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মুজিব বর্ষ েই ম ৌলভীবািার পজবস শতভাগ জবদ্যুতাজিত 

 

   
 

এক সাগর রক্তের বিবিমক্তে আমরা স্বাধীিতা অর্জি কক্তরবি। িাঙ্গাবির হার্ার িিক্তরর পরাধীিতার শৃংখি, গগািামীর বর্বির গেক্তঙ্গ 

স্বাধীিতার িাি সূক্তয জর রক্তের সাক্তে বমক্তে আক্তি বিে িাখ েহীক্তের রে, দুই িাখ মা গিাক্তির সম্ভ্রম হারাক্তিার গিেিা এিৃং বিপুি সম্পে ক্ষবতর 

মাশুি। বিক্তের অন্য গকাক্তিা র্াবত, অন্য গকাক্তিা গেক্তের স্বাধীিতা অর্জক্তি এত তযাক্তগর িবর্র ইবতহাক্তস বিরি এিৃং অিন্য। 

 

একাত্তক্তর স্বাধীিতার মহািােক িঙ্গিন্ধু গেখ মুবর্বুর রহমাক্তির গিতৃক্তে আমরা একটি স্বতন্ত্র গেে গপক্তেবি, আর তারই কন্যা প্রধািমন্ত্রী গেখ 

হাবসিার গিতৃক্তে গক্তে উঠক্তি সমৃদ্ধ িাৃংিাক্তেে।  ২০২১ সাক্তির ২৬ গে মার্ জ স্বাধীিতার  সুির্ জ র্যন়্তী উেযাপি হক্তত যাক্তে।  

 

মহাি স্বাধীিতা বেিক্তস িাৃংিার এ মাটি মুবের র্ন্য প্রার্ গেো ৩০ িাখ েহীেক্তক শ্রদ্ধােক্তর স্মরর্ কক্তর  বিবেন্ন কম জসূবর্র মক্তে বেক্তে পািি 

করক্তি গেেিাসী স্বাধীিতার সুির্ জর্েন্তী। গেক্তের সকি েহীে গিেীগুক্তিা েক্তর উক্তঠক্তি শ্রদ্ধার ফুক্তি। গমৌিেীিার্ার পল্লী বিদুযৎ সবমবতর সকি 

স্তক্তরর কম জকতজা এিৃং কম জর্ারীরা এ উপিক্তক্ষ েহীে বমিাক্তর শ্রদ্ধািিী প্রোি কক্তরি। 

 

োবরদ্র্য আর দুক্তয জাক্তগর িাৃংিাক্তেে এখি স্বক্তপান্নত গেে গেক্তক উন্নেিেীি িাৃংিাক্তেে-এ উন্নীত হক্তেক্তি এিৃং আমরা  বিক্তর্ক্তেরক্তক ময জাো সম্পন্ন 

র্াবত বহক্তসক্তি গক্ত ় তুিক্তত গপক্তরবি। তাই কবি সুকাক্তন্তর োষাে ‘োিাে িাৃংিাক্তেে, এ পৃবেিী অিাক তাবকক্তে রে; র্ক্তি পুক্তে মক্তর িারখার, 

তবুও মাো গিাোিার িে।’ িাোবিক্তক কখক্তিা েবমক্তে রাখা যােবি িক্তিই িাৃংিাক্তেে বিক্তে আর্ উন্নেক্তির গরাি মক্ত ি! সমৃবদ্ধর অেম্য 

অগ্রযািার পক্তে রক্তেক্তি িাৃংিাক্তেে। গর্তাবন্ত্রক রাষ্ট্র বহক্তসক্তি িাৃংিাক্তেক্তের অগ্রযািার কো ধ্ববিত হক্তে আর্ গেক্তের মাটি গপবরক্তে বিক্তেক্তের 

সকি স্থাক্তি। অে জনিবতক প্রবৃবদ্ধ, স্বাস্থয, বেক্ষা, িারীর ক্ষমতােি, মাোবপছু আে বৃবদ্ধসহ আে জ-সামাবর্ক প্রবতটি সূর্ক্তক িাৃংিাক্তেে গয অগ্রগবত 

