
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

আদদালদনর নাদম হামলা- ভাাংিুর,  প্রবামাবাচজ করদত প্রেয়া হদব না- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা,  ১৩ আগস্ট,  ২০২২ইাং,  শচনবার। 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলদেন,  আদদালদনর নাদম প্রকউ হামলা- ভাাংিরু ও প্রবামাবাচজ কদর জনজীবন অচতষ্ঠ করার প্রিষ্টা করদল তাদের 
চবরুদে কদ ার বযবস্থা প্রনয়া হদব। 

আদদালন গণতাচন্ত্রক অচিকার। চকন্তু এই অচিকাদরর নাদম প্রেদশ অরাজকতা সচৃষ্টর মািযদম মানুদের জীবন দুচবিেহ কদর প্রতালার অচিকার কাদরা প্রনই। এ বযাপাদর োচয়ত্বশীল হওয়ার 
আহ্বান জানান মন্ত্রী। 

আজ ঢাকা চরদপার্িাসি ইউচনচর্দত বাাংলাদেশ উপদজলা পচরেে এদসাচসদয়শন আদয়াচজত জাতীয় প্রশাক চেবস উপলদে আদলািনা সভা,  প্রোয়া মাহচিল ও প্রেচ্ছায় রক্তোন কমিসূচিদত 
প্রিান অচতচির বকৃ্ততায় চতচন এসব কিা বদলন। 

মন্ত্রী বদলন,  বাাংলাদেশ প্রশে বা ধ্বাংস হদয় প্রগদলা,  মানবতা ভূলুচিত হদলা বদল যারা চিৎকার করদেন। তারা প্রমাণ কদর প্রেন চকভাদব প্রেশ প্রশে হদয় প্রগল। জাচতর চপতা বঙ্গবনু্ধ 
প্রশখ মুচজবরু রহমান সারাজীবন লডাই- সাংগ্রাম কদর এই প্রেশ োিীন কদরদেন মানুদের মুদখ হাচস প্রিার্াদবন বদল। প্রসই েপ্ন পূরদণ তাাঁর কন্যা প্রিানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা চেনরাত 
পচরশ্রম কদর যাদচ্ছন। আর োিীনতা চবদরািী িক্র প্রেশ ধ্বাংস হদয় যাদচ্ছ বদল মানুেদক চবভ্রান্ত করার অপদিষ্টায় চলপ্ত রদয়দে। প্রশখ হাচসনার হাদত যতচেন প্রেশ িাকদব,  বাাংলাদেশ 
পি হারাদব না বদলও উদল্লখ কদরন চতচন। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম জানান,  রাচশয়া- ইউদক্রন যুদের প্রভাদব সারা চবদের মানুে কদষ্ট আদে। আমাদের প্রেদশর মানুদের উপদরও প্রভাব পদডদে। কদরানা সাংকদর্র পর ইউদক্রন-
রাচশয়া যুদের কারদণ পৃচিবীদত অচস্থরতা চবরাজ করদে। জ্বালাচনর বৃচে করা হদয়দে আসন্ন মহাসাংকর্ প্রমাকাদবলা করার জন্য। এর্া সামচয়ক। এই সাংকর্ প্রমাকাদবলায় সবাইদক 
ঐকযবে িাকদত হদব।  

এপ্রসদঙ্গ চতচন বদলন,  জ্বালাচনর মূলয বৃচের িদল ইউদক প্রত এক- তৃতীয়াাংশ মানুে োচরদ্র্যসীমার চনদি প্রনদম আসদব বদল গণমািযদম প্রিার করা হদচ্ছ। আরও অদনক প্রেদশ সাংকর্ 
ততচর হদচ্ছ। আন্তজিাচতক পচরমণ্ডল ও অন্যান্য প্রেদশর পচরদবশ পচরচস্থচত চবিার- চবদেেণ করদল একিা অেীকার করা যাদব না প্রয আমরা ভাদলা আচে। 

প্রিানমন্ত্রীর প্রশখ হাচসনা সব সময় মানুদের কলযাণ িান। চতচন যখন প্রয চসোন্ত গ্রহণ কদরন প্রসর্া অবশ্যই জনকলযাণমূলক। জনগদণর কলযাদণর কিা চিন্তা কদরই প্রশখ হাচসনা চসোন্ত 
প্রনন বদলও জানান চতচন। 

