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প্রপ্রস চরচলজ 

 

চনব বািনসহ প্রেদশর অভ্যন্তরীণ চবষদয় চবদেশীদের আহবান জানাদনা অকল্যাণকর-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

 ঢাকা, ১৪ জুলাই ২০২২ইাং, বৃহস্পচতবার। 

জাতীয় চনব বািনসহ প্রেদশর অভ্যন্তরীণ চবষদয় চবদেশীদেরদক হস্তদেপ করার আহবান জানাদনা প্রেদশর জন্য অকল্যাণ প্রেদক আনদব বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী 

উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাম। 

বাাংলাদেশ স্বাধীন-সাব বদভ্ৌম প্রেশ। চনদজদের অভ্যন্তরীণ প্রকাদনা সমস্যা থাকদল চনদজদের মদে আদলািনা হদত পাদর। বাইদরর প্রেদশর প্রকাদনা প্রচতচনচধর সাদথ আদলািনা 

করদল চনদজর প্রেশদকই প্রোট করা হয় বদলও জানান মন্ত্রী।  

আজ মন্ত্রণালদয়র চনজ েপ্তদর বাাংলাদেদশ নবচনযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত িাল বস প্রহায়াটচল'র সাদথ সাোত প্রশদষ চতচন সাাংবাচেকদের প্রদের জবাদব এসব কথা জানান।  

ববঠদক জাতীয় চনব বািন চনদয় কথা হদয়দে চকনা জানদত িাইদল মন্ত্রী বদলন, আমাদের প্রেদশর জাতীয় চনব বািন চনদয় বাচহদরর কাদরার কথা বলার কথা না। এটি আমার 

প্রেদশর ময বাোর ব্যাপার। যা জাচতর জন্য ময বাোপূণ ব নয়। অন্য প্রকাদনা প্রেশ চনব বািন চনদয় প্রযমচন আমার মন্তব্য করা োচয়ত্ব নয় প্রতমচন একই প্রচিয়া অন্যদের প্রেদেও 

প্রদযাজয। আমরা হয়ত প্রকাদনা প্রকাদনা ব্যাপাদর তাদের অচভ্জ্ঞতা প্রশয়ার করদত পাচর।  

এপ্রসদে প্রমা. তাজুল ইসলাম আরও বদলন, সারা পৃচথবীদত চনব বািনও চনদয় চবতকব আদে, আমাদের প্রেদশও চনব বািন চবতদকবর ঊদবব না। প্রযসব প্রেশ অভ্যন্তরীণ চবষদয় 

অন্যদের হস্তদেপ করার সুদযাগ কদর চেদে তারা েচতগ্রস্ত হদয়দে। 

আজদক ইরাক, চসচরয়া, আফগাচনস্তান চকাংবা চলচবয়ার চেদক তাকাদল এ চবষয়টি স্পষ্ট হদয় যায়। 

চবচভ্ন্ন প্রেদশর রাষ্ট্রদূতদের সাদথ চবএনচপ সাংলাপ কদর নাচলশ চেদেন এমন প্রদের জবাদব চতচন বদলন, বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ প্রেদশর স্বাধীনতা এদন চেদয়দে। 

আওয়ামীলীদগর প্রনতৃদত্ব প্রেদশ অভূতপূব ব পচরবতবন এদসদে। প্রেদশর মানুষ সুদে আদে। যারা এই প্রেশটাদক িায়চন, যারা এদেদশর উন্নয়ন সহয করদত পাদর না। তারা 

চবদেশীদের কাদে ধরনা চেদব এটাই স্বাভ্াচবক।  

মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী প্রশে হাচসনা েমতায় আসার আদগ প্রেদশ চবিার বচহভূ বত হতযা, সন্ত্রাস কম বকাণ্ড, খুন মানবাচধকার, আইন শৃঙ্খলা অবচনত চেদলা। এেন প্রতা প্রেদশর 

এ অবস্থা নাই। বাাংলাদেশ এেন ইউদরাদপর অদনক প্রেদশর সাদথ তুলনা করার মত অবস্থান রদয়দে। কদরানা মহামাচরর পদর ইউদিন-রাচশয়া যুদের কারদণ পুদরা পৃচথবী 

নাজুক অবস্থার মদে যাদে। োদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য পদের োম বৃচে প্রপদয়দে। আমাদের প্রেদশও এর প্রভ্াব পদে়দে। চকন্তু পৃচথবীর প্রবচশরভ্াগ প্রেদশর তুলনায় আমাদের 

অবস্থা ভ্াদলা আদে।  

রাষ্ট্রদূদতর সাদথ ববঠক প্রসদে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন, আমাদের সাদথ তাদের চবচভ্ন্ন প্রকল্প আদে প্রসগুদলা চনদয় আলাপ হদয়দে। গ্রামীণ আোলত সচিয়করণ নাদম 

একটি প্রকল্প রদয়দে। ইউদরাপীয় ইউচনয়ন এবাং ইউদরাদপর কদয়কটি প্রেশ আমাদের ফাইন্যাচিয়াল এবাং প্রটকদনালচজকযাল সহায়তা চেদয় থাদক। কদয়কটি প্রজলায় এটি 

পাইলট প্রদজক্ট আকাদর িলচেদলা। এেন আমরা এই প্রকল্পটি সারাদেদশ িালু করার জন্য উদদ্যাগ চনদয়চে। প্রসোদন তারা অথ বাযন় করদত সম্মত হদয়দে। 

প্রলাকাল গভ্ন বদমন্ট ইদনচশদয়টিভ্ অন ক্লাইদমট প্রিঞ্জ (LOGIC) নাদম একটি প্রকদল্পও তারা অথ বায়ন করদে। এর অচভ্জ্ঞতার আদলাদক সারাদেদশ বৃহৎ প্রকদল্প অথ বায়ন 

করার জন্য ইউদরাপীয় ইউচনয়ন এবাং অন্যান্য প্রেদশর রাষ্ট্রদূতসহ সভ্া করার প্রস্তাব করদল স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সম্মত হন এবাং তাঁর অচফদসর সাদথ আদলািনা কদর সময় 

ও স্থান চনধ বারণ করার অনুদরাধ কদরন। 

এোড়া, উপকূলীয় অঞ্চদল শুকদনা সময় আমাদের পাচন স্বল্পতা থাদক। সুদপয় পাচনর খুব অসুচবধা হয়। প্রসকারদণ এোদন োয়চরয়াসহ চবচভ্ন্ন প্ররাগ প্রেো প্রেয়। প্রসালাদরর 

প্যাদনদলর মােদম পচরিাচলত প্রযুচক্ত ব্যবহার কদর লবনাক্ত পাচনদক চনরাপে ও সুদপয় কদর উপকূলীয় এলাকার স্কুল ও বাসা বাচে়দত সরবরাহ করার জন্য আমরা একটি 

প্রকল্প বতচর করচে। এই প্রকদল্প তারা অথ বায়দনর আগ্রহ প্রকাশ কদর। 
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