গত কক্তেক িিক্তর অর্জি কক্তরক্তি, উন্নেক্তির গসই ধারা অব্যাহত রক্তেক্তি।  
 

র্াবতসৃংঘ গঘাবষত ‘গেকসই উন্নেি অবেষ্ট ২০৩০’ অর্জিসহ ২০৪১ সাক্তির মক্তে গেেক্তক উন্নত-সমৃদ্ধ গেক্তে পবরর্ত করা এসি 

মহাপবরকপিার উক্তেশ্য। গেক্তের র্িগর্ ইতঃমক্তে সরকাক্তরর উন্নেি পবরকপিার সুফি গপক্তত শুরু কক্তরক্তি। ধারািাবহক অে জনিবতক প্রবৃবদ্ধ 

অর্জি, স্বাস্থয, বেক্ষা, িারীর ক্ষমতােি, মাোবপছু আে বৃবদ্ধসহ আে জসামাবর্ক প্রবতটি সূর্ক্তক এবগক্তে যাক্তে িাৃংিাক্তেে। 

উন্নেক্তির এ অগ্রযািা অব্যাহত োকক্তি ২০৪১ সাক্তির মক্তেই িাৃংিাক্তেে বিক্তে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ গেক্তে পবরর্ত হক্তি । তক্তি উন্নেিক্তক এবগক্তে 

বিক্তত সকক্তির সহক্তযাবগতা, সততার সাক্তে স্ব স্ব োবেে পািি এিৃং আন্তবরকতার একান্ত প্রক্তোর্ি। িাক্তখা েহীক্তের আত্মতযাক্তগর বিবিমক্তে 

অবর্জত স্বাধীিতার সুফি র্িগক্তর্র গোরক্তগাোে গপৌৌঁক্তি বেক্তত সবিবিত প্রক্তর্ষ্টার অন্য গকাি বিকপ গিই। 

 

িাৃংিাক্তেক্তের মহাি স্থপবত র্াতীর র্িক িঙ্গিন্ধু গেখ মুবর্বুর রহমাি-এর এই স্বক্তের গসািার িাৃংিাক্তেে গোর উক্তযাগক্তক ফিপ্রসূ করার 

র্ন্য িাৃংিাক্তেে পল্লী বিদুযতােি গিা জ তো সকি পল্লী বিদুযৎ সবমবত সবিবিত প্রক্তর্ষ্টার মােক্তম মুবর্ি েতিষ জ  উপিক্তক্ষ েতোগ 

বিদুযতােক্তির মােক্তম আর্ িাৃংিার প্রবতটি ঘক্তর বিদুযক্ততর আক্তিা গপৌক্তি বেক্তে গ্রামীি র্িপক্তে সকক্তির মুক্তখ হাবস ফুোক্তিার কাক্তর্ ব্রত 

রক্তেক্তিি।  
 

স্বাধীিতার স্থপবত র্াবতর বপতা িঙ্গিন্ধু গেখ মুবর্বুর রহমাক্তির গিতৃক্তে ১৯৭২ সাক্তি রবর্ত মহাি সৃংবিধাক্তির ১৬িৃং অনুক্তেক্তে “িগর ও গ্রামাঞ্চক্তির 

র্ীিিযািার মাক্তির বিষম্য ক্রমাগতোক্তি দূর করার উক্তেক্তশ্য কৃবষ বিপ্লক্তির বিকাে, গ্রামাঞ্চক্তি বিদুযতীকরক্তর্র ব্যিস্থা, কুটির বেপ ও অন্যান্য বেক্তপর 

বিকাে এিৃং বেক্ষা, গযাগাক্তযাগ-ব্যিস্থা ও র্িস্বাক্তস্থযর উন্নেক্তির মােক্তম গ্রামাঞ্চক্তির আমূি রূপান্তর সাধক্তির র্ন্য রাষ্ট্র কায জকর ব্যিস্থা গ্রহর্ করক্তিি” 

