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রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকককের প্রথম কংবিট ঢালাই অনুষ্ঠাকন উপবিি িিাইকক আবম আন্তবরক শুকেচ্ছা 

জানাবচ্ছ।  

আজককর বদনটি আমাকদর জন্য অিুন্ত আনকন্দর। মূল অিকাঠাকমা বনম মাণ শুরুর িকে িকে িাংলাকদে প্রকিে করল 

পরমাণু বিকশ্ব। জাবি বহকিকি এটা আমাকদর জন্য অকনক শ ৌরকির এিং আনকন্দর। 

আবম  েীর শ্রদ্ধার িকে স্মরণ করবি িি মকাকলর িি মকশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবির বপিা িেিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমানকক। 

স্মরণ করবি জািীয় চার শনিাকক। শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ মহান মুবিযুকদ্ধর ৩০-লাখ েবহদ এিং ২-লাখ বনর্ মাবিি মা-শিানকক। িীর 

মুবিকর্াদ্ধাকদর িালাম। 

সুবধমন্ডলী, 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎককে বনম মাণ আমাকদর দীর্ মবদকনর স্বপ্ন। এই স্বকপ্নর শুরু হকয়বিল িদানীন্তন পাবকস্তান 

আমকল ১৯৬১ িাকল। জবম অবধগ্রহণিহ শিে বকছু কাজ িখন িম্পন্ন হকয়বিল। বকন্তু পাবকস্তান িরকার হঠাৎ ককর কাজ িন্ধ 

ককর বদকয় প্রকল্পটি পবিম পাবকস্তাকন িবরকয় বনকয় র্ায়। 

স্বাধীনিার পর জাবির বপিা িেিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শদে পুন মঠকনর পাোপাবে রূপপুর 

পারমাণবিক বিদ্যুৎককে বনম মাকণর কার্ মকর উকযা  গ্রহণ ককরন। বিবন পারমাণবিক বিদ্যুৎককে বনম মাণকারী প্রবিষ্ঠাকনর িকে 

শর্া াকর্াক র বনকদ মে শদন। শি অনুর্ায়ী কাজও শুরু হকয়বিল। ১৯৭৫ িাকলর ১৫ই আ স্ট র্ািককরা জাবির বপিাকক 

িপবরিাকর হিুা করার পর শি কাজ আর এক ায়বন। 

এরপর দীর্ মবদন শকান িরকারই এ বনকয় আর শকান উকযা  গ্রহণ ককরবন। ১৯৯৬ িাকল আমরা িরকার পবরচালনার 

দাবয়ত্ব বনকয় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প িা িায়কনর কার্ মিম হাকি শনই।  

পারমাণবিক বিদ্যুৎককে িাপন একটি জটিল এিং দীর্ ম প্রবিয়া। পরমাণু বনরাপত্তািহ িজমু ব্যিিাপনা অিু  

গু ত্বপূণ ম। এজন্য আ জমাবিক বনয়মনীবি এিং আইন-কানুন অনুিরণ ককর পারমাণবিক বিদ্যুৎককে প্রকল্প িা িায়ন করকি 

হয়। ১৯৯৬ িাকল িরকার পবরচালনার দাবয়কত্ব একি আমরা জ্বালাবন নীবিকি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদকনর বিষয়টি অ র্ভ মি 

কবর।  

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎককে প্রকল্প িা িায়কনর জন্য আমরা শি িময় আ জমাবিক পরমাণু েবি িংিা IAEA-

এর িহকর্া বিা চাই। িাকদর িহায়িায় আমরা একটি সুবনবদ মষ্ট কম মপবরকল্পনাও গ্রহণ ককরবিলাম। বিষয়টি শর্কহতু আমাকদর 

কাকি এককিাকরই নতুন বিল, শি কারকণ জটিল বনয়ম-কানুন তিবর করকিই আমাকদর ১৯৯৬-২০০১ শময়াদ শেষ হকয় র্ায়।  

২০০১ িাকলর পর বিএনবপ-জামাি শজাট িরকার ক্ষমিায় আকি। িারা  মিায় একিই আমাকদর শনওয়া অকনক 

োকলা োকলা কম মসূবচ িন্ধ ককর শদয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি শিমবন একটি প্রকল্প র্া িারা িা িায়কনর শকান 

উকযা  গ্রহণ ককরবন।  

২০০৯ িাকল িরকার পবরচালনার দাবয়ত্ব বনকয় আমরা আিার প্রকল্পটি িা িায়কনর উকযা  গ্রহণ কবর। িন্ধুরাস্ট্র 

