
সিসিরগঞ্জ ও মদনগঞ্জ সিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন -  

হসরপুর সিদ্যুৎ কেদ্ন্দ্রর সিসিপ্রস্তর স্থোপন  

িোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

কেখ হোসিনো  

সিসিরগঞ্জ, রসিিোর, ০৬ চৈত্র ১৪১৭, ২০ মোৈ চ ২০১১  

 

সিিসমল্লোসহর রোহমোসনর রোসহম  

িহেমীগণ,  

িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

সুসধমন্ডলী।  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

আজ সিসিরগদ্ঞ্জ ১০০ কমগোওয়োট ও মদনগদ্ঞ্জ ১০২ কমগোওয়োট ক্ষমতোর ২টি করন্টোল সিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন হদ্ত যোদ্ে। 

পোেোপোসে হসরপুদ্র ৩৬০ কমগোওয়োট ক্ষমতোর এেটি সিদ্যুৎ কেদ্ন্দ্রর সিসিপ্রস্তর স্থোপন েরো হদ্ে। আজদ্ের এই মহতী অনুষ্ঠোদ্ন 

উপসস্থত িিোইদ্ে আসম আন্তসরে শুদ্িেো জোনোসে।  

মোৈ চ মোি স্বোধীনতোর মোি। আজদ্ের এ সদদ্ন আসম গিীর শ্রিো জোনোসে জোসতর সপতোর পসিত্র স্মৃসতর প্রসত। শ্রিো জোনোসে 

কজলখোনোয় সনহত জোতীয় ৪-কনতোদ্ে। স্মরণ েরসি মহোন মসিযুদ্ির ৩০ লোখ েহীদ এিং ২-লোখ সনয চোসযত মো-কিোনদ্ে। আসম 

যুিোহত মুসিদ্যোিোদ্দর প্রসত গিীর িহমসম চতো জোনোসে।  

এ দ্য'টি কেন্দ্র কেদ্ে ২০০ কমগোওয়োদ্টর কিসে উৎপোসদত সিদ্যুৎ ৈলমোন সিদ্যুৎ িমস্যো িমোধোদ্ন গুরুত্বপূণ চ ভূসমেো রোখদ্ি 

িদ্ল আসম আেো েসর।  

সুসধবৃন্দ,  

উন্নয়দ্নর জন্য সিদ্যুৎ এেটি অপসরহোয চ উপোদোন। কিজন্য িরেোর পসরৈোলনোর দোসয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর কেদ্েই সিদ্যুৎ 

উৎপোদন বৃসি, িঞ্চোলন ও িরিরোহ সনসিত েরদ্ত আমরো আগ্রোণ কৈষ্টো ৈোসলদ্য় যোসে।  

আপনোরো জোদ্নন ১৯৯৬ িোদ্ল আমরো যখন িরেোর গঠন েসর তখন সিদ্যুৎ উৎপোদদ্নর পসরমোণ সিল ১৬০০ কমগোওয়োট। 

আমোদ্দর কময়োদেোল কেষ েরোর িময় আমরো সিদ্যুৎ উৎপোদদ্নর পসরমোণ ৪৩০০ কমগোওয়োদ্ট উন্নীত েদ্রসিলোম।  

আওয়োমী লীগ িরেোরই প্রেম কিিরেোসর খোদ্ত সিদ্যুৎ উৎপোদদ্নর নীসতমোলো প্রণয়ন েদ্র। িরেোসর-কিিরেোসর উিয় 

খোদ্ত সিদ্যুৎ উৎপোদদ্নর জন্য আমরো কদসে-সিদ্দসে সিসনদ্য়োগ আকৃষ্ট েরদ্ত িক্ষম হদ্য়সিলোম।  

সিদ্যুদ্তর সিদ্েম লি েসমদ্য় আমরো রোজস্ব আদোয় বৃসি েদ্রসিলোম।  

সেন্তু পরিতীদ্ত সিএনসপ-জোমোত কজোট িরেোদ্রর দ্যনীসত ও সিিোন্তহীনতোর েোরদ্ণ সিদ্যুৎখোদ্ত দ্যদ্য চোগ কনদ্ম আদ্ি।  

২০০৯ িোদ্ল জোনুয়োসর মোদ্ি দোসয়ত্ব কনওয়োর িময় সিদ্যুদ্তর উৎপোদন সিল ৩২০০ কমগোওয়োট। গত ২০কে আগে আমরো 