মক্তম জ অঙ্গীকার করা হক্তেক্তি। িঙ্গিন্ধু পল্লী অঞ্চক্তি বিদুযৎ সরিরাক্তহ গুরুোক্তরাপ কক্তর িক্তিবিক্তিি, “বিদুযৎ িাো গকাি কার্ হে িা, বকন্তু গেক্তের 

র্িসৃংখ্যার েতকরা ১৫ োগ গিাক গয েহক্তরর অবধিাসী গসখাক্তি বিদুযৎ সরিরাক্তহর ব্যিস্থা োবকক্তিও েতকরা ৮৫ র্ক্তির িাসস্থাি গ্রাক্তম বিদুযৎ 

িাই। ... গ্রাক্তম গ্রাক্তম বিদুযৎ সরিরাহ কবরক্তত হইক্তি। ইহার ফক্তি গ্রাম িাৃংিার সি জক্তক্ষক্তি উন্নবত হইক্তি। িন্যা বিেন্ত্রর্ ও গ্রাক্তম গ্রাক্তম বিদুযৎ র্ালু 

কবরক্তত পাবরক্তি কক্তেক িিক্তরর মক্তে আর বিক্তেে হইক্তত খায আমোবি কবরক্তত হইক্তি িা (বেবিক ইক্তত্তফাক, ১১/০৭/১৯৭৫)।” 

র্াবতর বপতার সুদূরপ্রসারী এ বর্ন্তা োিিার ধারািাবহকতাে তারই সুক্তযাগ্য কণ্যা গর্প্রর্াতন্ত্রী িাৃংিাক্তেে সরকাক্তরর মািিীে প্রধািমন্ত্রী র্িক্তিিী গেখ 

হাবসিা ট্রান্সফরক্তমটিে বি ারেীক্তপর মােক্তম বিদুযৎ, জ্বািািী ও খবির্ সম্পে বিষেক মািিীে উপক্তেষ্টা  . গতৌবফক-ই-এিাহী গর্ৌধুরী, িীর বিক্রম;  

বিদুযৎ, জ্বািািী ও খবির্ সম্পে বিষেক মন্ত্রর্ািক্তের মািিীে প্রবতমন্ত্রী র্িাি িসরুি হাবমে, এম বপ;  বিদুযৎ বিোক্তগর সবর্ি র্িাি গমাঃ হাবিবুর 

রহমাি মক্তহােে; বিদুযৎ বিোক্তগর সাক্তিক বসবিের সবর্ি  . আহক্তমে কােকাউস; বিদুযৎ বিোক্তগর সাক্তিক সবর্ি  . সুিতাি আহক্তমে ও িাৃংিাক্তেে 
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পল্লী বিদুযতােি গিাক্ত জর গর্োরম্যাি গমর্র গর্িাক্তরি মঈি উবেি (অিঃ) মক্তহােেসহ অন্যান্য কম জকতজাক্তের সমন্বক্তে একটি েক্ষ ও সৃবষ্টেীি েীম 

গঠর্ করক্তত গপক্তরক্তিি; যাক্তের সরাসবর বিক্তে জেিাে পল্লীর র্িগক্তর্র গোরক্তগাোে বিদুযৎ সুবিধা গপৌৌঁিাক্তিার িক্তক্ষয ৮০টি পল্লী বিদুযৎ সবমবত 

বিরিসোক্তি কার্ কক্তর যাক্তে।  
 

র্াবতর বপতার আর্ীিক্তির িাবিত স্বে িাস্তিােি ও গেক্তের বেপ বিপ্লি ঘোক্তিার মহাি প্রক্তর্ষ্টা বহক্তসক্তি ক্ষূদ্র্ ও মাঝারী বেপ উক্তযাোক্তের 

