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ন্দিিন্দেল্লান্দহর রাহোন্দনর রান্দহে  

 

জনাি িিাপন্দত,  

িহকেীবৃি,  

িংিদ িদস্যবৃি,  

উপন্দস্থত সুন্দধেন্ডলী।  

 

আিিালামু আলাইকুে।  

 

দাউদকান্দি ৫০ মেগাওয়াট ন্দিদ্যুৎ মকভন্দ্রর ন্দিন্দিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠাভন উপন্দস্থত িিাইভক আোর আন্তন্দরক শুভিচ্ছা।  

এই প্রথে এখাভন স্থান্দপত হভচ্ছ ৫০ মেগাওয়াট ক্ষেতািম্পন্ন একটি ন্দিদ্যুৎ মকন্দ্র। িান্দি িক ন্দিদ্যুৎ ব্যিস্থার উন্নয়ভনর লভক্ষু 

িরকাভরর ন্দনজস্ব অথ িায়ভন এ প্রকল্পটি হাভত মনওয়া হভয়ভে।  

সুন্দধবৃি,  

উন্নয়ভনর জন্য ন্দিদ্যুৎ অপন্দরহার্ ি। প্রন্দত িের ন্দিদ্যুৎ চান্দহদা প্রায় েতকরা ১০-১২ িাগ হাভর বৃন্দি পাভচ্ছ।  

১৯৯৬ িাভল আেরা র্খন িরকার গঠন কন্দর তখন ন্দিদ্যুৎ উৎপাদভনর পন্দরোণ ন্দেল ১৬০০ মেগাওয়াট। আোভদর 

মেয়াদকাল মেষ করার িেয় আেরা ন্দিদ্যুৎ উৎপাদভনর পন্দরোণ ৪৩০০ মেগাওয়াট কভরন্দেলাে। উৎপাদন ক্ষেতা ন্দেল ৫ হাজার 

মেগাওয়াট।  

আওয়ােী লীগ িরকারই প্রথে মিিরকান্দর খাভত ন্দিদ্যুৎ উৎপাদভনর নীন্দতোলা প্রণয়ন কভর। আেরা মদেী ন্দিভদেী 

ন্দিন্দনভয়াগ আকৃষ্ট করভত িক্ষে হভয়ন্দেলাে। ন্দিদ্যুভতর ন্দিভেে লি কভেন্দেল। রাজস্ব আদায় বৃন্দি মপভয়ন্দেল।  

ন্দিএনন্দপ-জাোত মজাট ৫ িের এিং পরিতী তত্ত্বািধায়ক িরকাভরর ২ িেভর এক মেগাওয়াট ন্দিদ্যুতও জাতীয় ন্দিভে 

মর্াগ হয়ন্দন।  

তভি আেরা িভি মনই। ন্দিদ্যুৎ খাতভক জরুন্দর খাত ন্দহভিভি ম াষণা করা হভয়ভে। িতিোন িাভজভট ন্দিদ্যুৎ ও জ্বালান্দন 

খাভত ৬ হাজার ১১৫ মকাটি টাকা িরাদ্দ রাখা হভয়ভে।  

এিার র্খন আেরা দান্দয়ত্ব মনই তখন ন্দিদ্যুৎ উৎপাদন হন্দচ্ছল ৩২০০ মেগাওয়াট। ইভতােভেই আেরা ১০০০ মেগাওয়াট 

ন্দিদ্যুৎ জাতীয় িীভে মর্াগ কভরন্দে।  

আেরা ইভতােভেই আশুগভে ৫৫ মেগাওয়াট, ন্দেকলিাহায় ৫৫ মেগাওয়াট, ন্দিন্দিরগভে ১০৫ মেগাওয়াট এিং মেঞ্চুগভে 

৫১ মেগাওয়াটিম্পন্ন ন্দিদ্যুৎ মকন্দ্র উভবাধন কভরন্দে। এোড়া, হন্দিগে, োহাজীিাজার, মেনী, উল্লাপাড়া, কুোর গাঁও, েন্দহপাল, 

গাজীপুর, িড়কুন্ডা, নারায়ণগে, কুন্দেল্লার জাঙ্গান্দরয়া, মিালায় ন্দিন্দিন্ন ক্ষেতািম্পন্ন ন্দিদ্যুৎ মকন্দ্র চালু কভরন্দে। অন্দচভরই আেরা 

আরও ১৩টি ন্দিদ্যুৎ মকন্দ্র উভবাধন করি।  



আগােী োভির েভে আরও ৪০০ মেগাওয়াট ন্দিদ্যুৎ জাতীয় ন্দিভে মর্াগ হভি এিং আগােী িের নাগাদ আরও ২০০০ 

মেগাওয়াট ন্দিদ্যুৎ উৎপাদভন আিভি।  

ন্দিদ্যুৎ উৎপাদন বৃন্দির জন্য গ্যাি িঙ্কটভক ন্দিভিচনায় মরভখ আেরা গ্যাি ন্দিন্দিক ন্দিদ্যুৎ মকন্দ্র স্থাপভনর পাোপান্দে তরল 

