
স োলোর প্যোনেনলর আনলোয় আনলোকিত দুর্ গম পোর্ গতযঞ্চল 

সমো. সরজুয়োে খোে 

র্োাংলোনেনের ১৩ হোজোর ২৯৫ র্র্ গ কি.কম. েে ভোনর্র এি ভোর্ জুনে কতে পোর্ গতয সজলো অর্কিত। প্রধোেমন্ত্রী সেখ 

হোক েোর  রিোর এই কতে পোর্ গতয সজলোর উন্নয়ে এর্াং এর অকধর্ো ীনের ভোনযোন্নয়নে কার্ যকরী পেনেপ কেনয়নে। প্রধোেমন্ত্রী 

সেখ হোক েোর দূরদৃকি ম্পন্ন মনেোভোর্ এর্াং স্বোধীে  োর্ গনভৌম র্োাংলোনেনের মোটি ও মোনুষনি এিই র্ন্ধনে আর্দ্ধ িরনত ১৯৯৭ 

 োনল েোকিচুকি র্োস্তর্োয়ে িনরকেনলে। এরপর সেনিই  রিোর অব্যোহতভোনর্ পোর্ গতয অঞ্চনল উন্নয়ে  হোয়ি পকরনর্ে এর্াং 

ব্যোপি উন্নয়ে িোর্ গক্রম পকরচোলেো িনর আ নে। প্রধোেমন্ত্রী সেখ হোক েো পোর্ গতয অঞ্চনলর দুর্ গম এলোিোর কর্দুযৎ স র্ো সেনি 

র্কঞ্চত মোনুনষর কেিটি কর্নেষ কর্নর্চেোয় সরনখনেে। প্রধোেমন্ত্রী সেখ হোক েোর কেনে গনে রোঙ্গোমোটি, খোর্েোেকে ও র্োন্দরর্োে 

সজলোর দুর্ গম পোর্ গতয এলোিোর চকিে হোজোর পকরর্োরনি স োলোর সহোম ক নেম এর্াং বিবিন্ন পাড়াককন্দ্র, স্টুকেন্টস হ াকেল, অনাথ 

আশ্রমগুকলাকে ২  াজার ৫০০টি হসালার িকমউকেটি ক নেম  ম্পূর্ গ কর্েোমূনে কর্তরর্ ও িোপনের িোজ চলনে। স োলোর প্যোনেল 

হনত উৎপোকেত কর্দুযনতর মোধ্যনম পোহোকে দুর্ গম এলোিোগুনলো কর্দুনতর আনলোয় আনলোকিত হনে। র্োর ফনল কতে পোর্ গতয সজলোর 

দুর্ গম এলোিোর মোনুনষর জীর্ের্োত্রোর মোে পূনর্ গর তুলেোয় অকধিোাংেনেনত্র আধুকেি ও ইকতর্োচি অর্িো কর্রোজ িরনে। 

দুর্ গম ও প্রতযি পোহোকে অঞ্চনল ্ী  লোইনের মোধ্যনম কর্দুযত ুবকর্ধো সপৌ েোনেো অতযি দুষ্কর ও ব্যয়র্হুল। তোই এ র্ 

এলোিোয় এ র্োর্ৎিোল আনলো ও অন্যোন্য বর্দুযকতি ব্যর্িো প্রকক্রয়োর এিমোত্র মোধ্যম কেনলো সিনরোক ে র্োকত র্ো ক নজল 

সজেোনরটর র্ো কেল ব্যয়র্হুল। অস্বেল মোনুনষর িোনে কর্দুযনতর আনলো পোওয়ো কেল স োেোর হকরর্ পোওয়ার মকো।  রিোর এ র্ 

প্রোকিি অস্বেল মোনুনষর জন্য কর্দুযনতর আনলোর ব্যর্িো িনর সেওয়ার উকযাগ বনকয়কে।  রিোনরর উন্নয়েমূলি িোর্ গোর্কলর 

অকধিোাংেই পোর্ গতয চট্ট্োম উন্নয়ে সর্োন গর তত্ত্বোর্ধোনে হনয় েোনি। পোর্ গতয চট্ট্োম উন্নয়ে সর্ো গ পোর্ গতয অঞ্চনলর প্রোকিি 

