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বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

চবদে দ্রবযমূলয ঊর্ধ্বমুখী হদলও প্রেদশ চনয়ন্ত্রদণ প্রিষ্টা িালাদে সরকার:  এলচজআরচি মন্ত্রী 

 

 ঢাকা,  ২৫ প্রম,  ২০২২ইাং,  বুধবার। 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলদেন,  চবদে চনতযপ্রদয়াজনীয় পদণযর মূলয ঊর্ধ্বমুখী থাকদলও বাাংলাদেশ সরকার তা 
চনয়ন্ত্রদণ সববাত্মক প্রদিষ্টা িাচলদয় যাদে। প্রসই সাদথ প্রেদশ খােয পণয বযাপকহাদর উৎপােদনর জন্য নানা পেদেপ গ্রহণ কদরদে। 

আজ চমরপুর কযান্টদমদন্ট বাাংলাদেশ ইউচনভাচসবচট অফ প্রদফসনাল- চবইউচপ আদয়াচজত ইনভায়রনদমন্টাল প্রফস্ট- ২০২২ এর 'Livability and the Role 

of Local Government: Bangladesh Perspective' শীর্বক প্রসচমনাদর প্রধান অচতচথর বক্তদবয চতচন এসব কথা বদলন। 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  কদরানার মহাসাংকট প্রশর্ হদত না হদতই ইউদেন- রাচশয়া যুদ্ধ পুদরা চবদে নতুনভাদব সাংকট সৃচষ্ট কদরদে। আমাদের প্রেদশর 
অভযন্তরীণ সম্পে বচৃদ্ধ এবাং প্রেশীয় খােয পণয উৎপােদন সরকার আদগ প্রথদকই চবদশর্ উদেযাগ প্রনয়ার ফদলই এই সাংকট প্রমাকাদবলা করদত সেম হদে। 

চতচন বদলন,  গৃহস্থাচল ও চশল্প বদজবযর পাশাপাচশ চনমবাণ বজবযও সুষু্ঠ বযবস্থাপনার মদধয আনদত সরকার কাজ করদে। ইদতামদধযই ঢাকা দুই চসচট 
কদপবাদরশনসহ গাজীপুর,  নারায়ণগঞ্জ এবাং িট্টগ্রাম চসচট কদপবাদরশদন বজবয প্রথদক চবদুযৎ উৎপােদনর কাযবেম প্রশর্ পযবাদয় রদয়দে। পযবায়েদম সকল চসচট 
কদপবাদরশন এবাং শহরাঞ্চদল বজবয প্রথদক চবদুযৎ উৎপােন করদব। এোডা প্রপৌরসভাগুদলাদত প্রোট প্ল্যাদন্টর মাধযদম বজবয বযবস্থাপনার কাজ িলমান রদয়দে। 
এসব উদেযাদগর মাধযদম প্রেদশর বজবয প্রযমন একচট সুষু্ঠ বযবস্থাপনার মদধয আসদব একইভাদব পচরদবশ েূর্দণর হাত প্রথদক মুচক্ত পাওয়া সম্ভব হদব। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলন,  মানুদর্র েয় েমতা বচৃদ্ধ পাওয়ায় প্রভাদগর পচরমাণ প্রবদড প্রগদে। যার ফদল অতীদতর তুলনায় বতবমাদন প্রিুর পচরমাণ বজবয 
উৎপােন হদে। আদগ প্রয প্রকাদনা পণয প্রকনার সময় একচট বযাদগর মদধযই সবচকেু প্রনয়া হদতা। চকন্তু এখন প্রদতযকচট চজচনদসর জন্য আলাো আলাো 
বযাগ প্রেওয়া হয় যার কারদন গৃহস্থাচলসহ অন্যান্য বজবয উৎপােন বহুলাাংদশ বচৃদ্ধ প্রপদয়দে। 

চতচন বদলন,  জলবায়ু পচরবতবদনর মূল কারণ পচরদবশ েূর্ণ। আর এই পচরদবশ েূর্দণ উন্নত প্রেদশর তুলনায় বাাংলাদেদশর মত উন্নয়নশীল প্রেশগুদলার 
প্রভাব অদনক কম। এসব প্রেদশর তুলনায় উন্নত প্রেশগুদলা পচরদবশ েূর্দণর জন্য প্রবচশ োয়ী। পৃচথবীদক বাাঁিাদত হদল পচরদবশ েূর্ণ বন্ধ করদত হদব। 

মন্ত্রী জানান,  বঙ্গবন্ধ ু প্রশখ মুচজবুর রহমান প্রেশদক স্বাধীন করার পর র্ধ্াংসস্তূপ প্রেদশর অথবননচতক উন্নয়দনর চভচি রিনা কদর প্রগদেন। পরবতবীদত অথবননচতক 
বযবস্থা টালমাটাল থাকদলও প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার প্রনতৃদে সরকার গঠদনর পর প্রেদশর অথবনীচতদত বযাপক পচরবতবন এদসদে। বাাংলাদেশ চবদে পচরচিচত 
প্রপদয়দে উন্নয়দনর প্ররাল মদিল চহদসদব। 

পদর,  ইনভায়রনদমন্টাল প্রফস্ট- ২০২২ এ প্রেদশর ৩৫চট চবেচবেযালদয়র োত্র- োত্রীদের আদয়াজদন চবচভন্ন স্টল পচরেশবন কদরন। 

প্রসচমনাদর চবদশর্ অচতচথ চহদসদব উপচস্থত চেদলন চবইউচপর উপািাযব প্রমজর প্রজনাদরল প্রমাোঃ মাহববু উল আলম,  এনচিচস। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কদরন 
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র উপসচিব ি.  এস এম প্রযাবায়দুল কচরম। 

 

 

স্বােচরত/ -  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তথয ও জনসাংদযাগ কমবকতবা 

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

ইদমইল- pro.lgd20@gmail.com 
 
 

সম্মাচনত বাতবা সম্পােক/ চিফ চরদপাটবার/ চস, চিচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধযম/ চপআইচি। 
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