উৎসাহীতকরক্তর্র িক্তক্ষয িাৃংিাক্তেে পল্লী বিদুযতােি গিাক্ত জর মািিীে গর্োরম্যাি গমর্র গর্িাক্তরি মঈি উবেি (অিঃ) মক্তহােক্তের উদ্ভািিী উক্তযাক্তগ 

বেপ ও িাবর্বর্যক গ্রাহকক্তের ৫০ বকঃওঃ পয জন্ত ট্রান্সফরমার সরিরাহ ও ২ স্প্যাি িাইি বিিামূক্তে বিম জার্ কক্তর বেপ ও িাবর্বর্যক গ্রাহকক্তের 

সৃংক্তযাগ প্রোি করা হক্তে। ফিশ্রুবতক্তত বেপ ও িাবর্বর্যক প্রবতষ্ঠাক্তি সৃংক্তযাক্তগর হার পূক্তি জর তুিিাে প্রাে পাঁর্ গুি বৃবদ্ধ গপক্তে গেক্তে বেপ বিপ্লি সূর্ীত 

হক্তেক্তি এিৃং িহুমুখী কম জসৃংস্থাক্তির সৃবষ্ট হক্তেক্তি। সারাক্তেক্তের ন্যাে গমৌিেীিার্ার পল্লী বিদুযৎ সবমবতক্ততও এর দৃশ্যমাি প্রোি পবরিবক্ষত হক্তে। 

িাৃংিাক্তেে পল্লী বিদুযতােি গিাক্ত জর মািিীে গর্োরম্যাি মক্তহােক্তের এই যুগান্তকারী উদ্ভািিী উক্তযাগ বেপ সমৃদ্ধ িাৃংিাক্তেে বিবিম জাক্তর্ গর্ারাক্তিা 

ভুবমকা রাখক্তি।   
 

গমৌিেীিার্ার পল্লী বিদুযৎ সবমবতর আওতাে সের েপ্তরসহ ০৪টি গর্ািাি অবফস, ০১টি সাি গর্ািাি অবফস এিৃং ২৩ টি অবেক্তযাগ গকন্দ্র 

রক্তেক্তি। িতজমাক্তি অি সবমবতর গমাে কম জকতজা/ কম জর্ারীর সৃংখ্যা ৪৮২ র্ি।  
 

স্বাধীিতার মহাি স্থপবত র্াবতর র্িক িঙ্গিন্ধু গেখ মুবর্বুর রহমাি-এর গিতৃক্তে ১৯৭২ সাক্তি প্রর্ীত মহাি সৃংবিধাি গমাতাক্তিক িগর ও 

গ্রামাঞ্চক্তির মক্তে বিরার্মাি বিষম্য দূর করার উক্তেক্তশ্য এিৃং মািিীে প্রধািমন্ত্রী র্িক্তিিী গেষ হাবসিার মহতী উক্তযাগ ঘক্তর ঘক্তর বিদুযৎ 

কায জক্রম িাস্তিােক্তির িক্তক্ষয গমৌিেীিার্ার পল্লী বিদুযৎ সবমবতসহ ৮০টি পল্লী বিদুযৎ সবমবত প্রবতবিেত কার্ কক্তর যাক্তে। “গেখ হাবসিার 

উক্তযাগ ঘক্তর ঘক্তর বিদুযৎ”  এ মহতী স্বে িাস্তিােি প্রাে দ্বারপ্রাক্তন্ত। ইক্ততামক্তে গেক্তের প্রাে ৯৬ েতাৃংে এিাকা বিদুযতােি করা হক্তেক্তি। এত 

অপ সমক্তের মক্তে একটি গেক্তের েতোগ এিাকা বিদুযতােি করা পৃবেিীর ইবতহাক্তস বিরি। এই মহৎ ও বিোি কম জযক্তে বিক্তোবর্ত 

িাৃংিাক্তেে পল্লী বিদুযতােি গিা জ ও পল্লী বিদুযৎ সবমবতর কম জকতজা/ কম জর্ারীক্তের অিোি বর্রস্মরর্ীে হক্তে োকক্তি। গমৌিেীিার্ার  পল্লী 

