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অনুষ্ঠাম্মনর সভাপতি,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপতস্থি সুতধমন্ডলী,             

আসসালামু আলাইকুম।  

তমউতনতসপ্যাল এম্মসাতসম্ময়েন অব বাাংলাম্মেে এবাং বাাংলাম্মেে ইউতনয়ন পতরষে শ ারাম আম্ময়াতর্ি আন্তর্জাতিক স্থানীয় 

সরকার সম্মেলম্মনর উম্মবাধনী অনুষ্ঠাম্মন উপতস্থি সকলম্মক আমার আন্ততরক শুম্মভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

শেম্মের তবতভন্ন শপৌরসভার শময়র ও কাউতিলর, ইউতনয়ন পতরষম্মের শর্য়ারম্যান ও সেস্যবৃন্দ এবাং তবম্মেে শেম্মক আগি 

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাম্মনর তনব জাতর্ি র্নপ্রতিতনতধবৃম্মন্দর এ তমলনম্মমলায় উপতস্থি হম্মি শপম্মর আতম আনতন্দি। আতম আো কতর, 

এর মধ্য তেম্ময় র্নগণম্মক আরও শবেী কার্ জকর শসবাোম্মনর লাগসই উপায় শবতরম্ময় আসম্মব। েতিণ এতেয়ার উন্নয়ন ত্বরাতিি হম্মব। 

োতরদ্র্য তবম্মমার্ন দ্রুিির হম্মব। বাাংলাম্মেে োতরদ্র্য তবম্মমার্ম্মন ‘‘স্টার পার রমার'' তহম্মসম্মব তবশ্ব পতরমন্ডম্মল তবম্মবতর্ি হম্মব।   

সুতধমন্ডলী,  

বাাংলাম্মেেসহ েতিণ এতেয়ায় কম্ময়ক েিাব্দী আম্মগ শেম্মকই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্ জকর রম্ময়ম্মে। তবতভন্ন সমম্ময় নাম 

পতরবিজন হম্ময়ম্মে। শমাগল আমম্মলর আম্মগ শহডম্যান ও পঞ্চাম্ময়ি তেল। িারপর আম্মস কম্মিায়াল, মহল্লা, ইউতনয়ন ও োনা 

কাউতিল। এখন ইউতনয়ন পতরষে, শপৌরসভা, উপম্মর্লা ও শর্লা পতরষে এবাং তসটি কম্মপ জাম্মরেন হম্ময়ম্মে। র্নগম্মণর উন্নি শসবা 

পাওয়ার লম্মিয সরকাম্মরর কার্ জকর তবম্মকন্দ্রীকরণ তনতিি করা হম্ময়ম্মে। গ্রাম্মমর েতরদ্র্ র্নম্মগাষ্ঠীর িমিায়ম্মনর সুম্মর্াগ হম্ময়ম্মে। 

গ্রামীণ অে জনীতিম্মক র্ািীয় অে জনীতির সাম্মে সম্পৃক্ত করা হম্ময়ম্মে।  

তবশ্ব র্নসাংখ্যার অম্মধ জক নারী। উন্নি, স্বম্মপান্নি, উন্নয়নেীল সব তবম্মশ্বই নারী অে জননতিক, সামাতর্ক ও রার্ননতিকভাম্মব 

অবম্মহতলি রম্ময়ম্মে। নারীর সামম্মযজর পুম্মরাটা কাম্মর্ লাগাম্মনা র্ায়তন। এর  ম্মল তবশ্ব উৎপােনেীলিা কম্মমম্মে। প্রিযাতেি তর্তডতপ 

প্রবৃতি হয়তন। সামাতর্ক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হম্ময়ম্মে। িাই আমরা বাাংলাম্মেম্মের স্থানীয় সরকাম্মরর প্রতিটি স্তম্মর নারীর র্ন্য আসন 

সাংরিণ কম্মরতে। পুরুম্মষর সাম্মে তনব জার্নী প্রতিম্মর্াতগিা করার সুম্মর্াগ শিা আম্মেই। এর  ম্মল গ্রামীণ নারীর সাতব জক িমিায়ন 

হম্ময়ম্মে। মা ও তেশু স্বাম্মস্থযর উন্নতি হম্ময়ম্মে। তেিার হার শবম্মেম্মে। নারীরা অে জননতিক কম জকাম্মন্ড সমান অবোন রাখম্মি পারম্মে। 

োতরদ্র্য দ্রুি হ্রাস পাম্মচ্ছ। ৫ শকাটি মানুষ তনম্নতবত্ত শেম্মক মধ্যতবম্মত্ত উন্নীি হম্ময়ম্মে।  

সুতধবৃন্দ,  

স্থানীয় সরকার প্রতিতনতধগণ এলাকার র্নগম্মণর আপম্মে-তবপম্মে, সুম্মখ-দুঃম্মখ, দম্মর্ জাগকাম্মল িাম্মের পাম্মে োম্মকন। িাই 

আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুম্মলাম্মক েতক্তোলী কম্মরতে।  েিিা বৃতি ও আতে জক িমিায়নম্মক সম্মব জাচ্চ গুরুত্ব তেম্ময়তে। 

প্রতিষ্ঠানগুম্মলার আতে জক িমিা তবম্মকন্দ্রীকরণ কম্মরতে। প্রতিষ্ঠানগুম্মলার সামযজ শবম্মেম্মে। উন্নয়ন পতরকপনা প্রস্ত্ত্তি ও বাস্তবায়ম্মন 

অাংেগ্রহণমূলক নীতি অনুসরণ করম্মে। র্নগণ কার্ জকর শসবা পাম্মচ্ছন।  

র্নগণম্মক উন্নি শসবা প্রোম্মনর লম্মিয আমরা ঢাকা উত্তর ও েতিণ, নারায়ণগঞ্জ, কুতমল্লা, রাংপুর ও গার্ীপুর তসটি 

কম্মপ জাম্মরেন গঠন কম্মরতে। ১৭টি নতুন শপৌরসভা গঠন কম্মরতে। ৫৬টি শপৌরসভাম্মক ‘গ' শেণী শেম্মক ‘খ' শেণীম্মি এবাং ৩০টি 

শপৌরসভাম্মক ‘খ' শেণী শেম্মক ‘ক' শেণীম্মি উন্নীি কম্মরতে। ইউতনয়ন পতরষেগুম্মলাম্মি নতুন কমম্মেক্স তনম জাণ কম্মরতে। প্রতিটি স্তম্মরই 

র্নবল বাোম্মনা হম্ময়ম্মে।  



বিজমান সরকার স্থানীয় সরকাম্মর সুোসন প্রতিষ্ঠা, োতরদ্র্য তবম্মমার্ন, উন্নয়ন ত্বরাতিি করা ও অাংেীোতরত্ব গণিন্ত্র 

প্রতিষ্ঠায় তবতভন্নমুখী কম জসূর্ী বাস্তবায়ন করম্মে। উন্নয়ন সহম্মর্াগীরাও সহায়িা করম্মেন। শসর্ন্য িাম্মেরম্মক ধন্যবাে র্ানাতচ্ছ।  

সুতধমন্ডলী,  

আমরা গ্রামীণ অবকাঠাম্মমার উন্নয়ন কম্মরতে। প্রায় ২০ লি নতুন গ্রামীণ গ্রাহকম্মক তবদযৎ সাংম্মর্াগ তেম্ময়তে। তেিা 

প্রতিষ্ঠানগুম্মলার সাংস্কার কম্মরতে। স্বাস্থযম্মসবা তনতিম্মি কমুযতনটি তিতনক র্ালু কম্মরতে। র্নগম্মণর ঘম্মর বম্মস প্রম্ময়ার্নীয় সব িয 

পাওয়া তনতিম্মি ইউতনয়ন িয ও শসবাম্মকন্দ্র র্ালু কম্মরতে। দগ জম ইউতনয়নগুম্মলাম্মি শসালার তবদযম্মির ব্যবস্থা কম্মরতে। এসব িয 

শকন্দ্র শেম্মক র্নগণ তেিা, স্বাস্থয, কৃতষ, ভূতমসহ সব শসবা পাম্মচ্ছন। ভতিজ ও র্াকুরীর েরখাস্ত করম্মি পারম্মেন। মানুম্মষর আম্ময়র পে 

হম্ময়ম্মে। কম জসাংস্থান হম্ময়ম্মে।  

ইউতনয়ন শেম্মক তসটি কম্মপ জাম্মরেন পর্ জন্ত সব জত্র সুম্মপয় পাতন সরবরাহ ও স্যাতনম্মটেন ব্যবহার উন্নয়ন করা হম্ময়ম্মে। তবনামূম্ময 

যাতিন তবিরণ করা হম্ময়ম্মে। বাাংলাম্মেে সাকজভুক্ত শেেগুম্মলার মম্মধ্য সম্মব জাচ্চ ৯১ েিাাংে স্যাতনম্মটেন কভাম্মরর্ অর্জন কম্মরম্মে।  

সারাম্মেম্মে অন-লাইন র্ন্ম তনবন্ধম্মনর কার্ জক্রম গ্রহণ করা হম্ময়ম্মে। ইউতনয়ম্মন গ্রাম-আোলম্মির মাধ্যম্মম র্নগণম্মক তবর্াতরক 

শসবা প্রোন করা হম্মচ্ছ। স্থানীয় সরকার র্নপ্রতিতনতধম্মের শেে-তবম্মেম্মে প্রতেিণ শেয়া হম্ময়ম্মে। শপৌরসভার শময়র ও 

