স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পররদর্শন
ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শর্খ হারসনা
বাাংলাদদর্ সরিবালয়, ঢাকা, বৃহস্পরিবার, ২ শ্রাবণ ১৪২১, ১৭ জুলাই ২০১৪

মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী, প্ররিমন্ত্রী, সরিব ও কমশকিশাবৃন্দ,
সুরধমন্ডলী,
আসসালামু আলাইকুম।
স্থানীয় সরকার রবভাগ:
স্থানীয় সরকার রবভাগ মূলিঃ স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠান (ইউরনয়ন পররষদ, উপদেলা পররষদ, শেলা পররষদ, শপৌরসভা ও রসটি
কদপশাদরর্ন) সম্পরকশি রবষয়াবলী ও গ্রামীণ অবকাঠাদমা, রনরাপদ পারন সরবরাহ এবাং নগর উন্নয়দন দারয়ত্ব পালন কদর থাদক। িাই এ
রবভাগটি আমাদদর েনকল্যাণমুখী সরকাদরর একটি গু ত্বপূণ শ অাংর্।
আপনারা োদনন, রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার রবভাদগর
হদে:


শদদর্র সকল মানুদষর েন্য রনরাপদ পারনর ব্যবস্থা করা;



প্ররিটি বাড়ীদক স্বাস্থযসম্মি স্যারনদের্ন ব্যবস্থার আওিায় আনা;



সরকারী শসবা প্রদাদনর প্রদিযক শর িথ্যপ্রযুরি ব্যবহাদরর মাধ্যদম বাাংলাদদর্দক রিরেোল বাাংলাদদর্ রহদসদব প্ররিষ্ঠা করা।

এছাড়া রনব শািনী ইর্দিহার ২০১৪ শি স্থানীয় সরকার সম্পরকশি রকছু গু ত্বপূণ শ অঙ্গীকার রদয়দছ। যা আমরা ধাদপ ধাদপ
বা বায়ন করদবা। এর মদধ্য আদছ:


রাষ্ট্র পররিালনায় এবাং োিীয় উন্নয়ন কমশ
েনগদণর
িায়ন ও অরধকির অাংর্গ্রহদণর
ক্ষমিার রবদকন্দ্রীকরণ
করা হদব। বিশমান শকন্দ্রীভূি প্রর্াসরনক কাঠাদমা গণিারন্ত্রক পুনঃ ন্যাদসর মাধ্যদম শেলা পররষদ, উপদেলা পররষদ ও
ইউরনয়ন পররষদদর কাদছ অরধকির
িা ও দারয়ত্ব অপশণ করা হদব।
, স্বাস্থয, আইন-শৃঙ্খলা, অবকাঠাদমা উন্নয়ন,
সামারেক রনরাপত্তাসহ রবরভন্ন উন্নয়ন কমশসূিী র রবন্যাদসর মাধ্যদম স্থানীয় সরকাদরর হাদি ন্য করা হদব।



সকদলর েন্য আদসরশ নকমুি রনরাপদ পারন, প্ররি বাড়ীদি স্যারনদের্ন ব্যবস্থা রনরিি করা হদব।



