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ভবসভমল্লাভহর রাহমাভনর রাভহম 

 

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ  

উপভস্থত সুভধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।   

হযরত শাহ্জালাল (রাাঃ) এর স্মৃভতভবজভিত পূণ্যভূভম ভসলললটর শেঞ্চুগলঞ্জ তাঁরই নামানুসালর ‘শাহজালাল সার কারখানার’ 

ভিভিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠালন সবাইলক শুলিচ্ছা জানাভচ্ছ।  

আর একভদন পর স্বাধীনতা ও জাতীয় ভদবস। আভম শ্রদ্ধা জানাভচ্ছ মহান মুভিযুলদ্ধর ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ ভনয চাভতত 

মালবানলক। শ্রদ্ধা জানাভচ্ছ সব চকাললর সব চলশ্রষ্ঠ বাঙাভল জাভতর ভপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুভজবুর রহমান এবং জাতীয় ৈার শনতার প্রভত। 

সমলবতনা জানাভচ্ছ যুদ্ধাহত মুভিলযাদ্ধা এবং শহীদ পভরবালরর সদস্যলদর।  

সুভধবৃন্দ,  

শেঞ্চুগলঞ্জ ন্যাৈারাল গ্যাস োর্ট চলাইজার েযাক্টভর ভলভমলটড নালম শদলশর প্রথম ইউভরয়া সার কারখানা স্থাভপত হয় ১৯৬১ 

সালল। এই কারখানার বাভষ চক উৎপাদন ক্ষমতা ভিল ১ লাখ ৬ হাজার শমভিক টন।  

দীর্ চভদন উৎপাদন প্রভিয়ায় থাকার েলল কারখানার্ট জরাজীণ চ হলয় পলিভিল। েলল এর উৎপাদন ক্ষমতা মারাত্মকিালব 

কলম যায়। পাশাপাভশ এর্ট ৈালালনার জন্য জ্বালাভন ব্যয় বৃভদ্ধ পায়। েলল সালরর উৎপাদন খরৈ অলনক শবলি যায়।  

এই কারখানার জায়গায় একর্ট আধুভনক এবং পভরলবশবান্ধব সার কারখানা স্থাপলনর প্রলয়াজনীয়তা শদখা শদয় বহু 

আলগই। ভকন্তু শকান সরকারই এর্ট ভনম চালণর শকান উলযাগ গ্রহণ কলরভন।  

আমরা সরকার পভরৈালনার দাভয়ত্ব গ্রহলণর পর প্রকল্পর্ট বাস্তবায়লনর উলযাগ গ্রহণ কভর। যার েলশ্রুভতলত আজলকর এই 

ভিভিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান।  

আজলক এই প্রকল্পর্ট বাস্তবায়লনর কাজ শুরুর মধ্য ভদলয় এ অঞ্চললর জনগলণর দীর্ চভদলনর স্বপ্ন পূরণ হল। পাশাপাভশ শদলশর 

ইউভরয়া সালরর ৈাভহদার একর্ট উলল্লখলযাগ্য অংশ এ কারখানা শথলক সরবরাহ করা সম্ভব হলব।  

এখালন চদভনক ১ হাজার ৭৬০ শমভিক টন অথ চাৎ বিলর প্রায় ৫ লাখ ৮১ হাজার শমভিক টন সার উৎপাভদত হলব।  

আমালদর সীভমত কৃভষ জভম শথলক প্রায় ১৬ শকার্ট মানুলষর খাবার শযাগান ভদলত হলচ্ছ। তার উপর নদী িাঙন, বাভির্র, 

কলকারখানা ও রাস্তার্াট ভনম চালণর েলল আবাভদ জভমর পভরমাণ ভদন ভদন কলম যালচ্ছ।  

েলল কম জভমলত আমালদর শবভশ পভরমাণ েসল উৎপাদন করলত হলব। আধুভনক কৃভষর অন্যতম উপকরণ হলচ্ছ 

রাসায়ভনক সার। ভবলদশ শথলক সার আমদাভন কলর আমালদর ৈাভহদা শমটালনা সম্ভব নয়।  

বতচমালন শদলশ শমাট ৬র্ট ইউভরয়া সার কারখানার রলয়লি। ভকন্তু সবগুললাই শবশ পুরালনা হলয় শগলি। েলল এগুললার 

উৎপাদন ক্ষমতা ভদন ভদন হ্রাস পালচ্ছ।  

ৈাভহদা শমটালনার জন্য বতচমালন চবলদভশক মুদ্রা খরৈ কলর ভবলদশ শথলক প্রভত বির প্রায় ১৫ শথলক ২০ লাখ শমর্টক টন 

ইউভরয়া সার আমদাভন করলত হলচ্ছ।  

আমরা আশা করভি শাহজালাল সার কারখানা ৈালু হলল প্রায় ৬ লাখ শমভিক টন সার আমদাভন কমলব। আমরা আরও 