মন্ত্রী বদলন,  বাাংলাদেদশর ঋণ পচরদশাদির সেমতা আদে বদলই উন্নয়ন সহদযাগী প্রেশ/ সাংস্থা প্রলান চেদত আগ্রহী হয়। প্রেশ যচে প্রলান পচরদশাি না করদত পাদর তাহদল প্রজদন শুদন 
প্রকউ প্রতা অিি চেদব না। আবার বাাংলাদেশ শ্রীলাংকা হদব এর্া প্রজদন কখদনা প্রকউ প্রলান প্রেয়ার কিা চিন্তাও করদব না। প্রেশ শ্রীলঙ্কা হদয় যাদব বদল যারা অপপ্রিার িাচলদয় মানুদের 
মদিয ভীচত সঞ্চার করদেন তাদেরদক এসব কাজ প্রিদক চবরত িাকার আহ্বান জানান চতচন। 

প্রিান অচতচি বদলন,  বাদজর্ প্র ােণার আদগ চবএনচপর সাইিরু রহমান সাদহবরা প্রিব্রুয়াচর মাস প্রিদক পযাচরস কনদসাচর্িয়াম চগদয় বদস িাকদতা র্াকার জন্য। চকন্তু প্রিানমন্ত্রী প্রশখ 
হাচসনা প্রসই ট্র্যাচিশন বন্ধ কদর চেদয় চনজে অিিনীচতদক শচক্তশালী করার জন্য গুরুত্ব চেদয়দেন। উন্নত প্রেশ গডার লদেয েী ি প্রময়াচে পি নকশা ততচর কদরদেন। যার সুিল মানুে 
প্রভাগ করদেন। 

মন্ত্রী বদলন,  প্রশখ হাচসনা প্রিম েমতায় এদস চবদুযৎ উৎপােন সহ অন্যান্য সকল খাদত উন্নয়দনর প্রয অগ্রযাত্রা শুরু কদরচেদলন ২০০১ সাদল েডযন্ত্র কদর চবএনচপ- জামায়াত প্রজার্ 
েমতায় আসার পর তা বন্ধ কদর প্রেয়। ২০০৯ সাদল পুনরায় েমতায় এদস বঙ্গবনু্ধ আেশি বুদক িারণ কদর প্রেশ পচরিালনা করদেন।  

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম আরও বদলন,  অিিননচতক কমিকাণ্ড অবযাহত রাখদত হদল চশল্প- কলকারখানা প্রদয়াজন। এর জন্য েরকার চবদুযৎ। প্রশখ হাচসনার সরকার প্রেদশর  দর  দর চবদুযৎ 
প্রপ াঁদে চেদয়দে। চশো,  োস্থয,  কৃচে ও প্রযাগাদযাগ বযবস্থায় অভূতপূবি পচরবতিন এদসদে। এসব অজিন একচর্ প্রগাষ্ঠীর ভাদলা লাদগনা। যারা োিীনতার চবদরাচিতা কদরদে,  যারা প্রেদশর 
উন্নয়ন িায়না,  প্রেশদক ধ্বাংস করদত িায় তাদের পদে কিা বলদল তারা খুচশ হয়। সীমাবেতা িাকদব এর মদিয ও যাদের প্রভতর েপ্ন পূরদণর সবাইদক ঐকযবে িাকদব িাকদত 
হদব। 

 

উপদজলা পচরেে এদসাচসদয়শদনর সভাপচত হারুন- অর- রচশে হাওলাোদরর সভাপচতদত্ব ও সািারণ সম্পােক সাইিুল ইসলাম খান বীরুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠাদন বাাংলাদেশ আওয়ামীলীদগর 
োস্থয ও জনসাংখযা চবেয়ক সম্পােক িা.  প্ররদবকা সুলতানা এবাং প্রেদশর অচিকাাংশ উপদজলা পচরেদের প্রিয়ারমযান এবাং ভাইস প্রিয়ারমযানগণ উপচস্থত চেদলন। 

 

োেচরত/ -  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তিয ও জনসাংদযাগ কমিকতিা 

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

ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাতিা সম্পােক/ চিি চরদপার্িার/ চস, চিচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মািযম/ চপআইচি। 
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