উৎপোদন িোসিদ্য় িদ্ি চোচ্চ ৪ হোজোর ৬৯৯ কমগোওয়োদ্ট উন্নীত েদ্রসি।  

আমরো দোসয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর এযোিৎ ১ হোজোর ৪০৩ কমগোওয়োট সিদ্যুৎ জোতীয় সগ্রদ্ে যুি হদ্য়দ্ি। এ পয চন্ত ৩ হোজোর ৩১৭ 

কমগোওয়োট নতুন সিদ্যুৎ উৎপোদদ্নর চুসি স্বোক্ষসরত হদ্য়দ্ি। ইদ্তোমদ্ে সিসিয়োনো, কমঘনোঘোট ও কিোলোয় ৪টি িি সিদ্যুৎ কেদ্ন্দ্রর 

েোয চোদ্দে কদওয়ো হদ্য়দ্ি।  

এগুদ্লোর সনম চোণ েোজ সেগসগরই শুরু হদ্ি। আগোমী ৫/৬ মোদ্ির মদ্ে আরও প্রোয় ৪ হোজোর ১৬৬ কমগোওয়োট সিদ্যুৎ 

উৎপোদদ্নর চুসি স্বোক্ষসরত হদ্ি।  



িোিোসিসিে কযিেল সিদ্যুৎ কেদ্ন্দ্রর েোয চোদ্দে আমরো সদদ্য়সি, কিগুদ্লো উৎপোদদ্ন আিদ্ত শুরু েদ্রদ্ি। সিগত ৮ মোদ্ি 

িোিোসিসিে সিদ্যুৎ কেন্দ্র কেদ্ে প্রোয় ৭০০ কমগোওয়োট ক্ষমতোর সিদ্যুৎ জোতীয় সগ্রদ্ে যুি হদ্য়দ্ি। আগোমী সেদ্িম্বদ্রর মদ্ে আরও 

প্রোয় ২ হোজোর কমগোওয়োট সিদ্যুৎ জোতীয় সগ্রদ্ে যুি হদ্ি িদ্ল আেো েরসি।  

এিিদ্রর কেষ নোগোদ কলোে কেসেং িহনীয় পয চোদ্য় আিদ্ি িদ্ল আমরো আেো েরসি।  

সিদ্যুৎ উৎপোদন বৃসির জন্য িতচমোন ও িসিষ্যদ্তর গ্যোি িঙ্কটদ্ে সিদ্িৈনোয় সনদ্য় আমরো পসরেল্পনো চতসর েরসি। 

এজন্য গ্যোিসিসিে সিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থোপদ্নর পোেোপোসে তরল জ্বোলোসন, েয়লো, ডুদ্য়ল ফুদ্য়ল এিং নিোয়নদ্যোগ্য েসি ব্যিহোর েদ্র 

নতুন নতুন সিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থোপদ্নর পসরেল্পনো গ্রহণ েরো হদ্য়দ্ি।  

প্রসতদ্িেী কদেিমূহ হদ্ত সিদ্যুৎ আমদোসন ও িসিষ্যদ্ত রপ্তোসনর লদ্ক্ষু েোয চক্রম হোদ্ত কনওয়ো হদ্য়দ্ি। িোংলোদ্দে-িোরত 

সিদ্যুৎ সিসনময় েোয চক্রম িোস্তিোয়দ্নর জন্য দ্য'কদদ্ের েম চেতচোদ্দর িমন্বদ্য় গঠিত েোসরগরী েসমটি েোজ েরদ্ি।  

ইদ্তোমদ্ে িোরদ্তর িহরমপুর কেদ্ে িোংলোদ্দদ্ের কিিোমোরো-ঈশ্বরদী পয চন্ত িঞ্চোলন লোইন সনম চোদ্ণর েোয চক্রম শুরু 

হদ্য়দ্ি।  

২০১৩ িোদ্লর শুরুদ্ত িোরত কেদ্ে ৫০০ কমগোওয়োট সিদ্যুৎ আনো যোদ্ি। কনপোল ও ভূটোন কেদ্ে জল সিদ্যুৎ আনোর 

সিষয়টি পরীক্ষো-সনরীক্ষো েরো হদ্ে।   

সিদ্যুৎ উৎপোদদ্ন প্রোেসমে জ্বোলোসন িঙ্কট সিদ্িৈনোয় সনদ্য় িতচমোন িরেোর পোরমোণসিে সিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থোপদ্নর সিষয়টি 