ভতনর্ট সার কারখানা ভনম চালণর উলযাগ ভনলয়ভি।  



সুভধবৃন্দ,  

মানুলষর কম চসংস্থান এবং শদলশর সাভব চক উন্নয়লনর জন্য শদলশ ভশল্প-কাখানা স্থাপলনর শকান ভবকল্প শনই।    

সব চকাললর সব চলশ্রষ্ঠ বাঙাভল, জাভতর ভপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুভজবুর রহমান ১৯৫৬ সালল যুিফ্রন্ট সরকালরর ভশল্প মন্ত্রী 

থাকাবস্থায় এলদলশর ভশল্পখালতর উন্নয়লনর ভৈমত্মা কলরভিললন।  

বতচমান গণতাভন্ত্রক সরকার জাভতর ভপতার শস স্বপ্ন বাস্তলব রূপ ভদলত ভনরলসিালব কাজ কলর যালচ্ছ।  

আমরা ১৯৯৬-২০০১ শময়ালদ ভশল্পখালত ব্যাপক উন্নয়ন কায চিম শুরু কলরভিলাম। ভকন্তু ২০০১ সালল সরকার পভরবতচলনর 

েলল শস ধারাকাভহকতা বজায় থালকভন। বরং আমালদর শরলখ যাওয়া ভবভিন্ন প্রকলল্পর বাস্তবায়ন বন্ধ কলর শদওয়া হয়।  

পাশাপাভশ ভবএনভপ-জামাত শজাট সরকার আদমজী জুট ভমলস, ভবভসআইভস’র ৮র্ট কারখানাসহ অসংখ্য ভশল্প প্রভতষ্ঠান 

বন্ধ কলর শদয়।  

২০০৯ সালল পুনরায় দাভয়ত্ব শনওয়ার পর আমরা বন্ধ হলয় যাওয়া কারখানাগুললা পুনরায় ৈালু করার উলযাগ শনই।  

ইলতামলধ্যই ৈট্টগালমর একর্ট শকভমকযাল কারখানা, খুলনায় ভপপলস জুট ভমলস এবং ভসরাজগলঞ্জর কওভম জুট ভমলসসহ 

আমরা শবশ কলয়কর্ট কারখানা নতুনিালব ৈালু কলরভি।  

শদলশ সরকাভর-শবসরকাভর খালত ভশল্প স্থাপন উৎসাভহত করার জন্য আমরা ভশল্প নীভত ২০১০ প্রণয়ন কলরভি  

উপভস্থত সুভধবৃন্দ,  

ৈীন সরকালরর সহলযাভগতায় প্রায় ৩ হাজার ৯৮৬ শকার্ট টাকা চবলদভশক ঋণসহ শমাট ৫ হাজার ৪০৯ শকার্ট টাকা ব্যলয় এই 

গ্রানুলার ইউভরয়া সার কারখানা প্রকল্পর্ট বাস্তবায়ন উলবাধন  করা হলচ্ছ।  

প্রকল্পর্টর অথ চায়লনর জন্য বাংলালদশ সরকালরর সালথ ৈীলনর এভিম ব্যাংলকর শমাট ৫৬০ ভমভলয়ন মাভকচন ডলালরর ঋণ 

চুভি স্বাক্ষভরত হলয়লি।  

২০১০ সাললর মাৈ চ মালস আমার ৈীন সেলরর সময় শাহ্জালাল সার কারখানা ভনম চালণর জন্য ৈীন সরকালরর সলঙ্গ একর্ট 

শফ্রমওয়াকচ চুভি স্বাক্ষভরত হয়। এরই ধারাবাভহকতায় ৈীন ১ হাজার িয়শ ভমভলয়ন RMB ইউয়ান প্রদালনর প্রভতশ্রুভত শদয়। চুভি 

অনুযায়ী প্রকল্পর্টর বাস্তবায়ন কাজ ৩৮ মালস শশষ হলব।  

এ সার কারখানার্ট বাস্তবায়লনর এ পয চালয় আনলত যারা সহায়তা কলরলিন, তাঁলদর সকললক আভম আজলকর এই শুিভদলন 

আন্তভরক অভিনন্দন জানাভচ্ছ।  

I specially thank the people and government of the Peoples Republic of 

China for their active cooperation in setting up such a big fertilizer factory 

in Bangladesh.  

আমরা ২০২১ সালল স্বাধীনতার সুবণ চজয়ন্তীলত বাংলালদশলক একর্ট হলব ক্ষুধা, দাভরদ্রয, সন্ত্রাস ও দুনীভতমুি শসানার বাংলা 

ভহলসলব গলি তুললত ৈাই। বাংলালদশ হলব জ্ঞান-ভবজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুভিলত অগ্রসর ভডভজটাল বাংলালদশ।  

‘শাহজালাল সার কারখানার’ সেল বাস্তবায়ন প্রতযাশা করভি এবং সবাইলক আবারও আন্তভরক ধন্যবাদ জানাভচ্ছ।  

শখাদা হালেজ ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলালদশ ভৈরজীবী শহাক।  

... 


