
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

 
প্রপ্রস চরচলজ 

চবদেশী চবচনদয়াদগ েচিণ এচশয়ায় উৎকৃষ্ট স্থান বাাংলাদেশ - দুবাইদয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 
 
দুবাই,  ২৩ মািচ,  ২০২২ইাং,  বুধবার। 
 
চবচনদয়াদগর জন্য বাাংলাদেশ েচিণ এচশয়ায় সদবচাত্তম জায়গা এবাং অফুরন্ত সম্ভাবনা থাকায় প্রেশী- চবদেশী চবচনদয়াগকারীদের চবচনদয়াগ করার আহ্বান 
জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 
 
স্বাধীনতার মাত্র পঞ্চাশ বেদর চবদশষ কদর বাাংলাদেশ আওয়ামীলীদগর সময়কাদল প্রেদশ প্রে অভূতপবূচ উন্নয়ন অচজচত হদয়দে তা চবদের চবস্ময় বদলও জানান 
মন্ত্রী। 
 
আজ সাংেুক্ত আরব আচমরাদত ' দুবাই এক্সদপা- ২০২০ এ বাাংলাদেশ পযাদভচলওন পচরেশচন এবাং স্থানীয় সরকার চবভাগ আদয়াচজত প্রসচমনাদর প্রধান অচতচথর 
বক্তদবয চতচন এসব কথা বদলন। 
 
মন্ত্রী বদলন,  বাাংলাদেদশ শতভাগ চবদুযতায়ন হদয়দে। গ্রাম- গদে তথয- প্রেুচক্ত ও ইন্টারদনট,  পাচনসহ জরুরী প্রসবা প্রপ ৌঁদে প্রেওয়া হদয়দে। এক প্রশাচট 
অথচননচতক প্রজান গদ়ে প্রতালা হদে। প্রেদশর মানুষ অতযন্ত পচরশ্রমী,  চবনয়ী। চবদেচশ চবচনদয়াগকারীরা এসব অঞ্চদল চবচনদয়াদগর মাধযদম খুব সহদজই 
লাভবান হদত পাদরন। চবদেশীদের জন্য বযবসা- বাচণদজযর অনুকূল পচরদবশ সৃচষ্ট এবাং চবচনদয়াগ বা়োদত বাাংলাদেশ সরকার েুগান্তকারী পেদিপ গ্রহণ কদরদে 
বদলও জানান চতচন। 
 
পদ্মা প্রসত,ু  কণচফুলী টাদনল,  প্রমদরাদরলসহ প্রমগা প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধযদম প্রেদশ প্রে অথচননচতক পচরবতচন আসদব তার বযাখযা তুদল ধদর প্রমাোঃ তাজুল 
ইসলাম বদলন,  জাচতর চপতা বঙ্গবন্ধ ু প্রশখ মচুজবুর রহমান ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট শচহে না হদল ২০০০ সাদলর মদধযই প্রেশ উন্নত- সমদৃ্ধ প্রেদশ পচরণত 
হদতা। বঙ্গবন্ধু তাৌঁর স্বদের প্রসানার বাাংলা গ়েদত না পারদলও তাৌঁর সুদোগয কন্যা প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা প্রস স্বে বাস্তবায়দনর পথ নকশা ততচর কদর এচগদয় 
োদেন। 
 
চতচন আরও জানান,  বাাংলাদেদশ গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়ন,  পাচন ও স্যাচনদটশন,  স্বাস্থয,  চশিা,  কৃচষসহ সকল প্রিদত্র অভূতপবূচ সাফলয অজচন হদয়দে। 
আদগর বাাংলাদেশ আর এখনকার বাাংলাদেদশর মদধয অদনক পাথচকয রদয়দে। সারাচবদে বাাংলাদেশ উন্নয়দনর প্ররাল মদেল চহদসদব পচরচিত প্রপদয়দে। েচেও 
একচট গ্রুপ বাাংলাদেশ সম্পদকচ প্রনচতবািক প্রিার- প্রিারণা িালাদে। চকন্তু তাদের ষ়েেন্ত্র কদঠারভাদব প্রমাকাদবলা করার হদব। 
 
স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  বাাংলাদেশ সরকার শহদরর সকল নাগচরক প্রসবা এবাং আধুচনক সব সুদোগ- সুচবধা গ্রাদম প্রপ ৌঁদে চেদত প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার 
েশচন ' আমার গ্রাম আমার শহর'  বাস্তবায়দন চনরলসভাদব কাজ কদর োদে। ইদতামদধয প্রদতযক বাচ়েদত চবদুযৎ,  পাচন ও স্যাচনদটশন প্রসবা প্রপ ৌঁদে প্রেয়া 
হদয়দে। পেচায়ক্রদম সকল সুচবধা গ্রাদমর মানুদষর হাদতর নাগাদল প্রপ ৌঁদে প্রেয়া হদব। 
 
উদল্লখয,  প্রসচমনাদর Vision 2041: Making Bangladesh a Developed Nation, My Village My Town Program, Rural Roads 

Transformation, Climate Resilient Water Supply এবং Smart Urban Water Management এর উপর সাংচিষ্ট েপ্তর/ অচধেপ্তর 

প্রপ্রদজদন্টশন উপস্থাপন কদরন। 
 
স্থানীয় সরকার চবভাদগর চসচনয়র সচিব প্রহলালদু্দীন আহমদের সভাপচতদে অনুষ্ঠাদন চবদশষ অচতচথ চহদসদব উপচস্থত চেদলন সাংেুক্ত আরব আচমরাদত চনেুক্ত 
বাাংলাদেদশর রাষ্ট্রেূত প্রমাহাম্মে আব ু জাফর। 
 
এো়ো,  স্থানীয় সরকার প্রদক শল অচধেপ্তদরর প্রধান প্রদক শলী প্রসখ প্রমাহাম্মে মহুচসন,  জনস্বাস্থয প্রদক শল অচধেপ্তদরর প্রধান প্রদক শলী প্রমাোঃ সাইফুর 
রহমান,  ঢাকা ওয়াসার বযবস্থাপনা পচরিালক তাকচসম এ খানসহ স্থানীয় সরকার চবভাগ ও এর আওতাধীন প্রচতষ্ঠাদনর ঊর্ধ্চতন কমচকতচা এবাং প্রেশী- চবদেশী 
চবচনদয়াগকারী প্রচতষ্ঠাদনর প্রচতচনচধগণ উপচস্থত চেদলন। 
 

স্বািচরত/ -  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তথয ও জনসাংদোগ কমচকতচা 

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

ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাতচা সম্পােক/ চিফ চরদপাটচার/ চস, চেচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধযম/ চপআইচে। 
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