
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

( প্রপ্রস চরচলজ)  
 

প্রলাডদশচডাং ও পদণের মলূে বৃচি ববচিক সমস্যা- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

কুচমল্লা,  ২৪ জুলাই,  ২০২২ইাং,  রচববার। 

জ্বালাচন সাংকদের কারদণ প্রলাডদশচডাং এবাং ইউদেন- রাচশয়া যদির ফদল পদণের মলূে বৃচি বততমাদন ববচিক সমস্যায় োাঁচ়িদয়দে বদল  জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী 
উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 

আজ কুচমল্লায় কুচমল্লা প্রজলা আইনজীবী সচমচতর ১১ তলা ভবদনর চভচিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠাদন প্রধান অচতচির বক্তদবে চতচন এ কিা জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  জ্বালাচন সাংকদের কারদণ চবদ্যেৎ উৎপােন বোহত হদে। জ্বালাচন সাশ্রয় এবাং উদ্ভূত পচরচস্থচত কাচেদয় উঠদতই অল্প চকেু সমদয়র জন্য প্রলাডদশচডাং হদে। 
প্রলাডদশচডাং প্রয শুধু আমাদের প্রেদশই হদে তা চকন্তু নয়। অদনক উন্নত প্রেশও প্রলাডদশচডাং চেদত বাধে হদে। জ্বালাচন সাংগ্রহ না করার কারদণ অদনক প্রেশ চবদ্যেৎ 
প্রকন্দ্র বন্ধ কদর চেদে। এচে এখন ববচিক সমস্যা হদয় োাঁচ়িদয়দে। সারা পৃচিবীই সাংকদের মদধে চেদয় যাদে। সবখাদনই একধরদনর আতাংক চবরাজ করদে। 

এপ্রসদে চতচন আরও বদলন,  রাচশয়া এবাং ইউদেন প্রায় পাঁচিশ শতাাংশ জ্বালাচন উৎপােন কদর এবাং চবিবোপী রপ্তাচন কদর িাদক। যুদির কারদণ উৎপােন ও সরবরাহ 
করদত পারদে না। যার কারদণ শুধু বাাংলাদেদশর নয় ইউদরাপ- আদমচরকাসহ সারা চবদিই জ্বালাচন সাংকে প্রেখা চেদয়দে। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম জানান,  কদরানা মহামারী সাংকদের পর ইউদেন রাচশয়া যুদির কারদণ খােে শস্য উৎপােন হ্রাস প্রপদয়দে। এই দ্যচে প্রেশ চবদির অচধকাাংশ খােে 
শদস্যর প্রযাগান চেদয় িাদক। প্রেশ দ্যচে প্রিদক আমরাও আমোচন কদর িাচক। যুদির কারদণ আমরা প্রযমন আমোচন করদত পারচে না তারাও রপ্তাচন করদত পারদে না। 
যার জন্য খােেসহ চনতেপ্রদয়াজনীয় পদণের োম বৃচি প্রপদয়দে। এো শুধু বাাংলাদেশই নয় সারা চবদিই বৃচি প্রপদয়দে। 

প্রধান অচতচি বদলন,  ববচিক এই মহাসাংকদের ফদল বাাংলাদেদশ উন্নয়দনর প্রয অগ্রযাত্রা শুরু হদয়চেদলা তা একেু হদলও বোহত হদে। এরপরও প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার 
চবিক্ষণতায় প্রাকৃচতক দ্যদযতাগসহ সকল প্রচতকূলতা প্রমাকাদবলা কদর প্রেশ এচগদয় যাদে। অদনক প্রেদশর তুলনায় আমাদের প্রেশ ভাদলা অবস্থাদন রদয়দে বদলও উদল্লখ 
কদরন চতচন। 

