
সিরাজগঞ্জ ১৫০ ম েঃ ওেঃ সিদ্যুৎ মেন্দ্রের উন্দ্রবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

 াননীয় প্রধান ন্ত্রী  

মেখ হাসিনা  

সিরাজগঞ্জ, েসনিার, ২০  াঘ ১৪১৯, ০২ মেব্রুয়াসর ২০১৩  

 

সিিস ল্লাসহর রাহ াসনর রাসহ   

িভাপসি,  

িহে ীবৃন্দ,          

উপসিি সুসধ ন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকু ।  

সিরাজগঞ্জ ১৫০ ম গাওয়াট সিদ্যুৎ মেন্দ্রের উন্দ্রবাধন অনুষ্ঠান্দ্রন উপসিি িেলন্দ্রে আন্তসরে শুন্দ্রভচ্ছা জানাসচ্ছ। ভাষা 

েহীন্দ্রের  াি মেব্রুয়াসর। িেল ভাষা েহীন্দ্রের প্রসি গভীর শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ।  

গি ৪ িছর যািৎ আ রা সিদ্যুৎ পসরসিসির উন্নয়ন্দ্রনর জন্য অক্লান্ত পসরশ্র  েন্দ্ররসছ। োসয়ত্ব ্রহহন্দ্রণর পর মিহাল সিদ্যুৎ 

ব্যিিা পুনগ গঠনন্দ্রে অ্রহাসধোর সেন্দ্রয় আ রা ময োয গক্র  শুরু েন্দ্ররসছলা , আজ িা অন্দ্রনেটাই িেল হন্দ্রয়ন্দ্রছ।  

২০০৯ িান্দ্রলর জানুয়াসর  ান্দ্রি িিগ ান িরোন্দ্ররর োসয়ত্ব মনওয়ার ি য় মেন্দ্রের সিদ্যুৎ খান্দ্রি ভয়ািহ পসরসিসি সিরাজ 

েরসছল। সিদ্যুন্দ্রির মলাডন্দ্রেসডিং-এ জনজীিন সছল চর  সিপয গস্ত।  

আপনারা জান্দ্রনন, ১৯৯৬ িান্দ্রল আ রা যখন িরোর গঠন েসর িখন সিদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর পসর াণ সছল ১৬০০ ম গাওয়াট। 

আ ান্দ্রের ম য়ােোল মেষ েরার ি য় আ রা সিদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর পসর াণ িাসিন্দ্রয় ৪৩০০ ম গাওয়ান্দ্রট উন্নীি েন্দ্ররসছলা । এিার 

২০০৯ িান্দ্রল আ রা যখন োসয়ত্ব ্রহহণ েসর িখন সিদ্যুৎ উৎপােন সছল  াত্র ৩২০০ ম গাওয়াট।  

এ পয গন্ত ৮ হাজার ২৮৮ ম গাওয়াট ক্ষ িার ৬১টি মেে সিদ্যুৎ মেে সন গাণ প্রেন্দ্রের জন্য আ রা চুসি স্বাক্ষর েন্দ্ররসছ।  

এর ন্দ্রে ২ হাজার ৮৫১ ম গাওয়াট ক্ষ িার ৩৪টি সিদ্যুৎ মেে সিদ্যুৎ উৎপােন শুরু েন্দ্ররন্দ্রছ। িােী ৫ হাজার ৪৩৭ 

ম গওয়াট ক্ষ িার ২৭টি সিদ্যুৎ মেে সন গাণ প্রসক্রয়ার সিসভন্ন পয গান্দ্রয় রন্দ্রয়ন্দ্রছ। এখন ম াট উৎপােন োঁসিন্দ্রয়ন্দ্রছ প্রায় িান্দ্রি ৬ হাজার 

ম গাওয়াট।  

সিদ্যুৎ খাি উন্নয়ন্দ্রন ২০১৭ িান্দ্রলর  ন্দ্রে আরও প্রায় ১৩ হাজার ম গাওয়াট সিদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর পসরেেনা হান্দ্রি মনওয়া 

