম ডবযুৎযপ খারি বাংলারদশ জিনাবাডহনীর অংশগ্রহণ একটি প্রশংিনীয় উরযাগ। 

একইিরে ডবরদশী ডবডনরয়ারগর মােরম এ ধররণর একটি ডবযুৎযপ প্ল্যান্ট িফ্লভারব িািরনর ঘ না আরও জবশী ডবরদশী ডবডনরয়াগ 

আকৃষ্ট কররব বরল আডম মরন কডর। িরকাডর িম্পদ আমার আিনার িকরলর। আসুন, িকরল ডমরল ডবযুৎযপ অিেয় জরাধিহ 

িরকাডর িম্পরদর সুরক্ষায় একরযারগ কাে কডর।  

সুডধমেলী,  

আমারদর দাডয়ত্ব গ্রহরণর যুৎই বের পূণ া হরয়রে। এই যুৎই বেরর আমরা েনগরণর জভাগাডন্ত লাঘরব এবং ‘ডভশন ২০২১' 

অোরন ডনরলিভারব কাে কররডে। ডবশ্বব্ািী খায িঙ্ক  একটি ডনম াম বািবিা।  

আমরা দাডয়ত্ব গ্রহরণর প্রেমডদন জেরকই খায উপিাদন বাোরি জবশ ডকটা িদরক্ষি গ্রহণ কররডে। িাররর মূল্য ডিন দফ্া 

কডমরয়ডে। জিরে ব্বহৃি ডিরেল, ডবযুৎযরি ভতুাডক ডদরয়ডে। োষী ভাইরদর েন্য কৃডষ কাি া োলু কররডে। গি অে াবেরর ১১ হাোর 

১১৭ জকাটি  াকার কৃডষ ঋণ ডবিরণ কররডে। এ বের ১২ হাোর জকাটি  াকা কৃডষ ঋণ ডবিররণর লক্ষযমাত্রা ধায া কররডে। কৃষক 

ভাইরদর ১০  াকায় ব্াংক ডহিাব জখালার সুরযাগ করর ডদরয়ডে। আমারদর মাোডিটা আয় ৭৮০ মাডকান িলারর দাঁডেরয়রে।  

িাডকিান, অরেডলয়া, রাডশয়ািহ আরও করয়কটি জদরশ খায উপিাদন ব্ািক হারর হ্রাি িাওয়ার আশঙ্কা করা হরচ্ছ। 

এরি ডবশ্বব্ািী খাযশরস্যর িঙ্ক  জদখা জদওয়ার িম্ভাবনা ররয়রে। এ িডররপ্রডক্ষরি আমারদর েডমর িরব াাচ্চ ব্বহার ডনডিি 

কররি হরব। ব্বিায়ীরদর অডধক মুনাফ্া লারভর আকাঙ্ক্ষায় মজুদদারী িডরহার কররি হরব।  

জদরশর জকাোও এক ইডঞ্চ োয়গাও অনাবাদী রাখা যারব না। িরকাডর-জবিরকাডর জযিকল অনাবাদী েডম ররয়রে িংডশষ্ট 

কর্তািক্ষরক িা ফ্িল উপিাদরন ডনরয়াডেি করার েন্য ডনরদ াশ ডদডচ্ছ। এ ব্ািারর িরকার িকল প্রকার িহরযাডগিা প্রদান কররব। 

আমরা নতুন বাোর ও রপ্তাডনরযাগ্য িণ্য খু ুঁরে জবর করডে।  

িকরলর মিামরির ডভডিরি একটি যুরগািরযাগী ডবজ্ঞান ডভডিক ডশক্ষানীডি গ্রহণ করা হরয়রে। বেররর প্রেম ডদরন 

মােডমক িয াায় িয ান্ত ডবনামূরল্য ২৩ জকাটি ২২ লাখ িাঠ্যপুিক ডবিরণ করা হরয়রে। প্রােডমক িমািনী ও জুডনয়র স্কুল 