মন্ত্রী জানান,  স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন চসচে কদপতাদরশন,  প্রজলা ও উপদজলা পচরষে এবাং প্রপৌরসভাসহ স্থানীয় সরকার প্রচতষ্ঠানগুদলা আদগর তুলনায় 
অদনক প্রবচশ শচক্তশালী হদয়দে। শুধু শচক্তশালী করা হদয়দে এমনচে নয় এসব প্রচতষ্ঠানদক স্বেতা ও জবাবচেচহতার আওতায় আনা হদয়দে। এো়িা মন্ত্রণালদয়র অধীন 
স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অচধেপ্তর,  জনস্বাস্থে প্রদকৌশল অচধেপ্তর,  ওয়াসাসহ অন্যান্য প্রচতষ্ঠাদনও যুদগাপদযাগী কদর অদনক পচরবততন আনা হদয়দে। ' দ্যদের েমন চশদের 
পালন'  নীচত অনুসরণ কদর তাাঁর মন্ত্রণালয় কাজ করদে বদলও জানান চতচন। 

কুচমল্লা চসচে কদপতাদরশনদক পচরকচল্পতভাদব গদ়ি প্রতালার জন্য একচে মাস্টারপ্লান প্রণয়দনর চনদেতশনা চেদয় মন্ত্রী বদলন,  কুচমল্লা শহদরর আয়তন,  জনগণ এবাং ভচবষ্যত 
িাচহো চবদবিনায় চনদয় একচে েীর্তদময়াচে মাস্টারপ্লোন করদল উন্নত,  েৃচেনন্দন ও বাসদযাগে শহদর রুপান্তচরত করা সম্ভব হদব। 

এ লদক্ষে চসচে কদপতাদরশদনর নবচনবতাচিত প্রময়রদক স্থানীয় সাংসে সেস্য,  কাউচিলরসহ সবতস্তদরর মানুষদক সাদি চনদয় ঐকবিে হদয় কাজ করার আহ্বান জানান। এসময় 

কুচমল্লা শহরসহ আদশপাদশ এলাকায় সুদপয় পাচন সরবরাদহর জন্য একচে ওয়াোর চিেদমন্ে প্লান্ে প্রকল্প প্রনওয়া হদে বদলও জানান মন্ত্রী। 

কুচমল্লাদক প্রেদশর ঐচতহ্যবাহী প্রজলা উদল্লখ কদর স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জনপ্রচতচনচধ,  সরকাচর- কমতকততা,  আইনজীবীসহ সকদলর সহদযাচগতায় উন্নত কুচমল্লা গ়িার জন্য 
ঐকেবি িাকার আহ্বান জানান। 

প্রজলা আইনজীবী সচমচতর সভাপচত প্রমাোঃ আহোন উল্লাহ খন্দকাদরর সভাপচতদে অনুচষ্ঠদন অচতচি চহদসদব উপচস্থত চেদলন কুচমল্লা- ৬ আসদনর সাংসে সেস্য বীর 
মচুক্তদযািা আ ক ম বাহাউচিন বাহার,  কুচমল্লা- ৫ আসদনর সাংসে সেস্য অোডদভাদকে আবুল হাদশম খাাঁন,  চসচে কদপতাদরশদনর প্রময়র আরফান হক চরফাত,  চসচনয়র 
প্রজলা ও োয়রা জজ প্রমাহাম্মে আতাবুল্লাহ বক্তবে রাদখন। 

এো়িা প্রজলা প্রশাসক,  পুচলশ সুপার,  কুচমল্লা প্রজলা আইনজীবী সচমচতর আইনজীবীরা অন্যাদন্যর মদধে উপচস্থত চেদলন। এরআদগ কুচমল্লা প্রজলা আইনজীবী সচমচতর 
১১ তলা চবচশে ভবদনর চভচিপ্রস্তর স্থাপন কদরন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 

  

কৃতজ্ঞতায়-  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তিে ও জনসাংদযাগ কমতকততা 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 
প্রমাবাইল- ০১৭২২- ০৯৫৫৮৫ 

ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাততা সম্পােক/ চিফ চরদপােতার/ চস, চডচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধেম/ চপআইচড। 
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