জেনর্োষ্ঠীর  োমোকজি, অে গনেকতি ও অর্িোঠোনমোর্ত উন্নয়ে হ জীর্েমোনের পকরর্তগনে িোর্ গিরী ব্যর্িো ্হর্ িরনে। পোর্ গতয 

অঞ্চনলর  িল উন্নয়ে িোনজ পোর্ গতয চট্ট্োম উন্নয়ে সর্ো গ প্রোং ো ও  োফনের েোকর্ রোনখ। পোর্ গতয চট্ট্োম উন্নয়ে সর্ো গ স োলোর 

ফনটোনভোল্টোইি ক নেম িোপনের মোধ্যনম পোর্ গতয অঞ্চনলর মোনুষনি কর্দুযৎ ুবকর্ধোর আওতোয় আেনত সপনরনে। ফনটোনভোল্টোইি 

স োলোর প্যোনেল  রো কর সূনর্ গর আনলো সেনি কর্দুযত বতকর িনর। এটো েকির স ো গ কহন নর্ সূনর্ গর আনলোনি সেোষর্ িনর। 

ফনটোনভোল্টোইি (কপকভ) মক উল হনলো এিটি প্যোনিজযুি কর্কভন্ন সভোনল্টজ এর্াং ওয়োনটনজনজ পোওয়ো ফনটোনভোল্টোইি স ৌর 

সিোষগুনলোর  াংযুি  মোনর্ে। 

মোনুনষর সমৌকলি চোকহেোগুনলোর মনধ্য কর্দুযৎ অপকরহোর্ গ ও প্রনয়োজেীয় উপিরর্। জোতীয় ্ী  হনত দুর্ গম পোর্ গতয 

অঞ্চনল কর্দুযৎ  রর্রোহ িরো এই মুহূনতগ  ম্ভর্ েয়। আর্োকম দুই যুনর্র মনধ্যও পোর্ গতয কতে সজলোর দুর্ গম অঞ্চনল জোতীয় ্ী  

সেনি কর্দুযত  রর্রোহ িরো  ম্ভর্ হনর্ েো র্নল কর্নেষজ্ঞরো মত কেনয়নেে। তোই  রিোর দুর্ গম পোর্ গতয অঞ্চনলর মোনুনষর 

জীর্েমোনের পকরর্তগনে  ম্পূর্ গ কর্েোমূনে স োলোর সহোম ক নেম ও স োলোর িকমউকেটি ক নেম কর্তরর্ িরনে। প্রধোেমন্ত্রী সেখ 

হোক েোর  রিোর ইনতোমনধ্য রোঙ্গোমোটি, খোর্েোেকে ও র্োন্দরর্োে এ কতেটি পোর্ গতয সজলোর ২৬টি উপনজলোর দুর্ গম িোে মূনহ 

কর্দুযৎ ুবকর্ধো র্কঞ্চত মোনুনষর জন্য স োলোর সহোম ক নেম এর্াং কেেোপ্রকতষ্ঠোে, পোেোনিন্দ্র, স্টুন ন্ট  সহোনেল, অেোে আশ্রম 

ইতযোকে প্রকতষ্ঠোনে কর্দুযৎ  রর্রোনহর জন্য স োলোর িকমউকেটি ক নেম চোলু িনরনে।  

ক্ষুদ্র নৃনর্োষ্ঠীর মোনুষজে পোহোনের উপর যুর্ যুর্ ধনর েকেনয় কেটিনয় র্ র্োন  অভযস্ত। প্রতযি পোর্ গতয এলোিোয় 

স খোেিোর অকধর্ো ীরো সেোনটো সেোনটো ্োনম পোেো র্নে তুনল র্ র্ো  িনর আ নে। প্রকতটি পোেোয় ২০ সেনি ১০০ পকরর্োর র্ো  

িনর।  রিোনরর সেওয়ো সমৌলন র্োগুনলো  হজর্ম্য ও পোহোনের পোেনেনে র্ র্ো িোরী জের্নর্র িোনে  হনজই সপৌ নে র্োয়। তনর্ 

