
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

প্রকদের নাদম অদথের অপিয় করা যাদব না- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা,  ৩১ জুলাই,  ২০২২ইাং,  রচববার। 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলদেন,  প্রকে গ্রহদণর নাদম সরকাচর অদথের অপিয় করা যাদব না। ইমদপক্ট এবাং আউটপুট চবদেষণ 
কদর প্রকে প্রনয়ার তাচগে চেদয় অপ্রদয়াজনীয় প্রকে পচরহার করার জন্য সাংচেষ্টদের চনদেেশ প্রেন মন্ত্রী। 

আজ মন্ত্রণালদয় স্থানীয় সরকার চবভাদগর সদেলন কদে আদয়াচজত িট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা চনরসদন গৃহীত পেদেপসমূদহর অগ্রগচত পযোদলািনা সভায় সভাপচতর 
বক্তদবে চতচন একথা জানান। 

তথে ও সম্প্রিার মন্ত্রী ড.  হাোন মাহমুে,  চশো উপমন্ত্রী মচহবুল হাসান প্রিৌধুরী নওদেল,  িট্টগ্রাম চসচট কদপোদরশদনর প্রময়র প্ররজাউল করীম প্রিৌধুরী সভায় উপচস্থত 
চেদলন। 

 মন্ত্রী বদলন,  িট্টগ্রাম প্রেদশর ইদকানচমক হাব চহদসদব পচরচিত। এই শহরচট প্রেদশর আইডল চসচট হদব চহদসদব গদ়ে প্রতালার সুদযাগ রদয়দে। প্রেদশর অথেনীচতর অন্যতম 
এই শহরদক প্রকাদনাভাদবই অবমূলোয়ন করার উপায় প্রনই। িট্টগ্রাদমর জলাবদ্ধতা চনরসদন প্রযসব প্রকে প্রনয়া হদয়দে প্রসগুদলা কতটা কাযেক্রর হদয়দে তা প্রেখার প্রদয়াজন 
রদয়দে। যচে কাযেক্রর না হয় অথবা যািাই বাোই না কদর গ্রহণ করা হদল তা অতেন্ত দুঃখজনক।  

খাল ও প্রেনগুদলা পচরস্কার- পচরচ্ছন্ন রাখার চনদেেশ চেদয় মন্ত্রী বদলন,  আপনারা খাল েখল কদর অববধভাদব চবচডাং বাচনদয় পাচনর প্রবাহ বন্ধ কদর প্ররদখদেন। খাদলর উপর 
প্রোকান- পাট বাচনদয়দেন। এগুদলার কারদণ শহদর জলাবদ্ধতা সৃচষ্ট হয়। সবাইদক সদিতন হদত হদব। চকেু মানুদষর জন্য প্রকাচট প্রকাচট মানুদষর জীবন অচতষ্ট হদত পাদর 
না। এসময় সকল খাল েখলমুক্ত করারও চনদেেশ প্রেন চতচন। 

চতচন আদরা জানান,  সমস্যা সমাধাদন িট্টগ্রাম সাচকেট হাউদস সকল পেদক চনদয় চতচন অদনকগুদলা সভা কদর সরকাচর- প্রবসরকারী প্রচতষ্ঠানসহ সাংচেষ্ট সকল সাংস্থা/ েপ্তরদক 
চনদেেশনা প্রেয়া হদয়দে। সমস্যা একবাদর চনরসন হদয়দে এমনচট োচব করা যাদব না। তদব অগ্রগচত হয়চন এচট অস্বীকার করার সুদযাগ প্রনই। 

প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলন,  আমরা োচয়দে চিরকাল থাকদবা না। আজ মন্ত্রী বা সচিব বা ব়ে প্রকাদনা পদে আচে। কালদক নাও থাকদত পাচর। চকন্তু আমরা যচে আমাদের 
উপর অচপেত োচয়ে যথাযথভাদব পালন কচর তাহদল প্রেশটাদত পচরবতেন আসদব। আমাদের ভচবষ্যৎ প্রজন্ম উন্নত- সমৃদ্ধ সুন্দর একচট প্রেশ পাদব।  

এপ্রসদে চতচন আদরা বদলন,  প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা প্রেশ ও প্রেদশর বাচহদর নানাচবধ কাদজ বেস্ত থাদকন। আভেন্তরীণ িাপ কমাদত মন্ত্রী- সচিবসহ সাংচেষ্ট জনবল চনদয়াগ 
করা আদে োচয়ে পালন করার জন্য। পে- পেবী চনদবন আর প্রকউ োচয়ে চনদবন না,  কাজ করদবন না এটা প্রতা হদত পাদর না।  

মন্ত্রী বদলন,  জলাবদ্ধতার সমস্যা িট্টগ্রাদমর ব়ে একচট সমস্যা। এই সমস্যা সমাধাদন প্রধানমন্ত্রী চনদজ সমদয় সমদয় চনদেেশনা চেদয়দেন। প্রসই চনদেেশনা অনুযাচয় পেদেপ 
প্রনয়াও হদয়দে। এই সমস্যার পাশাপাচশ অন্যান্য সমস্যা সমাধাদন সরকার চবচভন্ন উদেোগ গ্রহণ কদরদে। সরকাদরর অদনক সেলতা আদে। 

চতচন জানান,  বজেে সমস্যা বতেমাদন িোদলঞ্জ চহদসদব োাঁচ়েদয়দে। গৃহস্থাচল বদজেের পাশাপাচশ ইন্ড্োচিয়াল বজেে,  প্রমচডদকল চিজ,  চনমোণ সামগ্রীর বজেেসহ অন্যান্য বজেে 
বেবস্থাপনায় সরকার উদেোগ চনদয়দে। আর তা হদলা বজেে প্রথদক চবদেৎ উৎপােন। খুব চশগচগরই ঢাকা,  গাজীপরু এবাং িট্টগ্রামসহ অন্যান্য চসচট কদপোদরশনগুদলাদত বজেে 
প্রথদক চবদেৎ উৎপােন শুরু হদব। 

সভায় তথে মন্ত্রী বদলন,  িট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা চনরসদন প্রকদের কাজ দ্রুত এচগদয় চনদত হদব। িট্টগ্রাম শহদরর জলাবদ্ধতা চনরসদন িাকতাই খাল খনন,  কণেেুলী 
নেীর প্রেচজাংসহ সুচনচেেষ্ট প্রস্তাবনা তুদল ধদর প্রকে সাংচেষ্ট সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধাদন প্রময়র এবাং সাংচেষ্ট সকলদক তাচগেও প্রেন চতচন। 

স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমাহােে প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌধুরী,  গৃহায়ণ ও গণপতূে সচিব শহীে উল্লা খন্দকারসহ স্থানীয় সরকার চবভাদগর ঊর্ধ্েতন কমেকতো,  িট্টগ্রাম 
উন্নয়ন ও বন্দর কতৃেপদের প্রিয়ারমোন,  বাাংলাদেশ পাচন উন্নয়ন প্রবাদডের মহাপচরিালক এবাং িট্টগ্রাম চসচট কদপোদরশদনর কমেকতোসহ সাংচেষ্ট েপ্তর/ সাংস্থার প্রচতচনচধগণ 
উপচস্থত চেদলন। 

 
 
 

স্বােচরত/ -  
 

প্রমাুঃ হায়োর আলী 
তথে ও জনসাংদযাগ কমেকতো 

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

ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

সোচনত বাতো সম্পােক/ চিে চরদপাটোর/ চস, চডচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধেম/ চপআইচড। 
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