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বিিবমল্লাবহর রাহমাবির রাবহম  

অনুষ্ঠাল্পির িভাপবি,  

িম্মাবিি অবিবিবৃন্দ,  

িহকমীবৃন্দ,  

সুবধমন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুম।  

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর ১ম পর্ মাল্পয়র কাল্পজর উল্পবাধি অনুষ্ঠাল্পি উপবিি িিাইল্পক আবম আন্তবরক শুল্পভচ্ছা 

জািাবচ্ছ।  

আজল্পকর বিিটি িাাংলাল্পিল্পের জিগল্পণর জন্য অিুন্ত আিল্পন্দর বিি। িীর্ ম কল্পয়ক িেল্পকর জেিা-কেিা, প্রল্পেষ্টা এিাং 

পবরকেিার পর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র আজ িফল পবরণবির বিল্পক অগ্রির হল্পচ্ছ।  

আজল্পকর বিল্পি আবম গভীর শ্রদ্ধার িাল্পি স্মরণ করবি িি মকাল্পলর িি মল্পশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু কেখ মুবজবুর 

রহমািল্পক। বর্বি স্বপ্ন কিল্পখবিল্পলি এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকে িাতবািায়ল্পির।  

আবম কৃিজ্ঞিা জািাবচ্ছ রাবেয়াি কফডাল্পরেল্পির িরকার এিাং কিল্পিল্পের িন্ধুপ্রবিম জিগল্পণর প্রবি-আমাল্পির এই স্বল্পপ্নর 

প্রকেটি িাতবািায়ল্পি িহল্পর্াবগিার হাি িাবিল্পয় কিওয়ার জন্য।  

রাবেয়ার জিগণ ১৯৭১ িাল্পল আমাল্পির মহাি মুবিযুল্পদ্ধ ও যুদ্ধবিধ্বতবা িাাংলাল্পিে পুিগ মঠল্পি অিামান্য িহল্পর্াবগিা 

কল্পরল্পিি। আবম কৃিজ্ঞবেল্পে িাঁল্পির অিিাল্পির কিা স্মরণ করবি।  

সুবধবৃন্দ,  

স্বাধীিিার পূল্পি মই এই রূপপুল্পর একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র িাপল্পির পবরকেিা গ্রহণ করা হয়। জবম অবধগ্রহণিহ 

কিে বকছু িাপিাও বিম মাণ করা হল্পয়বিল এখাল্পি। বকন্তু পবামা োিকল্পগাবষ্টর বিমািাসুলভ আেরল্পণর কারল্পণ িা আর িাতবাল্পি 

রূপলাভ কল্পরবি। িারা ককন্দ্রটি পবাম পাবকতবাাল্পি বিল্পয় র্ায়।  

স্বাধীিিার পর যুদ্ধ-বিধ্বতবা কিে পুিগ মঠল্পির পাোপাবে িঙ্গিন্ধু িরকার এখাল্পি একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র িাপল্পির 

উল্পযাগ বিল্পয়বিল্পলি। বকন্তু কি কাজ কিবেদূর অগ্রির হওয়ার আল্পগই র্ািল্পকরা জাবির বপিাল্পক িপবরিাল্পর হিুা কল্পর।  

এরপর িীর্ মবিি ককাি িরকারই এ বিল্পয় আর উল্পযাগ গ্রহণ কল্পরবি। ১৯৯৬ িাল্পল আমরা িরকার পবরোলিার িাবয়ত্ব 

বিল্পয় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকে িাতবািায়ল্পির কার্ মক্রম হাল্পি কিই।  

আপিারা জাল্পিি, পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র িাপি একটি জটিল প্রবক্রয়া। অল্পিক আন্তজমাবিক বিয়মিীবি এিাং আইি-

কানুি অনুিরণ কল্পর এটি িাতবািায়ি করল্পি হয়। ১৯৯৬ িাল্পল আমরা জ্বালাবি িীবিল্পি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপািল্পির বিষয়টি 

