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টুয়াখারী জজরায ায়যায় ১৩২০ জভগায়াট থাভ িার ায়ায প্লান্ট প্রকক্েয আতায় ‘স্বক্েয ঠিকানা’ পূনফ িান জকক্েয 

উক্বাধনী অনুষ্ঠাক্ন উনিত ফাইক্ক আভায আন্তনযক শুক্বচ্ছা  অনবনন্দন জানানচ্ছ। 

 শুরুক্তই শ্রদ্ধনচক্ে স্মযণ কযনছ, ফ িকাক্রয ফ িক্শ্রষ্ঠ ফাঙানর, জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু জখ মুনজবুয যভানক্ক। আনভ স্মযণ 

কযনছ জাতীয় চায জনতাক্ক। নফনম্র শ্রদ্ধায় স্মযণ কযনছ ভান মুনিমৄক্দ্ধ ৩০ রাখ নদ এফং ২ রাখ ভা-জফানক্ক।  

 আনাক্দয নফপুর জবাক্ট ননফ িানচত ফতিভান যকায ধাযাফানক নবতীয় জভয়াক্দয ৫ ফছক্যয  জভয়াদ পরবাক্ফ পূণ ি ক্ত 

মাক্চ্ছ। নফগত যয দুইটি াধাযণ ননফ িাচক্ন আয়াভী রীগ  স্বাধীনতায স্বক্েয নিয প্রনত, রূকে ২০২১ এয এফং 

নডনজটার ফাংরাক্দক্য প্রনত আিা  নফশ্বা িাক্নয জন্য আনাক্দয ধন্যফাদ  কৃতজ্ঞতা জানানচ্ছ।  

 ২০০৯ াক্র ফাংরাক্দক্য নফদুুৎ খাক্তয ানফ িক নচত্র নছর অতুন্ত তাাব্যাঞ্জক। তখন নফদুুৎ উৎাদন নছর ভাত্র ৩ 

াজায ২’ জভগায়াট। নফপুর চানদায নফযীক্ত নফদুুক্তয এই চযভ অপ্রতুরতা জথক্ক সৃষ্ট ব্যাক জরাডক্নডং ীভাীন 

জনদুক্বিাগ এফং অথ িনননতক উন্নয়ক্ন প্রনতফন্ধকতা ততনয কক্যনছর। ফতিভাক্ন নফদুুক্তয উৎাদন েভতা দাঁনিক্য়ক্ছ ২০ াজায 

জভগায়াক্টয অনধক।  

 যকায েভতা গ্রক্ণয য নফগত প্রায় দ ফছক্য জভাট ২৪ াজায ৪৫৬ জভগায়াট েভতায ১৩৬টি নফদুুৎ জকে 

ননভ িাক্ণয জন্য চুনি স্বােয কক্যক্ছ। মায ভক্ে ১০২টি নফদুুৎ জকে পুক্যাদক্ভ চালু ক্য় জগক্ছ এফং এ ভক্য় জভাট প্রায় ১২ াজায 

৮৮৫ জভগায়াট নফদুুৎ জাতীয় নগ্রক্ড মৄি ক্য়ক্ছ। জখাক্ন ২০০৯ াক্রয পূক্ফ িয এক তাব্দীয জফন ভয়কাক্র নফদুুৎ জকে 

িানত ক্য়ক্ছ ভাত্র ২৭টি। 

  জনগক্ণয াভনগ্রক আথ িাভানজক উন্নয়ক্নয স্বাক্থ ি নতুন নফদুুৎ জকে িাক্নয এ দৃষ্টান্ত নতুই অনন্য। এছািা ফতিভান 

যকায দীঘ িক্ভয়াদী নযকেনায আতায় ২০২১ াক্রয ভক্ে ২৪ াজায জভগায়াট, ২০৩০ াক্রয ভক্ে ৪০ াজায জভগায়াট 

এফং ২০৪১ াক্রয ভক্ে ৬০ াজায জভগায়াট নফদুুৎ উৎাদক্নয ভানযকেনা প্রণয়নপূফ িক তা অতুন্ত দেতায াক্থ ফাস্তফায়ন 

কক্য মাক্চ্ছ।  

 নফদুুৎ খাক্তয দীঘ িক্ভয়াদী ভানযকেনা ফাস্তফায়ক্ন প্রাথনভক জ্বারানন নযফক্নয সুনফধা, নফদুুক্তয জরাড জন্টায, 