হন্দ্রয়ন্দ্রছ। আ ান্দ্রের সিদ্যুৎ উৎপােন অন্দ্রনেটাই গ্যাি সনভ গর।   

এ সনভ গরিা মেন্দ্রে আ ান্দ্রের মিসরন্দ্রয় আিন্দ্রি হন্দ্রি। এজন্য আ রা গ্যাি-সভসিে সিদ্যুৎ মেে িাপন্দ্রনর পাোপাসে িরল 

জ্বালাসন, েয়লা, ডুন্দ্রয়ল-ফুন্দ্রয়ল এিিং নিায়নন্দ্রযাগ্য েসি ব্যিহার েন্দ্রর নতুন নতুন সিদ্যুৎ মেে িাপন্দ্রনর পসরেেনা ্রহহণ েন্দ্ররসছ।  

ভারি মেন্দ্রে সিদ্যুৎ আ োসনর প্রসক্রয়া অন্দ্রনেখাসন এসগন্দ্রয় মগন্দ্রছ। রূপপুন্দ্রর পার াণসিে মেে িাপন্দ্রনর জন্য রাসেয়ার 

িন্দ্রে চুসি েন্দ্ররসছ। খুি সেগসগরই োজ শুরু হন্দ্রি।  

মেন্দ্রের ক্র িধ গ ান সিদ্যুৎ চাসহো ও মলা-মভান্দ্রেজ ি স্যা সনরিনেন্দ্রে সিদ্যুৎ খাি িিংস্কান্দ্ররর আওিায় নে গ-ওন্দ্রয়স্ট 

পাওয়ার মজনান্দ্ররেন মোম্পাসন গঠন েরা হয়।  

আস  মজন্দ্রন আনসন্দি ময, িীস ি মলােিল বারা  াত্র ১৮  ান্দ্রির  ন্দ্রে এ সিদ্যুৎ মেে িাস্তিায়ন োজ মেষ হন্দ্রয়ন্দ্রছ।  

মেন্দ্রের জ্বালাসন িঙ্কট ম াোসিলা এিিং  ানিম্মি সিদ্যুৎ উৎপােন্দ্রনর লন্দ্রক্ষু এ মেন্দ্রে দ্ববি জ্বালাসন ব্যিহান্দ্ররর ব্যিিা 

রাখা হন্দ্রয়ন্দ্রছ। এছািা এ সিদ্যুৎ মেেটিন্দ্রে ১৫০ ম গাওয়াট মেন্দ্রে ২২৫ ম গাওয়াট েম্বাইন্ড িাইন্দ্রেন্দ্রল উন্নীি েরার ব্যিিা 

ইন্দ্রিা ন্দ্রে ্রহহণ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রছ।  

এই অসিসরি ৭৫ ম গাওয়াট সিদ্যুৎ উৎপােন্দ্রন িািসি মোন জ্বালাসনর প্রন্দ্রয়াজন হন্দ্রি না। আস  আো েসর, এ সিদ্যুৎ 

মেেটি মেন্দ্রের িো উির-পসি াঞ্চান্দ্রলর  ানুন্দ্রষর োসরদ্র্ু সিন্দ্র াচন ও িাসি গে আে গ-িা াসজে উন্নয়ন্দ্রন গুরুত্বপূণ গ ভূস ো পালন 

েরন্দ্রি।  



সিন্দ্রেষ েন্দ্রর উিরিন্দ্রের িস্ত্র সেে ও নারী উন্নয়ন্দ্রন এ সিদ্যুৎ মেে িহায়ে ভূস ো পালন েরন্দ্রি।  

আপনারা জান্দ্রনন, সিদ্যুৎ উন্নয়ন্দ্রনর চাসিোঠি। সিদ্যুৎ আে গ-িা াসজে ও সেে সিোন্দ্রের চাসলোেসি। এ মপ্রক্ষাপন্দ্রট, 