কাউতিলরগম্মণর সোনী ভািা পূম্মব জর তুলনায় ৩-৪ গুণ বৃতি করা হম্ময়ম্মে।  

শপৌরবাসীম্মক উন্নি শসবাোম্মনর অবকাঠাম্মমা উন্নয়নসহ আবর্জনা ব্যবস্থাপনা কার্ জক্রম বাস্তবায়ন করা হম্মচ্ছ। শপৌরসভার 

রাস্তাঘাট, শেন, তির্ ও কাল জভাট তনম জাণ, বার্ার উন্নয়ন, তনরাপে পাতন সরবরাহ, স্যাতনম্মটেন, তেশু পাকজসহ তবতভন্ন সুম্মর্াগ-সুতবধা 

তনতিি করা হম্ময়ম্মে। শপৌরসভাগুম্মলাম্মিও িয ও শসবা শকন্দ্র স্থাপন করা হম্মচ্ছ। শপৌরসভাগুম্মলার উন্নয়ম্মন একটি মাস্টার েযান 

প্রণয়ম্মনর উম্মযাগ শনয়া হম্ময়ম্মে।  

ইউতনয়ন পতরষে, শপৌরসভা োোও উপম্মর্লা পতরষে, শর্লা পতরষে এবাং তসটি কম্মপ জাম্মরেনগুম্মলার উন্নয়ম্মনর মাধ্যম্মম 

আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুম্মলাম্মক অতধকির র্নকযাণমুখী, েি এবাং কার্ জকর প্রতিষ্ঠাম্মন রূপোম্মনর র্ন্য সব জাত্মক প্রয়াস 

র্াতলম্ময় র্াতচ্ছ।  

এই সম্মেলম্মন েতিণ এতেয়ার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুম্মলার তনব জাতর্ি র্নপ্রতিতনতধগণ পারস্পতরক আলাপ আম্মলার্না ও 

মিতবতনমম্ময়র সুম্মর্াগ পাম্মবন। িাম্মের তর্ন্তা, কম জ-পিতি ও অতভজ্ঞিা তবতনময় করম্মি পারম্মবন। এর মাধ্যম্মম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা 

অতধকির েতক্তোলী, েি ও র্নকযাণমুখী হওয়ার সুম্মর্াগ পাম্মব। র্নপ্রতিতনতধরা িাম্মের র্নকযাণমুখী কার্ জক্রম আম্মরা 

সম্প্রসাতরি ও গতিেীল করম্মি পারম্মবন।  

সুতধবৃন্দ,  

আমরা গণিন্ত্রম্মক েতক্তোলী করম্মি বিপতরকর। এর্ন্য তনব জার্ন কতমেনম্মক শঢম্মল সার্াম্মনা হম্ময়ম্মে। একটি কার্ জকর 

প্রতিষ্ঠাম্মন পতরণি করা হম্ময়ম্মে। আমাম্মের সরকাম্মরর আমম্মল গি শ ব্রুয়াতর পর্ জন্ত ৫ হার্ার ৫৫১টি তনব জার্ন সম্পন্ন হম্ময়ম্মে। এর 

মম্মধ্য ১৫টি সাংসে উপতনব জার্ন রম্ময়ম্মে। প্রতিটি তনব জার্নই অিযন্ত সুষ্ঠু, অবাধ, তনরম্মপি ও োতন্তপূণ জভাম্মব অনুতষ্ঠি হম্ময়ম্মে। শকাোও 

শকাম্মনা অতভম্মর্াগ উম্মঠতন। গ্রামীণ র্নগম্মণর রার্ননতিক িমিায়ম্মন একটি নীরব তবেব সাতধি হম্ময়ম্মে। র্নগম্মণর অতধকার 

প্রতিতষ্ঠি হম্ময়ম্মে।  

আমরা ২০২১ সাম্মলর মম্মধ্য বাাংলাম্মেেম্মক একটি ক্ষুধামুক্ত, োতরদ্র্যমুক্ত, গণিাতন্ত্রক, োতন্তপূণ জ, অসাম্প্রোতয়ক ও সমৃি 

তহম্মসম্মব গম্মে তুলম্মবা। শস লম্মিয সব শসক্টম্মরই উন্নয়ন কম জসূর্ী বাস্তবায়ন করা হম্মচ্ছ। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হম্ময়ম্মে।  

আসুন, সবাই তমম্মল মুতক্তযুম্মির শর্িনায় উবুি হম্ময় শসানার বাাংলা গম্মে তুতল। সব জকাম্মলর সব জম্মেষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমাম্মনর স্বপ্ন পূরণ কতর।  

সকলম্মক আবাম্মরা ধন্যবাে র্াতনম্ময় আন্তর্জাতিক স্থানীয় সরকার সম্মেলন ২০১৩ এর শুভ উম্মবাধন শঘাষণা করতে।  

শখাো হাম্ম র্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাম্মেে তর্রর্ীবী শহাক। 


