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“শেখ হাসিনার উদ্যাগ-ঘদ্র ঘদ্র সিদ্যুৎ” 
 
 

 

 

স্বাধীনতার মহান স্থপসত, মুসিযুদ্ের িি বাসধনায়ক, িি বকাদ্ের িি বদ্েষ্ঠ িাঙাসে জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর 

রহমাদ্নর ৪৬ তম োহাদত িাসষ বকী আজ। শোকািহ ১৫ই আগস্ট। জাতীয় শোক সদিি। জাসতর জন্য কেঙ্কময় এক 

সদন। ১৯৭৫ িাদ্ের ১৫ আগস্ট জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান োহাদাত িরণ কদ্রন। একই িাদ্ে েহীদ হন 

িঙ্গমাতা শেখ ফসজোতুন শনছা মুসজি, পুত্র শেখ কামাে, শেখ জামাে, সেশুপুত্র শেখ রাদ্িে, নিপসরনীতা পুত্রিধূগণিহ 

সনকট আত্মীয় অদ্নদ্ক। এমন ঘটনা পৃসেিীর ইসতহাদ্ি সিরে।   তাই জাসত গভীর শিদনা ও েোর িদ্ঙ্গ সদনটিদ্ক জাতীয় 

শোক সদিি সহিাদ্ি পােন করদ্ছ।  
 

শমৌেভীিাজার পল্লী সিদ্যুৎ িসমসতর িকে স্তদ্রর কম বকতবা কম বচারী আজদ্কর এই সদনদ্ক শোক আর েোভদ্র স্মরণ 

করদ্ছ। একই িাদ্ে  শোক সদিদ্ি জাসতর জনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান ও তাঁর পসরিাদ্রর িকে েহীদ্দর প্রসত 

গভীর েো সনদ্িদন ও মহান আল্লাহতায়াোর সনকট তাঁদ্দর রুদ্হর মাগসফরাত কামনা করসছ। 
 

বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে ববদ্যুৎ সরবরালে গুরুত্বালরাপ কলর বলেবিলেন, “ববদ্যুৎ িাড়া ককান কাজ েয় না, বকন্তু কেলের 

জনসংখ্যার েতকরা ১৫ ভাগ কোক কে েেলরর অবিবাসী কসখালন ববদ্যুৎ সরবরালের ব্যবস্থা থাবকলেও েতকরা ৮৫ 

জলনর বাসস্থান গ্রালে ববদ্যুৎ নাই। ... গ্রালে গ্রালে ববদ্যুৎ সরবরাে কবরলত েইলব। ইোর ফলে গ্রাে বাংোর সব বলেলে 

উন্নবত েইলব। বন্যা বনয়ন্ত্রণ ও গ্রালে গ্রালে ববদ্যুৎ চালু কবরলত পাবরলে কলয়ক বিলরর েলে আর ববলেে েইলত খাদ্য 

আেোবন কবরলত েইলব না (দেবনক ইলেফাক, ১১/০৭/১৯৭৫)।” জাবতর বপতার সুদূরপ্রসারী এ বচন্তা ভাবনার 

িারাবাবেকতায় এই মহান শনতার আত্মার প্রসত গভীর েো সনদ্িদন কদ্র শমৌেভীিাজার পল্লী সিদ্যুৎ িসমসত সনম্নিসণ বত 

কার্ বাসদ ইদ্তামদ্ে িম্পন্ন কদ্রদ্ছ। 
 

দ্যদ্র্ বাদ্গ আদ্োর শগসরো : গ্রাদ্মর প্রতুন্ত অঞ্চে পর্ বন্ত সনরিসিন্ন সিদ্যুৎ িরিরাহ এিং স্বল্প িমদ্য় সিদ্যুৎ সিভ্রাট 

সনরিদ্নর েক্ষ্ু সনদ্য় অত্র পসিি কর্তবক সিগত ০১ (এক) িৎির র্ািত ৪২ টি আদ্োর শগসরো টীম গঠদ্ণর মােদ্ম কাজ 

কদ্র র্াদ্ি। র্ার কারদ্ণ স্বল্প িমদ্য় গ্রাহক প্রাদ্ন্ত সগদ্য় সিদ্যুৎ  িংক্রান্ত শর্ শকান িমস্যা সচসিত কদ্র দ্রুত িমাধাদ্নর 

ব্যিস্থা করা হদ্ি। দ্রুততম িমদ্য়র মদ্ে সিদ্যুৎ িংদ্র্াগ প্রদানিহ জরুরী পসরসস্থসত শমাকাদ্িোর জন্য  প্রসতটি শজানাে 

অসফিিহ িকে অসভদ্র্াগ শকদ্ে প্রদ্য়াজনীয় পসরমাণ ট্রান্সফরমার, সমটার, তার ইতুাসদ বিদ্যুসতক িরঞ্জাম মজুদ রাখা 

