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আয মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুন্দ্রয়ল ফুন্দ্রয়ল েম্বাইন্ড িাইন্দ্রেল পাওয়ার প্ল্ুান্ট এর বিবিপ্রস্তর স্থাবপত হন্দ্রলা। BOO 

(Built-Own-Operate) বিবিন্দ্রত বনবে মত এ প্ল্ুান্ট ২০১৩ এর  এবপ্রন্দ্রল উৎপাদন্দ্রন আিন্দ্রি।  

আয মেঘনাঘাট ১০০ মেগাওয়াট কুইে মরন্টাল পাওয়ার প্ল্ুান্ট উন্দ্রবাধন েরা হন্দ্রলা।  

এ পর্ মন্ত আেরা ১৯২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যাতীয় গ্রীন্দ্রে যুক্ত েরন্দ্রত িক্ষে হন্দ্রয়বি।  

আযন্দ্রে েুাপটিি পাওয়ার মযনান্দ্ররেন্দ্রনর আওতায় বনবে মত ২৫ মেগাওয়াট ক্ষেতা িম্পন্ন এেটি বিদ্যুৎ মেেও উন্দ্রবাধন 

েরা হন্দ্রলা। এ বিদ্যুৎ মেঘনা গ্রুপ তান্দ্রদর স্থানীয় বেল্প-োরখানায় ব্যিহার েরন্দ্রি। পাোপাবে উবৃি বিদ্যুৎ পার্শ্মিতী বেল্পগুন্দ্রলান্দ্রতও 

িরিরাহ েরন্দ্রত পারন্দ্রি।  

আবে বিদ্যুৎ মেেগুন্দ্রলা বনে মান্দ্রণর িান্দ্রে িংবিষ্ট িেলন্দ্রে আন্তবরে ধন্যিাদ ও অবিনন্দন যানাবি। উপবস্থত িেলন্দ্রে 

যানাবি আন্তবরে শুন্দ্রিিা।  

সুবধেন্ডলী,  

১৯৯৬ িান্দ্রল আেরা র্খন িরোন্দ্ররর দাবয়ত্ব গ্রহণ েবর তখন মদন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন্দ্রনর পবরোণ বিল ১৬০০ মেগাওয়াট। 

বেন্তু চাবহদা বিল অন্দ্রনে মিবে। বিদ্যুৎ খাত বিল িম্পূণ ম অিন্দ্রহবলত।  

িরোন্দ্ররর দাবয়ত্ব গ্রহন্দ্রণর পর আেরা প্রাইন্দ্রিট মিক্টর পাওয়ার মযনান্দ্ররেন পবলবি, ১৯৯৬ প্রণয়ন েবর। আেরা বিদ্যুৎ 

খান্দ্রত মদবে-বিন্দ্রদবে বিবনন্দ্রয়াগোরী আকৃষ্ট েরন্দ্রত িেে ম হই।  

আোন্দ্রদর পাঁচ িির মেয়াদ মেন্দ্রষ ২০০১ িান্দ্রল বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৩০০ মেগাওয়ান্দ্রট উন্নীত েবর।  

পরিতী িাত িিন্দ্রর এে মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন িান্দ্রেবন। িরং েন্দ্রেন্দ্রি। বিদ্ধান্তহীনতা আর িাগ-িান্দ্রটায়ারায় ব্যস্ত 

োোয় তারা নতুন বিদ্যুৎ মেে বনে মাণ েরন্দ্রত পান্দ্ররবন।  



এিার ২০০৯ এর যানুয়াবরন্দ্রত আেরা র্খন িরোন্দ্ররর দাবয়ত্ব মনই, তখন বিদ্যুন্দ্রতর উৎপাদন বিল ৩২০০ মেগাওয়াট।  

২০০৯ িাল মেন্দ্রে আয পর্ মন্ত আেরা িরোবর ও মিিরোবর খাত বেন্দ্রল ৩১টি বিদ্যুৎ মেে বনে মাণ েন্দ্ররবি।  