িসক্রয়িোদ্ি সিদ্িৈনো েরদ্ি। এ লদ্ক্ষু িম্প্রসত রোসেয়োর িদ্ে ১০০০ কমগোওয়োট ক্ষমতো-িম্পন্ন পোরমোণসিে সিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থোপদ্নর 

েোঠোদ্মোগত চুসি স্বোক্ষসরত হদ্য়দ্ি।  

িম্প্রসত ভূসমেদ্ম্পর ফদ্ল জোপোদ্নর ফুদ্েোসিমোয় পোরমোণসিে সিদ্যুৎ কেদ্ন্দ্র কয িঙ্কট কদখো সদদ্য়দ্ি তো সনদ্য় 

পোরমোণসিে সিদ্যুদ্তর ব্যোপোদ্র অদ্নদ্ের মদ্ন েঙ্কো কদখো সদদ্ত পোদ্র।  

জোপোদ্নর এই কেন্দ্রটি চতসর হদ্য়সিল প্রোয় ৪০ িির আদ্গ। তখনেোর কৈদ্য় পোরমোণসিে সিদ্যুৎ কেদ্ন্দ্রর সনরোপিোর কক্ষদ্ত্র 

িোমপ্রসতে িমদ্য় অদ্নে উন্নসত হদ্য়দ্ি। সনরোপিোর িেল সদে সিদ্িৈনোয় করদ্খই আমরো অগ্রির হসে।   

চূিোন্ত চুসি িম্পোসদত হদ্ল ২০১৭ িোদ্লর মদ্ে রূপপুর পোরমোণসিে সিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ৈোলু হদ্ি িদ্ল আেো েরো যোয়। 

আগোমী ২০১৮ িোল নোগোদ রূপপুদ্র আরও এেটি ১০০০ কমগোওয়োট ক্ষমতোর পোরমোণসিে সিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থোপদ্নর পসরেল্পনো আদ্ি।  

িরেোর কিৌর সিদ্যুৎ উৎপোদন ও ব্যিহোদ্রর উপর গুরুত্ব সদদ্য় সুদ্যরপ্রিোরী েম চসূসৈ গ্রহণ েদ্রদ্ি। িরেোসর সিিোন্ত 

অনুযোয়ী কদদ্ের িি িি েহদ্র িেল অসফদ্ি/প্রসতষ্ঠোদ্ন কিোলোর প্যোদ্নল স্থোপদ্নর েোয চক্রম ৈলদ্ি।  

িোংলোদ্দেদ্ে এেটি মেম আদ্য়র কদে সহদ্িদ্ি গদ্ি তুলদ্ত হদ্ল সজসেসপ এর প্রবৃসির হোর ন্যুনতম ৭% এর উপদ্র 

রোখদ্ত হদ্ি। আর কিজন্য সনরিসেন্ন সিদ্যুৎ িরিরোহ সনসিত েরদ্ত হদ্ি।  

সিদ্যুৎ কিক্টদ্রর েোসিত উন্নয়ন এিং এর পসরৈোলন, ব্যিস্থোপনো ও দক্ষতো বৃসির মোেদ্ম এ লক্ষু অজচদ্ন িরেোর 

িিপসরের।  

২০৩০ িোল পয চন্ত সিদ্যুদ্তর ৈোসহদোর আদ্লোদ্ে উৎপোদন, িঞ্চোলন ও সিতরদ্ণর মহোপসরেল্পনো সনদ্য় পোওয়োর কিক্টর 

মোেোর প্ল্ুোন চতসরর েোজ চূিোন্ত হদ্য়দ্ি।   

সুসধমন্ডলী,  

আপনোরো জোদ্নন এখন কদদ্ের মোত্র অদ্ধ চে জনদ্গোষ্ঠী সিদ্যুৎ সুসিধোর আওতোয় এদ্িদ্ি। মোেোসপছু সিদ্যুৎ উৎপোদদ্নর 

পসরমোণ অন্যোন্য অদ্নে কদদ্ের তুলনোয় েম। প্রসত িির সিদ্যুৎ ৈোসহদো প্রোয় ১০-১২% হোদ্র বৃসি পোদ্ে।  

সিগত িিরগুদ্লোদ্ত ৈোসহদো বৃসির িদ্ে িোমঞ্জস্য করদ্খ সিদ্যুৎ উৎপোদন বৃসি নো েরোয় আজ সিদ্যুদ্তর পুসঞ্জভূত ঘোটসত 

