
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

প্রপ্রস চরচলজ 

 

রাজধানীদত পাইকাচর ও খুিরা কাঁিাবাজার চনধ ধাচরত স্থাদন বসাদত হদব-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

 ঢাকা, ২১ জুলাই, ২০২২ইাং, বৃহস্পচতবার। 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাম বদলদেন, রাজধানীদত জনদুদ্ ধাগ ও যানজট কমাদত সরকার কর্তধক চনধ ধাচরত স্থাদন পাইকাচর ও খুিরা 

কাঁিাবাজার বসাদত হদব। 

মানুদের িলািদলর রাস্তা েখল কদর প্রকউ প্রোকান বসাদল তাদের চবরুদে অবশ্যই ব্যবস্থা প্রনযা় হদব বদলও জানান মন্ত্রী। 

আজ ঢাকা উত্তর চসটি কদপ ধাদরশদনর প্রময়র প্রমাোঃ আচতকুল ইসলামদক সাদে চনদয় রাজধানীর কাওরানবাজারস্থ কাঁিাবাজার স্থানান্তদরর লদযে গাবতলী কাঁিাবাজার এলাকা 

পচরেশ ধদন এদস সাাংবাচেকদের চতচন এসব কো বদলন । 

মন্ত্রী বদলন, কাওরানবাজার অদনক আদগ প্রচতচিত হদয়দে। এখান প্রেদক সারা ঢাকা শহদরর খুিরা বাজারগুদলাদত পণ্য চিচিচবউশন হয়। প্রেদশর চবচ্ন্ন প্রান্ত প্রেদক যারা 

শাক-সবচজ-মােসহ অন্যান্য পণ্য কাওরান বাজাদর চনদয় আদসন তাদের জন্য প্রযমন কষ্টকর হয।় ঢাকা অতেন্ত ঘনবসচতপূণ ধ হওয়ায় আবার খুিরা বাজাদর প্রপ ৌঁোদত অদনক 

যানজট ও সমস্যা হয়। কাওরানবাজার প্রেদক ঢাকার চ্ন্ন পদয়দে সুচবধাজনক স্থাদন চক্াদব স্থানান্তর করা যায় প্রসটা চনদয় আমরা কাজ শুরু কদর চেদয়চে। সকদলর 

প্রদিষ্টায় এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হদব। 

চতচন বদলন আমাদের লযে োকদব প্রয সকল ব্যবসায়ীরা প্রসখান প্রেদক িদল আসদবন তারা যাদত যচতগ্রস্ত এবাং মানুদেরও প্র্াগাচন্ত না হয়। তা সব ধদচা গুরুত্ব প্রেয়া হদে। 

কাউদক হঠাৎ কদর িদল প্রযদত বলদল প্রস িদল যাদব না। আদর প্রগদল প্রকাোয় যাদব। চকন্তু তাদের জন্য জায়গা প্রেয়া ও অন্যান্য সুদযাগ সুচবধা প্রেয়া হয় তাহদল তারা 

অবশ্যই যাদব। কাঁিাবাজার চতন তলা বা পাঁিতলা করা প্রয চিক না। চকন্তু এখাদন এধরদনর ্ বন করার কারণ উপদর ইদলচিকসহ অন্যান্য পণ্য চবচি করা হয়। পচরকচিত 

এবাং দৃচষ্টনন্দন ঢাকা গি়ায় আমাদের মূল লযে। 

প্রমা. তাজুল ইসলাম জানান, ঘনবসচতপূণ ধ এলাকায় পাইকাচর ও খুিরা কাঁিাবাজার এক জায়গায় হওয়া উচিত নয়। এদত কদর একচেদক প্রযমন জনদুদ্ ধাগ ততচর হদব 

অন্যচেদক যানজটও সৃচষ্ট হদব। আমরা িাই পাইকাচর ও খুিরা বাজারগুদলা একটি চনচে ধষ্ট জায়গায় প্রহাক। পাইকাচর কাঁিাবাজার গুদলা শহদরর বাচহদর হদলই প্রবচশ ্াদলা 

হদব। মন্ত্রণালয়, ঢাকা দুই চসটি কদপ ধাদরশদনর প্রময়র, কাউচিলরসহ সাংচিষ্ট সকদল চমদল এলদযে কাজল করদে। সবাইদক চনদয় বদস করণীয় ঠিক করা হদব। 

সাাংবাচেকদের এক প্রদের জবাদব মন্ত্রী বদলন, যত্রতত্র পাইকাচর খুিরা বাজার না প্ররদখ প্রকান এলাকায় কতটি বাজার লাগদব প্রময়র এবাং কাউচিলর বদস চসোন্ত চনদয ়

বাস্তবায়ন করদব। জায়গা চিচিত কদর যচে নতুন কদর আদরা কাঁিা বাজার প্রদয়াজন হদল তা করা হদব।  

চতচন বদলন, প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরদণর জন্য বাাংলাদেশদক উন্নত প্রেদশ রুপান্তদরর জন্য শুধু স্বপ্ন প্রেদখনচন প্রসটি বাস্তবায়ন করদত কাজ কদরদে। এ 

ধরাবাচহকতায় বাাংলাদেদশর অভূতপূব ধ উন্নচত হদয়দে। এখন আমাদের অদনক সীমাবেতা আদে। সরকার কাদরা চবরুদে নয়। মানুে ও প্রেদশর উন্নয়দন কাজ কদর। একটা 

সমস্যা প্রশে হদল আর একটা নতুন সমস্যার সৃচষ্ট হদে। সরকার প্রসটিও চবদবিনায় চনদয় কাজ করদে। 

অপচরকচিত্াদব ঢাকা শহর গদি ়উদঠদে উদল্লখ কদর স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন, অদনক সীমাবে োকা সদেও ঢাকা দুই চসটি কদপ ধাদরশদনর প্রমযর় জনগদণর আশা 

আকাঙ্খা পূরণ ও একটি পচরকচিত নগর গদি ়প্রতালার জন্য মন্ত্রণালদয়র সাদে সমন্বয় কদর চনরলস্াদব কাজ কদর যাদেন। 

পচরেশ ধনকাদল স্থানীয় সরকার চব্াদগর সচিব প্রমাহাম্মে প্রমজবাহ্ উচিন প্রি ধুরী, ঢাকা উত্তর চসটি কদপ ধাদরশদনর উর্ধ্ধতন কম ধকতধা এবাং কাউচিলর অন্যাদন্যর মদে 

উপচস্থত চেদলন। 

 

স্বাযচরত/- 

 

 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 

তথ্য ও জনসাংদযাগ কম ধকতধা 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল-০১৭২২-০৯৫৫৮৫ 

                                                                                                                                            ইদমইল-pro.lgd20@gmail.com 
 

সম্মানিত বাততা সম্পাদক/নিফ নিপ ার্ তাি/নস,নিন আইও(প্রেস) 

সকল সংবাদ মাধ্যম/ন আইনি। 
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