
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

ভারদতর সাদে বাাংলাদেদশর সম্পকক চিপাচিক,  চবশ্বস্ততার ও ন্যায্যতার:  এলচজআরচি মন্ত্রী 

চসদলট,  ১১ জুন,  ২০২২ইাং,  শচনবার। 

ভারদতর কাদে প্রেদশর স্বােক চবসজকন চেদয় সম্পকক চটচকদয় রাখা হয়চন বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল 
ইসলাম। 

ভারত বাাংলাদেদশর চবশ্বস্ত ও বনু্ধপ্রচতম প্রেশ। মহান মুচিযু্দে বাাংলাদেদশর পাদশ োকা প্রেশচটর সাদে আমাদের সম্পকক চিপাচিক,  আস্থার এবাং ন্যায্যতার 
চভচিদত প্রচতচিত বদলও জানান মন্ত্রী। 

আজ চসদলদট প্র াপা েীচির পাদ়ে আদয়াচজত ভারত ও বাাংলাদেশ সরকাদরর প্রয্ৌে অেকায়দন চসদলট চসচট কদপকাদরশন কততকক বাস্তবাচয়ত প্র াপা েীচির 
িতুচেকদক ওয়াকওদয়,  েয় তলা চবচশষ্ট স্কুল ভবন চনমকাণ কাদজর এবাং েয় তলা চবচশষ্ট চিনার কদলাচন ভবদনর উদিা নী অনুিাদন প্র ান অচতচের বিদবয 
চতচন এসব কো জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  ভারত আমাদের চনকটতম প্রচতদবশী রাষ্ট্র। বাাংলাদেদশর জন্মলগ্ন প্রেদকই দুই প্রেদশর সম্পকক অতযন্ত িমৎকার। আমাদের স্বােক অিুণ্ন প্ররদখ 
প্রেশচটর সাদে চিপাচিক সম্পকক িলমান রদয়দে। শু ু ভারত নয় প্রয্দকাদনা প্রচতদবশী রাষ্ট্র অদয্ৌচিক কাজ করদল আমরা সমেকন করদবা না। ভারদতর 
সাদে আমাদের প্রয্ সম্পকক তা ন্যায্যতার। এই সম্পকক জাচতর চপতা বঙ্গবনু্ধ প্রশখ মুচজবুর রহমাদনর সময় প্রেদকই। প্র ানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার আমদল এই 
সম্পকক নতুন উচ্চতায় প্রপৌৌঁদেদে।  

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম আরও বদলন,  বাাংলাদেদশ সকল  দমকর মানুষ প্রয্মন তাদের  মক চনচবকদে পালন করদত পাদরন প্রতমচন রাদষ্ট্রর সকল সুদয্াগ- সুচব া 
সমানভাদব প্রভাগ কদর োদকন। চকন্তু একচট মহল উদেশ্য প্রদণাচেতভাদব  মকদক বযবহার কদর মানুদষর মদ য প্রভোদভে ততচরর মা যদম প্রেদশর মদ য 
অরাজকতা সতচষ্টর ষ়েয্ন্ত্র করদে। 

চতচন জানান,  প্র ানমন্ত্রীর চনদেকশনা অনুয্ায়ী সারাদেদশ সমতার চভচিদত উন্নয়ন কাজ পচরিালনা করা হদে। প্রকান অঞ্চলদক চবদশষ গুরুত্ব প্রেওয়া হদে 
না। প্রয্সব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল প্রেশ অেকননচতকভাদব উপকতত হদব,  কমকসাংস্থান সতচষ্ট হদব প্রসসব প্রকদল্প প্রবচশ গুরুত্ব চেদয় প্রকল্প প্রনওয়া 
হদে। 

চসদলটবাসীর চনকট চনরাপে ও সুদপয় পাচন সরবরাদহর জন্য চসদলট ওয়াসা গঠন করা হদে উদল্লখ কদর মন্ত্রী বদলন,  এচট প্রচতচিত হদল এই শহদর 
পাচনর সমস্যার সমা ান হদব। চসদলটবাসী উপকতত হদব। ওয়াসাদক কায্ককর করদত সকদলর সহদয্াচগতা লাগদব বদল উদল্লখ কদরন চতচন। 

প্র ান অচতচে বদলন,  সম্প্রচত বন্যার ফদল চসদলট নগরীসহ এই অঞ্চদল িচতগ্রস্ত স়েকগুদলা সাংস্কাদর প্রদয়াজনীয় বরাে প্রেয়া হদব। একই সাদে চসদলট 
চসচট কদপকাদরশদনর বচ কত এলাকার জন্য প্রকল্প প্রনয়া হদল তা অনুদমােন প্রেয়ারও আশ্বাস প্রেন মন্ত্রী। 

চসদলট চসচট কদপকাদরশদনর প্রময়র আচরফুল ইসলাম প্রিৌ ুরীর সভাপচতদত্ব অনুিাদন চবদশষ অচতচে চহদসদব উপচস্থত চেদলন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এদক আবদুল 
প্রমাদমন,  স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমাহাম্মে প্রমজবাহ্ উচেন,  ভারতীয় হাইকচমশনার চবক্রম প্রোরাইস্বামী। 

এসময়,  স্থানীয় সরকার চবভাগ,  প্রজলা প্রশাসন এবাং চসদলট চসচট কদপকাদরশদনর উর্ধ্কতন কমককতকাবতন্দ অন্যাদন্যর মদ য উপচস্থত চেদলন। 

পদর,  পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ভাই ও সরকাদরর সাদবক সফল অেকমন্ত্রী মরহুম ি.  আবুল মাল আবদুল মুচহদতর কুলখাচন অনুিাদন প্রয্াগোন কদরন স্থানীয় সরকার 
মন্ত্রী। 

 

স্বািচরত/ -  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তেয ও জনসাংদয্াগ কমককতকা 

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

ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাতকা সম্পােক/ চিফ চরদপাটকার/ চস, চিচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মা যম/ চপআইচি। 
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