আমোদ্দর কমোেোসিলো েরদ্ত হদ্ে।  

সিদ্যুদ্তর এই ঘোটসতর েোরদ্ণ কলোেদ্েসেং এর ব্যোপেতোও বৃসি কপদ্য়সিল। তদ্ি কলোে ম্যোদ্নজদ্মন্ট ও সেছু নতুন সিদ্যুৎ 

জোতীয় সগ্রদ্ে িংদ্যোজন েরোয় কলোেদ্েসেং পসরসস্থসতর অদ্নেটো উন্নসত হদ্য়দ্ি।  

ইতঃপূদ্ি চ সিদ্যুৎ উৎপোদদ্ন দীঘ চসূসত্রতো সিল; অদ্নে িময় লোগত। আমরো এজন্য নতুন আইন েদ্রসি। এ আইদ্নর 

আওতোয় দ্রুত পদদ্ক্ষপ কনওয়ো হদ্য়দ্ি। কিে সেছু সিদ্যুৎ কেন্দ্র  সনধ চোসরত িমদ্য়র আদ্গ উৎপোদদ্ন আিদ্ি।   



মদনগঞ্জ ১০২ কমগোওয়োট সিদ্যুৎ কেন্দ্র সনধ চোসরত িমদ্য়র েদ্য়েসদন আদ্গই উৎপোদন শুরু েদ্রদ্ি। এজন্য িংসিষ্ট 

িিোইদ্ে ধন্যিোদ জোনোসে।  

সিদ্যুৎ খোদ্তর উন্নয়দ্ন কয মহোপসরেল্পনো আমরো হোদ্ত সনদ্য়সি িরেোদ্রর এেোর পদ্ক্ষ তো িোস্তিোয়ন েরো িভব ি নয়। তোই 

আমরো সিদ্দসে সিসনদ্য়োগ বৃসি েরোর পদদ্ক্ষপ সনদ্য়সি।  

ইদ্তোমদ্ে কুইে করন্টোল খোদ্ত প্রচুর সিদ্দসে সিসনদ্য়োগ আিদ্ত শুরু েদ্রদ্ি। অন্যোন্য কিিরেোসর সিদ্যুৎ প্রেদ্ল্পও 

আেোনুরূপ কদসে-সিদ্দসে সিসনদ্য়োগ আিদ্ি।  

কদদ্ে গ্যোদ্ির স্বল্পতো আদ্ি। েোদ্জই আমরো িোে হদ্য় সেদ্জল ও ফোদ্ন চি অদ্য়ল সদদ্য় সিদ্যুৎ উৎপোদন েরসি। এজন্য 

সিদ্যুদ্তর দোম সেছুটো কিসে পিদ্ি। সিদ্যুৎ িোশ্রদ্য়র মোেদ্ম অসতসরি মূল্য জনগণদ্ে পুসষদ্য় কনওয়োর জন্য অনুদ্রোধ জোনোসে।  

এেটু িদ্ৈতন হদ্য় অপ্রদ্য়োজনীয় সিদ্যুৎ ব্যিহোর িন্ধ েরদ্ল আপনোর সিদ্যুৎ সিল কযমন েম আিদ্ি, কতমসন িোশ্রয়ী 

সিদ্যুৎ অদ্ন্যর জরুসর প্রদ্য়োজন কমটোদ্ি। েলেোরখোনোয় উৎপোদন বৃসি েরদ্ি। কদে আসে চেিোদ্ি লোিিোন হদ্ি।  

আমরো িরেোসরিোদ্িও সিদ্যুৎ িোশ্রদ্য়র পদদ্ক্ষপ সনদ্য়সি। এেটি প্রেদ্ল্পর আওতোয় এ পয চন্ত িোরোদ্দদ্ে সিনোমূদ্ল্য ১ কেোটি 

৫ লোখ সিদ্যুৎ িোশ্রয়ী সিএফএল িোল্ব সিতরণ েরো হদ্য়দ্ি। এ েোয চক্রম িসিষ্যদ্তও অব্যোহত েোেদ্ি।  

সুসধবৃন্দ,  

িরেোর পসরৈোলনোর দোসয়ত্ব সনদ্য় আমরো কৈষ্টো েরসি কদেদ্ে উন্নয়দ্নর পদ্ে সনদ্য় কযদ্ত। কিজন্য আমরো রূপেল্প ২০২১ 

িোস্তিোয়ন েরসি। ইদ্তোমদ্ে আমরো কৃসষ, সেল্প, অিেোঠোদ্মো উন্নয়ন, সেক্ষোিহ সিসিন্ন কক্ষদ্ত্র ব্যোপে েম চসূসৈ িোস্তিোয়ন েরসি।  