সারাদদদর্র েন্য পররকরল্পি নগরায়ন ও র্হরগুদলাদি নাগররক সুদযাগ সুরবধা বৃরি করা হদব।
এছাড়া গ্রাম-ইউরনয়ন-উপদেলা সদরদক সড়ক শনেওয়াদকশ সাংযুি করার
বিশমান সরকাদরর অঙ্গীকার রদয়দছ।
সরকাদরর এ সম অঙ্গীকার বা বায়দনর
স্থানীয় সরকার রবভাগদক রনষ্ঠার সাদথ দারয়ত্ব পালন করদি হদব।
ইউরনয়ন পররষদ, উপদেলা পররষদ, শপৌরসভা ও রসটি কদপশাদরর্নগুদলাদি রনব শারিি প্ররিরনরধরা িাদদর কায শক্রম পররিালনা
করদছ। সকল উন্নয়ন পররকল্পনা িাদদর মাধ্যদম গৃরহি ও বা বারয়ি হদে। রনব শারিি প্ররিরনরধদদর এক-তৃিীয়াাংর্ নারী। ফদল নারীরা
রসিা গ্রহণ প্ররক্রয়ায় সরাসরর সম্পৃি হদি পারদছ। নারীর িায়ন হদয়দছ।
স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানগুদলাদি সরকার সামথ্যশ অনুযায়ী অথ শ বরাদ্দ করদছ। শসবা কায শক্রম পররিালনার েন্য এ বরাদ্দ যদথষ্ট
নয়। স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানগুদলাদক রনেস্ব আয় বৃরির উদযাগ রনদি হদব। স্থানীয় পয শাদয় সুর্াসন রনরিি করার শেও স্থানীয়
সরকার প্ররিষ্ঠানগুদলার যদথষ্ট গু ত্ব রদয়দছ।

