
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

প্রপ্রস চরচলজ 
 

সাংকট সামচয়ক, প্রমাকাদবলায় ঐকবদ্ধ্য থাকার আহবান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর 

ঢাকা, ১০ আগস্ট, ২০২২ইাং, বুধবার। 

কদরানা মহাসাংকদটর পর রাচশয়া-ইউদেন যুদদ্ধ্র কারদণ জ্বালাচন এবাং চনতযপ্রদয়াজনীয় পদের মূল্য বৃচদ্ধ্ সামচয়ক উদল্লখ কদর এ সাংকট প্রমাকাদবলায় প্রেদশর 

মানুষদক প্রশখ হাচসনার প্রনতৃদে ঐকবদ্ধ্য থাকার আহ্বান জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাম। 

আজ দুপুদর ঢাকা চরদপাট টাস ট ইউচনটিদত নগর উন্নয়ন সাাংবাচেক প্র ারাম আদয়াচজত 'চনতযপে ও জ্বালানী প্রতদলর মূল্য বৃচদ্ধ্: জনজীবদন িযাদলঞ্জ' শীষ টক সাংলাদপ 

প্রধান অচতচথর বক্তদে চতচন এই আহবান জানান। 

মন্ত্রী বদলন, ইউদেন-রাচশয়া যুদ্ধ্ িলমান। এই যুদদ্ধ্র কারদণ সারাচবদেই এখন টালমাটাল অবস্থা। অথ টনীচত, সামাচজক অবস্থা এবাং চনতয প্রদয়াজনীয় পেসহ সবচকছু 

চনদয়ই মানুষ আতচিত। এখন আবার তাইওয়ান-িায়ান উদেজনা সৃচি হদয়দে। প্রসটির প্রভাব চকন্তু সারাচবদে পড়দব। পৃচথবীদত চক হদত যাদে ভচবষ্যত বাণী করা 

কঠিন। 

প্রমা. তাজুল ইসলাম বদলন, ইউদরাপী ইউচনয়নসহ চবদের অদনক প্রেশ প্রদয়াজদনর বড় অাংশ গ্যাসসহ ফুদয়দলর প্রেদে রাচশয়ার উপর চনভ টরশীল। ফুদয়ল উৎপােদন 

প্রথম হদে প্রভচনজুদয়লা, এরপর প্রসৌচে আরব এবাং তৃতীয় অবস্থাদন রদয়দে রাচশয়া। যুদদ্ধ্র কারদণ এসব প্রেশ প্রতল সরবরাহ করদত না পারায় সারাচবদেই োম বৃচদ্ধ্ 

প্রপদয়দে। আমাদের প্রেদশও এর বাচহদর নয়। 

মন্ত্রী বদলন প্রেদশর মানুষ কদি থাকুক এটা বঙ্গবন্ধু কন্যা কখদনাই িাননা। জাচতর চপতা প্রেশ স্বাধীন কদরদেন এদেদশর মানুদষর ভাদগ্যর পচরবতটন কদর হাচস 

প্র াটাদনার জন্য। প্রসই লেয পূরদণ কাজ করদেন প্রশখ হাচসনা। চতচন আরও বদলন, গ্রাম-গদঞ্জর প্রকান মানুষ না প্রখদয় প্রনই। প্রদতযকটি মানুষ প্রখদত পারদে। প্রদতযক 

মানুদষর গাদয় জামা-কাপড় আদে। গ্রাদমর প্রায় সব রাস্তাঘাট পাকা হদয় প্রগদে। প্রদতযক গ্রাদম প্রাইমাচর স্কুল করা হদয়দে, ঘর না থাকদল ঘর কদর প্রেয়া হদে।  

চতচন বদলন, সবদেদে ভুতটচক প্রেয়া যায় না। ভুতটচক চেদয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সরকার কাদক ভুতটচক চেদব? ধনীদক না গরীবদক? সবখাদন ভর্তটচক চেদল 

অন্য খাতগুদলা শৃঙ্খলা হারাদব। ভর্তটচক প্রকাথায় চেদত হদব সরকার প্রসটি অযানালাইচসস কদর তারপর প্রেয়।  

প্রমা. তাজুল ইসলাম জানান, অদনক উন্নয়ন সহদযাগী প্রেশ ও সাংস্থা চবচভন্ন প্রকদে অথ টায়দনর আগ্রহ প্রকাশ করদে। আমাদের প্রেদশর অবস্থা এদতা খারাপ হদল তারা 

প্রতা আমাদের সহদযাচগতা করদতা না। একটি গ্রুপ বদল বাাংলাদেশ নাচক শ্রীলাংকা হদব। প্রকন হদব? শ্রীলিা চক কদরদে আর আমরা চক করচে? ভদয়র প্রকান কারণ 

প্রনই। আমাদের একজন প্রশখ হাচসনা আদেন। 

চতচন বদলন, মানুদষর জীবনযাো অোহত রাখার জন্য কদরানা মহাসাংকদট প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার সম্মচত চনদয় স্থানীয় সরকার চবভাদগর আওতাধীন প্রচতষ্ঠাদনর 

কায টেম িলমান রাখা হদয়চেদলা। প্রেদশর মানুদষর কথা চিন্তা কদর পূব ট প্রথদকই কদরানার টিকা েয়াদেশ প্রেযা় হদয়চেল। প্রধানমন্ত্রী জানদতন টিকার োইচসস প্রেখা 

চেদব। বাাংলাদেশ পৃথীচবর মদে কদরানা প্রমাকাদবলায় পঞ্চম স্থান অজটদন কদরদে, এচশয়াদত এক নম্বর অবস্থাদন রদয়দে। 

মন্ত্রী বদলন, স্বাধীনতার যুদদ্ধ্ জাচতর চপতার ডাদক সাড়া চেদয় যুদদ্ধ্ অাংশগ্রহণ কদর এদেশ স্বাধীন কদরদে। প্রশখ হাচসনার প্রনতৃদে আমাদের ৯০ শতাাংশ মানুষ একাত্ম 

থাকদলও আমরা প্রয প্রকাদনা সাংকট প্রমাকাদবলা কদর চবজয় অজটন করদবাই। বতটমান সাংকট ববচেক  তাই সবাইদক ঐকবদ্ধ্য হদয় কাজ করদত হদব।  

নগর উন্নয়ন সাাংবাচেক প্র ারাদমর সভাপচত অচমদতাষ পাদলর সভাপচতদে ও সাধারন সম্পােক প্রসাদহল মামুদনর সঞ্চালনায় সাংলাদপ কনজুযমারস অযাদসাচসদয়শন 

অব বাাংলাদেদশর (কযাব) সভাপচত চহসাদব প্রগালাম রহমান, ঢাকা চবেচবদ্যালদয়র (ঢাচব) অথ টনীচত চবভাদগর অোপক ড. রুমানা হক, ঢাচবর উন্নয়ন অেয়ন চবভাদগর 

অোপক চরযা়জুল হক প্রমুখ বক্তে রাদখন। 

স্বােচরত/- 

 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 

তথ্য ও জনসাংদযাগ কম টকতটা 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল-০১৭২২-০৯৫৫৮৫ 

ইদমইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাতটা সম্পােক/চি  চরদপাট টার/চস,চডচপআইও(প্রপ্রস) 

সকল সাংবাে মােম/চপআইচড। 
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