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ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

সভাপবত,  

সহেমীবৃন্দ,  

ভারদতর ববদ্যুৎ ও জ্বালাবন ববষয়ে মন্ত্রী জনাব আবদ্যল্লাহ ফারুে ,  

কুটনীবতেবগ গ,  

উপবস্থত সুবধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

বাাংলাদেশ-ভারত ববদ্যুৎ সঞ্চালন কেদের শুভ উদবাধন এবাং রামপাল ১৩২০ কমগাওয়াট েয়লাবভবিে ববদ্যুৎ কেদের 

বভবিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠাদন উপবস্থত সবাইদে জানাই আন্তবরে শুদভচ্ছা।  

ভারত আমাদের অকৃবিম বন্ধু। আমাদের মহান মুবিযুদে ভারত সরোর এবাং কসদেদশর জনগদণর অসামান্য অবোন 

এবাং আত্মতুাগ বাাংলাদেদশর মানুষ বিরবেন স্মরণ রাখদব।  

 প্রবতদবশী কেশ বহদসদব ব্যবসা-বাবণজুসহ ভারদতর সদে আমাদের বহুমূখী সহদ াবগতার সম্পেগ ববদ্যমান। দ্য'কেদশর 

মদে ববদ্যুৎ বববনমদয়র মে বেদয় আজ কেদে এই সহদ াবগতার নতুন বেগদন্তর সূিনা হল। আবম আশা েবর, দ্য'কেদশর জনগদণর 

সাবব গে েল্যাদণর জন্য আমাদের মদে সহদ াবগতার কেি আরও সম্প্রসাবরত হদব।  

এই মহতী অনুষ্ঠাদন আবম গভীর শ্রোর সাদে স্মরণ েরবি সব গোদলর সব গদশ্রষ্ঠ বাঙাবল, জাবতর বপতা বেবন্ধু কশখ 

মুবজবুর রহমানদে। গভীর শ্রো জানাবচ্ছ মহান মুবিযুদের বীর শহীেদের। স্মরণ েরবি আমাদের মুবিযুদে ভারদতর জনগদণর 

অসীম আত্মতুাদগর েো।  

সুবধমন্ডলী,  

কেদশর আে গ-সামাবজে উন্নয়দন ববদ্যুৎ এেটি অপবরহা গ অনুষে। কেশী-ববদেশী বববনদয়াগ আেষ গদণ প্রেদমই প্রদয়াজন 

প গাপ্ত এবাং বনভ গরদ াগ্য ববদ্যুৎ সরবরাহ। ববষয়টি অনুধাবন েদর আমরা কেদশ ববদ্যুৎ উৎপােন বৃবের উদদ্যাগ কনই। পাশাপাবশ 

প্রবতদবশী কেশগুদলা কেদে ববদ্যুৎ আমোবনর ো গক্রম গ্রহণ েবর।  

এরই অাংশ বহদসদব ২০১০ সাদলর ১১ই জানুয়াবর ববদ্যুৎ খাদত পারস্পবরে সহদ াবগতার ববষদয় ভারত ও বাাংলাদেদশর 

মদে এেটি সমদ াতা স্মারে স্বােবরত হয়।  

এই সমদ াতা স্মারদের আওতায় কভড়ামারায় বাাংলাদেশ-ভারত ববদ্যুৎ সঞ্চালন কেেটি বনম গাণ েরা হয়। আজ এই 

কেেটির শুভ উদবাধদনর মে বেদয় এর আনুষ্ঠাবনে  ািা শুরু হল।  

এ প্রেদের আওতায় ভারদতর অাংদশ ৭৪ বেদলাবমটার এবাং বাাংলাদেশ অাংদশ প্রায় ২৭ বেদলাবমটার ৪০০ কেবভ সঞ্চালন 

লাইন বনম গাণ েরা হদয়দি। স্থাপন েরা হদয়দি ৪০০ কেবভ High Voltage Direct Current-HVDC বগ্রড 