ইন্দ্রতােন্দ্রেই মলােন্দ্রেবেং র্ন্দ্রেষ্ট েন্দ্রে এন্দ্রিন্দ্রি। নতুন গ্রাহেন্দ্রদরন্দ্রে বিদ্যুৎ িংন্দ্রর্াগ মদওয়া শুরু হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

২৬টি বিদ্যুৎ মেে বনে মাণাধীন আন্দ্রি। এগুন্দ্রলা মেন্দ্রে আন্দ্ররা ৩৩০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া র্ান্দ্রি।  

আন্দ্ররা ৩৪টি নতুন বিদ্যুৎ প্রেল্প স্থাপন্দ্রনর চুবক্ত স্বাক্ষন্দ্ররর প্রবিয়া চলন্দ্রি।  

আেরা বিদ্যুন্দ্রতর বিন্দ্রস্টে লি ১২ দেবেে ৭ েতাংন্দ্রে নাবেন্দ্রয় এন্দ্রনবি। ২০০৮ িান্দ্রলও তা প্রায় ১৫ েতাংে বিল।  

সুবধবৃন্দ,     

বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত িাোন্দ্রনা এিং এ প্রবৃবদ্ধন্দ্রে মটেিই েরন্দ্রত আেরা স্বল্প, েে ও দীঘ ম মেয়াবদ েে মসূচী িাস্তিায়ন 

েরবি।  

আেরা মরন্টাল ও কুইে মরন্টাল মেে বনে মাণন্দ্রে মর্েন অগ্রাবধোর বদবি মতেবন গ্যাি, মতল ও েয়লা-বনি মর িে িে 

বিদ্যুৎ মেে বনে মাণ েন্দ্রর র্াবি। পারোণবিে বিদ্যুৎ মেে বনে মান্দ্রণর লন্দ্রক্ষুও  উন্দ্রযাগ মনওয়া হন্দ্রি।  

১০০০ মেগাওয়াট ক্ষেতা িম্পন্ন এেটি পারোণবিে বিদ্যুৎ মেে বনে মান্দ্রণর লন্দ্রক্ষু রাবেয়ার িান্দ্রে োঠান্দ্রোগত চুবক্ত 

হন্দ্রয়ন্দ্রি। চূোন্ত চুবক্ত িম্পাদন্দ্রনর োয চলন্দ্রি।  

বিদ্যুৎ উৎপাদন্দ্রনর প্রধান উপেরণ জ্বালাবন। মগাটা বিন্দ্রর্শ্র েন্দ্রতা িাংলান্দ্রদন্দ্রেও যীিাশ্ম জ্বালাবনই (Fossil Fuel) 

বিদ্যুৎ উৎপাদন্দ্রনর প্রধান উৎি। জ্বালাবন চাবহদার ৯৬ েতাংেই আিন্দ্রি যীিাশ্ম জ্বালাবন তো গ্যাি, েয়লা ও মতল মেন্দ্রে।   

বিন্দ্রর্শ্র মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন্দ্রনর ৪২ েতাংেই আিন্দ্রি েয়লা মেন্দ্রে। র্া অন্যান্য জ্বালাবনর তুলনায় বতন গুণ মিবে োি মন 

িায়ুেন্ডন্দ্রল িান্দ্রে। বির্শ্ উষ্ণায়ন ও যলিায়ু পবরিতমন্দ্রনর যন্য এই োি মন বনিঃিরণই দায়ী।  

বেন্দ্রল্পান্নত বির্শ্ এিং দ্রুত িধ মনেীল অে মনীবতগুন্দ্রলাই েয়লা মেন্দ্রে িিন্দ্রচন্দ্রয় মিবে বিদ্যুৎ উৎপাদন েরন্দ্রি। িাংলান্দ্রদে োত্র 

আোই েতাংে বিদ্যুৎ উৎপাদন েন্দ্রর েয়লা মেন্দ্রে। অেচ যলিায়ু পবরিতমন্দ্রনর োরন্দ্রণ বিন্দ্রর্শ্র িি মাবধে হুেবের িম্মুখীন ১০টি 

