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কালাম আজাদ িভিডo কনফাের িট স ালনা কেরন। বাংলােদশ aথ র্ৈনিতক a ল কতৃর্পে র (েবজা) েচয়ার ান 
পবন েচৗধুরী গতকাল uেদব্াধন করা u য়ন কে র oপর সংি  ে েজে শন েদন। e সময় েসখােন বসু রা 
েপর েচয়ার ান আহেমদ আকবর েসাবহান, ভাiস েচয়ার ান সািফয়াত েসাবহানসহ িশ  uে া া o 
বসায়ীরা uপি ত িছেলন। aনু ােন aথৈনিতক a লগুেলার oপর eকিট ামা  ত িচ  দশ র্ন করা হয়। 

uেদব্াধন েঘাষণার পর ধানম ী েশখ হািসনা িভিডo কনফােরে র মা েম থেমi যু  হন ব ব  েশখ মুিজব 
িশ নগেরর সে । েসখােন aনু ােন uপি ত চ ােমর েজলা শাসক iিলয়াস েহােসেনর স লনায় মীরসরাi 
া  েথেক িভিডo কনফােরে  ধানম ী েশখ হািসনার সে  কথা বেলন ানীয় সংসদ সদ  iি িনয়ার 

েমাশাররফ েহােসন, েফনী-4 আসেনর সংসদ সদ  েল. েজনােরল (aব.) মাসুদ uি ন েচৗধুরী মুখ। চ ােমর 
মীরসরাiেয় aবি ত ব ব  িশ নগের েবজার a ায়ী কায র্ালেয় e সময় আেরা uপি ত িছেলন চ ােমর 
িবভাগীয় কিমশনার আবদুল মা ান, চ াম েচমব্ার aব কমাস র্ aয্া  i াি েজর সভাপিত মাহবুবুল আলম, 
েদেশর a তম বৃহৎ িশ  প বসু রা েপর ভাiস েচয়ার ান o বসু রা i াি য়াল iেকানিমক েজােনর 
ব াপনা পিরচালক সাফoয়ান েসাবহান তাজবীর, িবিজeমieর সােবক থম সহসভাপিত নািছর uি ন েচৗধুরী 
মুখ। 

শাহ আমানত আ জর্ািতক িবমানব র েথেক 82 িকেলািমটার দূের 41 হাজার eকরজুেড় গেড় েতালা হে  ব ব  
েশখ মুিজব িশ নগর। েযখােন িনিম র্ত হে  িনজসব্ পাoয়ার া । ছয় হাজার েমগাoয়াট িবদুয্ৎ uৎপািদত হেব 
ei াে । আড়াi হাজার েমগাoয়াট িবদুয্ৎ িশ নগের সরবরাহ কের বািকটা জাতীয় ি েড যু  হেব। 
িমরসরাiেয় ব ব  িশ নগের 21 িমটার চু িতর া বাঁধ েদoয়া হে । 21 িকেলািমটার দীঘ র্ েশখ হািসনা সরিণ 
িনিম র্ত হে । 

aনু ােন জানােনা হয়, েদেশর সরকাির aথ র্ৈনিতক a লগুেলােত e পয র্  েমাট eক লাখ 45 হাজার েকািট 
টাকার িবিনেয়াগ াব eেসেছ। eর মে  েবিশর ভাগ ব ব  েশখ মুিজব িশ নগরেক েক  কের। e পয র্  66 
িবিনেয়াগকারী ei বৃহৎ aথ র্ৈনিতক a েল িবিনেয়ােগর aনুেমাদন েপেয়েছ। পুেরা িশ নগরিট uৎপাদেন eেল 
eখােন সাত লাখ মানুেষর সরাসির কম র্সং ান eবং িবিনেয়াগ 23 দশিমক 5 িবিলয়ন ডলার ছািড়েয় যােব বেল 
আশা করা হে ।  

সারা েদেশ 211 aথ র্ৈনিতক a ল িত া স েক র্ ধানম ী েশখ হািসনা বেলন, ‘eর আেগ আিম 21িট 
aথ র্ৈনিতক a ল কের িদেয়িছ। আজেক আেরা 22িট করা হেলা eবং 24িটর িভি র ািপত হেলা। 
েবসরকাির খােত িবিনেয়ােগর জ  সাহস কের যারা বাংলােদেশ eেসেছ, েসi সব িবেদিশ িবিনেয়াকারীেদর আিম 
ধ বাদ জানাi। আিম মেন কির eটা আা◌ামােদর aথ র্নীিতেত িবরাট aবদান রাখেব।’ িতিন u য়েনর 
ধারাবািহকতা বজায় রাখার িবষেয় দৃঢ় আশাবাদ  কের আেলা বেলন, ‘iনশাআ াহ বাংলােদশ eিগেয় যাে , 
eিগেয় যােব।’ 

ব ব  েশখ মুিজব িশ নগের েকােনা ধরেনর চাষাবােদর ফসিল জিম েযন aিধ হণ করা না হয় েস াপাের 
িবেশষ িনেদ র্শনা িদেয় ধানম ী েশখ হািসনা বেলন, ‘ফসিল জিম ন  করা যােব না। ফসিল জিম আিম েনব না। 
আমােদর িশ ায়ন েযমন দরকার, েতমিন কৃিষ জিমo লাগেব। িমরসরাi iেকানিমক েজান চরা েল হে । 
েসখােন েকােনা ফসিল জিম েনoয়া হয়িন। ভিব েতo েকােনা কায র্ েম ফসিল জিম ন  করা যােব না। eখােন 
41 হাজার eকর জিম আেছ। eখােন আর জিমর েয়াজন আেছ তার সে  আিম eকমত নi।’ 