রাবেয়া এটি িা িায়কন িহকর্াব িার হাি িাবিকয় শদয়। এজন্য আবম রাবেয়ান শেডাকরেকনর িরকার এিং শি শদকের 

িন্ধুপ্রবিম জন কণর প্রবি কৃিজ্ঞিা জানাবচ্ছ।  



 

১৯৭১ িাকল আমাকদর মহান মুবিযুকদ্ধ ও যুদ্ধবিধ্ব  িাংলাকদে পুন মঠকনও রাবেয়া এিং শি শদকের জন ণ 

িহকর্াব িার হাি িাবিকয় বদকয়বিকলন। আবম কৃিজ্ঞবচকত্ত িাঁকদর অিদাকনর কথা স্মরণ করবি। 

সুবধমন্ডলী, 

শদকের আথ ম-িামাবজক উন্নয়কন বিদ্যুৎ হকচ্ছ একটি অপবরহার্ ম অনুষে। শদবে-বিকদবে বিবনকয়া  আকষ মকণর জন্য 

প্রথকমই প্রকয়াজন পর্ মাপ্ত এিং বনে মরকর্াগ্য বিদ্যুৎ িরিরাহ। িাধারণ মানুষও িিবকছুর আক  বিদ্যুৎ চান।  

২০০৯ িাকল িরকার  ঠকনর পরপরই আমরা মানুকষর এই বিপুল চাবহদা শমটাকনার উকযা  গ্রহণ কবর। শি িময় 

আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন শপকয়বিলাম মাত্র  ৩২০০ শম াওয়াট। চাবহদার তুলনায় র্া বিল খুিই কম।  

আমরা স্বল্প, মধ্যম এিং দীর্ ম-শময়াদী পবরকল্পনা গ্রহণ কবর। িার েকলই আজ বিদ্যুৎ উৎপাদন িক্ষমিা প্রায় ১৬ 

হাজার শম াওয়াকট শপৌৌঁকিকি। শকান শলাড-শেবডং শনই। ৮৩ েিাংে মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওিায় একিকি। শর্খাকন এখনও 

বিদ্যুকির িরিরাহ লাইন শপৌৌঁকিবন শিখাকন শিালার শহাম বিকস্টম চালু করা হকয়কি। িারাকদকে িিমমাকন ৪৫ লাখ শিালার শহাম 

বিকস্টম আকি। 

শটকিই বিদ্যুৎ িরিরাহ বনবিি করার জন্য আমরা জ্বালাবন নীবিকি জীিাষ্ম জ্বালাবনর পাোপাবে বিকল্প জ্বালাবন 

ব্যিহাকরর উপর শজার বদকয়বি। অথ মাৎ শিল, গ্যাি িা কয়লার পাোপাবে পারমাণবিক, শিৌর এিং িায়ু-চাবলি বিদ্যুৎ 

উৎপাদকনর উপর গুরুত্বাকরাপ ককরবি।  

২০২৩ িাল না াদ রূপপুর পারমাণবিক শকে শথকক ১২০০ শম াওয়াট এিং পকরর িির আরও ১২০০ শম াওয়াট 

শমাট ২৪০০ শম াওয়াট বিদ্যুৎ জািীয় বগ্রকড শর্া  হকি। শমাট বিদ্যুৎ উৎপাদকনর প্রায় ১০ েিাংে আিকি পারমাণবিক উৎি 

শথকক।   

িম্মাবনি সুধী, 

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎককে বনম মাকণর শক্ষকত্র পারমাণবিক বনরাপত্তার উপর আমরা িি মাবধক গুরুত্ব বদকয়বি। 

বনরাপত্তা বনবিি করকি আমরা আন্তজমাবিক পরমাণু েবি িংিা IAEA এর  াইডলাইন অক্ষকর-অক্ষকর অনুিরণ করবি।  

পারমাণবিক েবির বনরাপদ এিং সুরবক্ষি প্রকয়া  বনবিি করা এিং শদকের িি মপ্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎককে 

বনম মাকণর লকক্ষু শদকের জািীয় পারমাণবিক বনয়ন্ত্রণ অিকাঠাকমা েবিোলী করার জন্য আমরা িাংলাকদে পরমাণু েবি 

বনয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ প্রণয়ন কবর।  

এিািা, িাংলাকদে পরমাণু েবি বনয়ন্ত্রণ কর্তমপক্ষ নাকম একটি স্বাধীন পারমাণবিক বনয়ন্ত্রণ কর্তমপক্ষ  ঠন করা 

হকয়কি। এই িংিার িক্ষমিা বৃবদ্ধর জন্য ইকিামকধ্য IAEA এিং রাবেয়ার িকে ববপাবক্ষক িম্পকম িাপন ককরকি। 