মদন্দ্রের েন্দ্রে িাংলান্দ্রদে অন্যতে।  

িাংলান্দ্রদন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন্দ্রনর প্রধান উৎি গ্যাি। এখন প্রায় ৮৩ েতাংে বিদ্যুৎ উৎপাবদত হন্দ্রি গ্যাি মেন্দ্রে। তন্দ্রি বদন 

বদন এ হার েেন্দ্রি। োরণ, চাবহদা অনুর্ায়ী গ্যািন্দ্রক্ষত্রগুন্দ্রলা মেন্দ্রে গ্যাি পাওয়া র্ান্দ্রি না।   

সুবধেন্ডলী,  

বিএনবপ-যাোত মযাট ক্ষেতায় এন্দ্রি বিদ্যুৎ উৎপাদন মর্েন িাোয়বন মতেবন গ্যাি উৎপাদন বৃবদ্ধর লন্দ্রক্ষুও অনুিন্ধান, 

নতুন কূপ খনন, িতমোন গ্যািন্দ্রক্ষত্রগুন্দ্রলার িংস্কার মোন্দ্রনা বেছুই েন্দ্ররবন। ফন্দ্রল গ্যাি উৎপাদনও েেন্দ্রে মগন্দ্রি।  

আেরা দাবয়ত্ব মনওয়ার পর মেন্দ্রে গ্যাি অনুিন্ধান, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যিস্থার উন্নয়ন্দ্রন বিবিন্নমুখী েে মসূচী িাস্তিায়ন 

েরবি।  

জ্দবনে গ্যাি উৎপাদন ২৮৪ এেএেবিএফ মিন্দ্রেন্দ্রি। মদন্দ্রে প্রেে িান্দ্ররর েন্দ্রতা ৭০৫ িগ ম বেন্দ্রলাবেটার এলাোয় বত্র-বে 

িাইিবেে িান্দ্রি ম েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। চারটি গ্যাি মক্ষন্দ্রত্র চারটি কূপ খনন্দ্রনর োয প্রায় মেষ পর্ মান্দ্রয় আন্দ্রি।  

আেরা মদন্দ্রের বিবিন্ন স্থান্দ্রন ২৫০ বেন্দ্রলাবেটার গ্যাি িঞ্চালন পাইপলাইন এিং ২৮০ বেন্দ্রলাবেটার গ্যাি বিতরণ 

পাইপলাইন বনে মাণ েন্দ্ররবি।  

আগােী অে মিিন্দ্ররর িাবষ মে উন্নয়ন েে মসূচীন্দ্রত বিদ্যুৎ, মতল, গ্যাি ও প্রাকৃবতে িম্পদ খান্দ্রত িিন্দ্রচন্দ্রয় মিবে ৮,২৮৩ মোটি 

টাো িরাদ্দ মদওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রি। এটি মোট এবেবপ'র ১৮ েতাংে। এর েন্দ্রে শুধু বিদ্যুৎ খান্দ্রতই িরাদ্দ মদওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রি ৭,১৭২ মোটি 

টাো। র্া চলবত অে মিিন্দ্ররর িরান্দ্রদ্দর তুলনায় ৪৪ েতাংে মিবে।  

পাোপাবে মতল-গ্যাি মক্ষন্দ্রত্র মদবে-বিন্দ্রদবে বিবনন্দ্রয়াগ আন্দ্ররা িাোন্দ্রনার উন্দ্রযাগ মনওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রি। পািবলে-প্রাইন্দ্রিট 

পাট মনারবেপ প্রেল্প গ্রহন্দ্রণর লন্দ্রক্ষুও বিবিন্নমুখী পদন্দ্রক্ষপ মনওয়া হন্দ্রি।    

আেরা তরল জ্বালাবন এিং নিায়নন্দ্রর্াগ্য েবক্ত ব্যিহার েন্দ্রর বিদ্যুৎ উৎপাদন্দ্রনর উন্দ্রযাগ বনবি।  



নিায়নন্দ্রর্াগ্য জ্বালাবনর েন্দ্রে মিৌর েবক্তই আোন্দ্রদর যন্য িহযলিু। বেন্তু মিালার প্যান্দ্রনল স্থাপন ব্যয় অন্দ্রনে মিবে। 

