
২০ লক্ষ সিোলোর স োম সিস্টেম এবং ১০ লক্ষ পসরচ্ছন্ন চুলো স্থোপন কোর্ যক্রম  

উস্টবোধন অনুষ্ঠোন  
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মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

 

সেখ  োসিনো  

 

রসববোর, ১২ সম ২০১৩, রূপিী বোংলো স োস্টেল, ঢোকো  

 

সবিসমল্লোস র রো মোসনর রোস ম  

অনুষ্ঠোস্টনর িভোপসি,  

ি কমীবৃন্দ,  

উপসস্থি সুসধমন্ডলী,  

 

আিিোলোমু আলোইকুম।  

 

২০ লক্ষ সিোলোর স োম সিস্টেম এবং ১০ লক্ষ পসরচ্ছন্ন চুলো স্থোপন কম যসূসির শুভ উস্টবোধন উপলস্টক্ষে আস্টয়োসিি এ 

অনুষ্ঠোস্টন উপসস্থি িকলস্টক আমোর শুস্টভচ্ছো িোনোসচ্ছ।  

সেস্টে অস্টনক উপকূলীয় ও দুর্ যম এলোকো আস্টে সর্খোস্টন ি স্টি সবদুেৎ সপ ৌঁেোস্টনো িম্ভব নয়। আমরো সিিব প্রিেন্ত অঞ্চস্টল 

সি রসবদুেৎ িরবরো  কস্টরসে। বোস্টয়োগ্যোি উৎপোেস্টনর ব্যবস্থো কস্টরসে। ইনফ্রোস্ট্রোকিোর সেভলোপস্টমন্ট সকোম্পোনী ইেকলি  কস্টয়কটি 

প্রসিষ্ঠোন এ লস্টক্ষে কোি করস্টে। আমরো ১৯৯৭ িোস্টল ইেকল প্রসিষ্ঠো কসর। িখন সেস্টক প্রসিষ্ঠোনটি নবোয়নস্টর্োগ্য েসির িম্প্রিোরস্টণ 

অবেোন রোখস্টে।  

সুসধমন্ডলী,  

এবোর িরকোস্টরর েোসয়ত্ব গ্র স্টণর পর আমরো সি র সবদুেৎি  নবোয়নস্টর্োগ্য জ্বোলোসনর উৎপোেন ও ব্যব োরস্টক গুরুত্ব সেস্টয় 

সুদূরপ্রিোরী কম যসূসি গ্র ণ কস্টরসে। নবোয়নস্টর্োগ্য জ্বোলোসন নীসিমোলো এবং Sustainable and Renewable 

Energy Development Authority Act প্রণয়ন কস্টরসে। সি র সবদুেস্টির িন্য আমেোসনকৃি র্ন্ত্রোংস্টের উপর 

কর মওকুফ এবং ইেকস্টলর মোধ্যস্টম ি ি েস্টিয ঋণ ও ভর্তযসক প্রেোস্টনর ব্যবস্থো গ্র ণ কস্টরসে।  

এর ফস্টল সেস্টে সি র সবদুেস্টির উৎপোেন ও ব্যব োর অস্টনক সবস্টেস্টে। সিোলোর স োম সিস্টেস্টমর মূল্য কমোস্টনো  স্টয়স্টে। 

গ্রোস্টমর িনর্ণ সকস্টরোসিন খরস্টির সিস্টয়ও কম পসরমোণ মোসিক সকসিস্টি এই সিস্টেম ক্রয় করস্টি পোরস্টেন।  

আমরো র্ি িোর বেস্টর ১৭ লক্ষোসধক সিোলোর স োম সিস্টেম িোলু কস্টরসে। এগুস্টলোস্টি প্রোয় ১০০ সমর্োওয়োে সি রসবদুেৎ 

উৎপোসেি  স্টচ্ছ। পল্লী অঞ্চস্টলর প্রোয় এক সকোটি িনিোধোরণ এ সি রসবদুেৎ সুসবধো সভোর্ করস্টে। এর ফস্টল ৩০  োিোর কম যিংস্থোন 

 স্টয়স্টে।  

সুসধবৃন্দ,  

আওয়োমী লীর্ িরকোরই প্রেম ১৯৯৬ িোস্টল জ্বোলোসন নীসি প্রণয়ন কস্টর। এ নীসিস্টি আমরো নবোয়নস্টর্োগ্য েসির ব্যব োর, 

প্রিোর ও প্রিোরস্টক গুরুত্ব  সেই। িরকোরী ও সবিরকোসর খোস্টি সবদুেৎ উৎপোেস্টনর িন্য আমরো সেেী সবস্টেেী সবসনস্টয়োর্ আকৃষ্ট করস্টি 