জদক্য কর এরাকায সুলভ উন্নয়ন এফং স্বে ঘনফনত এরাকা নচনিতকযক্ণয ভােক্ভ কক্য়কটি এরাকাক্ক নফদুুৎ উৎাদক্নয 

াফ নাক্ফ নফক্ফচনায় ননক্য় জভগা প্রকে ফাস্তফায়ন কযক্ছ। তাযই অং নাক্ফ টুয়াখারী জজরাি করাািা উক্জরায ধানখারী 

ইউননয়ক্ন ায়যা ১৩২০ জভেঃেঃ থাভ িার ায়ায প্লান্ট প্রকে (১ভ  ২য় ম িায়) ফাস্তফায়ন কযা ক্চ্ছ।  

এফ প্রকেমূ ফাস্তফায়ক্নয নননভে নথ ি-ক্য়স্ট ায়ায জজনাক্যন জকাম্পানন নরনভক্টড (এনডনিউননজনএর) এফং 

চায়না ন্যানার জভননানয ইভক্াট ি এন্ড এক্সক্াট ি কক্ িাক্যন (নএভন), চায়না এয জমৌথ উক্যাক্গ য়রা অক্টাফয ২০১৪ তানযখ 

ফাংরাক্দ-চায়না ায়ায জকাম্পানন (প্রােঃ) নরনভক্টড (নফনননএর) গঠন কযা য়। ইক্তাভক্েই প্লুান্টটিয ৫৫ তাংক্য 

জফন কাজ ম্পন্ন ক্য়ক্ছ। ২০১৯ াক্রয জুক্নয ভক্ে এটিয ১ভ ইউননট জথক্ক নফদুুৎ জাতীয় নগ্রক্ড যফযা শুরু ক্ফ।    



সুনধবৃন্দ, 

 প্রস্তানফত প্রকেমূ ফাস্তফায়নকক্ে টুয়াখারী জজরাি করাািা উক্জরায ধানখারী ইউননয়ক্ন প্রায় এক াজায একয 

তুরনামূরক স্বে ঘনফনতপূণ ি জনভ অনধগ্রণ কযা য়। অনধগ্রক্ণয পক্র েনতগ্রস্ত ১৩০টি নযফাযক্ক আভযা ইক্তাভক্ে 

েনতপূযক্ণয মুদয় অথ ি প্রদান কক্যনছ।  

 আভাক্দয জনফান্ধফ যকায ভাননফক দৃনষ্টক্কাণ জথক্ক আনথ িক েনতপূযক্ণয অনতনযি নক্ক্ফ ফানি ননভ িাণ কক্য 

পুনফ িাক্নয রক্েু েনতগ্রস্ত ১৩০টি নযফাযক্ক প্লট নননভ িত ফানি ফযাক্েয নদ্ধান্ত গ্রণ কক্য।  

 নযকনেত আফান ‘স্বক্েয ঠিকানা’ প্রকক্ে আভযা কর নাগনযক সুনফধানদ নননিত কযায রক্েু ৬ ক্ত ৮ তাং 

জনভ ১০০০ ক্ত ১২০০ ফগ িফুট আয়তক্নয ১৩০টি জনভাকা ফানি, প্রকে এরাকায প্রক্ফবায, জপনন্পং, স্কুর, জখরায ভাঠ, 

ভনজদ, কফযিান, ৪৮টি টিউফক্য়র এফং ২টি পুকুয, অনপ-কাভ-কনভউননটি জন্টায, কনভউননটি নিননক, জদাকানঘয, 

কাঁচাফাজায, অবুন্তযীণ যাস্তা, জেন এফং প্রনতটি ফানিক্ত নফদুুৎ ংক্মাক্গয ব্যফিা কক্যনছ।  

 ১৬ একয আয়তক্নয প্রকে এরাকায াধাযণ সুনফধানদ নযচারনা  ানফ িক যেণাক্ফেণ ব্যয় নফনননএর ফন কযক্ফ। 

নযকনেত এই আফান প্রকে ‘স্বক্েয ঠিকানা’ বনফষ্যক্ত একটি জযার ভক্ডর নক্ক্ফ নফক্ফনচত ক্ফ। আভযা বনফষ্যক্ত ফাস্তফানয়ত 