আ রা অিুন্ত গুরুন্দ্রত্বর িান্দ্রে সিদ্যুৎ খান্দ্রির উন্নয়ন ঘটিন্দ্রয় িািংলান্দ্রেন্দ্রের অন্যান্য মিক্টন্দ্ররও উন্নয়ন ঘটান্দ্রি িক্ষ  হন্দ্রয়সছ।  

সিশ্ব ন্দা িন্দ্রত্বও আ ান্দ্রের িা সিে অে গনীসির প্রসিটি সূচন্দ্রেই অিুন্ত ইসিিাচে ধারা অব্যাহি আন্দ্রছ। গি প্রবৃসদ্ধ হন্দ্রয়ন্দ্রছ 

৬.৫ েিািংে। রপ্তাসন খান্দ্রি প্রবৃসদ্ধ অব্যাহি আন্দ্রছ। মেন্দ্রের অে গননসিে বুসনয়াে  জবুি হন্দ্রয়ন্দ্রছ। মেে আজ খান্দ্রে স্বয়িং-িম্পূণ গ।  

আ রা ২০২০ িান্দ্রলর  ন্দ্রে প্রসিটি ঘন্দ্রর সিদ্যুৎ মপ ৌঁন্দ্রছ সেন্দ্রি চাই। মি লন্দ্রক্ষু আ রা োজ েন্দ্রর যাসচ্ছ। রূপেে ২০২১ 

অনুিান্দ্রর মেেন্দ্রে সডসজটাল িািংলান্দ্রেন্দ্রে রূপান্তসরি েরার লন্দ্রক্ষু মেন্দ্রের প্রসিটি মিক্টন্দ্রর িথ্য প্রযুসির সুষ্ঠু প্রন্দ্রয়াগ ঘটান্দ্রি িক্ষ  

হন্দ্রয়সছ।  

উিরিে এেি য় মেন্দ্রের অন্রহির জনপে সহন্দ্রিন্দ্রি পসরসচি সছল। িেিন্ধু মিতু সন গান্দ্রণর পর উিরিন্দ্রের উন্নয়ন ও 

অে গনীসিন্দ্রি প্রাণ চাঞ্চন্দ্ররর ৃষসি হন্দ্রয়ন্দ্রছ।  

আজন্দ্রে এখান্দ্রন এেটি ১৫০ ম গাওয়াট সিদ্যুৎ মেে উন্দ্রবাধন েরলা । এই ১৫০ ম গাওয়াট সিদ্যুৎ উিরাঞ্চলিহ 

িারান্দ্রেন্দ্রের সিদ্যুৎ চাসহো পূরন্দ্রণ উন্দ্রল্লখন্দ্রযাগ্য অিোন রাখন্দ্রি।  

আস  জনগন্দ্রণর োন্দ্রছ আহ্বান জানাই আপনারা সিদ্যুৎ ব্যিহান্দ্রর িাশ্রয়ী মহান। অপ্রন্দ্রয়াজনীয় িাসিটি িন্ধ েন্দ্রর সেন। মিন্দ্রচর 

ি য় জস ন্দ্রি পসর াণ  ি পাসন সেন। এন্দ্রি জ্বালাসন খরচ ে ন্দ্রি।   

২০২১ িান্দ্রলর  ন্দ্রে আ রা িািংলান্দ্রেেন্দ্রে এেটি  ে  আন্দ্রয়র মেন্দ্রে পসরণি েরন্দ্রি চাই। এজন্য সিদ্যুন্দ্রির িন্দ্রি গাচ্চ 

ব্যিহান্দ্ররর  ােন্দ্র  মেেন্দ্রে ক্ষুধা ও োসরদ্র্ুমুি েরন্দ্রি হন্দ্রি। আসুন িেন্দ্রল স ন্দ্রল আ রা িি গোন্দ্রলর িি গন্দ্রশ্রষ্ঠ িাঙাসল, জাসির সপিা 

িেিন্ধুর স্বন্দ্রের মিানার িািংলা গন্দ্রি তুসল।  

মখাো হান্দ্রেজ  

জয় িািংলা, জয় িেিন্ধু  

িািংলান্দ্রেে সচরজীিী মহাে।  