বিদুযৎ সবমবতর কম জকতজা/ কম জর্ারীগর্ এই মহতী কম জকাক্তের অৃংেীোর হক্তত গপক্তর গবি জত ও আিবিত। গমৌিেীিার্ার পবিস-এর আওতাধীি 

০৭ টি উপক্তর্িা ইক্ততামক্তে েতোগ বিদুযতােি সম্পন্ন হওোে বিবেন্ন গশ্রর্ীর ৪,০২,০৪১ র্ি গ্রাহক বিদুযৎ সুবিধা গোগ করক্তিি। িতজমাি 

সরকাক্তরর বিরিবেন্ন ও মাি সিত বিদুযৎ সরিরাক্তহর িক্ষযমািা িাস্তিােক্তি গমৌিেীিার্ার পল্লী বিদুযৎ সবমবত ইক্ততামক্তে ১৪ টি উপক্তকন্দ্র 

বিম জার্ কক্তরক্তি যার গমাে ক্ষমতা ২২৫ এমবেএ। িতজমাক্তি অি সবমবতর বিদুযক্ততর সক্তি জাচ্চ র্াবহো ৯৫ গমঃওঃ। বিরিবেন্ন ও মাি সিত বিদুযৎ 

সরিরাক্তহর িক্তক্ষয কুিাউো সুইবর্ৃং গেেি ইক্ততামক্তে র্ালু করা হক্তেক্তি এিৃং শ্রীমঙ্গি উপক্তর্িাে একটি সুইবর্ৃং গেেি বিম জার্াধীি আক্তি। 

এিাোও গমৌিেীিার্ার, কমিগি, িেক্তিখা ও জুেী উপক্তর্িাে একটি কক্তর বিদুযবতক উপক্তকন্দ্র বিম জার্ কার্ র্িমাি আক্তি। 
 

অি পবিক্তসর গর্িাক্তরি ম্যাক্তির্ার র্িাি বর্োউর রহমাি স্বাধীিতা বেিক্তসর এই মাক্তহন্দ্রক্ষক্তর্ সবমবতর প্রক্ততযক কম জকতজা কম জর্ারীক্তক স্ব স্ব 

অিস্থাক্তি গেক্তক একান্ত বিষ্ঠা, সততা ও আন্তবরকতার সাক্তে  োবেে পািি কক্তর সকি গ্রাহক প্রাক্তন্ত বিদুযক্ততর সুবিধা গপৌক্তি গেোর আহ্বাি 

র্াবিক্তেক্তিি সিার প্রবত। গমৌিেীিার্ার পবিস ইক্ততামক্তে র্াবতর র্িক িঙ্গিন্ধু গেখ মুবর্বুর রহমাক্তির র্ন্মেতিাবষ জকী “মুবর্িিষ জ” 

উপিক্তক্ষ বিম্নিবর্ জত কার্সমূহ হাক্তত বিক্তেক্তি : 
 

০১.  ‘মুবর্িিষ জ’-গক ‘গসিা িষ জ’ বহক্তসক্তি পািি করা; 

০২.   েতোগ বিদুযৎতােি বিবিত করা :  “গেখ হাবসিার উক্তযাগ-ঘক্তর ঘক্তর বিদুযৎ” এই প্রবতপাযক্তক অনুসরর্ কক্তর িাৃংিাক্তেে পল্লী 

বিদুযতােি গিাক্ত জর সিাবিত গর্োরম্যাি গমর্র গর্িাক্তরি মঈি উবেি (অিঃ) মক্তহােক্তের িবিষ্ট গিতৃক্তে  গমৌিেীিার্ার পল্লী বিদুযৎ সবমবতর 

আওতাধীি ০৭ (সাত) টি উপক্তর্িা ইক্ততামক্তে েতোগ বিদুযতােি কার্ সম্পন্ন হক্তেক্তি। িতজমাক্তি অি সবমবতর আওতাধীি ০৭ টি উপক্তর্িাে 

