
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 
 

রাস্তার উপদর প্রোকান ও যত্রতত্র গাচি পাচককাং বন্ধ করদত হদব :  স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 
 
ঢাকা,  ১১ই এচপ্রল,  ২০২২ইাং,  প্রসামবার। 
 
যানদজাট চনরসদন রাস্তায় চবচিন্ন প্রোকানপাট বসাদনা এবাং যত্রতত্র গাচি পাচককাং বন্ধ করদত হদব বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা.  
তাজুল ইসলাম। 
 
আজ রাজধানীদত ঢাকা চরদপাটকাসক ইউচনচটর নসরুল হাচমে চমলনায়তদন ঢাকা ইউচটচলচট চরদপাটকাসক এদসাচসদয়শন- ডুরা আদয়াচজত “অসহনীয় যানজট:  সমাধান কী” 
শীর্কক সাংলাদপ প্রধান অচতচির বক্তদবে চতচন একিা জানান। 
 
মন্ত্রী বদলন,  রাজধানীর অচধকাাংশ জায়গায় প্রেখা যায় রাস্তা েখল কদর প্রোকান- পাট বসাদনা হদয়দে। আবার রাস্তার উপদর প্রযখাদন প্রসখাদন গাচি পাচককাং কদর রাখা 
হয়। যা ট্রাচিক জোদমর অন্যতম কারণ। যারা রাস্তার উপদর গাচি রাখদব তাদের চবরুদে তাৎক্ষচণকিাদব বেবস্থা চনদত হদব। এ বোপাদর আইন- শৃঙ্খলা বাচহনীদক 
আরও কদ ার অবস্থান চনদত হদব।  
 
চতচন জানান,  ট্রাচিক জোম চবদের সকল প্রেদশই আদে। অদনক প্রেশ কাযককর পেদক্ষপ চনদয় কচমদয় আনদত সক্ষম হদয়দে। পৃচিবীর উন্নত প্রেশগুদলা প্রয প্রচিয়ায় 
ট্রাচিক জোম সমাধান কদরদে প্রসইিাদব হুবহু আমাদের করা সম্ভব নয়। কারণ তাদের প্রেদশর চিত্র আর আমাদের প্রেদশর চিত্র এক না। সমস্যা চিচিত করদত হদব 
সবার আদগ এরপর সমাধান খুুঁজদত হদব। আমরাও বদস প্রনই। এচনদয় কাজ করা হদে। 
 
মন্ত্রী আদরা বদলন,  রাস্তা না প্ররদখ শুধু বি বি চবচডাং করদল এবাং বোচক্তগত গাচির সাংখো বািদল রাস্তায় ট্রাচিক জোম হওয়াটাই স্বািাচবক। রাস্তায় গাচির সাংখো 
িমাগত প্রবদিই িদলদে। পাবচলক ট্রান্সদপাটক বেবহাদর সবাইদক উৎসাহী করদত হদব। চবচিন্ন তিে উপাত্ত বলদে এিাদব িলদত িাকদল আগামী কদয়ক বেদরর মদধে 
গাচির গচত মানুদর্র হাটার প্রিদয়ও কম হদব। 
 
চতচন বদলন,  ট্রোচিক জোম চনরসন করা একক প্রকাদনা প্রচতষ্ঠাদনর পদক্ষ সম্ভব নয়। সমচিতিাদব কাজ করদল কাচিত লদক্ষে প্রপ ুঁোদনা সম্ভব হদব। এক্ষদত্র সাধারণ 
মানুদর্র অাংশগ্রহণ করদত হদব। ট্রাচিক আইন মানার চবর্দয় মানুর্দক আদরা প্রবচশ সদিতন হদত হদব। 
 
প্রমা.  তাজুল ইসলাম জানান,  ঢাকা শহদর কত মানুর্ বসবাস করদব তা চ ক করা জরুরী। কারণ সবাই ঢাকায় রাখা সম্ভব না। ঢাকা চডদটল এচরয়া প্লান- ডোপ প্রস 
লদক্ষে প্রণয়ন করা হদে। ঢাকাদক সম্প্রসারণ করা হদে। মলূ ঢাকায় না প্রিদক যাদত কদর মানুর্জনদক সম্প্রসাচরত এলাকা স্থানান্তর করা যায় প্রস বোপাদর উৎসাচহত 
করদত হদব।   
 