িক্ষম  ই। সবদুেস্টির সিস্টেম লি কসমস্টয় রোিস্ব আেোয় বৃসি কসর। সবদুেৎ খোস্টি শৃঙ্খলো সফসরস্টয় আসন।  



আপনোরো িোস্টনন, ১৯৯৬ িোস্টল আমরো র্খন িরকোর র্ঠন কসর িখন সবদুেৎ উৎপোেস্টনর পসরমোণ সেল ১৬০০ সমর্োওয়োে। 

আমোস্টের সময়োেকোল সেষ করোর িময় আমরো সবদুেৎ উৎপোেস্টনর পসরমোণ বোসেস্টয় ৪৩০০ সমর্োওয়োস্টে উন্নীি কসর।  

২০০৯ িোস্টল িরকোস্টরর েোসয়ত্ব সনস্টয় সেসখ সবএনসপ-িোমোি সিোস্টের ৫ বের এবং িত্ত্বোবধোয়স্টকর ২ বের এ ৭ বেস্টর এক 

সমর্োওয়োে সবদুেৎ উৎপোেনও বোস্টেসন। বরং উৎপোেন কস্টম ৩২০০ সমর্োওয়োস্টে সপ ৌঁস্টেস্টে। সবদুেস্টির সলোেস্টেসেং-এ িনিীবন 

সবপর্ যি।  

আমরো ২০০৯ িোস্টলর িোনুয়োসরস্টি িরকোস্টরর েোসয়ত্ব গ্র স্টণর পর সবদুেৎ খোিস্টক সঢস্টল িোিোস্টি িোৎক্ষসণক, স্বল্প, মধ্য 

এবং েীর্ যস্টময়োেী পসরকল্পনো গ্র ণ কসর। এ পর্ যন্ত ৩  োিোর ৮৭০ সমর্োওয়োে ক্ষমিোিম্পন্ন ৫৫টি সবদুেৎ সকন্দ্র সনসম যি  স্টয়স্টে। 

বিযমোস্টন সবদুেস্টির দেসনক উৎপোেন ৬  োিোর ৩৫০ সমর্োওয়োে।  

৫  োিোর ৮৭৩ সমর্োওয়োে ক্ষমিোিম্পন্ন আরও ৩৩টি সবদুেৎ সকন্দ্র সনম যোণোধীন আস্টে। আরও ৪  োিোর ৬৯৯ সমর্োওয়োে 

ক্ষমিোর ২০টি সবদুেৎ সকস্টন্দ্রর সেন্ডোর প্রসক্রয়োধীন আস্টে।  

ভোরি সেস্টক ৫০০ সমর্োওয়োে সবদুেৎ আমেোসন চূেোন্ত পর্ যোস্টয় রস্টয়স্টে। পোরমোণসবক সবদুেৎ সকন্দ্র স্থোপস্টনর লস্টক্ষে আমরো 

রোসেয়োর িোস্টে চুসি স্বোক্ষর কস্টরসে। এ সবদুেৎ সকন্দ্র  স্টি ২০১৮ িোস্টল ১০০০ সমর্োওয়োে এবং ২০২০ িোস্টল আরও ১০০০ 

সমর্োওয়োে সবদুেৎ উৎপোসেি  স্টব।  

র্ি িোর বেস্টর আমরো প্রোয় ৩০ লক্ষ নর্তন গ্রো কস্টক সবদুেৎ সেস্টয়সে। সনব যোিনী সমসনস্টফস্টেো অনুর্োয়ী ২০১৩ িোস্টলর মস্টধ্য 

সবদুেৎ উৎপোেন ৭  োিোর সমর্োওয়োে েোসেস্টয় র্োস্টব।       

সুসধমন্ডলী,  

ইেকস্টলর পসরচ্ছন্ন চুলো স্থোপন কম যসূসির ফস্টল গ্রোস্টমর মো-সবোস্টনরো পসরচ্ছন্ন ও স্বোস্থেিম্মি উপোস্টয় রোন্নো-বোন্নো করস্টি 

পোরস্টবন। এ চুলোয় খুব কম জ্বোলোসন লোস্টর্। জ্বোলোসন িোশ্রস্টয়র মোধ্যস্টম বৃক্ষসনধন হ্রোস্টি এ চুলো গুরুত্বপূণ য ভূসমকো রোখস্টব। এস্টি কোব যন 

সনিঃিরণ কম  স্টব। ২০১৫ িোস্টলর মস্টধ্য ১০ লক্ষ পসরচ্ছন্ন চুলো স্থোপস্টনর লক্ষে সনধ যোরণ করো  স্টয়স্টে। এিন্য িরকোর ভর্তযসক ও 

কোসরর্সর ি োয়িো প্রেোন করস্টে।  

আমরো বোস্টয়োগ্যোি কম যসূসি, সি রসবদুেৎ িোসলি সিি পোম্প ও সমসন-গ্রীে প্রকল্প  োস্টি সনস্টয়সে। ইস্টিোমস্টধ্য সেেব্যোপী প্রোয় 

