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রবিরমল্লারহর রাহমারনর রারহম 

িম্মারনত িিাপরত,  

িহকমীবৃন্দ,  

উপরস্থত সুরধমন্ডলী,  

 

            আিিালামু আলাইকুম।  

 

রাঙ্গাবালী নতুন উপজেলা পররষদ কমজেজক্সর রিরিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠাজন উপরস্থত িকলজক আন্তররক শুজিচ্ছা োনারচ্ছ।  

শফব্রুয়ারর মাি। ১৯৫২ িাজলর এ মাজিই বাঙারল োরত মাতৃিাষার অরধকার প্ররতষ্ঠার েন্য দুব বার আজন্দালন গজে শতাজল। 

২১ শে শফব্রুয়াররর রবজয়াগান্তক ঘটনার মধ্য রদজয় পারকস্তানী োিকজগাষ্ঠী িংখ্যাগররষ্ঠ বাঙারলর দাবী শমজন রনজত বাধ্য হয়। তাই 

একুে বাঙারল োরতর নবোগরজণর রদন। োরতিিা প্ররতষ্ঠার রদন। বীজরর োরত রহজিজব রবজে িমাদৃত হওয়ার রদন। একুে 

আমাজদর শেতনা। আমাজদর শগৌরব। আমাজদর অহঙ্কার।  

আরম শ্রদ্ধার িাজে স্মরণ কররি, িালাম, বরকত, ররফক, েববার, িরফউরিহ িকল িাষা েহীদজক।  

আরম গিীর শ্রদ্ধার িাজে স্মরণ কররি, িব বকাজলর িব বজশ্রষ্ঠ বাঙারল, োরতর রপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুরেবুর রহমানজক। রিরন 

িাষা আজন্দালজন শনতৃত্ব রদজত রগজয় বার বার কারাবরণ কজরজিন।  

স্মরণ কররি, পারকস্তান গণপররষদ িদস্য ধীজরন্দ্রনাে দি, তমদ্দুন মেরলজির শনতৃবৃন্দ িহ িকল িাষা সিরনকজক।  

সুরধমন্ডলী,  

েনগজণর রােননরতক, অে বননরতক ও িামারেক অরধকার প্ররতষ্ঠা করাই আওয়ামী লীজগর রােনীরতর প্রধান লক্ষ্য। 

আমরা গণতজন্ত্র রবোি করর। আমরা েনগজণর ক্ষ্মতায়নজক িজব বাচ্চ অগ্রারধকার শদই। আমাজদর লক্ষ্য, েনগজণর রনব বারেত 

প্ররতরনরধ রদজয়ই স্থানীয় িরকার পররোরলত শহাক।  

োরতর রপতার শনতৃজত্ব প্রণীত ১৯৭২ িাজলর িংরবধাজনই এ লজক্ষ্য রনজদ বেনা আজি।  িংরবধাজনর ৫৯ ও ৬০ অনুজচ্ছদ 

অনুিায়ী আওয়ামী লীগ িরকার ১৯৯৮ িাজল উপজেলা পররষদ আইন প্রণয়ন কজর। এবার িরকাজরর দারয়ত্ব গ্রহজণর পর 

আইনটিজক যুজগাপজিাগী করা হজয়জি। সুষ্ঠু ও রনরজপক্ষ্ রনব বােজনর মাধ্যজম নতুন উপজেলা পররষদ গঠিত হজয়জি। ১২টি মন্ত্রণালজয়র 

উপজেলা পি বাজয়র ১৬টি দপ্তরজক পররষজদর কাজি হস্তান্তর করা হজয়জি।  

সুরধবৃন্দ,  

আমরা ওয়ার্ ব ও গ্রাম পি বাজয়র েনজগাষ্ঠীজক িময়মজতা িকল শিবা শপৌঁজি রদজত োই। এ রবোল কম বিজ্ঞজক অরধক স্বচ্ছ, 

েবাবরদরহমূলক ও কাি বকর করার েন্যই গ্রামাঞ্চজল উপজেলা ও ইউরনয়ন পররষদ এবং েহরাঞ্চজল শপৌরিিা ও রিটি কজপ বাজরেন 

গঠন করা হজয়জি। পৃেক পৃেক আইন প্রণয়জনর মাধ্যজম এ প্ররতষ্ঠানগুজলাজক ক্ষ্মতা শদয়া হজয়জি। এক-তৃতীয়াংে নারী আিন 

িংরক্ষ্ণ করা হজয়জি। ইউরনয়ন, উপজেলা, শপৌরিিা ও রিটি কজপ বাজরেজনর িংখ্যা বাোজনা হজচ্ছ।  



এবার িরকাজর এজি দুজটা নতুন উপজেলা গঠন কজররি। এর একটি এই রাঙ্গাবালী। অপরটি ব্রাহ্মণবারেয়ার রবেয় নগর। 

এ দুটি রনজয় শদজে শমাট উপজেলার িংখ্যা ৪৮৪ টিজত উন্নীত হজয়জি। িকল শিবা েনগজণর হাজত দ্রুততার িাজে শপৌঁজি িাজচ্ছ। 

েনগণ অরধক উপকৃত হজচ্ছ।  

সুরধমন্ডলী,  

ইউরনয়ন ও উপজেলা পররষদ, শপৌরিিা, শেলা পররষদ ও রিটি কজপ বাজরেনগুজলাজক েরিোলী করার লজক্ষ্য গত 

অে ববিজর এক হাোর ৫৫ শকাটি টাকা ব্যয় করা হজয়জি। েলরত অে ববিজর প্রায় ১২ে' শকাটি টাকা বরাদ্দ শদয়া হজয়জি। স্বাস্থয, 

