
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

বাদজট শুধু বাৎসচরক েচলল নয়,  আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক:  এলচজআরচি মন্ত্রী 

ঢাকা,  ৫ জুন,  ২০২২ইাং,  রচববার। 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলদেন,  বাদজট সরকাদরর শুধু বাৎসচরক আয়- বযদয়র েচলল নয়। বাদজট প্র াষণার 
মাধযদম প্রেদশর মানুদষর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রচতফলন  দট থাদক। 

আজ ঢাকা চবশ্বচবেযালদয়র নবাব নওয়াব আলী প্রিৌধুরী চসদনট ভবদন বচণক বাততা ও গণতাচন্ত্রক বাদজট আদদালদনর প্র ৌথ উদেযাদগ আদয়াচজত ' জন-
বাদজট সাংসে ২০২২'  এর উদবাধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অচতচথর বক্তবযকাদল চতচন একথা বদলন। 

মন্ত্রী বদলন,  সরকার সকল প্রেণী- প্রপশার মানুষদক অন্তভুতক্ত কদরই বাদজট প্র াষণা কদর থাদক। কারণ এর মাধযদম মানুদষর আশা আকাঙ্ক্ষা পরূণ হয়। 
প্রেদশর প্রকান মানুষদক বাে চেদয় উন্নত প্রেদশ গডা সম্ভব না। প্রেদশর প্রবৃচি বৃচি পায় সকল মানুদষর অাংশগ্রহদণর ফদল। এবাদরর বাদজদটও জাচতর 
আশা- আঙ্খার প্রচতফচলত  টদব বদলও মন্তবয কদরন চতচন। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম জানান,  প্রেশ অথতনীচতর সকল সূিদক অদনক এচগদয়দে। এচট সবাইদক মানদত হদব। কাচঙ্ক্ষত লদযয প্রপৌৌঁেদত অদনক িযাদলঞ্জ আদে। 
প্রসগুদলাদক চিচিত কদর সমাধান করদত হদব। আর এচট একচেদন হদব না। স্বাধীনতার পর মাথাচপেু আয় চেল ১২৫ িলার। এখন এচট বহুগুণ োচডদয় 
প্রগদে। আদগ খাদেযর িরম অভাব চেল। এখন প্রসচট প্রনই। চশযা,  স্বাস্থয,  প্র াগাদ াগসহ সকদল খাদত অভূতপূবত সাফলয অচজতত হদয়দে। 

মন্ত্রী বদলন,  প্রেদশ একসময় ভয়াবহ েচরদ্রতা চেল। আচম চনদজ েচরদ্রতা প্রেদখচে। না প্রখদয় থাকা মানুদষর আহাজাচর শুদনচে। মানুষ েরজায় এদস বলদতা 
'  মাদগা সারাচেন চকেু খাই না,  েয়া কদর ক' টা খাবার প্রেন' । চকন্তু এখন মানুষ না প্রখদয় মরদে না। মানুষ এখন প্রখদত পারদে।  

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  প্রাণ াতী কদরানা ভাইরাদসর প্রদকাপ প্রকদট উঠদত না উঠদতই ইউদেন- রাচশয়া  ুদির কারদণ পদুরা চবদশ্ব টালমাটাল শুরু 
হদয়দে। চনতযপ্রদয়াজনীয় পদণযর পাশাপাচশ অদনক চজচনস- পদের োম প্রবদডদে। আমরা পদণযর মূলয চনয়ন্ত্রদণ প্রিষ্টা করচে। সরকার নানাভাদব এই সমস্যা 
সমাধাদন কাজ করদে। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম বদলন,  বততমান সরকার কৃচষদক গুরুত্ব চেদে। বঙ্গবনু্ধও তাৌঁর সমদয় কৃচষদক গুরুত্ব চেদয়চেদলন। ১৯৯৬ সাদল  খন আওয়ামী লীগ 
যমতায় আদস তখদনা প্রশখ হাচসনা কৃচষদক সদবতাচ্চ গুরুত্ব চেদয়দে। এখদনা অন্যান্য খাদতর মত চতচন কৃচষদকও গুরুত্ব চেদেন।  

কৃচষদক একক গুরুত্ব চেদয় মানুদষ িাচহো প্রমটাদনা সম্ভব নয় উদল্লখ কদর চতচন বদলন,  সরকার কৃচষর পাশাপাচশ চশল্পায়নদকও গুরুত্ব চেদে। গাদমতন্টস 
চশদল্প বাাংলাদেশ চবদশ্বর চবতীয় অবস্থাদন রদয়দে। এটা আমাদের জন্য গদবতর। এর অবোন একা কাদরা নয়। একজন সাধারণ প্রপাষাক েচমকও এর কৃচতত্ব 
পাদব। 

মন্ত্রী জানান,  প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার সরকার ২০৪১ সাদলর মদধয প্রেশদক উন্নত- সমৃি করার জন্য পথ নকশা ততচর কদরদে। এই লযমাো অজতদন 
পঞ্চম বাচষতকীসহ চবচভন্ন প্রপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ন কদর  াদে। প্রেদশ প্র  অথতননচতক কমত জ্ঞ িলদে তা বাস্তবাচয়ত হদল প্রিুর কমতসাংস্থান ততচর হদব। প্রেশ প্রপৌৌঁদে 
 াদব কাচঙ্ক্ষত লদযয। 

ঢাকা চবশ্বচবেযালদয়র প্রকাষাধযয অধযাপক মমতাজ উদ্দীন আহদমদের সভাপচতদত্ব অনুষ্ঠাদন চবদশষ অচতচথ চহদসদব উপচস্থত চেদলন ঢাকা চবশ্বচবেযালদয়র 
অথতনীচত চবভাদগর অধযাপক ও প্রিয়ারমযান ি.  এম এম আকাশ,  রাজস্ব প্রবাদিতর সাদবক প্রিয়ারমযান ি.  মুহাম্মে আবু্দল মচজে,  চে এচশয়া ফাউদন্িশদনর 
কাচন্ি চরদপ্রদজদন্টচটভ কাজী ফয়সাল চবন চসরাজ। 

 

স্বাযচরত/ -  
 
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তথয ও জনসাংদ াগ কমতকততা 

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

ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাততা সম্পােক/ চিফ চরদপাটতার/ চস, চিচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধযম/ চপআইচি। 
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