দাতা িংস্থাগুন্দ্রলার িান্দ্রে এ ব্যাপান্দ্রর আলাপ-আন্দ্রলাচনা চলন্দ্রি। র্ান্দ্রত মিৌর বিদ্যুন্দ্রতর অিোঠান্দ্রো ব্যয় িাধারণ গ্রাহন্দ্রের িয়-

িােন্দ্রযমর েন্দ্রে বনন্দ্রয় আিা র্ায়।  

আেরা িরোন্দ্ররর পক্ষ মেন্দ্রে িে িে েহন্দ্ররর িরোবর প্রবতষ্ঠানগুন্দ্রলান্দ্রত মিালার প্যান্দ্রনল স্থাপন েন্দ্রর র্াবি।  

পবরিার-বিবিে িান্দ্রয়াগ্যাি উৎপাদন উন্দ্রযাগগুন্দ্রলান্দ্রেও আেরা উৎিাবহত েরবি।     

িারত মেন্দ্রে বিদ্যুৎ আেদাবনর লন্দ্রক্ষু োর্ মিে হান্দ্রত মনওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রি। িারন্দ্রতর িহরেপুর মেন্দ্রে মিোোরা-ঈর্শ্রদী পর্ মন্ত 

িঞ্চালন লাইন ও উপন্দ্রেে বনে মান্দ্রণর োয শুরু হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

আো েরবি, ২০১৩ িান্দ্রলর শুরুন্দ্রত িারত মেন্দ্রে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনা র্ান্দ্রি।  

মনপাল ও ভূটান মেন্দ্রে যল বিদ্যুৎ আেদাবনর বিষয়টিও পরীক্ষা-বনরীক্ষা েরা হন্দ্রি।   

বিদ্যুৎ উৎপাদন িাোন্দ্রনার উন্দ্রযাগগুন্দ্রলা িাস্তিায়ন্দ্রনর পাোপাবে আেরা িঞ্চালন ও বিতরণ লাইনও স্থাপন েরবি।  

বিদ্যুৎ মিক্টন্দ্ররর োবিত উন্নয়ন বনবিত েরার লন্দ্রক্ষু পবরচালন, ব্যিস্থাপনা ও দক্ষতা বৃবদ্ধন্দ্রেও গুরুত্ব মদওয়া হন্দ্রি।  

২০৩০ িাল পর্ মন্ত বিদ্যুন্দ্রতর চাবহদার আন্দ্রলান্দ্রে উৎপাদন, িঞ্চালন ও বিতরন্দ্রণর েহাপবরেল্পনা বনন্দ্রয় পাওয়ার মিক্টর 

োস্টার প্ল্ুান জ্তবরর োয চূোন্ত েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি।   

সুবধেন্ডলী,  

আপনারা যান্দ্রনন, এখন মদন্দ্রের োত্র অন্দ্রধ মে যনন্দ্রগাষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এন্দ্রিন্দ্রি। প্রবত িির বিদ্যুৎ চাবহদা প্রায় 

১০ েতাংে হান্দ্রর িােন্দ্রি। িরোর জ্বালাবনন্দ্রত মর্েবন িতুমবে বদন্দ্রি মতেবন মিাট-িে িি ধরন্দ্রনর গ্রাহেন্দ্রে বিদ্যুন্দ্রত িতুমবে বদন্দ্রি।  

বিদ্যুৎ ও গ্যাি ব্যিহান্দ্রর আোন্দ্রদরন্দ্রে আন্দ্ররা বেতব্যয়ী হন্দ্রত হন্দ্রি।  

বিদ্যুৎ িাশ্রন্দ্রয়র লন্দ্রক্ষু িরোর মদেব্যাপী বিনামূন্দ্রে ১ মোটি ৫ লাখ বিদ্যুৎ িাশ্রয়ী বিএফএল িাল্ব বিতরণ েন্দ্ররন্দ্রি। 

আপনারাও বনযস্ব িাশ্রয়ী পদন্দ্রক্ষপ বনন।  

আোন্দ্রদর েন্দ্রন রাখন্দ্রত হন্দ্রি, আেরা িাগ্যিানরা বিদ্যুৎ ব্যিহান্দ্রর িন্দ্রচতন হন্দ্রল বিদ্যুৎ সুবিধা িবঞ্চতরা িংন্দ্রর্াগ মপন্দ্রত 

