
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

 
প্রপ্রস চরচলজ 

প্রেদশর উন্নয়ন কদর বদলই আওয়ামীলীদগর চবিার করদত িায় চবএনচপ:  স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 
 
ঢাকা,  ২৬ প্রশ মািচ,  ২০২২ইাং,  শচনবার। 
 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলদেন,  প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার প্রনতদৃে বাাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মানুদের 
ভাদগের পচরবতচন ঘচিদয় প্রেদশর অভতূপূবচ উন্নয়ন কদরদে বদলই চবএনচপ ও তাদের প্রনতারা আওয়ামীলীদগর চবিার করদত িায়। 
  
আজ রাজধানীদত ঢাকা েচিণ চসচি কদপচাদরশন আদয়াচজতমহান স্বাধীনতা ও জাতীয় চেবস_২০২২ এবাং স্বাধীনতার সুবণচজয়ন্তী উপলদি আদলািনা 
সভা ও সাাংস্কৃচতক অনুষ্ঠাদন প্রধান অচতচির বক্তদবে চতচন এসব কিা বদলন। 
 
মন্ত্রী বদলন,  ' স্বাধীনতার প্রনতেৃোনকারী েল বাাংলাদেশ আওয়ামীলীগ িমতায় এদস প্রেশদক খাদেে স্বয়াংসম্পূণচ কদর োচরদ্র্ে েরূ কদরদে,  প্রচতচি 
ঘদর চবদ্যেৎ প্রপ ৌঁদে চেদয়দে,  গৃহহীনদের ঘর চেদয়দে,  কচমউচনচি চিচনক কদরদে,  প্রেদশ চিচজচিইদজশন হদয়দে,  পদ্মা প্রসত,ু  কণচফুলী িোদনল,  
প্রমদরাদরল,  রুপপুর চবদ্যেৎ প্রকন্দ্র,  পায়রা বন্দরসহ অদনক প্রমগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করদে,  অিচননচতক প্রজান প্রচতষ্ঠা করদে,  গ্রামীণ অবকাঠাদমা 
উন্নয়দনর পাশাপাচশ শহদরর সকল সুচবধা গ্রাদম প্রপ ৌঁদে চেদে। সদবচাপচর প্রেদশর মানুদের ভাগে পচরবতচদন প্রনতেৃ চেদে। এগুদলা আওয়ামী লীদগর 
অপরাধ। এগুদলার নাম প্রেশ ধ্বাংস করা। এজন্য চবএনচপ বাাংলাদেশ আওয়ামীলীদগর চবিার করদব। এোডা প্রতা চবিাদরর হুমচক প্রেয়ার আর 
প্রকাদনা কারণ প্রনই।'  
 
চতচন আরও বদলন,  একদশা চবচলয়ন িলাদরর প্রেশ এখন িার প্রশা চবচলয়ন িলাদর োৌঁচডদয়দে। মািা চপে ু আয় বৃচি প্রপদয়দে। তলাচবহীন ঝুচডর 
প্রেশ এখন উন্নয়দনর প্ররাল মদিদল পচরণত হদয়দে,  নারীর িমতায়ন হদয়দে,  হতো,  সন্ত্রাসী- গুন্িাচম কদমদে,  নারীরা সম্মান চনদয় একাচক ঘরুদত 
পারদে। এসব কাজ চবএনচপ প্রনতাকমচীদের ভাদলা লাদগ না।  প্রেশ এচগদয় যাক তারা তা কখদনাই িায় না। 
 
চনদজদের মনগডা কিা না বদল চবএনচপদক তিে- উপাত্ত চেদয় কিা বলার আহ্বান জাচনদয় প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলন,  চমিো তিে চেদয় বড 
বড কিা বদল প্রেদশর মানুেদক চবভ্রান্ত করার প্রিষ্টা কদর প্রকাদনা লাভ প্রনই। মানুে এখন আর প্রবাকা প্রনই। যচে প্রেশদক ভালবাসদত না পাদরন 
তাহদল আপনারা আপনাদের চপয়ারা পাচকস্তাদন িদল যান। প্রেদশর সুদযাগ সুচবধা প্রভাগ করদবন আবার প্রেদশর চবরুদি েডযন্ত্র করদবন এিা প্রমদন 
প্রনয়া যাদব না।  
 
চতচন জানান,  চবএনচপসহ আরও অদনদকই বদল আমরা আমাদের প্রেদশর সবচকেু ভারতদক চেদয় চেচে। স্বাধীনতা যুদি ভারদতর অবোন আমাদের 
অস্বীকার করার প্রকাদনা সুদযাগ প্রনই। স্বাধীনতা পরবতচী সমদয় বাাংলাদেশ ভারতদক চক চেদয়দে আর ভারত বাাংলাদেশদক চক চেদয়দে এর একচি 
তাচলকা করদলই প্রেখা যাদব ভারত চক চেদয়দে অিবা চনদয়দে আর বাাংলাদেশ ভারতদক চক চেদয়দে অিবা প্রপদয়দে। 
 
প্রধান অচতচি বদলন,  বঙ্গবন্ধরু খুচন,  স্বাধীনতা চবদরাধীদের কবর মহান জাতীয় সাংসে িেদর িাকদত পাদর না। যারা বঙ্গবন্ধুদক হতো কদরদে,  
চিশ লাখ মানুেদক চনমচমভাদব হতো ও দ্যই  লাখ মা- প্রবাদনর সম্ভ্রম নষ্ট কদরদে তাদের কবর জাতীয় সাংসেসহ প্রগ রদবাজ্জ্বল জায়গায় িাকা 
উচিত নয়। 
 
স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  চবএনচপ বাঙাচলদক ফচকর- চমসচকদনর জাচত চহদসদব রাখদত িায়। চকন্তু চভিুদকর জাচত চহদসদব প্রবৌঁদি িাকার জন্য 
চিশ লাখ শচহদের রদক্তর চবচনমদয় প্রেশ স্বাধীন হয়চন। প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার প্রনতদৃে প্রযভাদব প্রেশ এচগদয় যাদে তাদত ২০৪১ সাদলর আদগই 
উন্নত- সমিৃ বঙ্গবন্ধরু স্বদের প্রসানার বাাংলা গদড উঠদব। 
 
ঢাকা েচিণ চসচি কদপচাদরশদনর প্রময়র বোচরস্টার প্রশখ ফজদল নরূ তাপদসর সভাপচতদে অনুষ্ঠাদন চবদশে অচতচি চহদসদব উপচস্থত চেদলন ঢাকা 
মহানগর েচিণ আওয়ামী লীদগর সভাপচত ও সাধারণ সম্পােক বীর মচুক্তদযািা আবু আহদমে মন্নাচফ এবাং হুমায়ুন কচবর। 
 
      

                                                                                                                                স্বাক্ষরিত/- 
 

                                                                                                                              ম াোঃ হায়দাি আলী 
                                                                                   তথ্য ও জনসংয াগ ক মকতমা 

                                                                        স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও স বায়  ন্ত্রণালয় 
                                                                                   ম াবাইল-০১৭২২-০৯৫৫৮৫ 

                                                                                                                      ইয ইল-pro.lgd20@gmail.com 
 
সম্মারনত বাতমা সম্পাদক/রিফ রিযপার্মাি/রস,রিরপআইও(মেস) 
সকল সংবাদ  াধ্য /রপআইরি। 
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