উপদেে।  



এই উপদেেটির মােদম ৫০০ কমগাওয়াট ববদ্যুৎ ভারত হদত বাাংলাদেদশ আমোবন েরা হদব। আমরা এই কেেটির 

েমতা প গায়ক্রদম  াদত ১০০০ কমগাওয়াট প গন্ত বৃবে েরা  ায় কস ব্যবস্থা করদখবি। উভয় কেশ সম্মত হদল প্রদয়াজনীয়  ন্ত্রপাবত 

স্থাপন েদর ভববষ্যদত ১০০০ কমগাওয়াট প গন্ত ববদ্যুৎ আমোবন েরা সম্ভব হদব।  

৪০০ কেবভ HVDC বগ্রড উপদেে বাাংলাদেদশ এই প্রেম বনম গাণ েরা হল। এই প্রযুবি আমাদের ববদ্যুৎ ববতরণ 

ব্যবস্থার উন্নয়দন প্রভূত অবোন রাখদব বদল আবম আশা েবর। পাশাপাবশ এই নতুন সাংদ াবজত প্রযুবি ববদ্যুৎ খাদত েম গরত 

প্রদেৌশলীদের অবভজ্ঞতাদে আরও সমৃে েরদব।  

ভারত িাড়াও আমরা প্রবতদবশী মায়ানমার, কনপাল এবাং ভূটান কেদে ববদ্যুৎ আমোবনর ববষদয় উদদ্যাগ বনদয়বি। এ 

ববষদয় আদলািনা িলদি।  

বাাংলাদেশ-ভারত ববদ্যুৎ সঞ্চালন কেেটির িালুর মে বেদয় প্রবতদবশী কেশসমূদহর মদে আঞ্চবলে সহদ াবগতার কেি 

আরও সুদৃঢ় হদব।  

সুবধবৃন্দ,  

ববগত বনব গািনী ইশদতহাদর আমরা ববদ্যুৎ সমস্যার সমাধাদনর প্রবতশ্রুবত বেদয়বিলাম। আমাদের োবয়দের কশষপ্রাদন্ত এদস 

আজ আবম দৃঢ়ভাদব বলদত পাবর, আমরা কস প্রবতশ্রুবত অেদর অেদর পালন েদরবি।  

আপনারা জাদনন, ২০০৯ সাদল আমাদের োবয়ে কনওয়ার সময় ববদ্যুৎ উৎপােন বিল মাি দেবনে ৩২০০ কমগাওয়াট। 

আজ ৬ হাজার ৬৭৫ কমগাওয়াট ববদ্যুৎ উৎপাবেত হদচ্ছ।  

েীর্ গদময়ােী পবরেেনা বহদসদব ২০২১ সাদলর মদে আমরা ২০ হাজার কমগাওয়াট ববদ্যুৎ উৎপােদনর মহাপবরেেনা গ্রহণ 

েদরবি। গত সাদড় িার বিদর আমরা সরোবর ও কবসরোবর খাদত ৪ হাজার ৪৩২ কমগাওয়াট েমতার ৫৭টি ববদ্যুৎ কেে বনম গাণ 

েদরবি। বতগমাদন ৬ হাজার ৫৬৯ কমগাওয়াট েমতার ৩৩টি ববদ্যুৎ কেে বনম গাণাধীন রদয়দি। ৩ হাজার ৯৭৪ কমগাওয়াট 

েমতাসম্পন্ন ১৯টি ববদ্যুৎ কেে কটন্ডার প্রবক্রয়ায় রদয়দি।  

এিাড়া ৩ হাজার ৫৪২ কমগাওয়াট েমতার ৯টি ববদ্যুৎ কেে স্থাপদনর প্রােবমে প গাদয় রদয়দি।  

আমরা ববদ্যুৎ সঞ্চালন ও ববতরণ ব্যবস্থায়ও ব্যাপে উন্নয়ন েদরবি। প্রায় ৯ হাজার বেদলাবমটার সঞ্চালন লাইন এবাং ৩ 

লাখ বেদলাবমটার ববতরণ লাইন বনম গাণ েরা হদয়দি। ববদ্যুৎ সঞ্চালদনর জন্য ২০টি বগ্রড উপদেে বনম গাণ েরা হদয়দি। প্রায় ৩৪ 