পান্দ্রর। এন্দ্রত আপনার বিদ্যুৎ বিলও েন্দ্রে আিন্দ্রি। মদন্দ্রের িাবি মে উৎপাদনেীলতা িােন্দ্রি।  

সুবধবৃন্দ,  

িরোর পবরচালনার দাবয়ত্ব বনন্দ্রয় আেরা কৃবষ, মর্াগান্দ্রর্াগ, বেক্ষা, স্বাস্থু, তয প্রযুবক্ত, পল্লী উন্নয়ন িহ প্রবতটি খান্দ্রত 

ব্যাপে উন্নয়ন িাধন েন্দ্ররবি। যনগণ এিি উন্দ্রযান্দ্রগর সুফল মিাগ েরন্দ্রত শুরু েন্দ্ররন্দ্রি।  

কৃবষন্দ্রত িাম্পার ফলন হন্দ্রি। িতুমবে মূন্দ্রে িার, মিচ ও িীয িরিরাহ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। ১ মোটি ৮২ লাখ কৃবষ োে ম বিতরণ 

েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। এ িির ১২ হাযার মোটি টাো কৃবষ ঋণ মদওয়া হন্দ্রি। কৃষেরা তান্দ্রদর উৎপাবদত পন্দ্রের ন্যায্য মূে পান্দ্রি।  

 কৃষে িাই-মিানন্দ্রদর প্রবত অনুন্দ্ররাধ আপনারা মোন যবে মফন্দ্রল রাখন্দ্রিন না। প্রবতটি ইবঞ্চ যবে চাষািান্দ্রদর আওতায় 

আনুন। িন্দ্রি মাচ্চ পবরোণ ফিল ফলান্দ্রনার ব্যিস্থা বনন।  

মদন্দ্রের আেদাবন-রফতাবন িাবণযু, যনেবক্ত রফতাবন, মদবে-বিন্দ্রদবে বিবনন্দ্রয়াগ এিং মিিাখান্দ্রত আেরা লক্ষু অনুর্ায়ী 

এবগন্দ্রয় র্াবি।  

মিিরোবর খাতমুখী বেল্পনীবত প্রণয়ন েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। বেল্প বিবনন্দ্রয়াগ িােন্দ্রি।  

রফতাবন আন্দ্রয় এবপ্রল পর্ মন্ত ৪১ েতাংে প্রবৃবদ্ধ হন্দ্রয়ন্দ্রি। পাট, যাহায, ঔষধ িহ নতুন নতুন পে রফতাবন িােন্দ্রি।  

মে পর্ মন্ত পাঁচ োন্দ্রি মরবেন্দ্রটন্স আন্দ্রয় ১১ েতাংে প্রবৃবদ্ধ হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

িরোবর খান্দ্রত প্রায় আোই লাখ েে মিংস্থান হন্দ্রয়ন্দ্রি। বতনটি মযলায় ন্যােনাল িাবি মি েে মসূবচ চালু েন্দ্ররবি।  

যনগন্দ্রণর আয় মিন্দ্রেন্দ্রি। িয় ক্ষেতা মিন্দ্রেন্দ্রি। োোবপছু আয় ৮১৮ েলান্দ্রর উন্নীত হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

দবরদ্র্ু ও বনম্নআয়ন্দ্রিাগী যনগন্দ্রণর খায বনরাপিা বনবিত েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। িারান্দ্রদন্দ্রে ওএেএি, মরেন ও মফয়ার-প্রাইি 

োন্দ্রে মর োেন্দ্রে খাযেস্য বিতরণ েরা হন্দ্রি।  

িাোবযে বনরাপিা মিষ্টনী েে মসূচীর মক্ষত্র ও পবরোণ দ্যন্দ্রটাই িাোন্দ্রনা হন্দ্রয়ন্দ্রি। ৮২টি খান্দ্রত এ িহায়তা মদওয়া হন্দ্রি।  