অিুন্ত স্বচ্ছিার িকে আমরা আমাকদর পারমাণবিক কম মসূবচ এব কয় বনবচ্ছ। িাংলাকদে ইকিামকধ্য পারমাণবিক 

বিস্তার শরাধ িংিান্ত িকল ধরকণর আন্তজমাবিক চুবি এিং প্রকটাককল অনুস্বাক্ষর ককরকি।     

িাংলাকদে পরমাণু েবি বনয়ন্ত্রণ কর্তমপক্ষ িাংলাকদে পরমাণু েবি বনয়ন্ত্রণ আইন অনুর্ায়ী IAEA-এর িকে বনবিি 

শর্া াকর্া  রক্ষা ককর পারমাণবিক বিদ্যুৎককে বনম মাকণর প্রবিটি স্তকর বনরাপত্তার বিষয়টি বনবিি করকি। 

শর্ শকান দ্যকর্ মাক  আমাকদর এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকককে শকান প্রকার দ্যর্ মটনা র্াকি না র্কট, শিটি শখয়াল শরকখ এই 

প্লাকের বডজাইন করা হকয়কি।  

এই পারমাণবিক বিদ্যুৎককে পবরচালনার জন্য প্রকয়াজনীয় দক্ষ জনিল তিবরর জন্য প্রবেক্ষণিহ অন্যান্য কার্ মকর 

উকযা  আমরা গ্রহণ ককরবি। পবরকিে ও মানুকষর র্াকি ক্ষবি না হয় িার জন্য িকল ধরকনর ব্যিিা গ্রহণ করা হকয়কি।  

শর্ শকান পারমাণবিক বিদ্যুৎকককের িিকচকয় িি দ্যবি  র কারণ িার ব্যিহৃি জ্বালাবন িা িজমু অপিারণ 

ব্যিিাপনা। রাবেয়ান শেডাকরেন এিি িজমু িাকদর শদকে শেরি বনকয় র্াকি। এ ব্যাপাকর রাবেয়ার িকে আমাকদর চুবি 

হকয়কি। 

সুবধবৃন্দ, 

িাংলাকদে আজ উন্নয়নেীল বিকশ্বর জন্য দাবরদ্র্ু দূরীকরণ, িাি মজনীন বেক্ষা, নারীর ক্ষমিায়ন, বেশু ও মার্ত-

স্বািুকিিা এিং উল্লখকর্াগ্য অথ মননবিক প্রবৃবদ্ধ ও িাবি মক অথ মননবিক বিবিেীলিা অজমকনর শক্ষকত্র এক িেল এিং অনুকরণীয় 

দৃষ্টান্ত। বিশ্ব দরিাকর িাংলাকদে আজ উন্নয়কনর শরাল মকডল বহকিকি পবরবচবি শপকয়কি।   



 

 ি অথ মিিকর শরকড ম ৭.২৮ েিাংে হাকর প্রবৃবদ্ধ অবজমি হকয়কি। ২০০৫ িাকল শদকের প্রায় ৪১ েিাংে মানুষ 

দাবরদ্র্ুিীমার বনকচ িিিাি করি। এখন িা ২২ েিাংকে শনকম একিকি। ৫ শকাটি দবরদ্র্ মানুষ মধ্যবিত্ত শশ্রণীকি উন্নীি 

হকয়কি। মাথাবপছু আয় ২০০৫ িাকল বিল ৫৪৩ ডলার। এখন িা শিকি ১ হাজার ৬১০ ডলাকর উন্নীি হকয়কি। িখন বরজাে ম বিল  

৩ বিবলয়ন ডলার। আর এখন বরজাে ম ৩২ বিবলয়ন ডলার িাবিকয় শ কি। আমরা বনকজকদর অথ ম বদকয় পদ্মা শিতুর মি বৃহৎ 

প্রকল্প িাস্তিায়ন করবি। 

স্বাধীনিার সুিণ মজয়ন্তীকি ২০২১ িাকলর মকধ্য িাংলাকদেকক আমরা মধ্যম আকয়র শদে এিং ২০৪১ িাকলর মকধ্য 

উন্নি-িমৃদ্ধ শদকে পবরণি করার লক্ষু বনকয় কাজ করবি। আমাকদর এই লক্ষু পূরকণ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎককে গুরুত্বপূণ ম 

ভূবমকা পালন করকি িকল আবম আোিাদী। 

িিাইকক আিারও ধন্যিাদ জাবনকয় আবম রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ শককের ১ম পর্ মাকয়র কাকজর শুে উকবাধন 

শর্াষণা করবি। 

শখাদা হাকেজ। 

জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু 

িাংলাকদে বচরজীিী শহাক। 

... 