কর জভগা প্রকক্ে এটি ফাস্তফায়ন কযফ। এটি যকাক্যয ‘একটি ফানি একটি খাভায’ এফং ‘ঘক্য জপযা’ কভ িসূনচয একটি 

ম্প্রানযত আদৄননক প্রকে নাক্ফ নফক্ফনচত। আভযা জদক্য কর নাগনযক্কয আফান সুনফধা নননিক্তয জন্য কাজ কক্য মানচ্ছ। 

উনিত সুনধেন্ডলী,  

 আভযা নফদুুৎ উৎাদক্নয াাান নফদুুৎ ঞ্চারন  নফতযণ রাইন ননভ িাক্ণ নছরাভ ক্চষ্ট। উৎানদত নফদুুৎ সুষ্ঠু  

ননযনফনচ্ছন্নবাক্ফ জনগক্ণয কাক্ছ জৌৌঁক্ছ জদয়ায জন্য নফগত প্রায় দ ফছক্য নফদুুৎ ঞ্চারন রাইন ৮০০০ নকক্রানভটায ক্ত ১১ 

াজায ২৯৩ ানকিট নকক্রানভটাক্য এফং নফতযণ রাইন ২ রে ৬০ াজায নকক্রানভটায ক্ত ৪ রে ৭১ াজাক্য উন্নীত কক্যনছ।  

 ২০০৯ াক্র নফদুুৎ সুনফধাপ্রাপ্ত জনক্গাষ্ঠীয ংখ্যা নছর ভাত্র ৪৭ তাং মা নফগত প্রায় দ ফছক্য ৯২ তাংক্ উন্নীত 

ক্য়ক্ছ। ভায়ানভায ক্ত জানতগত দাঙ্গায নকায ক্য় জজাযপূফ িক নফতানিত জযানঙ্গা জনক্গাষ্ঠীয জন্য িানত ননফন্ধন জকে, ত্রাণ 

নফতযণ জকে, জভনডক্কর কুাম্প অফকাঠাক্ভাগুক্রাক্ত দ্রুততভ ভক্য় নফদুুৎ ংক্মাগ প্রদান কযা ক্য়ক্ছ।  

 ২০০৯ াক্র জমখাক্ন জভাট গ্রাক ংখ্যা নছর ১ জকাটি ৮ রে তা ফতিভাক্ন ৩ জকাটি ১১ রক্ে দাঁনিক্য়ক্ছ। জদক্য 

জনংখ্যায ৯২ তাং এখন নফদুুৎ সুনফধা াক্চ্ছ। ২০২১ াক্রয ভক্ে তবাগ জনগণ নফদুুৎ সুনফধায আতায় আক্ফ। 

 ফতিভান যকাক্যয প্রক্চষ্টায পক্র জদক্ ভাথানছু নফদুুৎ ব্যফায ২০০৯ াক্র নছর ভাত্র ২২০ নকক্রায়াট-ঘন্টা মা 

ফতিভাক্ন ৪৬৪ নকক্রায়াট-ঘন্টায় উন্নীত ক্য়ক্ছ। নফদুুৎ নফতযক্ণ নক্স্টভ র ১৮.৪৫ তাং জথক্ক ফতিভাক্ন ১১.৮৭ তাংক্ 

হ্রা কযা ম্ভফ ক্য়ক্ছ। নফগত প্রায় দ ফছক্য ১ রে ৩০ াজায নতুন জচ ংক্মাগ প্রদান কযা ক্য়ক্ছ। পক্র খায ননযাো 

নননিত ক্য়ক্ছ। ননেঃক্ন্দক্ নফদুুৎ খাক্তয প্রক্তুকটি অজিনই প্রংায দাফী যাক্খ।  

 বনফষ্যৎ জ্বারানন ননযাো নননিতকক্ে এফং তফনশ্বক উষ্ণতা প্রনতক্যাক্ধ আভাক্দয যকায নফায়নক্মাগ্য জ্বারানন ক্ত 

নফদুুৎ উৎাদক্নয ননযর প্রক্চষ্টা চানরক্য় মাক্চ্ছ। াযাক্দক্ ৫৩ রাখ জারায জাভ নক্স্টভ িান কযায ভােক্ভ নফদুুৎ উৎাদন 

