
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

( প্রপ্রস চরচলজ)  
 

ইউদেন- রাচশয়ার যদুের প্রভাব প্রমাকাদবলায় সরকার সতকক রদয়দে- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা,  ২৭ জুলাই,  ২০২২ইাং,  মঙ্গলবার। 

ইউদেন- রাচশয়ার যদুের কারদণ চবশ্ববযাপী প্রয সাংকট ততচর হদয়দে তার প্রভাব প্রমাকাদবলায় সরকার সতকক অবস্থাদন রদয়দে বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 

আজ রাজধানীর একচট প্রহাদটদল একশন এইড বাাংলাদেশ ও সাউথ এচশয়ান প্রনটওয়াকক অন ইকদনাচমক মদডচলাং ( SANEM)  আদয়াচজত ' যুব জনদগাষ্ঠীর আথক- সামাচজক ঝুুঁচক:  

উন্নয়ন নীচত এবাং বরাদ্দ পচরকল্পনা'  শীর্কক আদলািনা সভায় প্রধান অচতচথর বক্তদবয চতচন এ কথা জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  ইউদেন- রাচশয়া যদুের কারদণ চবদশ্বর প্রায় সকল প্রেশই কৃচ্ছ্রতা সাধন নীচত অনসরণ করদে। জ্বালাচন সাংকট,  খােয দ্রদবযর মূলয বৃচেসহ আমোচন- রপ্তাচনর উপর 
প্রভাব পদেদে। আর এটা শুধ ু বাাংলাদেদশ নয় পুদরা চবদশ্ব। শুধ ু টাকার মান কদমদে এচট সচিক নয়। ইউদরা,  ইদয়ন ও রুপীসহ অদনক প্রেদশর মুদ্রার মান কদমদে। 

চতচন জানান,  সকল প্রেদশর সরকারই একচট লক্ষ্যমাত্রা পূরদণর জন্য পচলচস গ্রহণ কদর কাজ কদর। পৃচথবীর প্রকাদনা প্রেশই গহৃীত পচলচস শতভাগ বাস্তবায়ন করদত পাদর না। 
সম্ভবও নয়। পচরবতকন একচেদন আদস না। প্রিাদখর পলদক প্রেশদক পচরবতকন করা সম্ভব নয়। চবদশ্বর প্রকাদনা প্রেশই পাদরচন। সমদয়র বযবধাদন ধীদর ধীদর একচট প্রেশ উন্নয়দনর 
লদক্ষ্য প্রপ ুঁদে। 

প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলন,  ২০৪১ সাদলর মদধয প্রেশদক উন্নত- সমৃে প্রেদশ রুপান্তচরত করদত হদল যুব সমাজদক অথকননচতক কমককাণ্ড অন্তভুকক্ত করদত হদব। যুবারা প্রেদশর শচক্ত। 
আগামীর উন্নত বাাংলাদেশ চবচনমকাদণর স্বদের সারথী। তাদের অাংশগ্রহণ প্রেশদক চনচেকষ্ট লদক্ষ্য প্রপ ুঁোদত সহজ কদর চেদব। এজন্য সরকাদরর পাশাপাচশ প্রবসরকাচর খাদত এচগদয় 
আসার আহবান জানান।  

মন্ত্রী আরও বদলন,  প্রধানমন্ত্রী ক্ষ্মতায় এদস বাাংলাদেশদক কাচিত লদক্ষ্য চনদত পথ নকশা ততচর কদরদেন এবাং প্রস অনুযায়ী কাজ কদর িদলদেন। প্রেদশ অদনক উন্নয়ন হদয়দে,  
সাফদলযর গল্প আদে। এগুদলা অস্বীকার করার প্রকাদনা সুদযাগ প্রনই। সমাদলািনা থাকদবই। প্রকাদনা প্রেদশর সরকার সমাদলািনার উদবক নয়। 

এপ্রসদঙ্গ চতচন বদলন,  আমাদের সাফলয প্রনই একথা চিক নয়। এক সময় প্রেদশ মানুর্ অনাহাদর থাকদতা। এখন চকন্তু প্রসই পচরচস্থচত প্রনই। অথকননচতক অবস্থার অদনক পচরবতকন 
এদসদে। খােয ঘাটচত েূর কদর চবদ্যযৎ উৎপােন বৃচে,  চশক্ষ্া,  স্বাস্থয প্রযাগাদযাগ,  অবকািাদমা উন্নয়নসহ কৃচর্,  চশল্প কলকারখানা,  কমকসাংস্থান সৃচষ্ট সকল খাদত সমান গুরুত্ব চেদয় 
প্রেশ এচগদয় যাদে।  

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  প্রেদশ একসময় রাস্তাঘাদট িলািল করা প্রযদতা না। নারীরা রাদতর প্রবলা প্রবর হদত পারদতা না।মানুদর্র মদধয সবসময় এক ধরদনর আতঙ্ক চবরাজ 
করদতা। সন্ত্রাসী ও গুন্ডাবাচহনীদক লালন পালন করা হদয়দে। চকন্তু এখন আর প্রসই সময় প্রনই। প্রেদশর মানুর্ চনচবকদে িলাদফরা করদত পারদে। নারীরা রাদতর প্রবলা প্রঘারাদফরা 
করদে চনরাপদে। আইনশৃঙ্খলা বাচহনীর কদিার অবস্থাদনর কারদণ প্রেদশর মানুর্ শাচন্তদত বসবাস করদত পারদেন। প্রেদশর মানুর্দক সুদখ এবাং চনরাপদে রাখায় সরকাদরর মূল লক্ষ্য 
বদলও উদল্লখ কদরন চতচন। 

একশন এইড বাাংলাদেদশর কাচন্ি চডদরক্টর চমজ ফারাহ কচবদরর সভাপচতদত্ব অনুষ্ঠাদন ঢাকা চবশ্বচবেযালদয়র অথকনীচত চবভাদগর অধযক্ষ্ এবাং সাউথ এচশয়ান প্রনটওয়াকক অন ইকদনাচমক 
মদডচলাং এর চনবকাহী পচরিালক ড.  প্রসচলম রায়হান,  ঢাচব অথকনীচতর ভাদগযর প্রভার্ক শাচকল আহদমে। 

 

কৃতজ্ঞতায়-  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তথয ও জনসাংদযাগ কমককতকা 

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

ইদমইল- pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনতবাতকাসম্পােক/ চিফচরদপাটকার/ চস, চডচপআইও( প্রপ্রস)  
সকলসাংবােমাধযম/ চপআইচড। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