িেে, মরল ও মনৌ মর্াগান্দ্রর্াগ খান্দ্রত ব্যাপে উন্নয়ন হন্দ্রি।  



টঙ্গী মরলিবিং-এ েহীদ আহিানউল্লাহ োস্টার উোল মিতু, চট্টগ্রান্দ্রে োহ আোনত মিতু, ঢাোয় েহীদ বুবদ্ধযীিী মিতু, 

মেেরায় সুলতানা োোল মিতু, িবরোন্দ্রল েহীদ আব্দুর রি মিরবনয়ািাত মিতু, োদারীপুন্দ্রর মেখপাো মিতু, হালুয়াঘান্দ্রট মিাগাই 

মিতু, বপন্দ্ররাযপুন্দ্রর নাবযরপুর মিতু, মগৌেনদীন্দ্রত পয়িারহাট মিতু, পাইেগািায় েয়রা মিতু বনে মাণ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। আন্দ্ররা িাতটি িে 

মিতুর বনে মাণ োয চলন্দ্রি।  

যয়ন্দ্রদিপুর-েদনপুর ঢাো িাইপাি িেে বনে মাণ েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

ঢাো-আবরচা িেেন্দ্রে চার মলন্দ্রন উন্নীত েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। ঢাো-চট্টগ্রাে েহািেে এিং যয়ন্দ্রদিপুর-েয়েনবিংহ িেেন্দ্রে ৪-

মলন্দ্রন উন্নীত েরা হন্দ্রি।  

ঢাো-নারায়ণগঞ্জ েমুুটার মেন িাবি মি চালু েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

ঢাোয় বিোনিন্দর মেন্দ্রে কুতুিখালী পর্ মন্ত ২৬ বেন্দ্রলাবেটার দীঘ ম এবলন্দ্রিন্দ্রটে এক্সন্দ্রপ্রিওন্দ্রয় বনে মাণ েরা হন্দ্রি।  

গুবলস্থান-র্াত্রািােী ফ্লাইওিার, কুবেল ফ্লাইওিার এিং ঢাো েুান্টনন্দ্রেন্দ্রন্টর বিতর বদন্দ্রয় বেরপুর মেন্দ্রে িনানী পর্ মন্ত 

ফ্লাইওিান্দ্ররর বনে মাণ োয চলন্দ্রি।  

পদ্মা মিতু বনে মান্দ্রণর লন্দ্রক্ষু বির্শ্ব্যাংে, যাপান, ইিলােী উন্নয়ন ব্যাংে ও এেীয় উন্নয়ন ব্যাংন্দ্রের িন্দ্রঙ্গ ২৩৫.৫ মোটি 

েলান্দ্ররর ঋণচুবক্ত হন্দ্রয়ন্দ্রি। েীঘ্রই মিতুর মূল বনে মাণ োয শুরু হন্দ্রি। মিতুটি বনবে মত হন্দ্রল দবক্ষণাঞ্চন্দ্রলর িান্দ্রে ঢাো ও পূি মাঞ্চন্দ্রলর 

দ্রুত মর্াগান্দ্রর্াগ বনবিত হন্দ্রি। মদন্দ্রের অে মনীবতন্দ্রত নতুন যুন্দ্রগর সূচনা েরন্দ্রি।   

আেরা োন্স এবেয়ান মরলওন্দ্রয় মনটওয়ান্দ্রেমর িান্দ্রে যুক্ত হওয়ার লন্দ্রক্ষু োয েরবি। মদাহাযারী মেন্দ্রে োয়ানোর 

িীোন্দ্রন্তর ঘুনদ্যে পর্ মন্ত ১২৮ বেন্দ্রলাবেটার মরললাইন বনে মাণ চলন্দ্রি।  

আেরা এেটি আধুবনে, যুন্দ্রগাপন্দ্রর্াগী ও োর্ মের বেক্ষানীবত প্রণয়ন েন্দ্ররবি। প্রােবেে ও োেবেে স্তন্দ্ররর িেল 

পাঠ্যপুস্তে বনন্দ্রয় ই-বুে চালু েন্দ্ররবি। পাঠ্যপুস্তেগুন্দ্রলা ওন্দ্রয়িিাইন্দ্রটও মদওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রি। োেবেে পর্ মায় পর্ মন্ত িেল বেক্ষােীন্দ্রে 