িাটি াডফ্রক  িরীক্ষা িদ্ধডি োলু করা হরয়রে। ইরিামরে ৫২ হাোর িহকারী ডশক্ষক ও যুৎই হাোর প্রধান ডশক্ষক ডনরয়াগ জদওয়া 

হরয়রে।  

৩০টি মরিল মাদ্রািা িািন করা হরয়রে। ১০০টি মাদ্রািায় জভারকশনাল জকাি া োলু করা হরয়রে। ৩১টি মাদ্রািায় অনাি া 

জকাি া োলু করা হরয়রে।  

িকরলর েন্য বস্ািরিবা ডনডিি করা আমারদর অন্যিম একটি লক্ষয। এ লরক্ষয ১৯৯৬-২০০১ জময়ারদ আমরা ১৮ হাোর 

কমুযডনটি ডিডনক োলু কররডেলাম। ডবএনডি-োমাি জো  ক্ষমিায় এরি জিগুরলা বন্ধ করর জদয়।  

ইরিামরে আমরা প্রায় ১০ হাোর কমুযডনটি ডিডনরকর কায াক্রম আবার শুরু কররডে। িারে ১৩ জহলে জকয়ার জপ্রাভাইিার 

ডনরয়াগ জদওয়া হরয়রে। িারে ৪ হাোর ডেডকপিক ডনরয়াগ জদওয়া হরয়রে। ১৭২২ েন ডিডনয়র নাি া ও ৬ হাোর ৩৯১ েন বস্ািয 

িহকাডর ডনরয়াগ জদওয়া হরয়রে।  

িারারদরশ ২২৩টি নতুন অযামু্বরলন্স ডবিরণ করা হরয়রে। ডশশু মৃতুয হার হ্রারি িাফ্রল্যর েন্য োডিিংঘ আমারদর 

এমডিডে অযাওয়ারি া ভূডষি করররে।  

জযাগারযাগ ব্বিার উন্নয়রন আমরা জবশ ডকটা িদরক্ষি গ্রহণ কররডে। োকা-েট্টগ্রাম মহািেক োর জলরন উন্নীি করার 

কাে েলরে।  



ময়মনডিংহ-েয়রদবপুর মহািেকও োর জলরন উন্নীি করার কাে শুরু হরব। িদ্মা জিতুর মূল ডনম াাণ কাে মাে া মারি শুরু 

হরব ইনশাল্লাহ।  

এয়াররিা া জেরক কুতুবখালী িয ান্ত এডলরভর ি এক্সরপ্রিওরয়র ডনম াাণ কাে ডশগডগরই শুরু হরব। োকায় জমরট্রা জরল োলুর 

লরক্ষয িমীক্ষার কাে জশষ হরয়রে। আবািন ডশরল্পর সুষ্ঠু ডবকারশর লরক্ষয ডররয়ল এরস্ট  আইন প্রণয়ন করা হরয়রে। আমরা 

জরলওরয়র উন্নয়ন কররডে। জনৌিে জেডেং করর জনৌ ব্বিার উন্নয়ন কররডে। আমরা পূব া ও িডিরমর মরে বাংলারদশরক একটি 

গুরুত্বপূণ া জদশ ডহরিরব প্রডিডষ্ঠি কররি োই। এ লরক্ষয নতুন একটি ডবমান বন্দর ডনডম াি হরি যারচ্ছ।   

এ িাওয়ার জেনাররশন প্রকল্প যোিমরয় বািবায়ন করার েন্য িংডিষ্ট িকলরক আন্তডরক ধন্যবাদ োনাডচ্ছ। আশা কডর 

সুষ্ঠু রক্ষণারবক্ষরণর মােরম এ ডবযুৎযপ জকন্দ্রটিরক িরব াাচ্চ ক্ষমিায় ডবযুৎযপ উপিাদরন ডনরয়াডেি রাখরবন। আিনারদর েীবন সুন্দর 

ও কল্যাণময় জহাক। মহান আল্লাহিাআলা আমারদর িহায় জহান।  

জখাদা হারফ্ে।  

েয় বাংলা, েয় বেবন্ধু।  

বাংলারদশ ডেরেীবী জহাক।  

..... 


