
নববর্ষ ে চেয়ারম্যান মর্ াদর্য়র বার্ো 

সমর্য়র চেরায়র্ আবর্র্ে চিষ্টীয় ২০২২ আজ অর্ীর্; সমাগর্ ২০২৩। নতুন স্বপ্ন আর অপার সম্ভাবনায় 

ভর্র উঠুক ২০২৩। কল্যাণ, সৃচষ্ট, প্রাচুর্ ে, অজেন, সুখ, শাচির্র্ সমৃদ্ধ চ াক সবার প্রচর্টি ক্ষণ। নব আনর্ে, 

নতুন প্রাণের স্পন্দণে  উজ্জীবিত  চ াক সবাই।  আসুে সমণিত উচ্চারণে স্বাগর্ম জাোই ২০২৩ সালকে। 

চবদ্যুৎ খার্র্ অজেন চদর্য় শুরু আর েুার্লর্ের মধ্য চদর্য় চশষ  র্লা ২০২২ সাল। ২০২২ সাণের প্রাবির 

খাতায় রণয়ণে মুবজি শতিণষ ে মােেীয় প্রধােমন্ত্রী ের্তেে  শতভাগ বিদ্যুতায়ণের ক াষো, কেণশর আর্ ে 

সামাবজে উন্নয়ণে প্রতুক্ষ অিোণের স্বীকৃবতস্বরূপ বিদ্যুৎ বিভাণগর ‘স্বাধীেতা পুরস্কার ২০২২’ এিং 

‘বিবজটাে িাংোণেশ পুরস্কার ২০২২’ অজেে। এোড়া গত ৩১ কম তাবরণখ বিদ্যুৎ খাণতর প্রাচীেতম ও 

প্রধাে প্রবতষ্ঠাে িাংোণেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ে কিাি ে ৫০ িের পূে ে েণরণে। এখে আমাণের সেণের গুরুোবয়ত্ব 

হণে এই সাফল্যমবিত অজেন সমুন্নত করণখ সামণে এবগণয় চো। 

 গর্ বছর্রর মার্ে েই শর্ভাগ চবদ্যুর্ায়র্নর মাইলফলর্ক চপ ৌঁর্ছ র্ায় চদশ। র্র্ব ববচিক যুদ্ধ পচরচিচর্ এবং 

কর্রানা অচর্মারীর প্রর্কার্প চদর্শর চবদ্যুৎ খার্র্ চকছুটা চনচর্বােক প্রভাব পর্ে। এই চপ্রক্ষাপর্ট সাশ্রয়ী 

 ওয়াস  চবচভন্ন নীচর্গর্ পচরবর্েন আর্স র্া প্রচর্পালন কর্র আমার্দর এগুর্র্  র্ব।  

পুরার্নর্ক চবদায় চদর্য় নতুনর্ক আবা ন করা মানুর্ষর স জার্ ধম ে। অর্ীর্র্র সফলর্া-ব্যর্ ের্ার ওপর 

দাঁচের্য় ভচবষ্যৎ চবদ্যুৎ খার্ বিচনম োর্ণর জন্য এখন দৃপ্ত পার্য় এচগর্য় চর্র্র্  র্ব। নতুন বছর্র চবদ্যুৎ  

উৎপাদন ব্যবিাপনা, নবায়নর্র্াগ্য জ্বালানীস  েলমান চবচভন্ন চবদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন, চবদ্যুৎ চবর্রণ এবং 

চসর্েল বায়ার্রর দাচয়ত্ব কাঁর্ধ চনর্য় চবউর্বার প্রচর্টি কমীর্ক চনষ্ঠার সার্র্ র্ার্দর উপর অচপ ের্ দাচয়ত্ব 

পালর্নর পাশাপাচশ  চবউর্বার্ক বিস্বমাণের প্রচর্ষ্ঠান চ র্সর্ব দাঁে করার্নার জন্য চেিার পচরচধর্ক আরও 

চবস্তৃর্ কর্র নতুন উদ্যর্ম এচগর্য় চর্র্র্  র্ব ।  

ববচিক অর্ েননচর্ক মো, কর্রানা অচর্মারীস  নানা চবপরীর্মুখী েুার্লে আমার্দর সামর্ন রর্য়র্ছ। আচম 

চবিাস কচর∑ লক্ষু চির চরর্খ একচনষ্ঠ পচরশ্রর্ম সাফল্য অজেন অচনবার্ ে। চবউর্বার অচভজ্ঞ প্রর্ক শলীস  

সকল পর্ োর্য়র কম েকর্ো/কম েোরীগণ চনর্জর্দর অচভজ্ঞর্া আর উদ্ভাবনী চক শল ও সৃজনশীলর্ার্ক কার্জ 

লাচগর্য় আমার্দর এই প্রচর্ষ্ঠানর্ক উত্তর্রাত্তর সামর্ন এচগর্য় চনর্য় র্ার্বন এটাই আমার দৃঢ় চবিাস। 

আবম আপোণের সেণের ব্যবিগত ও পাবরিাবরে মঙ্গে,সুস্বাস্থ্ু ও েী োয়ু োমো েরবে। 

জয় িাংো। িাংোণেশ বচরজীিী কহাে। 