হদ্য়দ্ছ। শর্ শকান এোকায় সিদ্যুৎ সিভ্রাট হদ্ে দ্রুততার িাদ্ে িমাধান এিং গ্রাহক প্রাদ্ন্ত প্রতুাসেত শিিা সনসিত ও 

সনসি বঘ্ন রাখার েক্ষ্ু সনদ্য় িকেদ্ক শিিা প্রদাদ্নর উদ্েদ্ে সনদ্য় িসমসতদ্ত ০৮ ঘন্টা ব্যাপী ০৩ সেফদ্ট কাজ করার জন্য 

টীম গঠণ করা হদ্য়দ্ছ এিং টীমগুসে সদিারাসত্র সনরেিভাদ্ি কাজ কদ্র র্াদ্ি। 

  
 

আদ্োর শফসরওয়াো :  “মুসজি িষ ব” উপেদ্ক্ষ্ দ্রুত,  দূণীসতমুি ও হয়রাণীসিহীন িংদ্র্াগ প্রদান ও গ্রাহক শিিা প্রদাদ্নর 

উদ্েে সনদ্য় অত্র পসিি কর্তবক “আদ্োর শফসরওয়াো” কম বসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কম বসূচীদ্ক আদ্রা শিগিান করার 

েদ্ক্ষ্ু গ্রাদ্মর িাধারণ গ্রাহকদ্দর শদারদ্গাড়ায় সগদ্য় িংদ্র্াদ্গর আদ্িদন গ্রহণ, ওয়ুাসরং িম্পন্নকরণ, সিসি গ্রহণ কদ্র 

িংদ্র্াগ প্রদান করা হদ্ি। স্বল্প িমদ্য় সিদ্যুৎ িংদ্র্াগ সনসিত করা হদ্ি র্া িি বমহদ্ে প্রেংসিত। র্ার কারদ্ণ গ্রাহক 

হয়রাণীিহ দাোেদ্দর শদৌরাত্ম হ্রাি শপদ্য়দ্ছ। 
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েতভাগ সিদ্যুতায়ন :  “শেখ হাসিনার উদ্যাগ-ঘদ্র ঘদ্র সিদ্যুৎ” এই প্রসতপাযদ্ক অনুিরণ কদ্র িাংোদ্দে পল্লী 

সিদ্যুতায়ন শিাদ্ি বর িম্মাসনত শচয়ারম্যান কেজর কজনালরে েঈন উবিন (অবঃ) েলোেলয়র ববেষ্ট কনতৃলত্ব  কেৌেভীিাজার 

পল্লী সিদ্যুৎ িসমসতর আওতাধীন ০৭ (িাত) টি উপদ্জো ইদ্তামদ্ে েতভাগ সিদ্যুতায়ন কাজ িম্পন্ন হদ্য়দ্ছ। িতবমান 

িরকাদ্রর আমদ্ে অত্র িসমসতর আওতাধীন ০৭ টি উপদ্জোয় 5,710 সকিঃসমিঃ োইন সনম বাণ কদ্র ২,65,48৮ জন 

গ্রাহকদ্ক সিদ্যুৎ িংদ্র্াগ প্রদান করা হদ্য়দ্ছ। িতবমাদ্ন শমৌেভীিাজার পসিদ্ির শমাট গ্রাহক িংখ্যা 4,10,438 জন। 

মুসজি েতিদ্ষ ব গৃহহীনদ্দর মদ্ে গৃহ সিতরণ ও সিদ্যুৎ সুসিধা প্রদান করা : জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান-

এর স্বপ্ন িাস্তিায়দ্নর েদ্ক্ষ্ু মুসজি েতিদ্ষ ব “িাংোদ্দদ্ের একজন মানুষও গৃহহীন োকদ্ি না” এ উপপাযদ্ক িামদ্ন 

শরদ্খ শমৌেভীিাজার পল্লী সিদ্যুৎ িসমসতর কম বকতবাদ্দর ব্যসিগত অনুদাদ্ন একজন গৃহহীনদ্ক গৃহ সনম বাণ কদ্র উপহার 

প্রদান করা হদ্য়দ্ছ। মুসজি েতিষ ব উপেদ্ক্ষ্ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সহদ্িদ্ি ভুসমহীনদ্দর মদ্ে গৃহ প্রদাদ্নর েদ্ক্ষ্ু 

িরকারী কম বসূচীর অংে সহদ্িদ্ি শমৌেভীিাজার শজোর িকে উপদ্জোয় ইদ্তামদ্ে শর্ িকে গৃহ সনসম বত হদ্য়দ্ছ শি 