কযা ক্চ্ছ। তাছািা প্রায় ৩০ জভগায়াট েভতাম্পন্ন নগ্রডনবনেক ২টি জারায নফদুুৎ জকে িান কযা ক্য়ক্ছ। জ্বারানন াশ্রয়  

জ্বারাননয দে ব্যফায নননিত কযক্ত নানা উক্যাগ ফাস্তফায়ন কযা ক্চ্ছ।   

ম্মাননত সুনধবৃন্দ,  

 নবানেক  আন্তজিানতক ক্মানগতায নদক্ক গুরুত্বাক্যা কক্য যকায নফগত প্রায় দ ফছক্য জফ নকছু চুনি ম্পাদন 

কক্যক্ছ। ফাংরাক্দ-বাযক্তয ক্মানগতা চুনিয আতায় িানত ফাংরাক্দ-বাযত নফদুুৎ ঞ্চারন জকে গত ৫ অক্টাফয, ২০১৩ 

তানযখ উক্বাধক্নয ভােক্ভ বাযত জথক্ক ১ভ নগ্রড আন্তেঃংক্মাক্গয ভােক্ভ প্রথক্ভ ৫০০ জভগায়াট নফদুুৎ আভদানন শুরু কযা য় 

এফং এ েভতা এ ফছক্য ১০০০ জভগায়াক্ট উন্নীত কযা ক্য়ক্ছ। ২৩ ভাচ ি ২০১৬ তানযক্খ ফাংরাক্দ-বাযত নবতীয় নগ্রড 

আন্তেঃংক্মাগ উক্বাধক্নয ভােক্ভ ১৬০ জভগায়াট নফদুুৎ আভদানন কযা ক্চ্ছ।  

 ফতিভাক্ন বাযত জথক্ক দুইটি নগ্রড আন্তেঃংক্মাক্গয ভােক্ভ জভাট ১১৬০ জভগায়াট নফদুুৎ আভদানন কযা ক্চ্ছ। খুফ ীঘ্রই 

আয ১০০০ জভগায়াট নফদুুৎ আভদানন কযা ক্ফ। াাান জনার এফং ভুটান জথক্ক জরনফদুুৎ আভদাননয প্রক্চষ্টা অব্যাত 



যক্য়ক্ছ। আভযা জনাক্রয াক্থ একটি ভক্ঝাতা স্মাযক স্বােয কক্যনছ। ফাংরাক্দ, ভুটান এফং বাযক্তয ভক্ে একটি নত্রেীয় 

ভক্ঝাতা স্মাযক চূিান্ত ম িাক্য় স্বােক্যয অক্োয় আক্ছ। 

ভক্ফত সুনধভন্ডরী, 

 গ্রাক জফা নননিতকযক্ণ নফদুুৎ খাক্ত আইনটি  ই-গবক্ন িন্প কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন কযা ক্য়ক্ছ। নফদুুৎ খাক্ত নডনজটার 

নপ্র-জপ্রইড নভটায িান এফং অনরাইননবনেক জফা প্রদান কযায ভােক্ভ নফদুুৎ খাক্ত সুান প্রনতনষ্ঠত ক্য়ক্ছ। ইক্তাভক্ে প্রায় 

১৪ রে নপ্র-জইড নভটায িান কযা ক্য়ক্ছ।  

 নফগত প্রায় দ ফছক্য নফদুুৎখাক্ত উক্ল্লখক্মাগ্য াপল্য অনজিত ক্য়ক্ছ মা জদক্য আথ ি-াভানজক অফিায ব্যাক 

উন্নয়ন কভ িংিান সৃনষ্ট, জফকাযত্ব দূযীকযণ, অনধক খায উৎাদন, নতুন নতুন নে িান, নোয ায বৃনদ্ধ, াভানজক 

ননযাো নননিতকযণ, দানযদ্র্ু দূযীকযণ  নাযী উন্নয়ক্ন প্রতুে ভূনভকা যাখক্ছ।  

 নফদুুৎ যফযা ব্যফিা ক্রভাগত জদক্য গ্রাভীণ এরাকায় ম্প্রাযক্ণয পক্র ইউননয়ন তথ্যক্ফা জকে িান, গ্রাভীণ 

স্বািুক্কে িান, প্রতুন্ত অঞ্চর ফ িস্তক্যয নো প্রনতষ্ঠাক্ন কনম্পউটায আদৄননক প্রমৄনিয উকযণ ব্যফায, ইন্টাযক্নট  