লাখ নতুন গ্রাহেদে ববদ্যুৎ সাংদ াগ কেওয়া হদয়দি। কেদশর ৬২ শতাাংশ মানুষ এখন ববদ্যুৎ সুববধার আওতায় এদসদি। ববদ্যুদতর 

বসদেম লস েবমদয় আমরা রাজস্ব আোয় বৃবে েদরবি।  

আপনারা জাদনন, মাি ২ বেন আদগ আমরা রূপপুদর পারমাণববে ববদ্যুৎ কেে স্থাপদনর োজ শুরু েদরবি। রাবশয়ার 

সহদ াবগতায় রূপপুদর প গায়ক্রদম ২০০০ কমগাওয়াট ববদ্যুৎ উৎপাবেত হদব। পারমাণববে ববদ্যুৎ কেে স্থাপন বাাংলাদেদশর 

ইবতহাদস এেটি মাইলফলে বহদসদব বিবিত হদয় োেদব। ববদির মাি ২৭টি কেদশ পারমাণববে ববদ্যুৎ উৎপাবেত হয়। তাদের 

সদে বাাংলাদেশ যুি হদত  াদচ্ছ।  

এিাড়া, েয়লা, বাদয়াগ্যাস, কসালারসহ অন্যান্য নবায়নদ াগ্য জ্বালাবন ব্যবহার েদর ববদ্যুৎ উৎপােদনর ব্যবস্থা আমরা 

বনদয়বি।  

আমাদের ববদ্যুৎ উৎপােন বতগমাদন অদনেটা প্রাকৃবতে গ্যাসবনভ গর। বেন্তু আমাদের গ্যাদসর মজুে সীবমত। কসজন্য আমরা 

েয়লাবভবিে ববদ্যুৎ উৎপােদনর বেদে কজার  বেদয়বি।  ইদতামদে ১৩ টি েয়লাবভবিে ববদ্যুৎ কেে বনম গাদণর োজ হাদত কনওয়া 

হদয়দি। আজ রামপাদলর ১৩২০ কমগাওয়াট েমতাসম্পন্ন ববদ্যুৎ কেদের উদবাধন েরা হল। িীন ও মালদয়বশয়ার সহায়তায় আরও 

দ্য'টি বড় েয়লাবভবিে ববদ্যুৎ কেে স্থাপন েরা হদব।  

রামপাল ববদ্যুৎ কেে বনদয় কেউ কেউ পাবন কর্ালা েরার কিিা েরদিন। আবম এেটি েো কেশবাসীদে স্পিভাদব 

জানাদত িাই, আবম এমন কোন প্রেদের অনুদমােন কেই না বা ভববষ্যদত বেব না,  া আমাদের পবরদবদশর েবতসাধন েদর।  

আমরা সব ধরদণর পবরদবশগত প্রভাব ববদবিনায় বনদয়ই রামপাল ববদ্যুৎ কেদের অনুদমােন কেওয়া হদয়দি।  

আজ অদনদেই পবরদবশবােী কসদজদিন। বেন্তু আমার সরোরই সুন্দরবন রোয় এদে ববি ঐবতহু স্থান বহদসদব অন্তভূ গি 

েরার উদদ্যাগ গ্রহণ েদর। উপকূলীয় বনায়নসহ সারাদেদশ কোটি কোটি গাদির িারা করাপদনর ব্যবস্থা আমরাই েদরবি। বনভূবম 



বৃবের পেদেপ বনদয়বি। জলবায়ু পবরবতগদনর প্রভাব কমাোববলায় ক্লাইদমট কিঞ্জ ফান্ড এবাং ক্লাইদমট কিঞ্জ করবজবলদয়ন্স ফান্ড  গঠন 

েদরবি। কেদশর জলাভূবম এবাং নেী-নালা রোর পেদেপ বনদয়বি।  

রামপাল ববদ্যুৎ কেে  াদত পবরদবদশর কোন েবত না েদর, কসজন্য সদব গাচ্চ ব্যবস্থা কনওয়া হদয়দি। বায়ু পাবন দূষণদরাদধ 

