
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

বঙ্গবনু্ধর অনুদপ্ররণা ও উদ্দীপনার উৎস চিদলন বঙ্গমাতা- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

 

ঢাকা,  ৮ আগস্ট,  ২০২২ইাং,  প্রসামবার। 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলদিন,  মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা প্রবগম ফচজলাতুন প্রনিা মুচজব চিদলন জাচতর চপতা বঙ্গবনু্ধ প্রশখ 
মুচজবুর রহমাদনর সকল অনুদপ্ররণা,  উৎসাহ আর উদ্দীপনার উৎস। 

আজ রাজধানীর আগারগাাঁওদয় এলচজইচি ভবদন স্থানীয় সরকার চবভাগ আদয়াচজত বঙ্গমাতা প্রবগম ফচজলাতুন প্রনিা মুচজদবর ৯২তম জন্মবাচষিকী উপলদে আদলািনা সভা 
ও প্রোয়া মাহচফল অনুষ্ঠাদন প্রধান অচতচির বক্তৃতায় চতচন একিা বদলন। 

মন্ত্রী বদলন,  বঙ্গমাতা জাচতর চপতাদক সবসময় সহদ াচগতা ও উৎসাহ প্রোন কদরদিন বদলই বঙ্গবনু্ধ নানা প্রচতকূলতা উদপো কদর োচয়ত্ব পালদন কখদনা চবিচলত হনচন। 
বঙ্গবনু্ধর সারাজীবদনর লডাই- সাংগ্রাম ও আদদালদন িায়ার মত পাদশ প্রিদক সাহস  ুচগদয়দিন বঙ্গমাতা।  ার কারদণ আমরা প্রপদয়চি স্বাধীন- সাবিদভৌম বাাংলাদেশ। 

চতচন জানান,  রাচশয়া- ইউদেন  ুদের কারদণ পদুরা পচৃিবীদত এক ধরদনর অচস্থরতা িলদি।  ার ফদল জ্বালাচন ও চনতয প্রদয়াজনীয় চজচনসপত্র িাডাও অন্যান্য দ্রদবযর োম 
প্রবদডদি। এর প্রভাব আমাদের প্রেদশও পদডদি। এচি সামচয়ক সমদয়র জন্য। এচি আমাদের প্রমদন চনদত হদব। এই সমস্যা চিরকাল িাকদব না। উন্নত প্রসানার বাাংলাদেশ 
গডার লেযমাত্রা অজিদন নানা প্রচতবন্ধকতা ও ষড ন্ত্র উদপো কদর প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার প্রনতৃদত্ব প্রেশ এচগদয়  াদে। প্রধানমন্ত্রীর পাদশ প্রিদক সহদ াচগতা করার জন্য 
প্রেশবাসীর প্রচত আহ্বান জানান। 

মন্ত্রী আরও বদলন,  েল প্র  প্রকউ করদতই পাদরন। এচি তার রাজননচতক অচধকার। চকন্তু রাজনীচতর নাদম প্রেদশ অশাচি সৃচি করদবন,  প্রেদশর উন্নয়ন অগ্র াত্রাদক বযাহত 
করার ষড ন্ত্র করদবন। এিা সহ্য করা হদব না। এ সময় সকল ষড ন্ত্র প্রমাকাদবলা করার জন্য প্রেদশর মানুষদক ঐকযবে িাকার আহ্বান জানান চতচন। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলন,  স্বাধীনতার পরাচজত শচক্ত আল- বের,  আস- শামস ও পাচকস্তাদনর প্রোসরা বঙ্গবনু্ধর সাদড চতন বির শাসনামদল েৃশ্যমান না িাকদলও চভতদর 
চভতদর তারা ষড ন্ত্র চলপ্ত চিদলা। প্রগালাম আ ম বাাংলাদেশ চহন্দু রাষ্ট্র হদয়দি বদল প্রেদশর বাচহদর অপপ্রিার িাচলদয়দি। লন্িদন বদস পবূি পাচকস্তান পুন: গঠন কচমচি গঠন 
কদরদি। এই ইচতহাস সবার জানা। 

প্রসই সকল কুশীলবদের ষড ন্ত্র প্রিদম প্রনই বরাং ষড ন্ত্র িলদি জাচনদয় চতচন বদলন,  বঙ্গবনু্ধ সারা জীবন প্রজল- জুলুম ও অতযািার সহ্য কদরদিন শুধু মাত্র বাঙাচলর মুদখ 
হাচস প্রফািাদনার জন্য। তাাঁর এবাং তাাঁর পচরবাদরর চবরুদে কিা বলার সময় সতকি হওয়া উচিত। আওয়ামীলীগ েমতার বাইদর িাকাকালীন তাদের শাসনামদল প্ররচিও 
প্রিচলচভশদন বঙ্গবনু্ধর নাম শুনা প্র ত না বদলও জানান। 

কদরানা প্রমাকাদবলায় সরকার সফলতার স্বাের প্ররদখদি উদল্লখ কদর মন্ত্রী বদলন,  কদরানার সময় চবদের অচধকাাংশ প্রেদশর তুলনায় বাাংলাদেদশর ইদকাদনাচমক প্রগ্রাি প্ররইি 
অদনক ভাদলা চিল। বতিমাদন সারা পৃচিবী কৃেতা সাধন করদি। আমরাও তা অনুসরণ করদত বাধয হচে। শ্রীলাংকার সাদি বাাংলাদেদশর তুলনা করার প্রকান সুদ াগ প্রনই। 
অিিনীচতর চবচভন্ন পযারাচমিার চবদেষণ করদল তা স্পি হদব। 

স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমাহাম্মে প্রমজবাহ্ উচদ্দন প্রিৌধুরীর সভাপচতদত্ব অনুষ্ঠাদন এলচজইচির প্রধান প্রদকৌশলী প্রসখ প্রমাহাম্মে মহসীন,  জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অচধেপ্তর 
প্রধান প্রদকৌশলী প্রমাোঃ সাইফুর রহমান,  জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনচস্টচিউদির মহাপচরিালক সাদলহ আহমে প্রমাজাফফর বক্তবয রাদখন। এিাডা,  স্থানীয় সরকার চবভাগ ও 
এর আওতাধীন চবচভন্ন েপ্তর/ সাংস্থার ঊর্ধ্িতন কমিকতিাবৃদ উপচস্থত চিদলন। 

 

স্বােচরত/ -  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তিয ও জনসাংদ াগ কমিকতিা 

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

ইদমইল- pr o. l gd20@gmai l . com 
সম্মাচনত বাতিা সম্পােক/ চিফ চরদপািিার/ চস, চিচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধযম/ চপআইচি। 
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