২৭  োিোর বোস্টয়োগ্যোি প্ল্েোন্ট স্থোপন করো  স্টয়স্টে। গ্রোস্টমর িনর্ণ রোন্নো-বোন্নো করস্টি পোরস্টেন। সেস্টের সেস্টিল-িোসলি সিি-পোম্প ও 

সমসন-গ্রীেগুস্টলো পর্ যোয়ক্রস্টম সি রসবদুেৎ িোসলি সিি-পোম্প ও সমসন-গ্রীে বোরো প্রসিস্থোসপি  স্টব। আমরো গ্যোি িরবরো  ৫০০ 

সমসলয়ন র্নফুে বোসেস্টয়সে। বোিো-বোেীস্টি গ্যোি িংস্টর্োর্ শুরু  স্টয়স্টে।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরো কৃসষ, সেক্ষো, স্বোস্থে, সর্োর্োস্টর্োর্, গ্রোমীণ উন্নয়ন, সেসিেোল বোংলোস্টেে প্রসিষ্ঠোি  আে য-িোমোসিক প্রসিটি খোস্টি 

ব্যোপক উন্নয়ন কস্টরসে।  

সবশ্বমন্দো িস্টত্ত্বও আমোস্টের িোমসষ্টক অে যনীসির প্রসিটি সূিস্টকই অিেন্ত ইসিবোিক ধোরো অব্যো ি আস্টে। র্স্টে ৬ েিোংস্টের 

সবেী প্রবৃসি অসিযি  স্টয়স্টে। সেেী-সবস্টেেী সবসনস্টয়োর্ সবস্টেস্টে। সরিোভ য ১৫ সবসলয়ন েলোস্টরর সবেী। রপ্তোসনস্টি ১০ েিোংস্টের অসধক 

প্রবৃসি অব্যো ি আস্টে। সরসমস্টেন্স আয় ১৪ সবসলয়ন েলোর েোসেস্টয় সর্স্টে। িরকোসর-সবিরকোসর খোস্টি প্রোয় ৯০ লোখ মোনুস্টষর 

কম যিংস্থোন  স্টয়স্টে। ৫ সকোটি মোনুষ সনমণসবত্ত সেস্টক মধ্যসবস্টত্ত উন্নীি  স্টয়স্টে। সবদুেৎ ও গ্যোি উৎপোেন ব্যোপক বৃসি সেস্টের আে য-

িোমোসিক উন্নয়স্টন অনন্য অবেোন সরস্টখস্টে।  

সবদুেৎ ও জ্বোলোনী ব্যব োস্টর সমিব্যোয়ী  ওয়োর িন্য আসম সেেবোিীর প্রসি আহ্বোন িোনোই। সবদুেৎ অপিয় বন্ধ করস্টি 

 স্টব।  

ইেকস্টলর নবোয়নস্টর্োগ্য েসি কম যসূসির িোস্টে িম্পৃি আমোস্টের উন্নয়ন অংেীেোরস্টেরস্টক ধন্যবোে িোনোই। আসম আেো 

কসর, আর্োমী সেস্টনও এ ি স্টর্োসর্িো অব্যো ি রোখস্টব।  

সুসধমন্ডলী,  

বোঙোসল িোসি বোধো-সবস্টের মধ্য সেস্টয়ই সবস্টশ্ব আি মোেো র্তস্টল োঁসেস্টয়স্টে। আে য-িোমোসিক উন্নয়স্টনর সক্ষস্টে বোংলোস্টেে 

এখন উন্নয়নেীল সবস্টশ্বর িন্য সরোল মস্টেল।  



আসুন, ২০২১ িোস্টলর মস্টধ্য আমরো বোংলোস্টেেস্টক একটি মধ্যম আস্টয়র সেস্টে পসরণি করস্টি একস্টর্োস্টর্ কোি কসর। 

ক্ষুধোমুি, েোসরদ্র্েমুি ও িমৃি বোংলোস্টেে র্সে। িব যকোস্টলর িব যস্টশ্রষ্ঠ বোঙোসল, িোসির সপিো বঙ্গবন্ধু সেখ মুসিবুর র মোস্টনর স্বস্টের 

সিোনোর বোংলো প্রসিষ্ঠো কসর।  

িকলস্টক আবোরও ধন্যবোে িোসনস্টয় আসম ইেকল স্থোসপি ২০ লক্ষ সিোলোর স োম সিস্টেম এবং ১০ লক্ষ পসরচ্ছন্ন চুলো 

স্থোপন কম যসূসির শুভ উস্টবোধন সর্োষণো করসে।   

সখোেো  োস্টফি।  

িয় বোংলো, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বোংলোস্টেে সিরিীবী স োক। 


