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বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 
চবশ্বব্াাংদকর অর্থায়দন পদ্মা প্রসত ু দুই যদুগও হদতা না- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 
 
ঢাকা,  ৪ জলুাই,  ২০২২ইাং,  প্রসামবার। 
 
চবশ্বব্াাংক পদ্মা প্রসতুদত অর্থায়ন করদল দুই যুদগও কাজ প্রশষ হদতা না বদল জাচনদয়দেন 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 
 
আজ রাজধানীর বাাংলাদেশ ফদরন সাচভথস একাদেচমদত আদয়াচজত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ প্রক 
আব্দুল প্রমাদমন রচিত ' বাাংলাদেদশর ৫০ সাফল্ সম্ভাবনা'  শীষথক বইদয়র প্রমাড়ক 
উদমািন অনুষ্ঠাদন প্রধান অচতচর্র বক্তদব্ চতচন কর্া জানান। 
 
মন্ত্রী বদলন,  পদ্মা প্রসতু প্রর্দক চবশ্ব ব্াাংক অর্থায়ন প্রত্াহার করায় তারা চক চশক্ষা 
চনদলা। প্রচতষ্ঠানচি অর্থায়ন না করায় আমাদের স্বদের প্রসতু দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হদয়দে। 
প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার েৃঢ়দিতা মদনাবদলর কারদণ চনজস্ব অর্থায়দন পদ্মা প্রসতু প্রযমচন 
চবদশ্ব আমাদের মযথাো বৃচি কদরদে প্রতমচন চনরাপেও হদয়দে। 
 
এপ্রসদে চতচন আরও বদলন,  চবশ্ব ব্াাংক যচে প্রসতুদত অর্থায়ন করদতা তাহদল তাদের 
মন মদতা কাজ করদত হদতা। চেজাইন পচরবতথন,  প্রিকচনক্াল সমস্যা,  এখাদন এই 
সমস্যা প্রসখাদন প্রসই সমস্যা বদল তাদের মতামত আমাদের উপদর িাচপদয় চেত। না 
করদল কাজ বন্ধ রাখদত বাধ্ করদতা। এদত কদর অদনক সময় অপিয় হদতা।  
 
মন্ত্রী বদলন,  প্রেদশর চবচভন্ন প্রকদে প্রয সকল প্রেশ ও সাংস্থা অর্থায়ন কদর র্াদক 
তাদেরদক আমরা োতা প্রেশ বা োতা সাংস্থা বদল র্াচক। এচি চিক নয়। এসব প্রেশ ও 
সাংস্থা আমাদের প্রলান প্রেয়,  োন কদরন না। এচি লাভসহ প্রফরত প্রযাগ্। তাই তারা 
োতা নয় বরাং উন্নয়ন সহদযাগী। অর্ি তাদেরদক আমরা ভুল কদর কদর োতা বচল যা 
উচিত নয়। 



 
কদরানা প্রমাকাদবলায় বাাংলাদেশ এচশয়ায় প্রর্ম এবাং চবদশ্ব পঞ্চম স্থাদন রদয়দে উদল্লখ 
কদর প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলন,  সুষ্ঠভুাদব কদরানার ভ্াকচসন প্রোন করায় প্রেশ চবদশ্ব 
অনন্য েৃষ্টান্তও স্থাপন কদরদে।  
 
প্রধান অচতচর্ আরও বদলন,  প্রেশ এখন চনম্নমধ্ম আদয়র প্রেদশ পচরণত হদয়দে। ২০৩০ 
সাদলর মদধ্ মধ্- আদয়র প্রেদশ এবাং ২০৪১ সাদলর মদধ্ উন্নত প্রেদশ রুপান্তচরত হদব। 
বতথমান প্রেদশর মার্াচপেু আদয়র কর্া উদল্লখ কদর মন্ত্রী বদলন,  এই ধারা অব্াহত 
র্াকদল ২০৪১ সাদলর আদগই প্রেশ কাচিত লদক্ষ্ প্রপ ৌঁদে যাদব। জাচতর চপতার স্বে 
পূরণ হদব। 
 
এসময় গ্রদহহর প্রলখক পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ প্রক আব্দুল প্রমাদমন বইচি রিনার প্রপ্রক্ষাপি তুদল 
ধদরন এবাং প্রকাশনা ও এর সাদর্ সাংচিষ্ট সকলদক ধন্যবাে জানান। 
 
প্রকাশনা অনুষ্ঠাদন ঢাকা চবশ্বচবে্ালদয়র আন্তজথাচতক সম্পকথ চবভাদগর অধ্াপক ও পাবচলক 
সাচভথস কচমশদনর সেস্য ে.  প্রেদলায়ার প্রহাদসন,  বাাংলাদেশ সাংবাে সাংস্থার প্রধান 
সম্পােক ও ব্বস্থাপনা পচরিালক আবুল কালাম আজাে,  এ চব ব্াাংক চলচমদিদের 
প্রপ্রচসদেহি ও ব্বস্থাপনা পচরিালক তাচরক আফজাল বক্তব্ রাদখন। 
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