জ্বালান্দন, কয়লা, ডুভয়ল ফুভয়ল এিং নিায়নভর্াগ্য েন্দি ব্যিহার কভর ন্দিদ্যুৎ উৎপাদভনর ব্যিস্থা ন্দনন্দচ্ছ।  

এ পর্ িন্ত আেরা ২৭০০ মেগাওয়াট নতুন ন্দিদ্যুৎ উৎপাদভনর চুন্দি স্বাক্ষর কভরন্দে। ৬ োভির েভে আরও ৪ হাজার 

মেগাওয়াট উৎপাদভনর চুন্দি স্বাক্ষর হভি। জ্বালান্দন িহুমুখীকরভণর ন্দিষয়টি আেরা গুরুভত্বর িাভথ ন্দিভিচনা করন্দে।  

 রান্দেয়ার িভঙ্গ ৮০০ মথভক ১০০০ মেগাওয়াট পারোণন্দিক ন্দিদ্যুৎ মকন্দ্র স্থাপভনর কাঠাভোগত চুন্দি স্বাক্ষন্দরত হভয়ভে। 

২০১৭ িাভল মকন্দ্রটি চালু হভি। ২০২০ িাল নাগাদ রূপপুভর আরও একটি ৮০০ মথভক ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষেতার পারোণন্দিক 

ন্দিদ্যুৎ মকন্দ্র স্থাপভনর পন্দরকল্পনা মনওয়া হভয়ভে।  

পাোপান্দে নিায়নভর্াগ্য ন্দিদ্যুৎ িম্প্রিারভণর উভযাগ মনওয়া হভয়ভে।  ন্দিভদে মথভক LNG আেদান্দনর পদভক্ষপ 

ন্দনভয়ন্দে। িারত, মনপাল, ভূটান ও োয়ানোর মথভক ন্দিদ্যুৎ আেদান্দনর উভযাগ মনওয়া হভয়ভে। ২০১২ িাভলর েভে িারত মথভক 

৫০০ মেগাওয়াট ন্দিদ্যুৎ আনা র্াভি।  

ন্দিগত িরকাভরর অপকে ি ও দ্যনীন্দতর কারভণ সৃষ্ট ন্দিদ্যুৎ িেস্যা িোধান করভত আোভদর আরও ন্দকছুন্দদন িেয় 

প্রভয়াজন। আেরা আো করন্দে আগােী শুকনা েওসুভে ন্দিদ্যুভতর মলাে-মেন্দেং িহনীয় পর্ িাভয় মনভে আিভি।  

২০২১ িাভলর েভে িিার জন্য ন্দিদ্যুৎ ন্দনন্দিত করার লভক্ষু আেরা কাজ কভর চভলন্দে । আেরা ন্দিদ্যুৎ িাশ্রভয়র ন্দিষভয়ও 

পদভক্ষপ িহণ কভরন্দে। জনগভণর েভে ন্দিনামূভে ন্দিদ্যুৎ-িাশ্রয়ী িাল্ব ন্দিতরভণর কে িসূন্দচ হাভত মনওয়া হভয়ভে। প্রথে পর্ িাভয় এ 

পর্ িন্ত ১ মকাটি ৫ লাখ ন্দিদ্যুৎ িাশ্রয়ী ন্দিএেএল িাল্ব ন্দিতরণ করা হভয়ভে। ন্দবতীয় পর্ িাভয় আরও ১মকাটি ৭৫ লক্ষ ন্দিএেএল িাল্ব 

ন্দিতরণ করা হভি।  

আোর আভিদন, আেরা মর্ন ন্দিদ্যুৎ অপচয় না কন্দর এিং ন্দিদ্যুৎ ব্যিহাভর িাশ্রয়ী হই।  

মদভের েতকরা ৫২ িাগ োনুষ এখনও ন্দিদ্যুৎ সুন্দিধার আওতায় আভিন্দন। ২০৩০ িাল পর্ িন্ত চান্দহদার আভলাভক উৎপাদন, 

িঞ্চালন ও ন্দিতরভণর েহাপন্দরকল্পনা ন্দনভয় ন্দিদ্যুৎ খাভতর েহাপন্দরকল্পনা ততন্দরর কাজ চলভে। িরকাভরর একার পভক্ষ তা িাস্তিায়ন 

িম্ভি নয়। এজন্য মদেী-ন্দিভদেী ন্দিন্দনভয়াগ বৃন্দির পদভক্ষপ মনওয়া হভয়ভে।  

আেরা মিৌর ন্দিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যিহাভরর উপর গুরুত্ব ন্দদভয় সুদ্যরপ্রিারী কে িসূন্দচ িহণ কভরন্দে। মদভের িড় িড় েহভর 

িকল অন্দেি/প্রন্দতষ্ঠাভন মিালার প্যাভনল স্থাপভনর কার্ িক্রে হাভত মনওয়া হভয়ভে।  

সুন্দধবৃি,  

ন্দিদ্যুভতর  াটন্দত মোকান্দিলার পাোপান্দে আেরা িাধারণ োনুভষর জীিনোন উন্নয়ভন ন্দনরলিিাভি কাজ কভর র্ান্দচ্ছ।  

