
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

বন্যার পাচন নামদত রাস্তা কাটার চনদেেশ স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর 
 
ঢাকা,  ১৮ জুন,  ২০২২ইাং,  শচনবার। 

 
চসদলট অঞ্চদল বন্যার পাচন প্রনদম যাওয়ার প্রেদে প্রকাদনা সড়ক বাধা হদয় থাকদল তা প্রকদট পাচন িলািল চনচবেঘ্ন করার 
চনদেেশ চেদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 
 
এোড়া,  চসদলট এম এ চজ ওসমানী হাসপাতাদল পাচন ঢুদক চবদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় চসচট কদপোদরশনদক প্রজনাদরটদরর 
মাধুদম চবদ্যুৎ সরবরাহ করার চনদেেশ মন্ত্রী।  
 
আজ চবদকদল রাজধানীর চমন্টু প্ররাদে অবচস্থত সরকাচর বাসভবদন চসদলট অঞ্চদলর ভয়াবহ বন্যা পচরচস্থচত চনদয় 
সাাংবাচেকদের চিচ াংকাদল চতচন এ চনদেেশ প্রেন। 
 
মন্ত্রী জানান,  প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা চনদেেশনা অনুযায়ী ইদতামদধু স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অচধেপ্তর এবাং চসদলট চসচট 
কদপোদরশনদক প্রয সকল রাস্তার কারদণ পাচন প্রনদম প্রযদত পারদে না প্রসসব রাস্তা তাৎেচণকভাদব কাটার বুাপাদর চনদেেশ 
প্রোন করা হদয়দে। স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অচধেপ্তর ও চসচট কদপোরশদনর কমেকতোরা এবুাপাদর পযেদবেণ করদেন। 
ইদতামদধু স্থানীয় সরকার চবভাগ এবাং এই চবভাদগর আওতাধীন জনস্বাস্থু প্রদকৌশল অচধেপ্তদর আলাো কদন্রালরুম খুলা 
হদয়দে বদলও জানান চতচন। 
 
বন্যায় কারদণ চসদলট- সুনামগঞ্জসহ ঐ অঞ্চদল ভয়াবহ রূপ ধারণ কদরদে উদল্লখ কদর প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলন আমাদের 
এখন প্রধান লেু হদে বন্যাদ্যগেত এলাকা প্রথদক মানুষদক রো কদর চনরাপে স্থাদন চনদয় আসা। আটদক পড়া মানুষদের 
চনকট শুকদনা খাবার,  চবশুদ্ধ পাচন ও পাচন চবশুদ্ধকরণ টুাবদলট সরবরাহ করা।  
 
এ লদেু জনপ্রচতচনচধ,  সরকাচর কমেকতো,  প্রসনাবাচহনী প্রনৌবাচহনী ও অন্যান্য বাচহনীর সেস্য এবাং প্রস্বোদসবী সাংগঠনসহ 
সকল স্তদরর মানুষ স্বতোঃস্ফতূে অাংশগ্রহণ কদর বন্যা কবচলত প্রলাকজনদেরদক সাহাযু সহদযাচগতা করদে। এোড়া,  স্থানীয় 
সরকার মন্ত্রণালয়,  স্বাস্থু মন্ত্রণালয়,  োণ ও দ্যদযোগ মন্ত্রণালয়,  প্রনৌ পচরবহন মন্ত্রণালয়সহ সাংচিষ্ট মন্ত্রণালয়গুদলা সমন্বয় কদর 
কাজ করা হদে। 
 
সাাংবাচেকদের এক প্রদের উত্তদর চতচন বদলন,  সরকাদরর আগাম প্রস্তুচত চেল বদলই দ্রুত পেদেপ প্রনয়া সম্ভব হদে। 
বন্যায় রাস্তা- ঘাট,  চিজসহ অন্যান্য প্রয েয়- েচত হদব তার জন্য সরকার অবশ্যই প্রদয়াজনীয় বরাদ্দ প্রোন করদব। 
 
প্রযদকাদনা প্রাকৃচতক দ্যদযোগ ও আপেকালীন সমদয় জীবদনর ঝুুঁচক চনদয় চমচেয়া কমেীদের প্রশাংসা কদর মন্ত্রী বদলন চমচেয়ার 
মাধুদম তথু প্রপৌুঁদে প্রেয়ার  দল সরকার জানদত পাদর এবাং দ্রুত বুবস্থা প্রনয়া সম্ভব হয়।  
 
 
স্বােচরত/ -  
 
প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তথু ও জনসাংদযাগ কমেকতো 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 
প্রমাবাইল- ০১৭২২- ০৯৫৫৮৫ 
ইদমইল- pro.lgd20@gmail.com 
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