িকে গৃদ্হ অত্র পসিদ্ির সনজস্ব অে বায়দ্ন বিদ্যুসতক োইন সনম বাণ, ট্রান্ িফরমার উদ্তােন ও বিদ্যুসতক ওয়ুাসরং কাজ 

িম্পন্ন কদ্র সিদ্যুৎ িংদ্র্াগ প্রদান করা হদ্য়দ্ছ। এছাড়াও উি কম বসূচীর আওতায় শর্ িকে গৃহ সনম বাণাধীন অিস্থায় 

আদ্ছ শি িকে গৃদ্হও সনম বাণ কাজ িম্পদ্ন্নর িাদ্ে িাদ্ে অত্র পসিদ্ির সনজস্ব অে বায়দ্ন ওয়ুাসরং কাজ িম্পন্ন কদ্র 

সিদ্যুৎ িংদ্র্াগ প্রদান করা হদ্ি।  

িঙ্গিন্ধুর 46 তম োহাদাত িাসষ বকী উপেদ্ক্ষ্ খায সিতরণ কম বসূচী : হাজার িছদ্রর শেষ্ঠ িাঙাসে, স্বাধীনতার মহান 

স্থপসত জাসতর জনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাদ্নর 46 তম োহাদাত িাসষ বকী ও জাতীয় শোক সদিি উপেদ্ক্ষ্ 

িাংোদ্দে পল্লী সিদ্যুতায়ন শিাি ব কর্তবক িারাদ্দদ্ে এক েক্ষ্ গরীি, দ্যিঃস্থ ও হতদসরদ্র মানুষদ্ক খায িহায়তা প্রদান করা 

হদ্ি। তারই ধারািাসহকতায় শমৌেভীিাজার পল্লী সিদ্যুৎ িসমসত কর্তবক অত্র শজোর 1250 জন গরীি, দ্যিঃস্থ ও হতদসরদ্র 

মানুষদ্ক উপহার সহদ্িদ্ি খায িহায়তা প্রদান করা হদ্য়দ্ছ।  

আগস্ট ‘২০২১ এর মদ্ে িকদ্ের ঘদ্র সিদ্যুৎ িংদ্র্াগ প্রদান : অত্র পসিি-এর আওতাধীন সকছু সকছু এোকায় নতুন 

িাড়ীঘর বতরী হওয়ায় শি িকে এোকায় ০১/০২ শপাে স্থাপন পূি বক আগামী ৩১ আগদ্স্টর মদ্ে ঘদ্র ঘদ্র সিদ্যুৎ 

সনসিতকরদ্ণর েদ্ক্ষ্ু মাইসকং, সেফদ্েট সিতরণ, ব্যানার স্থাপন,স্ক্রেিাদ্র এিং শফইি বুদ্ক সিজ্ঞাপদ্নর মােদ্ম র্ারা 

এখনও আদ্িদন কদ্রনসন তাদ্দর আদ্িদন গ্রহণ কদ্র িংদ্র্াগ প্রদান কার্ বক্রম অব্যাহত আদ্ছ।  

 

আগস্ট মাদ্ি সনরিসিন্ন সিদ্যুৎ িরিরাহ :  জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাদ্নর ৪৬ তম োহাদাত িাসষ বকীদ্ত 

আগস্ট মািদ্ক িদ্ি বাচ্চ গুরুত্ব সদদ্য় িকে শেণীর গ্রাহকগণদ্ক সনরিসিন্ন সিদ্যুৎ িরিরাহ করার েদ্ক্ষ্ু রাইট অি ওদ্য়, 

কাদ্জর স্বাদ্ে ব োটিাউন প্রদান িহ িকে  প্রকার োইন রক্ষ্নাদ্িক্ষ্ণ কাজ িন্ধ রাখা হদ্য়দ্ছ। এছাড়া শর্ শকান জরুরী 

পসরসস্থসতদ্ত সনরিসিন্ন সিদ্যুৎ িরিরাদ্হর েদ্ক্ষ্ু প্রসতটি শজানাে অসফিিহ িকে অসভদ্র্াগ শকদ্ে প্রদ্য়াজনীয় পসরমাণ 

ট্রান্সফরমার, সমটার, তার ইতুাসদ বিদ্যুসতক িরঞ্জাম মজুদ রাখা হদ্য়দ্ছ র্াদ্ত শকান ধরদ্নর সিদ্যুৎ সিভ্রাট শদখা সদদ্ে তা 

দ্রুততার িাদ্ে ত্রুটি সনরিন কদ্র স্বল্প িমদ্য় সিদ্যুৎ িরিরাহ চালূ করা র্ায়। 

 

 

 

সনয়সমত সিদ্যুৎ সিে পসরদ্োধ কদ্র িসমসতর কাদ্জ িহদ্র্াসগতা করুন 

 

 

 


