
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

খরদরাতা আমাজদন প্রসতু না হদলও পদ্মায় প্রসতু চনমমাদণ চবশ্ববাসী অবাক:  এলচজআরচি মন্ত্রী 

 

ঢাকা,  ১৬ জুন,  ২০২২ইাং,  বৃহস্পচতবার। 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলদেন,  খরদরাতা আমাজন নেীর উপর প্রকউ প্রসতু করার সাহস না 
করদলও বঙ্গবন্ধ ু কন্যা প্রশখ হাচসনা প্রমত্তা পদ্মার বুদক স্বদের পদ্মা প্রসতু চনমমাণ কদর চবশ্বদক অবাক কদর চেদয়দেন। 

আজ দুপুদর মাোচরপুর প্রজলার চশবিদর কাঠালবাচ়ি ঘাদে আসদে ২৫ জুন বাাংলার মানুদের বহুল প্রতীচিত স্বদের পদ্মা প্রসতুর উদবাধদনর পর 
প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা প্রে জনসভায় প্রোগোন করদবন তা পচরেশমনকাদল চতচন এসব কথা বদলন। 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা এই পদ্মা প্রসতু করদত চগদয় প্রেচশ- চবদেচশ অদনক প্রচতকূলতা ও ে়িেন্ত্র প্রমাকাদবলা 
কদরদেন। শত প্রচতকূলতার মাদেও তাাঁর েৃঢ়দিতা মদনাবল এবাং অসীম সাহসীকতায় পদ্মা প্রসতু আজ বাস্তদব রূপ চনদয়দে। এই প্রসতু আমাদের 
গদবমর ও অহাংকাদরর। 

উদবাধনী অনুষ্ঠাদন প্রায় ১০- ১৫ লাখ মানুদের সমাগম হদব উদল্লখ কদর প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলন,  চবশাল এই জনসভায় আগত মানুেদের 
চনরাপত্তা এবাং সুদপয় পাচন ও স্যাচনদেশনসহ সকল প্রকার প্রসবা প্রোদন সাংচিষ্ট মন্ত্রণালয়/ চবভাগসহ অন্যান্য েপ্তর চেনরাত পচরশ্রম কদর 
োদে।  

মন্ত্রী জানান,  স্থানীয় সরকার চবভাদগর অধীন জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অচধেপ্তর জনসভায় উপচস্থত মানুদের জন্য সাবমিচণক চনরাপত্তা ও সুদপয় পাচন 
সরবরাদহর লদিয সাবমাচসমবল পাম্পসহ দুচে উৎপােন নলকূপ স্থাপন,  ১২ চে জলাধার স্থাপদনর মাধযদম পাাঁি প্রশা চে েযাদপর মাধযদম িলমান 
পাইপি ওয়াোর সাপ্লাই স্থাপন করদব।  

এো়িা,  গণযমান্য বযচিবদগমর জন্য ৬০ হাজার প্রবাতল পাচন,  ২০ চে চভআইচপ েয়দলে এবাং জনসাধারদণর জন্য িলমান পাচনসহ পাাঁি প্রশা 
েয়দলে স্থাপন করা হদব। স্থানীয় সরকার চবভাদগর আর এক েপ্তর স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অচধেপ্তরও তাদের কােমক্রম িাচলদয় োদে বদলও 
উদল্লখ কদরন চতচন। 

মন্ত্রী জানান,  পদ্মাদসতু চনমমাদণর ফদল েচিণবদঙ্গর সাথা ঢাকাসহ অন্যান্য অঞ্চদলর সাদথ প্রোগাদোগ ততচর হদব। এর ফদল শুধু েচিণাঞ্চদলর 
অথমননচতক উন্নয়নই নয় সারাদেদশর অথমননচতক কমমকাদে বযাপক পচরবতমন আসদব। পদ্মা প্রসতু িালু হওয়ার ফদল প্রেদশর চজচিচপ প্রবচৃি হদব 
এক েশচমক পাাঁি শতাাংশ পাদব বদলও জানান চতচন। 

এসময় জাতীয় সাংসদের  নুর- ই- আলম প্রিৌধুরী,  স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অচধেপ্তদরর প্রধান প্রদকৌশলী প্রসখ প্রমাহাম্মে মহসীন,  জনস্বাস্থয 
প্রদকৌশল অচধেপ্তদরর প্রধান প্রদকৌশলী প্রমাোঃ সাইফুর রহমান,  স্থানীয় প্রশাসদনর কমমকতমাবৃন্দ অন্যাদন্যর মদধয উপচস্থত চেদলন। 

 

স্বািচরত/ -  
 
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তথয ও জনসাংদোগ কমমকতমা 

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

ইদমইল- pr o. l gd20@gmai l . com 
সম্মাচনত বাতমা সম্পােক/ চিফ চরদপােমার/ চস, চিচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধযম/ চপআইচি। 
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