
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

প্রপ্রস চরচলজ 
 

জলবায়ু পচরবততন প্রমাকাদবলা ও পচরদবশবান্ধব চবচনদয়াদগ ভূচমকা রাখদব চিন বন্ড -স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা, ১৩ জুন, ২০২২ইাং, প্রসামবার। 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাম বদলদেন, উন্নয়ন, পচরদবশ সাংরক্ষণ, জলবায়়ুর ঝুঁচক প্রমাকাচবলা এবাং পচরদবশবান্ধব চবচনদয়াদগ চিন বন্ড 

গুরুত্বপূণ ত ভূচমকা রাখদব।  

প্রেল্টা িযাদলঞ্জ প্রমাকাচবলা কদর ২০৪১ সাদলর মদে একটি উন্নত প্রেশ গড়ার লক্ষয পূরদণ ব্যবসা-বাচণদজযর পাশাপাচশ প্রেদশ চিন বদন্ডর ব্যাপক সম্ভাবনা রদয়দে বদলও 

জানান মন্ত্রী। 

আজ রাজধানীর প্র াদেল প্ররচেসন ব্লুদত চবশ্বব্যাাংক আদয়াচজত ‘িীন বন্ড অপরচুচনটি ফর চমউচনচসপ্যাল অযান্ড ইন্ডাচিয়াল ওদয়স্ট ওয়াোর ম্যাদনজদমন্ট' শীর্ তক কম তশালায ়

প্রধান অচতচির বক্তদব্য চতচন এসব কিা বদলন। 

মন্ত্রী বদলন, জলবায়়ু পচরবততন সারা চবদশ্বর জন্য হুমচক  দয় োঁচে়দয়দে। ধচরত্রীদক রক্ষার জন্য প্রচতটি প্রেশ এবাং পচরদবশবােী সাংগঠনগুদলা নানা উদযাগ চনদয়দে। বততমান 

সরকারও প্রধানমন্ত্রী প্রশখ  াচসনার প্রনতৃদত্ব উন্নয়দনর পাশাপাচশ পচরদবশদক রক্ষায় কাজ করদে। উন্নত প্রেদশ িীন বন্ড চনদয় কাজ করদলও আমাদের প্রেদশ এখন এটি িালু 

করা  দে। বাাংলাদেশ চসচকউচরটিজ অযান্ড এক্সদিঞ্জ কচমশন (চবএসইচস) ইদতামদে নতুন এ বদন্ডর অনুদমােন চেদয়দে। 

প্রমা. তাজুল ইসলাম জানান, প্রেদশর মানুর্ এই বন্ড সম্পদকত ভাদলাভাদব অবচ ত নয়। প্রসই জন্যই আজদকর এই আদয়াজন। আচম আশা কচর এ ধরদনর অনুষ্ঠাদনর মােদম 

মানুর্ িীন বন্ড সম্পদকত জানদব এবাং চবচনদয়াদগর মােদম পচরদবশবান্ধব অি তননচতক উন্নয়দন অবোন রাখদব। বাাংলাদেশ প্রেল্টাপ্ল্যান প্রিদক শুরু কদর প্রেকসই উন্নয়ন ও 

অষ্টম পঞ্চবাচর্ তকী পচরকল্পনার চবর্য়গুদলা চিন বন্ড ট্যাক্স গাইেলাইদন অন্তর্ভ তক্ত করা  দে।  

চতচন আদরা বদলন, উদযাক্তাদের চিন বদন্ডর জন্য চসচকউচরটিজ অযান্ড এক্সদিঞ্জ কচমশদন প্রদজক্ট জমা চেদয় চনবন্ধন করদত  দব। এরপর প্রসই প্রদজক্ট কতৃতপদক্ষর মােদম 

যািাই-বাোই কদর অনুদমােন প্রেযা়  দব। তারপর প্রযদকাদনা প্রেচশ-চবদেচশ চবচনদয়াগকারী এখাদন চবচনদয়াগ করদত পারদবন। এখানকার চবচনদযা়গ একচেদক প্রযমন 

