
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

প্রেঙু্গ প্রচতদরাদে এচশয়ায় সফলতার শীদষে বাাংলাদেশ- এলচজআরচে মন্ত্রী 

ঢাকা,  ২৮ জুলাই,  ২০২২ইাং,  বৃহস্পচতবার। 

প্রেঙু্গসহ অন্যান্য মশাবাচহত প্ররাগ প্রচতদরাদে এচশয়ায় এখন পর্েন্ত বাাংলাদেশ সফলতার শীদষে রদয়দে বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্ত্রী প্রমা.  তাজুল ইসলাম। 

আজ মন্ত্রণালদয় স্থানীয় সরকার চবভাদগর সদেলন কদে আদয়াচজত সারাদেদশ প্রেঙু্গসহ অন্যান্য মশাবাচহত প্ররাগ প্রচতদরাদে ৩য় আন্তঃমন্ত্রণালয় ও ঢাকা শহদরর 
িারপাদশ পচরকচিত বাজার স্থাপদনর লদেে অনুচিত সভায় সভাপচতর বক্তদবে চতচন একথা জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  এচশয়ার চসঙ্গাপরু,  মালদয়চশয়া,  ইদদাদনচশয়া,  থাইলোন্ে,  চফচলপাইন ও ভারতসহ অন্যান্য প্রেদশর প্রেঙু্গ পচরচস্থচতর সবেদশষ তথে চবদেষণ কদর 
প্রেখা র্ায় এসব প্রেদশর তুলনায় বাাংলাদেদশ প্রেঙু্গ প্ররাদগ আক্রান্ত প্ররাগীর সাংখো অদনক কম। 

এবেদরর জানুয়াচর প্রথদক জুন পর্েন্ত সবেদশষ তথে তুদল েদর প্রমা.  তাজুল ইসলাম জানান,  চসঙ্গাপদুর ১৩ হাজার,  মালদয়চশয়ায় ১৮ হাজার ৮৮৪,  
ইদদাদনচশয়ায় ৪৫ হাজার ৩৮৭,  থাইলোদন্ে পাাঁি হাজার ১৯৬,  চফচলপাইদন ৫১ হাজার ৬২২ এবাং ভারদত ১০১৭২ জন মানুষ প্রেঙু্গ প্ররাদগ আক্রান্ত হদয়দে। 
আর বাাংলাদেদশ এবেদরর জানুয়াচর প্রথদক ২৬ প্রশ জুলাই পর্েন্ত দুই হাজার ৩০৫ জন প্ররাগী আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া প্রগদে। এচি সচেচলত প্রদিষ্টার 
ফসল বদলও জানান মন্ত্রী। 

চতচন বদলন,  দুই চসচি কদপোদরশদনর প্রময়র এচেস মশা চনয়ন্ত্রদণ সবেরদনর প্রপ্রাগ্রাম হাদত চনদয়দেন। মন্ত্রণালয় প্রথদক বরাদ্দ,  জনবল,  অচভর্ান পচরিালনার 
জন্য মোচজদেিসহ র্খন র্া প্রিদয়দেন তখন তাই প্রেয়া হদয়দে। সাংচেষ্ট মন্ত্রণালয়/ চবভাগ,  েপ্তর/ সাংস্থাও চনজ চনজ অচপেত োচয়ত্ব পালন কদরদেন। মানুষদক 
সদিতন করার জন্য র্া র্া করণীয় তার সব করা হদয়দে। র্ার সুফল চহদসদব আমরা আজ একচি ইচতবািক জায়গায় প্রপৌদেচে। 

ঢাকায় পচরকচিত বাজার স্থাপন সম্পদকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  সারাদেদশ শাক- সবচজ,  মােসহ অন্যান্য উৎপাচেত পণে ঢাকায় এদন র্থার্থভাদব 
নগরবাসীর চনকি প্রপৌাঁদে চেদত ঢাকার িারপাদশ পাইকাচর বাজার স্থাপদনর উদেোগ প্রনয়া হদে। ঢাকা অতেন্ত ঘনবসচতপণূে হওয়ায় অপচরকচিতভাদব পাইকাচর 
ও খুিরা বাজার প্রচতচিত হওয়ায় র্ানজিসহ নানা েরদনর সমস্যা ততচর হদে। এজন্য চকভাদব সুচবোজনক বা চনচেেষ্টস্থাদন পাইকাচর ও খুরিা বাজার বসাদনা 
র্ায় প্রসজন্য ঢাকার দুই প্রময়রসহ সাংচেষ্টদের চনদয় আমরা আদলািনা শুরু কদরচে।  

সাাংবাচেকদের এক প্রদের জবাদব চতচন বদলন,  বেবসায়ীদের র্াদত েচত না হয় প্রসচেদক অবশ্যই নজর রাখা হদব। কাউদক প্রজার কদর পাঠাদনা হদব না। 
তাদের জন্য সুচবোজনক জায়গা ও অন্যান্য সুদর্াগ সুচবো প্রেয়া তাহদল তারা চনদজরাই আকৃষ্ট হদয় স্থানান্তচরত হদব। উৎপােকরা চবচক্র কদর লাভবান হদব 
এবাং নগদর বসবাসকারীরাও র্াদত এর সুফল প্রভাগ করদত পাদর প্রস বেবস্থা প্রনয়াই আমাদের লেে। চকভাদব এই লেে পরূণ করা র্াদব প্রসই পচরকিনা 
করদতই আমাদের আজদকর এই তবঠক। 

মন্ত্রী বদলন,  ঢাকা মহানগরীদত বসবাসরত মানুষদের একচি বাসদর্াগে ও েৃচষ্টনদন শহর উপহার চেদত সরকার চনরলসভাদব কাজ কদর র্াদে। রাজোনীসহ 
প্রেদশর মানুষ সুদখ- শাচন্তদত বসবাস করুক এিাই প্রোনমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার মূল লেে। 

সভায় ঢাকা উত্তর চসচি কদপোদরশদনর প্রময়র প্রমা.  আচতকুল ইসলাম,  েচেণ চসচি কদপোদরশদনর প্রময়র বোচরস্টার প্রশখ ফজদল নূর তাপস,  িদ্রাগ্রাম চসচি 
কদপোদরশদনর প্রময়র প্ররজাউল কচরম প্রিৌেুরী,  স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমাহােে প্রমজবাহ্ উচদ্দন প্রিৌেুরী,  গৃহায়ণ ও গণপতূে সচিব শহীে উল্লা খদকার,  
এলচজইচের প্রোন প্রদকৌশলী প্রসখ প্রমাহােে মহচসনসহ স্থানীয় সরকার চবভাগ,  সাংচেষ্ট মন্ত্রণালয়/ চবভাগ/ েপ্তর/ সাংস্থা ও চসচি কদপোদরশদনর ঊর্ধ্েতন কমেকতোগণ 
উপচস্থত চেদলন। 

 

 

 

স্বােচরত/ -  
 

প্রমাঃ হায়োর আলী 
তথে ও জনসাংদর্াগ কমেকতো 

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