পোহোনের উপর েকেনয় কেটিনয় েোিো মোনুষগুনলোর িোনে এ র্ স র্ো অনেি  ময় সপৌ েোনেো দুষ্কর হনয় পনে। তোই  রিোর পোর্ গতয 

প্রতযি অঞ্চনল র্ র্ো রত েকরদ্র জে োধোরনর্র মোনে স োলোর প্যোনেনলর মোধ্যনম স ৌর কর্দুযৎ এর্াং িকমউকেটি স ন্টোরগুনলোনত 

অফ ্ীন  ফনটোনভোল্টোইি ক নেনম কর্দুযৎ  ম্পূর্ গ কর্েোমূনে উপিোরনভোর্ীনের মোনে কর্তরনর্র ব্যর্িো কেনয়নে।   

ফনটোনভোল্টোইি স োলোর ক নেনম কর্দুযৎ ুবকর্ধো প্রেোে িরোর জন্য কিতীয় পর্ গোনয় ৪০ হোজোর উপিোরনভোর্ী পকরর্োরনি 

র্োেোই িরো হনয়নে। এেোেো দুর্ গম এলোিোর ২ হোজোর ৫০০টি ফনটোনভোল্টোইি িকমউকেটি ক নেনমর মোধ্যনম পোেো সিন্দ্র, স্টুন ন্ট 

সহোনেল, অেোে আশ্রম সিন্দ্র, একতমখোেোগুনলোনত কর্দুযৎ  রর্রোহ প্রেোনের িোজও শুরু িনরনে  রিোর।  রিোনরর এ প্রিনের 

কেনরোেোম ‘পোর্ গতয চট্ট্োনমর প্রতযি এলোিোয় স োলোর প্যোনেল িোপনের মোধ্যনম কর্দুযৎ  রর্রোহ (কিতীয় পর্ গোয়) েোমিরর্ িরো 

হয়। প্রিেটি  ম্পূর্ গ কজওবি অে গোয়নে সমোট ২১৭ সিোটি ৭১ লোখ টোিো প্রোক্ককলত ব্যনয় জুলোই ২০২০ সেনি জুে ২০২৩ সময়োনের 

মনধ্য র্োস্তর্োয়ে িোজ  মোপ্ত হওয়ার কথা রকয়কে। প্রেম পর্ গোনয় ১০ হোজোর ৮৯০ টি পকরর্োরনি স োলোর সহোম ক নেম এর্াং ২ 

হোজোর ৮১৪টি স োলোর িকমউকেটি ক নেনমর মোধ্যনম কর্দুযৎ র্কঞ্চত পোেো সিন্দ্র, দুর্ গম এলোিোর স্টুন ন্ট সহোনেল, অেোে আশ্রম 



সিন্দ্র, একতমখোেোগুনলোনত কর্তরর্ ও িোপে িরো হনয়নে। র্োর ফনল ১ েেকমি ৮০ সমর্োওয়োট স ৌর কর্দুযৎ উৎপোকেত ও ব্যর্হৃত 

হনে। 

পোর্ গতয চট্ট্োনমর প্রতযি এলোিোর রোঙ্গোমোটি সজলোয় কর্দুযৎ র্কঞ্চত পোেোর  াংখ্যো ৬৩৯টি র্োর মনধ্য কর্দুযৎ র্কঞ্চত 

পকরর্োনরর  াংখ্যো ১৬ হোজোর ৪৪৩টি। ইনতোমনধ্য স োলোর সহোম ক নেনমর আওতোয় রোঙ্গোমোটি সজলোর ৩ হোজোর ৬৪৩টি 

পকরর্োরনি অির্ভ গি িরো হনয়নে। খোর্েোেকে পোর্ গতয সজলোর প্রতযি অঞ্চনল কর্দুযৎ র্কঞ্চত পোেোর  াংখ্যো ৪৫৪টি র্োর মনধ্য ১৬ 

হোজোর ১০৭টি কর্দুযৎ র্কঞ্চত পকরর্োরনি উপিোরনভোর্ী পকরর্োর কহন নর্ র্োেোই িরো হনয়নে। ইনতোমনধ্য খোর্েোেকে সজলোয় 