স্থানীয় সরকার প্রদকৌর্ল অরধদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানগুদলা গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়দন গু ত্বপূণ শ দারয়ত্ব পালন
করদছ। রবগি পাঁি বছদর ২৫ হাোর ৪৭৯ রকদলারমোর সড়ক রনমশাণ এবাং ৩৮ হাোর ৪৪৮ রকদলারমোর সড়ক ণাদবক্ষণ করা
হদয়দছ। ১
৪৩ হাোর ৭৫১ রমোর শসতু ও কালভাে শ রনমশাণ করা হদয়দছ এবাং ৬৩ হাোর ৩৮৬ রমোর শসতু ও কালভাে শ
ণাদবক্ষণ করা হদয়দছ। সরকার গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়দন ক্রমাগি বরাদ্দ বৃরি করদছ। এসব কাদে স্বেিা ও েবাবরদরহ রনরিি
করদি হদব।
সরকার ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাের্াহী ও খুলনায় ওয়াসার মাধ্যদম পারন সরবরাহ করদছ। শপৌরসভাগুদলাদি রনেস্ব উদযাদগ িা
করা হদে। ইদিামদধ্য গ্রামাঞ্চদল প্রায় ৯৫% েনদগাষ্ঠী এবাং র্হর এলাকায় ৯৯% েনদগাষ্ঠী রনরাপদ পারন সরবরাদহর আওিায় এদসদছ।
২০১৬-১৭ সমদয়র মদধ্য সকল েনদগাষ্ঠী রনরাপদ সরবরাদহর আওিায় আসদব বদল আমরা আর্া করর।
বিশমাদন ৯৯% েনদগাষ্ঠী রনরাপদ স্যারনদের্দনর আওিায় এদসদছ। এদক্ষদে েনগদণর সদিিনিার শকান রবকল্প শনই।
বাাংলাদদদর্ দ্রুি নগরায়ণ হদে। বিশমাদন এক-তৃিীয়াাংর্ েনদগাষ্ঠী নগরবাসী। এ েনদগাষ্ঠীদক শসবা প্রদাদনর েন্য রসটি
কদপশাদরর্ন ও শপৌরসভাগুদলা কাে করদছ। নগর অবকাঠাদমা উন্নয়দন সরকারী বরাদ্দ ক্রমাগি বৃরি পাদে। িদব রবযমান িারহদার
শক্ষদে এ বরাদ্দ পয শাপ্ত নয়। এ কারদণ রসটি কদপশাদরর্নগুদলার রনেস্ব আয় বাড়াদনার উদযাগ রনদি হদব।
স্থানীয় সরকার প্রদকৌর্ল অরধদপ্তদরর মাধ্যদম ইদিামদধ্য ৩ লক্ষ ৮২ হাোর শহক্টর েরম শসদির আওিায় আনা হদয়দছ। ২০২১
সাদলর মদধ্য আরও ৩ লক্ষ ৮৮ হাোর শহক্টর েরমদক শসদির আওিায় আনার পররকল্পনা শনয়া হদয়দছ। পারন ব্যবস্থাপনা সমবায়
সরমরিদি নারীদদর অন্তর্ভশি করা হদয়দছ। এক লক্ষ নারীদক প্ররর্ক্ষণসহ ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হদয়দছ।
স্থানীয় সরকার রবভাদগর আওিায় উন্নয়ন কমশকান্ড বাস্তবায়দনর লদক্ষয সরকার ক্রমাগি অথ শ বরাদ্দ বৃরি কদর যাদে। ২০০৯১০ অথ শবছদর এ রবভাদগর বাদেে রছল ৮ হাোর ২১২ শকাটি োকা। ২০১৪-১৫ অথ শবছদর ১৫ হাোর ৪৬৮ শকাটি োকা বরাদ্দ শদয়া
হদয়দছ। পাঁি বছদর বরাদ্দ প্রায় রিগুণ শবদড়দছ। এ অথ শ সঠিকভাদব েনকল্যাদণ ব্যয় রনরিি করদি হদব। বাস্তবায়দনর প্ররিটি স্তদর
মরনেররাং শোরদার করদি হদব।
শদদর্র দাররদ্রয রবদমািন ও সুর্াসন প্ররিষ্ঠার লদক্ষয স্থানীয় সরকার প্ররিষ্ঠানগুদলার গুরুত্বপূণ শ ভূরমকা রদয়দছ। আরম আর্া করর,
রনব শারিি েনপ্ররিরনরধ ও সরকারী কমশিারীরা সরম্মরলিভাদব এ দারয়ত্ব পালন করদবন। েনগদণর সুখ, র্ারন্ত ও সমৃরি রনরিি করদবন।
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় রবভাগ:
আমাদদর একটি সম্ভাবনাময় খাি হদে সমবায়। সব শকাদলর সব শদশ্রষ্ঠ বাঙারল, োরির রপিা বঙ্গবন্ধু শর্খ মুরেবুর রহমান গ্রাম
সমবায় রনদয় কাে শুরু কদররছদলন। গ্রাদম-গদে শমহনিী মানুদষর শযৌথ মারলকানায় সম্পদ সৃরষ্ট ও অথ শননরিক কমশকান্ড রবস্তাদরর প্রয়াস
রনদয়রছদলন।
োরির রপিা সযস্বাধীন শদদর্র পরবে সাংরবধাদন সমবায়দক অন্তর্ভশি কদরন। সম্পদদর সুষ্ঠু-বন্টন ও দাররদ্রয রবদমািদনর