অন্তর্ভ মি কবর।  

রূপপুর প্রকেটি িাতবািায়ল্পির জন্য আমরা আন্তজমাবিক পরমাণু েবি িাংিা IAEA-এর িহল্পর্াগবিা োই। িাল্পির 

িহায়িায় আমরা একটি িময়িদ্ধ কম মপবরকেিাও গ্রহণ কবর। এিি জটিল বিষয়গুল্পলা ঠিক করল্পিই আমাল্পির কময়াি কেষ হল্পয় 

র্ায়।  

২০০১ িাল্পলর পর বিএিবপ-জামাি কজাট িরকার ক্ষমিায় এল্পি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকে িাতবািায়ল্পির আর 

ককাি পিল্পক্ষপ গ্রহণ কল্পরবি।  



এিার িরকার পবরোলিার িাবয়ত্ব বিল্পয় আমরা আিার প্রকেটি িাতবািায়ল্পির কাল্পজ হাি কিই। আমাল্পির িন্ধুরাষ্ট্র রাবেয়া 

এটি িাতবািায়ল্পি িহল্পর্াবগিার হাি িাবিল্পয় কিয়।    

সুবধবৃন্দ,  

কিল্পের আি মিামাবজক উন্নয়ল্পি বিদ্যুৎ একটি অপবরহার্ ম অনুষঙ্গ। কিেী-বিল্পিেী বিবিল্পয়াগ আকষ মল্পণ প্রিল্পমই প্রল্পয়াজি 

পর্ মাপ্ত এিাং বিভ মরল্পর্াগ্য বিদ্যুৎ িরিরাহ। আমরা কিল্পের িকল মানুল্পষর কাল্পি বিদ্যুৎ কপ ৌঁল্পি কিওয়ার লক্ষু বিল্পয় কাজ করবি।  

একারল্পণ প্রল্পয়াজিীয় বিদ্যুৎ উৎপািল্পি িামর্থ্ম অজমল্পির জন্য পারমাণবিক েবির ব্যিহাল্পরর উপর আমরা বিল্পেষ গুরুত্ব 

বিল্পয়বি।  

২০২১ িাল্পলর মল্পে আমাল্পির কমাট উৎপাবিি বিদ্যুল্পির কমপল্পক্ষ েিকরা ১০ ভাগ আিল্পি এই পারমাণবিক উৎি 

কিল্পক। এ লল্পক্ষুই রাবেয়াি কফডাল্পরেল্পির িহায়িায় আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু করবি।  

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকে িাতবািায়ল্পির কক্ষল্পে আমরা িি মাবধক গুরুত্ব বিল্পয়বি পারমাণবিক বিরাপোর উপর। এ 

বিরাপো বিবাি করল্পি আমরা আন্তজমাবিক পরমাণু েবি িাংিা-IAEA এর গাইডলাইি অক্ষল্পর-অক্ষল্পর অনুিরণ করবি।  

আমরা িাাংলাল্পিে পরমাণু েবি বিয়ন্ত্রণ আইি প্রণয়ি কল্পরবি এিাং একটি স্বাধীি পরমাণু েবি বিয়ন্ত্রণ কর্তমপক্ষ প্রবিষ্ঠা 

কল্পরবি। এই কর্তমপক্ষ IAEA এর িাল্পি বিবিি কর্াগাল্পর্াগ রক্ষা কল্পর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকে িাতবািায়ল্পির প্রবিটি তবাল্পর 

বিরাপোর বিষয়টি বিবাি করল্পি।  

কর্ ককাি ধরল্পণর দ্যল্পর্ মাল্পগ আমাল্পির এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র র্াল্পি ক্ষবিগ্রতবা িা হয়, কি বিকটা কখয়াল করল্পখ এই 

প্ল্ুাল্পের বডজাইি করা হল্পচ্ছ। আবম রাবেয়াি কফডাল্পরেল্পির মান্যির রাষ্ট্রপবিল্পক অনুল্পরাধ কল্পরবি, বিরাপোর বিষয়টি েিভাগ 

বিবাি কল্পর কর্ি এই প্ল্ুাে বিম মাণ করা হয়। বিবি আমাল্পক এ বিষল্পয় আিতবা কল্পরল্পিি।  

আমার বিিাি, রাবেয়াি কফডাল্পরেি আন্তজমাবিক মাি িজায় করল্পখ এিাং িকল প্রকার বিরাপো বিবাি কল্পর িাশ্রয়ী 

মূল্পে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র বিম মাণ করল্পি।  

উপবিি সুধী,  

এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককন্দ্র পবরোলিার জন্য প্রল্পয়াজিীয় িক্ষ জিিল তিবরর কার্ মকর উল্পযাগ আমরা গ্রহণ কল্পরবি। 

পবরল্পিে ও মানুল্পষর র্াল্পি ক্ষবি িা হয়, িার িি ধরল্পণর ব্যিিা গ্রহণ করা হল্পয়ল্পি।  

কর্ ককাি পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর িিল্পেল্পয় িি দ্যবান্তার কারণ িার ব্যিহৃি জ্বালাবি িা িজমু  অপিারণ ব্যিিাপিা।  

রাবেয়াি কফডাল্পরেি এিি িজমু  িাল্পির কিল্পে কফরি বিল্পয় র্াল্পি। এই বিষয়টি রাবেয়াি কফডাল্পরেল্পির িাল্পি আমাল্পির 

স্বাক্ষবরি িহল্পর্াবগিা ক্বিল্পি পষ্ষ্টভাল্পি উল্পল্লখ করা হল্পয়ল্পি।  

আমরা ২০২১ িাল্পলর মল্পে ২০ হাজার কমগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপািল্পির মহাপবরকেিা গ্রহণ কল্পরবি। আজ এই পবরকেিা 

শুধু কাগল্পজ-কলল্পম িয়। আমরা বিগি িাল্পি ৪ িিল্পর বিদ্যুৎ উৎপািি ক্ষমিা ৯ হাজার ৭১৩ কমগাওয়াল্পট উন্নীি কল্পরবি। র্া 

আমাল্পির িাবয়ত্ব গ্রহল্পণর িমল্পয়র কেল্পয় ববগুল্পণরও কিবে। আমরা প্রমাণ কল্পরবি, আমরা কিায় িয়, আমরা কাল্পজ বিিািী।  

২০০৯ িাল্পল আমাল্পির িাবয়ত্ব কিওয়ার িময় বিদ্যুৎ উৎপািি বিল মাে তিবিক ৩২০০ কমগাওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ 

কমগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাবিি হল্পচ্ছ।  

আমরা শুধু গ্যািবভবেক িয়, কয়লা, পারমাণবিক এিাং িািায়িল্পর্াগ্য জ্বালাবি ব্যিহাল্পরর মােল্পম একটি কটকিই বিদ্যুৎ 

উৎপািি ব্যিিার উপর কজার বিল্পয়বি। পাোপাবে বিএলএফ িাল্ব বিিরণিহ বিদ্যুৎ িাশ্রল্পয়র জন্য বিবভন্ন কম মসূবে িাতবািায়ি 

কল্পরবি। ভারি কিল্পকও ৫০০ কমগাওয়াট বিদ্যুৎ আমিাবি করা হল্পচ্ছ।  

আমাল্পির গ্যাল্পির মজুি িীবমি। জ্বালাবি বিরাপোর স্বাল্পি মই বিদ্যুৎ উৎপািল্পি প্রাকৃবিক গ্যাল্পির উপর বিভ মরিা কমাল্পি 

হল্পি।  

ইল্পিামল্পেই প্রায় ৩০ লাখ কিালার কহামি বিল্পেম োলু করা হল্পয়ল্পি। কিল্পের প্রিুন্ত, দ্যগ মম ও পাহাবি অঞ্চল্পল প্রায় ১০০ 

কমগাওয়াট কিালার বিদ্যুৎ উৎপাবিি হল্পচ্ছ।  



আমরা বিদ্যুৎ িঞ্চালি ও বিিরণ ব্যিিায়ও ব্যাপক উন্নয়ি কল্পরবি। প্রায় ৯ হাজার বকল্পলাবমটার িঞ্চালি লাইি এিাং ৩ 

লাখ বকল্পলাবমটার বিিরণ লাইি বিম মাণ করা হল্পয়ল্পি। বিদ্যুৎ িঞ্চালল্পির জন্য ২০টি বগ্রড উপল্পকন্দ্র বিম মাণ করা হল্পয়ল্পি। প্রায় ৩৪ 

লাখ িতুি গ্রাহকল্পক বিদ্যুৎ িাংল্পর্াগ কিওয়া হল্পয়ল্পি। কিল্পের ৬২ েিাাংে মানুষ এখি বিদ্যুৎ সুবিধার আওিায় এল্পিল্পি।  

আমাল্পির লক্ষু িিার জন্য বেক্ষা, স্বািু, উন্নি কর্াগাল্পর্াগ অিকাঠাল্পমা এিাং িিার র্ল্পর র্ল্পর বিদ্যুৎ কপ ৌঁল্পি কিওয়া।  

২০০৫ িাল্পল কিল্পের ৪০ েিাাংে মানুষ িাবরদ্র্ুিীমার বিল্পে িিিাি করি। এখি িা ২৬ েিাাংল্পে কিল্পম এল্পিল্পি। ৫ ককাটি 

িবরদ্র্ মানুষ মেবিে কশ্রণীল্পি উন্নীি হল্পয়ল্পি। িাবরদ্র্ু বিল্পমােল্পির জন্য আমরা িাউি-িাউি পুরষ্কাল্পর র্ভবষি হল্পয়বি।  

মািাবপছু আয় ২০০৮ িাল্পল বিল ৬৩০ ডলার। এখি িা কিল্পি ১০৪৪ ডলাল্পর উন্নীি হল্পয়ল্পি। িখি বরজাভ ম ৩ বিবলয়ি 

ডলারও বিল িা। আর এখি বরজাভ ম ১৬ বিবলয়ি ডলার িাবিল্পয় কগল্পি।  

আমরা প্রায় ২১ হাজার বকল্পলাবমটার িিক বিম মাণ কল্পরবি। ঢাকা ও েট্টগ্রাল্পম একাবধক ফ্লাইওভার বিম মাণ করা হল্পয়ল্পি। 

িি িি কিতু বিম মাণ করা হল্পয়ল্পি। কিল্পের প্রবিটি ইউবিয়ল্পি ির্থ্ ও কিিা ককন্দ্র োলু করা হল্পয়ল্পি। গ্রাল্পমর মানুষ ইোরল্পিট ব্যিহার 

করল্পি পারল্পি।  

িাাংলাল্পিে আজ উন্নয়িেীল বিল্পির জন্য িাবরদ্র্ু দূরীকরণ, িাি মজিীি বেক্ষা, িারীর ক্ষমিায়ি, বেশু ও মার্ত-স্বািুল্পিিা 

এিাং উল্পল্লখল্পর্াগ্য অি মনিবিক প্রবৃবদ্ধ ও িাবি মক অি মনিবিক বিবিেীলিা অজমল্পির কক্ষল্পে এক িফল এিাং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিি 

িরিাল্পর িাাংলাল্পিে আজ উন্নয়ল্পির করাল মল্পডল বহল্পিল্পি পবরবেবি কপল্পয়ল্পি।    

স্বাধীিিার সুিণ মজয়ন্তীল্পি ২০২১ িাল্পলর মল্পে িাাংলাল্পিেল্পক একটি মেম আল্পয়র কিল্পে পবরণি করার লক্ষু বিল্পয় আমরা 

কাজ করবি। এই লক্ষু পূরল্পণ বপ্রয় কিেিািী আপিাল্পির িকল্পলর ঐকাবন্তক িমি মি কামিা করবি।  

এ আহ্বাি জাবিল্পয় আবম রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ ককল্পন্দ্রর ১ম পর্ মাল্পয়র কাল্পজর শুভ উল্পবাধি কর্াষণা করবি।  

কখািা হাল্পফজ।  

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলাল্পিে বেরজীিী কহাক।  

 