িোকপত স োলোর সহোম ক নেনমর মোধ্যনম ৩  াজার ১০৭টি উপকারকিাগী পবরিারকক বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা  কয়কে। র্োন্দরর্োে 

সজলোর দুর্ গম এলোিোর কর্দুযৎ র্কঞ্চত পোেোর  াংখ্যো ১ হোজোর ৮৮১টি। র্োর মনধ্য কর্দুযৎ স র্ো প্রোকপ্ত সেনি র্কঞ্চত পকরর্োনরর 

 াংখ্যো ১৮ হোজোর ৩৬০টি। ইনতোমনধ্য র্োন্দরর্োে সজলোর প্রতযি অঞ্চনলর ৪ হোজোর ৩৬০টি পকরর্োরনি স োলোর সহোম ক নেনমর 

আওোয় বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা  কয়কে। 

র্ত ২১ স নেম্বর ২০২২ তোকরনখ র্োন্দরর্োে সজলোর েোেকচ উপনজলোর দুর্ গম এলোিো সরমোক্রী ইউকেয়নে ‘পোর্ গতয 

চট্টর্োনমর প্রতযি এলোিোয় স োলোর প্যোনেল িোপনের মোধ্যনম কর্দুযৎ  রর্রোহ-২য় পর্ গোয়’ প্রিনের  হোয়তোয় ৬ সিোটি টোিো 

মূনের স োলোর প্যোনেল ক নেনমর কর্দুযৎ  রঞ্জোম  ম্পূর্ গ কর্েোমূনে ১ হোজোর ৩২৭টি পকরর্োনরর মোনে কর্তরর্ িরো হনয়নে। শুধু 

তোই েো  রঞ্জোমগুনলো িোপনের জন্য প্রনতযিনি স োলোর প্যোনেল ক নেম ব্যর্হোর  াংক্রোি প্রকেের্ প্রেোে হ ের্ে টোিো সেওয়ো 

হনয়নে। পোর্ গতয চট্ট্োম কর্ষয়ি মন্ত্রী র্ীর র্োহোদুর উনেক াং এমকপ অনুষ্ঠোনে প্রধোে অকতকে কহন নর্ উপকিত সেনি এ র্ উপিরর্ 

কর্তরর্ িনরে। প্রকতটি স োলোর প্যোনেল সেনি উপিোরনভোর্ীরো ১০০ ওয়োট কপি আওয়োর কর্দুযৎ পোনর্ে। স োলোর প্যোনেল 

 রঞ্জোমগুনলোর মোধ্যনম ৪টি এলইক  র্োল্ব, ১টি ক কলাং ফযোে, ১টি টিকভ, ১টি চোজগ িনরোলোর চোলোনেো র্োনর্। র্ো  ঠিি ব্যর্হোনরর 

মোধ্যনম উপিোরনভোর্ীরো িমপনে ২০ র্ের পর্ গি স ৌর কর্দুযৎ ুবকর্ধো পোনর্ে। 

পোর্ গতয অঞ্চনলর দুর্ গম এলোিোগুনলো কর্দুযতোয়নের জন্য স োলোর প্যোনেল র্ো স ৌরকর্দুযৎ উৎপোেে হনলো  র্নচনয় ভোনলো 

উপোয়, কেভ গরনর্োয, পকরেন্ন ও পকরনর্ের্োন্ধর্। পোর্ গতয জেপনে স োলোর প্যোনেল কর্তরর্ ও িোপনের মোধ্যনম প্রধোেমন্ত্রী সেখ 

হোক েোর  রিোর পোর্ গতযঞ্চলনি আনলোকিত িনরনেে। উন্নত ও  মৃদ্ধেোলী পোর্ গতয অঞ্চল র্েোর মোেন  পোর্ গতয চট্ট্োম কর্ষয়ি 

মন্ত্রর্োলয় অকর্রোম িোজ িনর র্োনেে। 

# 

সলখি: তথ্য ও জে াংনর্োর্ অকফ োর, পোর্ গতয চট্ট্োম কর্ষয়ি মন্ত্রর্োলয়।  

কপআইক  কফচোর 

 