অন্যিম হারিয়ার রহদসদব সমবায়দক রিরিি কদরন। সুরনরদ শষ্টভাদব মারলকানার খাি সৃরষ্ট কদরন। সুপ্ত ও সম্ভাবনাময় গ্রামীণ র্রিদক
োগাদি উৎসারহি কদরন। সমবায়দক শযন শকান শকাোরী স্বাথ শ ধ্বাংস করদি না পাদর, শসেন্য রিরন সকলদক সিকশ কদরন।
োরির রপিা ১৯৭৩ সাদল ‘‘সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প’’ গ্রহণ কদরন। শদদর্ দুগ্ধ উৎপাদন বৃরি ও উৎপাদনকারী কৃষকদদর স্বাথ শ
সাংরক্ষদণ ১৩ শকাটি ১২ লক্ষ োকা ব্যদয় দুগ্ধ প্ররক্রয়াোিকরণ কারখানা স্থাপন করা হয়। যা বিশমাদন রমল্ক রভো নাদম পরররিি।
শদদর্র রবরভন্ন এলাকায় উদযাগী যুব সমাে সমবাদয়র মাধ্যদম িাদদর আথ শ-সামারেক উন্নয়দন সফলিা লাভ করদছ।
অথ শননরিক প্রবৃরি অেশদন গুরুত্বপূণ শ ভূরমকা রাখদছ। আরম আর্া করর, নারী ও অনগ্রসর েনদগাষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমিায়দনর েন্য কায শকর
সমবায় রভরত্তক সাংগঠন গদড় উঠদব।
সমবায় ব্যাাংদকর কায শক্রমদক আরও গরির্ীল ও র্রির্ালী করদি হদব।
সমবায়দক সামারেক আদন্দালদন পররণি করদি হদব। সমবাদয়র নাদম শকউ যাদি প্রিারণা করদি না পাদর িা রনরিি
করদি হদব।
আমরা গ্রামীণ েনদগাষ্ঠীর আয়বধ শনমূলক কমশসাংস্থান, কৃরষ উৎপাদন বৃরি, সমবায়রভরত্তক ক্ষুদ্র ও কুটির রর্ল্প স্থাপদনর েন্য
সহে র্দিশ মূলধন শযাগান রদরে। ক্ষুদ্রঋণ রদরে। প্ররর্ক্ষদণর ব্যবস্থা কদররছ। অবকাঠাদমাগি সুদযাগ-সুরবধা রনরিি কদররছ। দুগমশ
এলাকা, িরাঞ্চল ও দাররদ্রযপীরড়ি এলাকাগুদলাদি রবদর্ষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদে।
সহকমীবৃন্দ,
বিশমান সরকার রনব শািনী ইর্দিহার অনুযায়ী দাররদ্রয রবদমািন ও রিরেোল বাাংলাদদর্ গড়ার েন্য অক্লান্ত পররশ্রম কদর যাদে।
এ েন্য গ্রামগুদলাদক সকল উন্নয়দনর শকন্দ্ররবন্দুদি পররণি করা হদয়দছ। ইউরনয়ন িথ্য শসবা শকন্দ্র িালু করা হদয়দছ।
আমরা দাররদদ্রযর হার প্রায় ২৫ র্িাাংদর্ নারমদয় এদনরছ। এেন্য আমরা রবশ্বব্যাপী প্রর্াংরসি হদয়রছ।
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দররদ্র মানুদষর আত্ম-কমশসাংস্থান সৃরষ্ট, আয়বৃরিমূলক শপর্া রনব শািন ও রবকল্প আদয়র উৎস সৃরষ্টর েন্য ‘‘একটি বারড় একটি
খামার’’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদে।
এ প্রকদল্পর আওিায় দাররদ্রযসীমার রনদি বসবাসরি ১ শকাটি পররবাদরর প্রায় সাদড় িার শকাটি মানুষদক পয শায়ক্রদম দাররদ্রযমুি
করার উদযাগ শনয়া হদয়দছ।
েরমর স্বল্পিা, েলবায়ু পররবিশন এগুদলা বাস্তবিা। িা সদেও আমাদদরদক কৃরষ উৎপাদন বাড়াদি হদব। গ্রাদমর অগ্রযাো
অব্যাহি রাখদি হদব। এেন্য পল্লী উন্নয়ন একাদিরমগুদলাদি প্রাদয়ারগক গদবষণা করদি হদব।
শদদর্র শেকসই ও অন্তর্ভশরিমূলক অব্যাহি উন্নয়ন রনরিি করদি হদব। েনগদণর মুদখ হারস ফুোদি হদব। িাহদলই এদদদর্র
লাদখা র্হীদদর রদির ঋণ শর্াধ হদব। োরির রপিার শসানার বাাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ হদব। এ লক্ষয অেশদনর েন্য সকলদক মুরিযুদির
আদদর্শ উিুি হদয় একসাদথ কাে করদি হদব।
সকলদক ধন্যবাদ।
শখাদা হাদফে।
েয়বাাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু
বাাংলাদদর্ রিরেীবী শহাক।
...
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