


RvZxq ˆ`wbK
mgKvj
hyMvšÍi
B‡ËdvK
msev`
cÖ_g Av‡jv
ˆ`wbK RbKÉ
evsjv‡`k ey‡jwUb
‡`k iƒcvšÍi
Kv‡ji KÉ
evsjv‡`k cÖwZw`b
Avgv‡`i mgq
‰`wbK Avgvi msev`
gvbe KÉ
Revew`wn
†fv‡ii cvZv
†fv‡ii WvK
ˆ`wbK Ki‡Zvqv
evsjv‡`‡ki Lei
hvqhvq w`b
‡fv‡ii KvMR
mg‡qi Av‡jv
cÖwZw`‡bi msev`
XvKv cÖwZw`b
Elvi evYx
‰`wbK meyR wbkvY

Av‡jvwKZ evsjv‡`k
Avgv‡`i A_©bxwZ
ewYK evZ©v
Avgv‡`i bZzb mgq
‡kqvi weR
‰`wbK BbwKjve
‰`wbK w`bKvj
†fv‡ii `c©b
ˆ`wbK Lei
MYKÉ
ˆ`wbK ¯^vaxb gZ
XvKv cÖwZw`b
AvRKv‡ji Lei
ˆ`wbK mKv‡ji mgq
ˆ`wbK evsjv
gvbeRwgb
w` †WBjx AeRvievi
evsjv‡`k wbDR
w` we‡R‡bm ÷vÛvW©
XvKv wUªweDb
wbD GR
w` †WBjx ÷vi
†WBjx mvb
w` wbD †bkb
evsjv‡`k wbDR
w` evsjv‡`k Uz‡W

gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv KZ©„K 2q ch©v‡q 53 nvRvi 340 f‚wgnxb-M„nnxb cwievi‡K M„n cÖ`vb msµvšÍ
cÖKvwkZ msev`cÎ I AbjvBb wgwWqvi we‡kl cÖwZ‡e`b m~Px|

 

w` Gwkqvb GR
evsjv‡`k †cvó
AvIqvi UvBg
‡WBjx BÛvw÷ª
w` wbD †ccvi
w` wbDR UvBg

AbjvBb wgwWqv
evsjv wbDR 24
XvKv wUªweDb evsjv
evsjv wUªweDb 
wewW wbDR 24
wewW24jvBf
Rv‡Mv wbDR 24
XvKv cÖwZw`b
XvKv UvBgm
evsjv‡`k msev` ms¯’v
‡WBjx ÷vi evsjv
‡`k we‡`k
‡RW evsjv
wewewm 24 wbDR
‡j‡U÷ wewW wbDR
Aciv‡Rq evsjv
mviv evsjv
mgKvj
msev`

‡fv‡ii KvMR jvBf
AvRKv‡ji Lei
Avgv‡`i mgq
evsjv‡`k cÖwZw`b
Av‡jvwKZ evsjv‡`k
‰`wbK LeicÎ
nvRvwiKv cÖwZw`b
‰`wbK BbwKjve
‰`wbK B‡ËdvK
hvqhvqw`b
gvbeRwgb
gvbeKÉ
bqvw`MšÍ

wefvMxq cÖwZ‡e`b
XvKv 
PÆMÖvg
ewikvj 
Lyjbv
ivRkvnx 
iscyi 
gqgbwmsn 
wm‡jU 
20 Ryb cÖKvwkZ msev`
19 Ryb cÖKvwkZ msev`
18 Ryb cÖKvwkZ msev`





















































































































































































































AbjvBb wgwWqvi cÖwZ‡e`b





 
PM hands over 53,340 more houses to landless families 
Senior Correspondent    
Update: 2021-06-20  
 [File photo collected] 

 
Prime Minister Sheikh Hasina on Sunday handed over 53,340 more houses to the landless 
and homeless families as part of her government’s campaign to bring all landless and 
homeless families under housing scheme. 

The premier inaugurated the distribution of tin-shed pucca houses on two decimals of land under the 
second phase of the Asrayan-2 project on virtual platform joining from her official Ganabhaban 
residence here this morning. 

Today, the highest 12,436 houses were given in Rangpur division, while 10,547 in Chattogram, 
7,630 in Dhaka, 7,172 in Rajshahi, 7,153 in Barishal, 911 in Khulna, 2512 in Mymensingh and 1979 
in Sylhet division. 

On January 23 last, over 69,904 homeless and landless families received houses from the prime 
minister under the first phase of the project on the occasion of the birth centenary of Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 

Besides, 100,000 more houses will be given by December next as part of the government’s move to 
rehabilitate the country’s homeless people. 

Under the scheme, joint ownership of two-decimal land alongside a modern abode will also be given 
to both husband and wife of each family. 

Each family is getting the assets worth some Taka 2.6 lakh, as the value of two-decimal land is on 
an average Taka 50,000. The construction cost of every house is nearly Taka 2 lakh, while the cost 
of utility connection (electricity and gas) is around Taka 10,000. 

Sheikh Hasina had undertaken the Ashrayan project in 1997 and a total of 373,562 houses have so 
far been given to homeless and landless families under the Ashrayan project run by the Prime 
Minister’s Office (PMO). 



 

একসঙ্গে ঘর পেল ৫৩ হাজার অসহায় েররবার, 

রবঙ্গে নজজররবহীন 
রসরনয়র কঙ্গরসেঙ্গেন্ট | বাাংলারনউজঙ্গ াঙ্গয়রন্টঙ্গ ার.কম 

জনু ২০, ২০২১ 
  

 াইল  ঙ্গ া 

ঢাকা: গত জানয়ুাররঙ্গত প্রথম ের্ যাঙ্গয় প্রায় ৭০ হাজার েররবারঙ্গক ঘর পেওয়ার ের রিতীয় ের্ যাঙ্গয় 

একসঙ্গে আরও প্রায় ৫৩ হাজার ৩৪০ট  অসহায় ভূরমহীন ও গহৃহীন েররবারঙ্গক ঘর রেঙ্গয়ঙ্গে 

সরকার। 
 

পরাববার (২০ জনু) গণভবন পথঙ্গক রভরিও কন াঙ্গরঙ্গে রিতীয় ের্ যাