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তবেতিল্লাতহর রাহিাতনর রাতহি  

 

অনুষ্ঠাদ্নর েভাপতি,  

সরাোেদ্ির প্রতিতনতধবৃন্দ,  

কূেনীতিকবৃন্দ,  

উপতিি সুতধিন্ডলী,  

 

আেোলামু আলাইকুি।  

 

সেদ্শর আর্ ষ-োিাতর্ক উন্নয়দ্ন পারিাণতবক শতির গুরুত্ব শীর্ ষক আন্তর্ষাতিক সেতিনাদ্র উপতিি েকলদ্ক আিার 

আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। সেতিনাদ্রর আদ্য়ার্ক তবজ্ঞান ও প্রযুতি িন্ত্রণালয়  বাং রাতশয়ার রা্ীয় পারিাণতবক শতি কতিশন 

সরাোেি'সক ধন্যবাে র্ানাতচ্ছ।  

সুতধিন্ডলী,  

রাতশয়া বাাংলাদ্েদ্শর অকৃতিি বন্ধুরা্। আিাদ্ের মুতিযুদ্ের েিয় িৎকালীন সোতভদ্য়ি ইউতনয়দ্নর েরকার ও র্নগণ 

আিাদ্ের েির্ ষন ও োহে যুতগদ্য়দ্ে। েহায়িা কদ্রদ্ে।  

স্বাধীনিার পর েব ষকাদ্লর েব ষদ্েষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুতর্বুর রহিান যুেতবধ্বস্ত বাাংলাদ্েশ পুনগ ষঠদ্নর 

কার্ শুরু কদ্রন।   কঠিন কি ষযদ্জ্ঞ রাতশয়া আিাদ্ের পাদ্শ োঁড়ায়। িাইন ও ডুবন্ত র্াহার্ অপোরণ কদ্র চট্টগ্রাি ও িাংলা 

বন্দরদ্ক েচল কদ্র। আশুগদ্ের তবদ্যুৎ সকন্দ্রগুদ্লা চালু কদ্র। সেতুেহ তবতভন্ন অবকাঠাদ্িা োংস্কাদ্র েহায়িা কদ্র। িাঁদ্ের  ই 

অবোন আতি কৃিজ্ঞিার োদ্র্ স্মরণ করতে।  

সুতধবৃন্দ,  

সেদ্শর আর্ ষ-োিাতর্ক উন্নয়দ্ন তবদ্যুৎ  কটি গুরুত্বপূণ ষ উপাোন। িাই বিষিান েরকার ২০০৯ োদ্লর র্ানুয়াতরদ্ি োতয়ত্ব 

গ্রহদ্ণর পরই তবদ্যুৎ উৎপােনদ্ক অগ্রাতধকার সেয়। সেশী-তবদ্েশী তবতনদ্য়াগও আকৃষ্ট কদ্র।  ই েিদ্য়র িদ্ে ৩ হার্ার ৮৭০ 

সিগাওয়াে ক্ষিিােম্পন্ন ৫৫টি তবদ্যুৎ সকন্দ্র তনতি ষি হদ্য়দ্ে। সেদ্শর সিাে তবদ্যুৎ উৎপােন ক্ষিিা ৮ হার্ার ৫৩৭ সিগাওয়াদ্ে 

উন্নীি হদ্য়দ্ে। আরও ৩২টি তবদ্যুৎ সকন্দ্র তনি ষাণাধীন আদ্ে।  গুদ্লা সর্দ্ক আেদ্ব ৬ হার্ার ৩৪৪ সিগাওয়াে।  োড়াও ২১টি 

তবদ্যুৎ সকন্দ্র তনি ষাদ্ণর লদ্ক্ষু সেন্ডার প্রতিয়াধীন আদ্ে।  

আিরা নবায়নদ্যাগ্য তবদ্যুৎ উৎপােনদ্ক তবদ্শর্ভাদ্ব উৎোতহি করতে। প্রিুন্ত অঞ্চদ্ল তবদ্যুৎ েরবরাদ্হর ব্যবিা কদ্রতে। 

তবদ্যুৎ েঞ্চালন ও তবিরণ লাইন তনি ষাণ কদ্রতে।  

আিরা প্রায় ৩০ লাখ নতুন গ্রাহকদ্ক তবদ্যুৎ তেদ্য়তে। সেদ্শর ৬০ শিাাংশ িানুর্ তবদ্যুৎ সুতবধার আওিায়  দ্েদ্ে। আিরা 

সেদ্শর প্রতিটি গ্রাদ্ি তবদ্যুৎ সপ ৌঁদ্ে তেদ্ি চাই।  র্ন্য আিরা িে ও েীর্ ষদ্িয়ােী পতরকল্পনা গ্রহণ কদ্রতে।  র অাংশ তহদ্েদ্বই 

পারিাণতবক তবদ্যুৎ উৎপােদ্নর লক্ষু তনধ ষারণ কতর।  



পাবনার রূপপুদ্র  ক হার্ার সিগাওয়াে ক্ষিিার দ্যটি চুল্লীতবতশষ্ট  কটি পারিাণতবক তবদ্যুৎ উৎপােন সকন্দ্র তনি ষাদ্ণর 

লদ্ক্ষু রাতশয়ার োদ্র্ চুতি কদ্রতে। পারিাণতবক তবদ্যুৎ উৎপােদ্ন রাতশয়ার উন্নি প্রযুতি, ব্যাপক অতভজ্ঞিা ও েক্ষিা রদ্য়দ্ে। 

আিরা সেই প্রযুতি ও েক্ষিা কাদ্র্ লাতগদ্য় তনরাপে তবদ্যুৎ উৎপােদ্নর উদ্যাগ তনদ্য়তে।  