৯০৫৮ বকঃবমঃ িাইি বিম জার্ কক্তর ৪,০২,০৪১ র্ি গ্রাহকক্তক বিদুযৎ সৃংক্তযাগ প্রোি করা হক্তেক্তি।  
 

০৩.  “আক্তিার গফবরওোিা” : দূর্ীবতমুে ও হেরার্ীবিহীি সৃংক্তযাগ প্রোি ও গ্রাহক গসিা প্রোক্তির উক্তেশ্য বিক্তে অি পবিস কতৃজক “আক্তিার 

গফবরওোিা” কম জসূর্ী গ্রহর্ করা হে। এই কম জসূর্ীক্তক আক্তরা গিগিাি করার িক্তক্ষয গ্রাক্তমর সাধারর্ গ্রাহকক্তের গোরক্তগাোে বগক্তে 

সৃংক্তযাক্তগর আক্তিেি গ্রহর্, ওেযাবরৃং সম্পন্নকরর্, র্ামািত  গ্রহর্ পূি জক সৃংক্তযাগ প্রোি কার্ র্িমাি রক্তেক্তি।  স্বপ সমক্তে বিদুযৎ 

সৃংক্তযাগ বিবিত করা হক্তে যা সি জমহক্তি প্রেৃংবসত।  

০৪.  দুক্তয জাক্তগ আক্তিার গগবরিা : আক্তিার গগবরিার মােক্তম গ্রাক্তমর প্রতযন্ত অঞ্চি পয জন্ত বিরিবেন্ন বিদুযৎ সরিরাহ এিৃং স্বপ সমক্তে বিদুযৎ 

বিভ্রাে বিরসক্তির িক্ষয বিক্তে অি পবিস কতৃজক বিগত ০১ (এক) িৎসর যািত ৪২ টি আক্তিার গগবরিা েীম গঠক্তর্র মােক্তম গ্রাহক প্রাক্তন্ত 

প্রতযাবেত গসিা বিবিত ও বিবি জঘ্ন রাখার িক্ষয বিক্তে সকিক্তক গসিা প্রোক্তির উক্তেক্তশ্য কার্ কক্তর যাক্তে।   

০৫.  গ্রাহক গসিাে উঠাি বিঠক করা ; 

০৬. ‘আমার গ্রাম - আমার েহর’ বিবিম জাক্তর্ বিরিবেন্ন বিদুযৎ বিবিত করা; 

০৭.  দুিীবতর বিরুক্তদ্ধ ‘বর্ক্তরা েিাক্তরন্স’ িীবত গর্ারোর করা;  

০৮. ‘তারুক্তণ্যর েবে - িাৃংিাক্তেক্তের সমৃবদ্ধ’ অর্জক্তি গিকার যুিকক্তের প্রবেক্ষর্ বেক্তে েক্ষ র্িেবে বতবর করা; 

 

িাৃংিাক্তেে গযোক্তি এবগক্তে যাক্তে, এই এবগক্তে যাওোক্তক আরও েরাবন্বত করার র্ন্য আমরা সকক্তি  মুবেযুক্তদ্ধর িক্ষয ও গর্তিাে উদ্বুদ্ধ হক্তে 

ঐকযিদ্ধোক্তি গেক্তের উন্নেি িাস্তিােক্তি বির্ বির্ অিস্থাি গেক্তক আক্তরা গিবে অিোি রাবখ এিৃং গেে ও র্াবতক্তক উন্নেি ও সমৃবদ্ধর পক্তে 

এবগক্তে গিই। সকক্তির ঐকাবন্তক প্রক্তর্ষ্টাে আমাক্তের বপ্রে মাতৃভূবম িঙ্গিন্ধুর স্বক্তের গসািার িাৃংিাে পবরর্ত গহাক, মহাি স্বাধীিতা বেিক্তস- 

এই গহাক আমাক্তের সকক্তির অৃংগীকার। 

 