রেক্ষ্া, কম বিংস্থান সৃরি, আশ্রয়ন, ঘজর শফরা কম বসূেী, একটি বােী একটি খামার প্রকল্পিহ িামারেক রনরাপিামূলক কম বসূেী 

বাস্তবায়ন, রবশুদ্ধ পারন িরবরাহ, স্যারনজটেন সুরবধা, রাস্তা-ঘাট রনম বাণিহ অবকাঠাজমা উন্নয়ন করা হজচ্ছ।  

বতবমান িরকাজরর রতন বিজর প্রায় ১২ে' রকজলারমটার উপজেলা ও ইউরনয়ন িেক এবং ৬২২টি ইউরনয়ন পররষদ 

কমজেক্স রনম বাণ করা হজয়জি। ২ লাখ ১০ হাোর দুঃস্থ নারীর কম বিংস্থাজনর ব্যবস্থা করা হজয়জি। উিরাঞ্চল ও দরক্ষ্ণাঞ্চজলর 

রপরিজয় পো ১৩টি শেলায় নারী িহ ৮২ হাোর েজনর কম বিংস্থান সৃরি করা হজয়জি। ২০০টি উপজেলা কমজেক্স িম্প্রিারজণর 

উজযাগ শনয়া হজয়জি।    

আমরা েলরত অে ববিজর গ্রামীণ দাররদ্র্য হ্রাি ও িামারেক ক্ষ্মতায়জনর লজক্ষ্য ৮৪টি কম বসূেী বাস্তবায়ন কররি। এজত ব্যয় 

হজচ্ছ ২২ হাোর ৬০০ শকাটি টাকা। গত অে ববিজর ৮২টি কম বসূেীজত ব্যয় হজয়জি ২০ হাোর ৯০০ শকাটি টাকা। এ অজে বর প্রায় 

পুজরাটাই গ্রামাঞ্চজল ব্যয় করা হজয়জি।  

রিরেরর্, রিরেএফ, টিআর, রেআর, কাজের রবরনমজয় খায, রবধবা িাতা, বয়স্ক িাতা, দুঃস্থ িাতা প্ররতটি শক্ষ্জেই 

িাতার পররমাণ ও উপকারজিাগীর িংখ্যা বাোজনা হজয়জি। রেক্ষ্া বৃরি ও িাতা, রবনামূজে পাঠ্যপুস্তক রবতরণ করা হজয়জি। 

ওএমএি অব্যাহত আজি।  

ব্যাপক উন্নয়ন কম বকান্ড বাস্তবায়জনর ফজল গ্রামীণ দাররদ্র্য দ্রুত হ্রাি পাজচ্ছ। নারীর ক্ষ্মতায়ন হজচ্ছ। রেক্ষ্ার হার বােজি। 

িাধারণ স্বাস্থযজিবা রনরিজতর েন্য কমুযরনটি রিরনক ব্যবস্থা িেল কজররি। এর ফজল রেশুমৃতুয ও মাতৃমৃতুযর হার কজমজি। খায 

রনরাপিা রনরিত হজয়জি। িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যিমূহ অেবজন িজেি অগ্রগরত হজয়জি। িামারেক োরন্ত রনরিত হজয়জি। সুোিন 

প্ররতরষ্ঠত হজয়জি।  

সুরধমন্ডলী,  

এখন তথ্য প্রযুরির যুগ। আমরা ২০২১ িাজলর মজধ্য রর্রেটাল বাংলাজদে গজে শতালার লজক্ষ্য দ্রুত এরগজয় িারচ্ছ। গ্রাজমর 

েনগণও এখন শমাবাইল শফান ব্যবহার কজর কৃরষ, স্বাস্থযিহ রবরিন্ন খাজত রবজেষজ্ঞ পরামে ব রনজত পারজি। শমাবাইল শিজট বাংলায় 

রক-প্যার্ বাধ্যতামূলক কজররি। এখন বাংলায় এিএমএি শলখা ও পো িাজব। ৪৫০১টি ইউরনয়ন তথ্য ও শিবা শকন্দ্র োলু কজররি। 

শিখান শেজক গ্রাজমর মানুষ প্রজয়ােনীয় িব শিবাই রনজত পারজিন। েনগজণর তথ্য অরধকার প্ররতরষ্ঠত হজয়জি। আমরা উপজেলা ও 

ইউরনয়ন পররষজদর িদস্যজদরজকও তথ্যপ্রযুরি ব্যবহাজর উদ্বুদ্ধ কররি। এেন্য তাজদর প্ররেক্ষ্জণর ব্যবস্থা কজররি। োপটপ রদজয়রি। 

এিাজব পুজরা িমােটাজকই আমরা আধুরনক প্রযুরি জ্ঞাজন িমৃদ্ধ করজবা।  

গ্রামাঞ্চজল প্ররতটি খাজত ব্যাপক উন্নয়ন কম বকান্ড বাস্তবারয়ত হজচ্ছ। আমরা প্ররতটি উপজেলা, প্ররতটি ইউরনয়ন, প্ররতটি 

ওয়ার্ বজক এজককটি উন্নয়ন ইউরনজট পররণত করজত োই। এ লজক্ষ্য স্থানীয় িরকাজরর রনব বারেত েনপ্ররতরনরধজদর অগ্রণী কারমকা 

পালন করজত হজব। আসুন,িবাই রমজল ক্ষুধা ও দাররদ্র্যমুি, প্রযুরি-রনিবর, আত্মরনিবরেীল, োরন্তপূণ ব বাংলাজদে গোর মাধ্যজম 

োরতর রপতার স্বজের শিানার বাংলা প্ররতষ্ঠা করর।  

িকলজক আবাজরা ধন্যবাদ োনারচ্ছ।  

শখাদা হাজফে।  

েয় বাংলা  েয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাজদে রেরেীবী শহাক।  

...  


