
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ ( কাদরকশন)  
 

দুই লাদের প্রবচশ মামলা চনষ্পচি কদরদে গ্রাম আোলত- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

 

ঢাকা,  ১৫ জুন,  ২০২২ইাং,  বুধবার। 

প্রেদশর গ্রাম আোলতগুদলাদত এ পর্যন্ত দুই লাদের প্রবচশ মামলা চনষ্পচি হদয়দে বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ 
তাজুল ইসলাম। 

আজ রাজধানীর প্রহাদেল ইন্োরকচন্েদনন্োদল ইউদরাপীয় ইউচনয়ন ও ইউএনচিচপর সহায়তায় স্থানীয় সরকার চবভাগ আদয়াচজত গ্রাম আোলদতর প্রভাব 
এবাং ভচবষ্যত করণীয় শীর্যক জাতীয় কমযশালায় চতচন এ কথা জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  গ্রাম আোলদত আডাই লাদের প্রবচশ মামলা োদয়র হদয়চেল। র্ার মদধে দুই লাদের প্রবচশ মামলা চনষ্পচি করা হদয়দে। গ্রাম আোলতদক 
কার্যকর ও শচিশালী করদত পারদল মানুদর্র আস্থা বৃচি পাদব। গ্রাম আোলদত গ্রামীণ মানুদর্র মদধে দ্রুত ন্যায় চনচিত করায় বতযমাদন গ্রাম 
আোলদতর জনচপ্রয়তা বৃচি প্রপদয়দে বদলও উদল্লে কদরন চতচন। 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আদরা বদলন,  গ্রাম আোলদতর গ্রহণদর্াগেতা বৃচির ফদল তথোনুর্ায়ী প্রায় ১২ হাজার মামলা প্রজলা জজ প্রকােয প্রথদক গ্রাম 
আোলদত অপযণ করা হদয়দে। 

চতচন জানান,  গ্রাদমর মানুর্ জচম- জমাসহ প্রোে চবর্দয়ও মামলা কদর থাদকন। এসব মামলা চনষ্পচি করদত চগদয়  অদনক অথয ও সময় নষ্ট কদর 
েীর্য সময় ধদর হয়রাচনর চশকার হদয় থাদকন। প্রেদশর মানুদর্র কাদে গ্রাম আোলত আস্থা অজযন কদরদে বদলই চিতীয় পর্যাদয় প্রশদর্ এেন তৃতীয় 
পর্যাদয় শুরুর অদপক্ষায় রদয়দে এই প্রকল্পচে। এজন্য মন্ত্রী  ইউএনচিচপ এবাং ইউদরাচপয়ান ইউচনয়নদক তাদের সহদর্াচগতা অবোহত রাোর জন্য 
ধন্যবাে জানান। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলন,  জাচতর চপতা বঙ্গবন্ধু প্রশে মুচজবুর রহমাদনর স্বপ্ন এবাং মানুদর্র আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরদণর জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রশে হাচসনা 
চনরলসভাদব কাজ কদর র্াদেন। চতচন ক্ষমতায় আসার পর প্রথদক প্রেদশ সুশাসন প্রচতচিত হদয়দে। অথযনীচত,  চশক্ষা,  স্বাস্থে,  প্রর্াগাদর্াগ এবাং 
অবকাঠাদমাসহ সকল োদত অভূতপূবয সাফলে অচজযত হদয়দে। 

পদর সাাংবাচেকদের কুচমল্লা চনবযািন প্রসদঙ্গ এক প্রদের জবাদব মন্ত্রী জানান,  চনবযািন কচমশন চসচে চনবযািন সুিু,  চনরদপক্ষ এবাং গ্রহণদর্াগে করার 
জন্য বিপচরকর। চনবযািদন প্রর্ পক্ষই জয়ী প্রহাক আমরা স্বাগত জানাদবা। প্রশে হাচসনার সরকার প্রকাদনা েল- মত প্রেদে উন্নয়ন কাজ কদরন না। 
উন্নয়ন কাজ হয় প্রেশ ও প্রেদশর মানুদর্র জন্য। অতএব প্রর্ই জয়ী আসুক কুচমল্লা চসচের উন্নয়ন অবোহত থাকদব। 

স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমাহাম্মে প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌধুরীর সভাপচতদে অনুিাদন ইউএনচিচপ বাাংলাদেদশর আবাচসক  প্রচতচনচধ সুেীপ্ত মুোচজয,  
ইউদরাপীয় ইউচনয়দনর রাষ্ট্রেূত িালযস প্রহায়াইেচল অনুিাদন চবদশর্ অচতচথর বিবে রাদেন। 

কমযশালায় বাাংলাদেশ গ্রাম আোলত সচিয়করণ প্রকদল্পর জাতীয় প্রকল্প পচরিালক ও অচতচরি সচিব মরণ কুমার িিবতযী,  স্থানীয় সরকার চবভাদগর 
অচতচরি সচিব মলয় িিবতযী,  চমজ স্মৃচত কমযকারসহ উর্ধ্যতন কমযকতযাবৃন্দ,  ইউএনচিচপ ও ইউদরাপীয় ইউচনয়দনর প্রচতচনচধ অন্যান্যদের মদধে উপচস্থত 
চেদলন। 

 

স্বাক্ষচরত/ -  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তথে ও জনসাংদর্াগ কমযকতযা 

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

ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাতযা সম্পােক/ চিফ চরদপােযার/ চস, চিচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধেম/ চপআইচি। 
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