আেরা প্রায় ২২ োি হল িরকার পন্দরচালনার দান্দয়ত্ব ন্দনভয়ন্দে। ন্দনতু প্রভয়াজনীয় ন্দজন্দনভির দাে িাধারণ োনুভষর ক্রয় 

ক্ষেতার েভে এভনন্দে। মখালা িাজাভর ন্যায্যমূভে চাল ন্দিন্দক্র চলভে। িাভড় ১১ লাখ মেয়ার প্রাইি কাভে ির োেভে চাল ন্দিন্দক্র শুরু 

হভয়ভে। ১ মকাটি ৮২ লাখ কৃষকভক কৃন্দষ কাে ি ন্দিতরণ করা হভয়ভে। িাভরর দাে দ্য'দো কোভনা হভয়ভে।  

িাোন্দজক ন্দনরাপিা মিষ্টনী ব্যাপক হাভর িাড়াভনা হভয়ভে। িয়স্ক িাতার হার ২৫০ টাকা মথভক ৩০০ টাকা করা হভয়ভে 

এিং উপকারভিাগীর িংখ্যা ২০ লাখ মথভক বৃন্দি কভর িাভড় ২২ লাখ করা হভয়ভে। দ্যস্থ েন্দহলা িাতা ৩০০ টাকা করা হভয়ভে। এ 

খাভত ৩৩১ মকাটি টাকা িরাদ্দ মদওয়া হভয়ভে। মুন্দিভর্ািা িম্মানী িাতা ১৫০০ টাকা মথভক িান্দড়ভয় ২ হাজার টাকা করা হভয়ভে। 

িাতাভিাগীভদর িংখ্যা ১ লাখ ২৫ হাজার মথভক িান্দড়ভয় ১ লাখ ৫০ হাজার করা হভয়ভে।  

চলন্দত অথ ি িেভর অন্দত দন্দরদ্রভদর কে িসৃজন কে িসূন্দচভত ১ হাজার ১৭৬ মকাটি টাকা িরাদ্দ রাখা হভয়ভে। একটি িান্দড় 

একটি খাোর কে িসূন্দচ িাস্তিায়ভনর উভযাগ িহণ কভরন্দে। প্রায় মপৌভণ ৬ লাখ পন্দরিাভরর ২৯ লাখ োনুষ এভত উপকৃত হভি।  

ন্দেক্ষা ব্যিস্থাভক যুগভপাভর্াগী করার জন্য একীভূত ন্দেক্ষানীন্দত চূড়ান্ত করা হভয়ভে। এ িের আেরা প্রাথন্দেক মথভক 

োেন্দেক পর্ িায় পর্ িন্ত ন্দিনামূভে ১৯ মকাটি িই ন্দিতরণ কভরন্দে।  



ন্দেক্ষার গুণগত োভনান্নয়ভনর জন্য এ িের মথভক ৫ে ও অষ্টে মশ্রণীভত িোপনী পরীক্ষা চালু করা হভয়ভে। ৫১ হাজার 

২৮৯ িহকান্দর ন্দেক্ষক এিং ১ হাজার ৮৫২ জন প্রধান ন্দেক্ষক ন্দনভয়াগ মদওয়া হভয়ভে। ২০১৪ িাভলর েভে মদে মথভক ন্দনরক্ষরতা 

দূর করা হভি।  

প্রন্দত ৬,০০০ োনুভষর জন্য একটি কন্দেউন্দনটি ন্দিন্দনক স্থাপভনর পন্দরকল্পনা মনওয়া হভয়ভে। ১০,৭২৩টি কন্দেউন্দনটি ন্দিন্দনক 

ইভতােভেই চালু করা হভয়ভে। গত ন্দিএনন্দপ-জাোত মজাট িরকার ক্ষেতায় এভি এই ন্দিন্দনকগুভলা িন্ধ কভর ন্দদভয়ন্দেল। ৪ হাজার 

ন্দচন্দকৎিক ন্দনভয়াগ মদওয়া হভয়ভে। ন্দেশুমৃতুুর হার কোভনায় আেরা এিার জান্দতিংভ র এেন্দেন্দজ এওয়াে ি মপভয়ন্দে।  

আেরা িকভলর িহভর্ান্দগতায় ২০২১ িাভলর েভে িাংলাভদেভক একটি আত্মের্ িাদােীল েেে আভয়র ন্দেন্দজটাল 

িাংলাভদভে পন্দরণত করভত চাই। আেরা ক্ষুধা, দান্দরদ্রু, ন্দনরক্ষরতামুি অিাম্প্রদান্দয়ক িাংলাভদে প্রন্দতষ্ঠা করভত চাই। আেরা 

িাংলাভদেভক িি িকাভলর িি িভশ্রষ্ঠ িাঙান্দল জান্দতর জনক মেখ মুন্দজবুর রহোভনর স্বভের মিানার িাংলায় রূপান্তন্দরত করি, 

ইনোআল্লাহ।  

মখাদা হাভেজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলাভদে ন্দচরজীিী মহাক।  

--- 

 


