
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায ়মন্ত্রণালযয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

সাংবাে চবজ্ঞচপ্ত 
 

তরুণ প্রজন্মই ডিডজটাল বাাংলাদেশ ডবডির্ মাদণ প্রডতডিডিত্ব করদব -স্থািীয় সরকার র্ন্ত্রী 

ঢাকা, ০১ নদেম্বর, ২০২২, মঙ্গলবার। 

ডিডজটাল বাাংলাদেদশর প্রডতডিডি ডিদসদব তরুণ প্রজন্ম নিতৃত্ব ডেদব৷ প্রযুডি আর্াদের জন্য অপার সম্ভাবিার দ্বার উদন্মাচি কদরদে৷ 

ডিডজটাল প্রযুডির যথাযথ ব্যবিার ডিডিত করা আধুডিক বাাংলাদেশ ডবডির্ মাদণর বড় চযাদলঞ্জ৷  

আজ রাজিািীর নসন্ট্রাল উইদর্ন্স কদলজ প্রজ্ঞদি নচতিায় মুডজব নকন্দ্রীয় পডরষে আদয়াডজত  “িতুি প্রজদন্মর ভাবিায় ডিডজটাল 

বাাংলাদেশ ও প্রিাির্ন্ত্রী নশখ িাডসিা” শীষ মক আদলাচিা সভায় স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সর্বায় র্ন্ত্রী নর্াোঃ তাজুল ইসলার্ এসব 

কথা বদলি৷  

স্থািীয় সরকার র্ন্ত্রী বদলি, জ্ঞাি অজমি আর্াদের সবাইদক র্ানুষ ডিদসদব শাডণত ও সমৃ্বদ্ধ কদর৷ িতুি প্রজদন্মর জন্য জ্ঞাি অজমদির পথ 

আদরা সিজ িদয়দে৷ এখি স্মাট মদ াি বা ল্যাপটদপর র্াধ্যদর্ দুডিয়ায় নযদকাদিা বই পড়া সম্ভব৷ একই সাদথ ডিডজটাল প্রযুডির 

অপব্যবিাদরর ডবষদয় খুব সতকমতা অবলম্বি করদত িদব৷ 

নর্াোঃ তাজুল ইসলার্ বদলি, এদেদশর র্ানুদষর মুদখ িাডস ফুটাদিার জন্য জাডতর ডপতা সারাজীবি লড়াই-সাংগ্রার্ ও আদদালি কদরদেি। 

বঙ্গবন্ধু র্ানুষদক হৃেয় ডেদয় ভাদলাবাসদতি। তাঁর ডচন্তা-নচতিায় ডেদলা র্ানুদষর কল্যাণ। একই ভাদব তাঁর সন্তািরাও নসই র্ািডসকতা 

ডিদয় বড় িদয়দেি। র্ািিীয় প্রিাির্ন্ত্রী নশখ িাডসিার নিতৃদত্ব ২০০৯-২০২২ সাদলর র্দধ্য র্াথা ডপছু আয় ২১০০ িলার নবদড়দে। 

র্ানুদষর এই উন্নডত সারা পৃডথবীদক তাক লাডিদয় ডেদয়দে।  

ইডতিাস ডবকৃডতর র্াধ্যদর্ নিাটা জাডতদক ডবভডি করার নচষ্টা করা িদয়দে উদল্লখ কদর র্ন্ত্রী বদলি, জয় বাাংলা স্বািীিতার নলািাি। 

বাাংলাদেদশর জদন্মর নলািাি। আর্াদের এই নলািািদক অস্বীকার করার নকাদিা সুদযাি নিই। যারা বঙ্গবন্ধুদক স্বািীিতার ন াষক 

ডিদসদব অস্বীকার কদর, জয় বাাংলা বুদক িারণ কদর িা। এই নিাষ্ঠী নেদশর স্বািীিতাদক কখদিাই র্দি প্রাদণ র্াদি িা। এই নেদশ যারা 

জয় বাাংলা র্াদি িা তারা বাাংলাদেশদক র্াদি িা৷ এদের সম্পদকম সতকম থাকদত িদব। 

 ডবদশষ অডতডথর বিদব্য বদলি জাতীয় ডবশ্বডবদ্যালদয়র উপাচায ম ডশক্ষাথীদের ডিডজটাল প্রযুডি ব্যবিাদর আদরা সতকমতা অবলম্বি 

করদত িদব৷ অনুষ্ঠাদি সভাপডতত্ব কদরি নসন্ট্রাল উইদর্ন্স কদলদজর িভাডি মাং বডির সভাপডত র্ডি উডিি আিদর্ে৷ এোড়াও ঢাকা 

ডবশ্বডবদ্যালদয়র উপ-উপাচায ম অধ্যাপক র্াকসুে কার্াল, বীর মুডিদযাদ্ধা ও একুদশ পেক প্রাপ্ত সাাংবাডেক অজয় োশগুপ্তশসি কদলদজর 

ডশক্ষকর্ন্ডলী ও ডশক্ষাথীরা অনুষ্ঠাদি উপডস্থত ডেদলি। 

স্বাক্ষডরত/- 

 

নর্াোঃ রুদবল রািা 

জিসাংদযাি কর্ মকতমা 

স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সর্বায় র্ন্ত্রণালয় 

নর্াবাইল-০১৫২১৫১৭২৯৩ 

ইদর্ইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাডিত বাতমা সম্পােক/ডচ  ডরদপাট মার/ডস,ডিডপআইও(নপ্রস) 

সকল সাংবাে র্াধ্যর্/ডপআইডি। 
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