বিনামূন্দ্রে পাঠ্যপুস্তে মদওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রি। ৩০ লাখ বেক্ষােীন্দ্রে উপবৃবি মদওয়া হন্দ্রি।       

গ্রােীণ যনগন্দ্রণর স্বাস্থুন্দ্রিিার উন্নয়ন্দ্রন প্রায় ১১ হাযার েমুুবনটি বিবনে স্থাপন েরা হন্দ্রয়ন্দ্রি। িারান্দ্রদন্দ্রে িান্দ্রে ৪ 

হাযান্দ্রররও মিবে তয ও মিিান্দ্রেে মখালা হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

বির্শ্ব্যাপী অে মননবতে েন্দা, আন্তযমাবতে িাযান্দ্রর দ্র্ব্যমূন্দ্রের ঊর্ধ্মগবত, েেপ্রান্দ্রচু অবস্থরতা ইতুাবদ িেস্যা আোন্দ্রদর 

মোোবিলা েরন্দ্রত হন্দ্রি। তারপরও আেরা আেদাবন িাবেন্দ্রয়, শুল্ক-ের েবেন্দ্রয়, িতুমবে বদন্দ্রয়, েবনটবরং মযারদার েন্দ্রর দ্র্ব্যমূে 

যনগন্দ্রণর িয়ক্ষেতার েন্দ্রে মরন্দ্রখবি।  

এেটি মগাষ্ঠী মদন্দ্রের এ উন্নয়ন ও অগ্রগবত বিবিত েরার অপন্দ্রচষ্টা চলান্দ্রি। তারা আিার মদন্দ্রের িম্পদ লুটপাট েরার পে 

সৃবষ্ট েরন্দ্রত চায়। তান্দ্রদর বিরুন্দ্রদ্ধ আপনান্দ্রদর িতেম োেন্দ্রত হন্দ্রি। ব্যিিায়ী, বেল্পপবত, কৃষে-শ্রবেে-মপোযীিী িেলন্দ্রে তান্দ্রদর 

হীন মচষ্টার বিরুন্দ্রদ্ধ িরি হন্দ্রত হন্দ্রি।  

সুবধেন্ডলী,  

িাংলান্দ্রদে িি বদে মেন্দ্রে এেটি অতুন্ত িম্ভািনােয় মদে। িি মোন্দ্রলর িি মন্দ্রশ্রষ্ঠ িাঙাবল যাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু মেখ 

মুবযবুর রহোন এই িম্ভািনান্দ্রে োন্দ্রয লাবগন্দ্রয় এেটি সুখী-িমৃদ্ধ মিানার িাংলা গেন্দ্রত মচন্দ্রয়বিন্দ্রলন। আেরা িঙ্গিন্ধুর স্বন্দ্রের মিই 

মিানার িাংলা গেন্দ্রত চাই। মর্খান্দ্রন ক্ষুধা ও দাবরদ্র্ু োেন্দ্রি না। িাংলান্দ্রদে এেটি বেবক্ষত যাবত বহন্দ্রিন্দ্রি গন্দ্রে উঠন্দ্রি। এেটি 

আত্মের্ মাদােীল যাবত বহন্দ্রিন্দ্রি বিন্দ্রর্শ্র বুন্দ্রে োো উঁচু েন্দ্রর দাঁোন্দ্রি। আসুন, ক্ষুধা, দাবরদ্র্ু, িন্ত্রাি ও দ্যনীবত মুক্ত আধুবনে, 

গণতাবন্ত্রে, বেবক্ষত ও প্রযুবক্ত িমৃদ্ধ, োবন্তপূণ ম িাংলান্দ্রদে গন্দ্রে তুবল।  

আপনান্দ্রদর িেলন্দ্রে ধন্যিাদ যাবনন্দ্রয় এখান্দ্রনই আোর িক্তব্য মেষ েরবি।  

             

মখাদা হান্দ্রফয।  

যয় িাংলা, যয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলান্দ্রদে বচরযীিী মহাে।  

... 