িেদ্লর মতোমদ্তর সিসিদ্ত ইদ্তোমদ্ে আমরো জোতীয় সেক্ষো নীসত প্রণয়ন েদ্রসি। সিগত ২ িিদ্র িোক্ষরতোর হোর 

েতেরো ৪৫িোগ কেদ্ে ৬৫ িোদ্গ উন্নীত েদ্রসি। মোেসমে পয চোয় পয চন্ত নতুন িিদ্রর প্রেমসদদ্নই সেক্ষোেীদ্দর হোদ্ত সিনোমূদ্ল্য 

পোঠ্যপুস্তে কপৌৌঁদ্ি কদওয়ো হদ্য়দ্ি।  

গ্রোমীণ জনগদ্ণর স্বোস্থুদ্িিোর জন্য ইদ্তোমদ্ে প্রোয় ১১ হোজোর েমুুসনটি সিসনে স্থোপন েরো হদ্য়দ্ি। িোরোদ্দদ্ে িোদ্ি ৪ 

হোজোদ্ররও কিসে তথ্য ও কিিোদ্েন্দ্র কখোলো হদ্য়দ্ি।  

গত দ্য িিদ্র িরেোসর খোদ্ত প্রোয় আিোই লোখ েম চিংস্থোন হদ্য়দ্ি। সতনটি কজলোয় আমরো পরীক্ষোমূলেিোদ্ি ন্যোেনোল 

িোসি চি েম চসূসৈ ৈোলু েদ্রসি। সতন দফো িোদ্রর দোম হ্রোি েদ্র কৃষদ্ের নোগোদ্লর মদ্ে সনদ্য় এদ্িসি। কিদ্ৈর জন্য সিদ্যুৎ সনসিত 

েরোর ব্যিস্থো কনওয়ো হদ্য়দ্ি।  

৮২ লোখ কৃসষ েোে চ সিতরণ েরো হদ্য়দ্ি। ১০ টোেোয় ব্যোংে সহিোি কখোলোর সুদ্যোগ েদ্র সদদ্য়সি।  

িোত িিদ্রর সৃষ্ট জঞ্জোল ২ িিদ্র িরোদ্নো েঠিন েোজ। তোর উপর সিশ্বব্যোপী অে চননসতে মন্দো, আন্তজচোসতে িোজোদ্র 

দ্রব্যমূদ্ল্যর ঊর্ধ্চগসত, মেপ্রোদ্ৈু অসস্থরতো ইতুোসদ িমস্যো আমোদ্দর কমোেোসিলো েরদ্ত হদ্ে।   

খরো আর বৃসষ্টর েোরদ্ণ রোসেয়ো, অদ্েসলয়ো, সিদ্য়তনোম, পোসেস্তোন, শ্রীলঙ্কোিহ অদ্নে কদদ্ে খোদ্য উৎপোদন ব্যোহত 

হদ্য়দ্ি। আমোদ্দর এখোদ্ন উৎপোদন িোল হদ্য়দ্ি। তোরপরও কয কেোন পসরসস্থসতদ্ত যোদ্ত খোদ্য সনরোপিোয় ব্যোঘোত সৃসষ্ট নো হয়, 

কিজন্য আমরো পয চোপ্ত পসরমোণ খোদ্যেস্য মজুদ গদ্ি তুলসি।  

িোরোদ্দদ্ে ওএমএি এিং কফয়োর-প্রোইি েোদ্ে চর মোেদ্ম সনম্ন-আদ্য়র মোনুদ্ষর মদ্ে খোদ্যেস্য সিতরণ েরো হদ্ে।  

জনগদ্ণর প্রসত অনুদ্রোধ আপনোরো কেোন জসম কফদ্ল রোখদ্িন নো। প্রসতটি ইসঞ্চ জসম ৈোষোিোদ্দর আওতোয় আনুন। িদ্ি চোচ্চ 

পসরমোণ ফিল ফলোদ্নোর ব্যিস্থো সনন।  

িেদ্লর িহদ্যোসগতোয় আমরো িোধোরণ মোনুদ্ষর মুদ্খ হোসি ফুটোিই, ইনেোআল্লোহ।   

িিোইদ্ে আিোরও শুদ্িৈিো জোসনদ্য় আমোর িিব্য কেষ েরসি।  

কখোদো হোদ্ফজ।  

জয় িোংলো, জয় িেিন্ধু।  

িোংলোদ্দে সৈরজীিী কহোে।  

....... 