ইক্রকট্রননক নভনডয়ায ভােক্ভ নযক্ফ, স্বািু, নাযী অনধকায  াভানজক ননযাো নফলক্য় জনক্চতনতা বৃনদ্ধ জখরাদৄরা  

নফক্নাদক্নয সুক্মাগ সৃনষ্ট কযা ম্ভফ ক্য়ক্ছ। 

সপ্রয় জরাতাবৃন্দ, 

 ভগ্র দনেণ  দনেণ-নিভাঞ্চক্রয জনক্গাষ্ঠীয জীফনমাত্রায ানফ িক ভান উন্নয়ন এফং তাক্দযক্ক জদক্য মূর অথ িনননতক 

কভ িকাক্ন্ডয াক্থ ম্পৃি কক্য জদক্ক আক্যা াভক্ন এনগক্য় ননক্য় মায়ায প্রতুক্য় ‘ায়যা ফন্দয আইন ২০১৩’ ভান জাতীয় 

ংক্দ া য়।  

ায়যা মুদ্র্ ফন্দক্যয ীনভত কাম িক্রক্ভয নযচারনায় প্রক্য়াজনীয় অফকাঠাক্ভা উন্নয়ক্নয কাজ প্রায় জল ক্য়ক্ছ। 

তফক্দনক অথ িায়ক্ন যাফনাফাদ চুাক্নক্রয কুানটার জেনজং, যকানয অথ িায়ক্ন ফন্দক্যয প্রথভ ভানি-াযা টানভ িনার, ননন 

অথ িায়ক্ন একটি কয়রা টানভ িনার এফং বাযতীয় অথ িায়ক্ন আয একটি ভানি-াযা টানভ িনার-এ চাযটি ভে জভয়াদী প্রকে ২০২১ 

াক্রয ভক্ে জল কক্য ায়যা মুদ্র্ ফন্দয পূণ িাঙ্গ অাক্যনার কাম িক্রভ শুরু কযক্ফ। 

 আভযা ফঙ্গফন্ধুয অভাপ্ত কাজ ম্পন্ন কযক্ত রূকে ২০২১ ফাস্তফায়ন কযনছ এফং রূকে ২০৪১ ফাস্তফায়ন াক্ত 

ননক্য়নছ। াযানফশ্ব এখন স্বীকায কযক্ছ, ফতিভান যকাক্যয ব্যাক উন্নয়নমূরক কভ িকান্ড ফাংরাক্দক্ক জটকই মৃনদ্ধয ক্থ 

এনগক্য় ননক্চ্ছ। এই সুনফার কভ িমক্জ্ঞয ভে নদক্য় আভযা ক্ষুধা-দানযদ্র্ুমুি, মৃদ্ধ, ন্যায্যতানবনেক, অাম্প্রদানয়ক, ানন্তভয় 

নডনজটার ফাংরাক্দ গক্ি তুরফ, ইনাআল্লা।  

 আভাক্দয এ রেু অজিক্ন যকাক্যয ধাযাফানকতা যো কযা প্রক্য়াজন। উন্নয়ক্নয এই ধাযাফানকতা ফজায় যাখায স্বাক্থ ি 

আভযা আগাভীক্ত আফায  আনাক্দয ভথ িন আা কযনছ।  

নপ্রয় সুনধবৃন্দ, 

 আসুন, কক্র নভক্র আভাক্দয বনফষ্যত প্রজক্ন্য জন্য একটা সুন্দয ফাংরাক্দ গক্ি তুনর। আনাক্দয ফায ফ িাঙ্গীণ 

ভঙ্গর কাভনা কযনছ। জানতয নতা ফঙ্গফন্ধুয  জখ মুনজবুয যভাক্নয জানায ফাংরাক্দ গিক্ত কক্রয ঐকানন্তক প্রক্চষ্টা 

অব্যাত যাখায জন্য আফান জাননক্য় ায়যা তা নফদুুৎ জকে পুনফ িান প্রকে-‘স্বক্েয ঠিকানা’ এয শুব উক্বাধন জঘালণা কযনছ। 

জখাদা াক্পজ। 

জয় ফাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু 

ফাংরাক্দ নচযজীফী জাক। 

... 