সুতধিন্ডলী,  

আিরা পারিাণতবক তবদ্যুৎ উৎপােদ্নর সক্ষদ্ি আন্তর্ষাতিক পরিাণু শতি োংিার তনরাপত্তা-িান ও অন্যান্য আন্তর্ষাতিক 

বােবাধকিা অনুেরদ্ণ প্রতিশ্রুতিবে। িাই তনরাপে পারিাণতবক অবকাঠাদ্িা তনি ষাদ্ণর তবর্য়টিদ্ক আিরা েদ্ব ষাচ্চ গুরুত্ব তেদ্য়তে। 

আিরা বাাংলাদ্েশ পরিাণু শতি তনয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ প্রণয়ন কদ্রতে। পারিাণতবক তবদ্যুৎ সকন্দ্র তনি ষাদ্ণর সক্ষদ্ি তনরাপত্তার 

তবর্য়টি আইনী বােবাধকিার িদ্ে আনা হদ্য়দ্ে।  ই আইদ্নর আওিায়  কটি স্বাধীন পরিাণু শতি তনয়ন্ত্রণ কর্তষপক্ষ গঠন করা 

হদ্য়দ্ে। প্রতিষ্ঠানটি সরাোেি ও আন্তর্ষাতিক পরিাণু শতি োংিার োদ্র্ র্তনষ্ট সযাগাদ্যাগ রক্ষা করদ্ে।  

সভ দ্গাতলক অবিান ও র্লবায়ু পতরবিষদ্নর িারাত্মক সনতিবাচক প্রভাদ্বর কারদ্ণ বাাংলাদ্েশ র্ন র্ন প্রাকৃতিক দ্যদ্য ষাদ্গর 

তশকার হদ্চ্ছ। পারিাণতবক তবদ্যুৎ সকন্দ্র তনি ষাদ্ণর সক্ষদ্ি তনরাপত্তার   তেকটিও তবদ্বচনায় সনয়া হদ্চ্ছ। তনরাপত্তার সক্ষদ্ি আিরা 

সকাদ্না আদ্পার্ করব না। রাতশয়ান সপ্রতেদ্েন্ট ভ্লাতেতির পুতিদ্নর োদ্র্ আিার ববঠদ্কর েিয় আতি িাঁদ্ক েবদ্চদ্য় তনরাপে  বাং 

েব ষাধুতনক তর- ুাক্টর প্রোদ্নর র্ন্য অনুদ্রাধ কদ্রতে। তিতন আিাদ্ক   ব্যাপাদ্র আবস্স্ত কদ্রদ্েন।  

পারিাণতবক তবদ্যুৎ সকন্দ্র তনি ষাদ্ণর সক্ষদ্ি েক্ষ র্নবল বিরী, পারিাণতবক বর্ষু  ও সেন্ট ফুদ্য়ল ব্যবিাপনােহ সযদ্কাদ্না 

দ্যর্ ষেনা সিাকাদ্বলা অিুন্ত গুরুত্বপূণ ষ।  েব তবর্দ্য়ও রাতশয়া আিাদ্েরদ্ক েহদ্যাতগিা প্রোন করদ্ব। রাতশয়া পারিাণতবক চুল্লীর 

জ্বালাতন বর্ষু  সেরি সনদ্ব।  

পারিাণতবক তবদ্যুৎ সকদ্ন্দ্রর তবতভন্ন তবর্দ্য় র্নেদ্চিনিা সৃতষ্টর লদ্ক্ষু সরাোেি ঢাকায়  কটি তনউতিয়ার ইন্ডাতি 

ইনেরদ্িশন সেন্টার িাপদ্নর কার্ শুরু কদ্রদ্ে। আতি আশা কতর, সরাোেি শীঘ্রই কায ষিি শুরু করদ্ি পারদ্ব।  

প্রতিটি সক্ষদ্িই আিাদ্ের সেশীয় োির্থ্ষ অর্ষন করদ্ি হদ্ব।  র্ন্য পারিাণতবক তবদ্যুৎ প্রদ্ক শলী ও োংতিষ্টদ্ের েক্ষিা 

বৃতেদ্ি আরও িৎপর হওয়ার আহ্বান র্ানাই। আপনাদ্েরদ্কই  কতেন রূপপুর পারিাণতবক তবদ্যুৎ সকদ্ন্দ্রর োতয়ত্ব তনদ্ি হদ্ব। 

আপনাদ্ের সেই োির্থ্ষ অর্ষন করদ্ি হদ্ব।  

সুতধিন্ডলী,  

আতি আশা কতর, শাতন্তপূণ ষ কাদ্র্ পারিাণতবক শতির ব্যবহার তবদ্শর্ কদ্র পরিাণু তবদ্যুৎ কি ষসূচীদ্ি তনরাপত্তা তনতিি 

করার সক্ষদ্ি  ই সেতিনার গুরুত্বপূণ ষ ভূতিকা রাখদ্ব। তনরাপে পারিাণতবক তবদ্যুৎ উৎপােদ্নর িােদ্ি সেদ্শর ভতবষ্যৎ তবদ্যুৎ 

চাতহো পূরণ হদ্ব।  র েদ্ল  সেদ্শর বাতণর্ু-তবতনদ্য়াগ পতরতিতি আরও উন্নি হদ্ব। েমৃে অর্ ষনীতি গড়ার িােদ্ি বঙ্গবন্ধুর 

স্বদ্ের সোনার বাাংলা প্রতিষ্ঠা দ্রুিির হদ্ব।  

  আশা ব্যি কদ্র আতি   আন্তর্ষাতিক সেতিনাদ্রর শুভ উদ্বাধন সর্ার্ণা করতে।  

েবাইদ্ক ধন্যবাে।  

সখাো হাদ্ের্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদ্েশ তচরর্ীবী সহাক।  

 