উন্নতমাদনর েয়লা ব্যবহার েরা হদব এবাং অতুাধুবনে  ন্ত্রপাবত বসাদনা হদচ্ছ।  

বপ্রয় সুবধবৃন্দ,  

এেটি সুখী, সমৃে, উন্নত জাবত গঠদন আমরা বনরলসভাদব োজ েদর  াবচ্ছ। সবার জন্য বশো, স্বাস্থু, উন্নত ক াগাদ াগ 

অবোঠাদমা, র্দর র্দর ববদ্যুৎ কপৌৌঁিাদনা আমাদের লেু।  

২০০৫ সাদল কেদশর ৪০ শতাাংশ মানুষ োবরদ্র্ুসীমার বনদি বসবাস েরত। এখন তা ২৬ শতাাংদশ কনদম এদসদি। ৫কোটি 

েবরদ্র্ মানুষ মেববি কশ্রণীদত উন্নীত হদয়দি। োবরদ্র্ু ববদমািদনর জন্য আমরা সাউে-সাউে পুরস্কাদর ভূবষত হদয়বি।  

মাোবপছু আয় ২০০৮ সাদল বিল ৬৩০ ডলার। এখন তা কবদড় ১০৪৪ ডলাদর উন্নীত হদয়দি। তখন বরজাভ গ বিল ৩ বববলয়ন 

ডলার। আর এখন বরজাভ গ ১৬ বববলয়ন ডলার িাবড়দয় কগদি।  

আমরা প্রায় ২১ হাজার বেদলাবমটার সড়ে বনম গাণ েদরবি। ঢাোয় বতনটি বড় ফ্লাইওভার বনবম গত হদয়দি। কমদটাদরল 

বনম গাদণর োজ বশগবগরই শুরু হদব। িটগ্রাদমও এোবধে ফ্লাইওভার বনম গাণ েরা হদচ্ছ। সারাদেদশ অসাংখ্যা কিাটবড় কসতু বনম গাণ 

েরা হদয়দি। কেদশর প্রবতটি ইউবনয়দন তথ্য ও কসবা কেে িালু েরা হদয়দি। গ্রাদমর মানুষ ইন্টারদনট ব্যবহার েরদত পারদি। 

স্বাস্থুদসবা জনগদণর কোরদগাড়ায়।  

বাাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল ববদির জন্য োবরদ্র্ু দূরীেরণ, সাব গজনীন বশো, নারীর েমতায়ন, বশশু ও মাতৃ-স্বাস্থুদসবা 

এবাং উদল্লখদ াগ্য অে গননবতে প্রবৃবে ও সাবব গে অে গননবতে বস্থবতশীলতা অজগদনর কেদি এে সফল এবাং অনুেরণীয় দৃিান্ত। ববি 

েরবাদর বাাংলাদেশ উন্নয়দনর করাল মদডল বহদসদব পবরবিবত কপদয়দি।   

ইনশাআল্লাহ, আপনাদের সাহায্য-সমে গন কপদল ২০২১ সাদল স্বাধীনতার সুবণ গজয়ন্তীদত আমরা বাাংলাদেশদে এেটি ক্ষুধা 

ও োবরদ্র্মুি, আধুবনে অসাম্প্রোবয়ে বাাংলাদেদশ বহদসদব প্রবতবষ্ঠত েরব। বাাংলাদেশ মেম আদয়র কেদশ পবরণত হদব। আমরা 

ববদির বুদে মাো উঁচু েদর োঁড়াদত পারদবা।  

আসুন আমরা সবাই কস লদেু োজ েদর জাবতর বপতার স্বদের কসানার বাাংলা গদড় তুবল।  

আপনাদের সবার সুস্বাস্থু োমনা েরবি এবাং সবাইদে আবারও ধন্যবাে জানাবচ্ছ।  

কখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু  

বাাংলাদেশ বিরজীবী কহাে। 