পচরদবশ রক্ষা  দব অন্যচেদক চবচনদয়াগকারীরা লাভবানও  দবন। 

চতচন বদলন, পচরদবশবান্ধব চবচনদয়াদগ আরও প্রবচশ কদর উৎসাচ ত করদতই চিন বন্ড িালুর উদযাগ প্রনয়া  দে। এই চবচনদয়াগদক উৎসা  প্রেওয়ার অন্যতম কারণ জলবায়ু 

পচরবততনজচনত অচভঘাত ও কাব তদনর চনিঃসরণ দ্রুত কচমদয় আনাস  সবুজায়ন প্রকদল্পর চেদক প্রমাড় প্রনওয়া। চসটি কদপ তাদরশন, প্রপৌরসভাস  সরকাচর ও প্রবসরকাচর 

প্রচতষ্ঠাদনর উদযাদগ িীন বন্ড িালু করার উপরও গুরুত্বাদরাপ কদরন চতচন। 

মন্ত্রী জানান, পচরদবশ দূর্দণ গৃ স্থলী, চশল্প-কলকারখানা ও কঠিন বজতয চবরূপ প্রভাব প্রফদল তাই এসব ময়লা-আবজতনা পুচড়দয় বজতয প্রিদক চবদ্যযৎ উৎপােন করদত যাদে 

সরকার। ইদতামদে ঢাকা দ্যই চসটি কদপ তাদরশন, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ চসটি করদপাদরশদন বজতয প্রিদক চবদ্যযৎ উৎপােদনর কায তক্রম প্রশর্ পয তাদয় রদয়দে। 

সরকার দূচর্ত পাচন চরসাইচলাং কদর ব্যব ারদযাগ্য করার কায তক্রম  াদত চনদে উদল্লখ কদর মন্ত্রী বদলন জাপান, প্রকাচরয়া, িাইল্যান্ড ও চসঙ্গাপুরস  উন্নত প্রেশসমূ  পাচন 

চরসাইচলাং করদে। বাাংলাদেশও তাদের মত অতযাধুচনক প্রযুচক্ত ব্যব ার কদর চরসাইচলাংদয়র মােদম পাচন ব্যব ার উপদযাগী করদত কাজ করদে। 

স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমা াম্মে প্রমজবা  উচিন প্রিৌধুরীর সভাপচতদত্ব অনুষ্ঠাদন চবদশর্ অচতচি চ দসদব উপচস্থত চেদলন বাাংলাদেশ চসচকউচরটি অযান্ড এক্সদিঞ্জ 

কচমশদনর প্রিয়ারম্যান প্রদফসর চশবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম এবাং ২০৩০ ওয়াোর চরদসাদস তস গ্রুদপর প্রপ্রািাম ম্যাদনজার পদরাদমশ্বর আইয়্া়র। 

এোে়া, কম তশালায় ঢাকা ওয়াসার এমচে প্রদকৌশলী তাকচসম এ খান, গাজীপুর চসটি কদপ তাদরশদনর ভারপ্রাপ্ত প্রময়র আসাদ্যজ্জামান চকরণ, স্থানীয় সরকার চবভাদগর উর্ধ্ততন 

কম তকততাবৃন্দ, চসটি কদপ তাদরশদনর প্রচতচনচধ, প্রপৌরসভার প্রময়র অন্যাদন্যর মদে উপচস্থত চেদলন। 

 

স্বাক্ষচরত/- 

 

প্রমািঃ  ায়োর আলী 

তথ্য ও জনসাংদযাগ কম তকততা 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল-০১৭২২-০৯৫৫৮৫ 

ইদমইল-pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাততা সম্পােক/চিফ চরদপাে তার/চস,চেচপআইও(প্রপ্রস) 

সকল সাংবাে মােম/চপআইচে। 
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