এপ্রসদে মন্ত্রী আদরা বদলন,  ঢাকায় প্রচতচেন প্রায় পাুঁি হাজার প্রলাক আসদে। চবদের উন্নত প্রেশগুদলা তাদের মলূ শহদর বসবাদসর কস্ট বাচিদয়দে। এদত কদর 
মানুর্জন পােকবতকী এলাকায় িাদক এবাং সকাল প্রবলা কমকদক্ষদত্র িদল আদস। ঢাকায় িাকার চলচিাং কস্ট এবাং গ্রাদম িাকার চলচিাং কস্ট যচে প্রায় সমান হয় তাহদল 
ইনকাম এবাং সুদযাগ- সুচবধা পাওয়ার মানুর্ আশায় ঢাকায় আসদব এটাই স্বািাচবক। প্রজান চিচত্তক পাচন,  গোস,  প্রহাচডাং টোক্স চনধকারণ করার কিা আচম বদল িাচক। 
চকন্তু এটা চনদয় প্রকউ কিা বদল না। 
 
পদর সাাংবাচেকরা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় িাকদল উপদজলাদতও ট্রাচিক জোম হদব সাংসদে এমন মন্তদবের বোখো জানদত জানদত িাইদল মন্ত্রী বদলন,  বাাংলাদেশ ২০৪১ 
সাদলর আদগই উন্নত প্রেদশ পচরণত হদব। মািাচপেু আয় োুঁিাদব সাদি ১২ হাজার ডলাদর। মানুদর্র অিকননচতক সক্ষমতা বৃচে পাওয়ায় মাচি ডাইদমনশনাল ইদেক্ট 
পিদব। সকদলর গাচি িয় করার সামিকে হদব। প্রস প্রক্ষদত্র আমরা যচে এখন প্রিদক পচরকচিতিাদব অবকা াদমা এবাং রাস্তাঘাট চনমকাণ না কচর তাহদল উপদজলাদতও 
ট্রাচিক জোম হদত পাদর বদল আচম বদলচেলাম। এখন প্রিদক প্রস্তুচত না গ্রহণ করদল এই সমস্যা প্রেখা চেদবই। 
 
ঢাকা দুই চসচট কদপকাদরশদনর চনকট ট্রাচিক বেবস্থাপনা হস্তান্তর করা হদব চকনা এমন প্রদের উত্তদর মন্ত্রী বদলন,  চবদের চবচিন্ন প্রেদশর চসচট কদপকাদরশন চনদজদের 
অিকায়দন এয়ারদপাটক বাচনদয়দে,  সাবওদয় চনমকাণ কদরদে। আমাদের দুই চসচট কদপকাদরশন অদনক োচয়ত্ব পালন করদে। দুই প্রময়দরর কাজ করার অদনক আগ্রহ রদয়দে। 
ট্রাচিক বেবস্থাপনা পচরিালনা করার সক্ষমতা আদে চক না তা প্রেখদত হদব।  
 
ডুরার সিাপচত রুহুল আচমদনর সিাপচতদত্ব এবাং সাধারন সোেক শাদহে শচিদকর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠাদন মলূ বক্তবে উপস্থাপন কদরন বুদয়দটর পচরবহন চবদশর্জ্ঞ 
অধোপক ড.  প্রমাোঃ শামসুল হক। নগর পচরকিনাচবে স্থপচত প্রমাবাদের প্রহাদসন,  প্রিাদরর কাগদজর সোেক শ্যামল েত্ত,  ডোদপর প্রকি পচরিালক আশরািুল ইসলাম 
অন্যাদন্যর মদধে বক্তবে রাদখন। 
 
 

 
স্বাক্ষচরত/ -  

 
প্রমাোঃ হায়োর আলী 

তিে ও জনসাংদযাগ কমককতকা 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল- ০১৭২২- ০৯৫৫৮৫ 
ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাতকা সোেক/ চিি চরদপাটকার/ চস, চডচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধেম/ চপআইচড। 
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