ধানম ী বাংলােদশ aথ র্ৈনিতক a ল কতৃর্প  o চ াম েজলা শাসেনর িত ei িনেদ র্শনা েদন। িমরসরাi 
েথেক ক বাজার পয র্  সাগরপার িদেয় েমিরন াiভ সড়ক িনম র্ােণর পিরক নার কথা জািনেয় ধানম ী বেলন, 
‘eরi মে  স া তা যাচাiেয়র জ  িনেদ র্শনা েদoয়া হেয়েছ। সড়কিট বা বািয়ত হেল ei দীঘ র্ সাগর তীরবত  
eলাকায় ভাঙনর া েযমন হেব, েতমিন সু র মেনারম eকিট িবক  সড়কo ƣতির হেব।’ 

ানীয় সংসদ সদ  o মুি যুে  aবদােনর জ  e বছর সব্াধীনতা পদক া  iি িনয়ার েমাশাররফ েহােসন 
aথ র্ৈনিতক a েলর জ  িত  সীতাকু , িমরসরাi o েফনীর েসানাগাজী eলাকার েবকার যুবকেদর 
aথ র্ৈনিতক a েল ািপত কারখানায় চাকির eবং জিমর িতপূরেণর টাকা িত রা েযন চ ােম না িগেয় 
বরং েজলা শাসেনর কম র্কত র্ারা িমরসরাi eেস িদেয় যান েসi ব া করার দািব জানান। ধানম ী 
তাত্ িণকভােব তাঁর e দািব পূরেণর আশব্াস েদন। 

গতকাল েদেশর বৃহ ম aথ র্ৈনিতক a েলর u য়নকােজর িভি ের তািলকায় িছল ব ব  েশখ মুিজব 
িশ নগর, মীরসরাi aথ র্ৈনিতক a ল-3, বসু রা িবেশষ aথ র্ৈনিতক a ল o িবিজeমie গােম র্ স িভেলজ। e 
ছাড়া ব ব  িশ নগেরর eিশয়ান েপi , আরমান হক েডিনম িল., জুজু িজনoয়ান েকিমকয্াল i াি জ িল. o 
মডান র্ িসনেটে র িভি র াপন করা হয়। e ছাড়া চলমান u য়নকােজর মে  261 েমগাoয়াট িব আর 
পাoয়ার েজনােরশন, েশখ হািসনা eিভিনu u র, েশখ হািসনা eিভিনu দি ণ o েশখ হািসনা সেরাবেরর কােজর 
uেদব্াধন করা হয়। 

িশ  াপেনর uপেযাগী 22িট aথ র্ৈনিতক a েলর uেদব্াধন েঘাষণা 

ei 22িট aথ র্ৈনিতক a ল হে  i  oেয়  িবেশষ aথ র্ৈনিতক a ল, েকরানীগ  ঢাকা, েমাংলা aথৈনিতক 
a ল, েমাংলা, বােগরহাট, েমঘনা aথ র্ৈনিতক a ল, েসানারগাoঁ, নারায়ণগ , েমঘনা i াি য়াল iেকানিমক 
েজান, েসানারগাoঁ, নারায়ণগ , আবদুল েমােনম aথ র্ৈনিতক a ল, গজািরয়া, মু ীগ , েব aথ র্ৈনিতক a ল, 
গাজীপুর সদর, গাজীপুর, আমান aথ র্ৈনিতক a ল, েসানারগাoঁ নারায়ণগ , িসিট aথ র্ৈনিতক a ল, রূপগ , 
নারায়ণগ , িকেশারগ  aথ র্ৈনিতক a ল, পাকুি য়া, িকেশারগ , কণ র্ফুলী াiডক িবেশষ aথ র্ৈনিতক a ল, 
আেনায়ারা, চ াম eবং হ  aথ র্ৈনিতক a ল, েমৗলভীবাজার সদর, েমৗলভীবাজার। 

নতুন 24িট aথ র্ৈনিতক a েলর u য়নকােজর িভি র াপন 

নতুন 24িট aথ র্ৈনিতক a ল হে  ব ব  েশখ মুিজব িশ নগর (মীরসরাi, সীতাকু  o েফনী), মীরসরাi 
aথ র্ৈনিতক a ল-3, মীরসরাi, চ াম, িবিজeমie গােম র্ স পাক র্, মীরসরাi, চ াম, েমাংলা aথ র্ৈনিতক 
a ল-3, েমাংলা, বােগরহাট, মেহশখালী aথ র্ৈনিতক a ল, জামালপুর সদর, জামালপুর, িসরাজগ  aথ র্ৈনিতক 
a ল, িসরাজগ  সদর o েবলকুিচ, আিকজ aথ র্ৈনিতক a ল, ি শাল, ময়মনিসংহ, কুিম া aথ র্ৈনিতক a ল, 
েমঘনা, কুিম া, বসু রা িবেশষ aথ র্েনিতক a ল, েকরানীগ , ঢাকা, য্া াড র্ ে াবাল iেকানিমক েজান, 
গজািরয়া মু ীগ , েহােসি  iেকানিমক েজান, গজািরয়া, মু ীগ  o আিরশা iেকানিমক েজান, েকরানীগ , 
ঢাকা। 

 


