
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

বযচি নয় জাচতর স্বাদথে কাজ করার আহবান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর 

 

ঢাকা,  ৫ আগস্ট ২০২২ইাং,  শুক্রবার। 

 

প্রেশদপ্রদম উজ্জীচবত হদয় বযচি স্বাদথের উদবে উদে প্রেদশর তদর কাজ করার আহবান জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা.  তাজুল ইসলাম। 

আজ রাজধানীদত জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অচধেপ্তর অচিদ াচরয়াদম স্থানীয় সরকার চবভাগ আদয়াচজত জাচতর চপতা বঙ্গবনু্ধ প্রশখ মুচজবুর রহমাদনর প্রজযষ্ঠ পুত্র,  মুচিযুদের অন্যতম 
সাংগেক বীর মুচিদযাো কযাদেন প্রশখ কামাদলর ৭৩তম জন্মবাচষেকী উপলদে আদলািনা সভা ও প্রোয়া মাহচিদল প্রধান অচতচথর বিদবয চতচন এ কথা জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  পদুরা জাচতর উন্নয়ন না কদর শুধু বযচির উন্নয়ন কদর প্রেশদক কাচিত লদেয প্রনয়া যাদব না। সবার আদগ আমরা এদেদশর নাগচরক। প্রেদশর বাচহদর বযচি 
নয় প্রেশ চেদয় উন্নয়দনর মাপকাচে করা হয়। চতচন বদলন এমন চকেু করা যাদব না যাদত আগামী প্রজন্ম েচতগ্রস্ত হয়। 

প্রমা.  তাজুল ইসলাম জানান,  এক সময় মুচিযুদের স্মৃচতস্তম্ভ মুদে প্রিলা হদয়দে। মুচিদযাোদের প্রাপয সম্মান প্রথদক বচিত করা হদয়দে। যারা জীবন বাচজ প্ররদখ সকল 
মায়া তযাগ মহান মুচিযুদে অাংশ চনদয় প্রেশদক স্বাধীন কদরদেন। তাাঁদেরদক চতরস্কার করা হদয়দে। স্বাধীনতার প্র াষক চনদয় চবতকে ততচরর পাশাপাচশ মুচিযুদের ইচতহাস 
চবকৃচত কদরদে।  

চকন্তু বঙ্গবনু্ধ কন্যা প্রশখ হাচসনা েমতায় এদস মুচিদযাোদের যথাযথ সম্মান চেদয় নানা সুদযাগ- সুচবধা বৃচে কদরদেন। মুচিযুদের প্রকৃচত ইচতহাসদক নতুন প্রজদন্মর কাদে 
তুদল ধরদত সেম হদয়দেন। 

ইচতহাস চবকৃচতর মাধযদম প্রগা া জাচতদক চবভচি করার প্রিষ্টা করা হদয়দে উদল্লখ কদর চতচন বদলন,  জয় বাাংলা স্বাধীনতার প্রলাগান। বাাংলাদেদশর জদন্মর প্রলাগান। এই 
প্রলাগানদক অস্বীকার করার প্রকাদনা সুদযাগ প্রনই। যারা বঙ্গবনু্ধদক স্বাধীনতার প্র াষক চহদসদব অস্বীকার কদর,  জয় বাাংলা বুদক ধারণ কদর না। এই প্রগাষ্ঠী প্রেদশর স্বাধীনতাদক 
কখদনাই মদন প্রাদণ প্রমদন প্রনদব না এ াই স্বাভাচবক। এরাই প্রেদশ বদস স্বাধীনতার চবদরাচধতা কদর। প্রেদশ অরাজকতা সৃচষ্টর ষড়যন্ত্র করদব তাদেরদক প্রতা স্যালু  প্রেয়া 
যাদব না। তাদের সাদথ কখদনা বনু্ধত্ব হদত পাদরনা।  

মন্ত্রী বদলন,  এদেদশর মানুদষর মুদখ হাচস িু াদনার জন্য জাচতর চপতা সারা জীবন লড়াই- সাংগ্রাম ও আদদালন কদরদেন। বঙ্গবনু্ধ মানুষদক হৃেয় চেদয় ভাদলাবাসদতন। 
তাাঁর চিন্তা- প্রিতনায় চেদলা মানুদষর কলযাণ করা। একই ভাদব তাাঁর সন্তানরাও প্রসই মানচসকতা চনদয় বড় হদয়দেন। প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার প্রনতৃদত্ব এবাং কাযেক্রদম তা 
প্রমাণ কদর। বঙ্গবনু্ধর পচরবাদরর কাদে বাঙাচল জাতী আজীবন কৃতজ্ঞ বদলও উদল্লখ কদরন চতচন। 

প্রধান অচতচথ বদলন,  বঙ্গবনু্ধদক হতযার পর যারা েমতায় এদসচেদলা তারা এদেদশর মানুদষর ভাদগযর প্রকাদনা পচরবতেন করদত পাদরচন। প্রেশদক চভেুক আর চমসচকদনর 
জাচতদত রুপান্তচরত কদরদে। প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা েমতায় এদস প্রেশদক োচরদেযর কষা াত প্রথদক মুচি চেদত সেম হদয়দেন। সকল খাদত আজ অভূতপূবে সািলয 
অচজেত হদয়দে। 

চতচন বদলন,  জাচতর চপতা বঙ্গবনু্ধ প্রশখ মুচজবুর রহমাদনর প্রজযষ্ঠ পুত্র,  মুচিযুদের অন্যতম সাংগেক বীর মুচিদযাো কযাদেন প্রশখ কামাল বহু প্রতীভার অচধকারী চেদলন। 
চতচন বাাংলাদেদশর আধুচনক ক্রীড়া ও সাাংস্কৃচতক আদদালদনর পচথকৃৎ। নতুন প্রজদন্মর কাদে প্রশখ কামাল অনুদপ্ররণার উৎস হদয় থাকদবন বদলও জানান মন্ত্রী।  

স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমাহাম্মে প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌধুরীর সভাপচতদত্ব অনুষ্ঠাদন চবদশষ অচতচথ চেদলন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রচতমন্ত্রী স্বপন 
ভট্টািাযেয। এোড়া এলচজইচির প্রধান প্রদকৌশলী প্রসখ প্রমাহাম্মে মহসীন,  জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অচধেপ্তর প্রধান প্রদকৌশলী প্রমাোঃ সাইিুর রহমান এবাং স্থানীয় সরকার চবভাগ ও 
এর আওতাধীন চবচভন্ন েপ্তর/ সাংস্থার ঊবেতন কমেকতোবৃদ উপচস্থত চেদলন। 

এরআদগ,  সকাদল স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বননী কবরাস্থাদন প্রশখ কামাদলর জন্মচেন উপলদে তাাঁর কবদর িুল চেদয় শ্রো চনদবেন কদরন এবাং বঙ্গবনু্ধসহ সকল শহীেদের 
আত্মার মাগদিরাত কামনা কদর প্রোয়া কদরন। 

 

 

স্বােচরত/ -  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তথয ও জনসাংদযাগ কমেকতো 

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

ইদমইল- pro.lgd20@gmail.com 
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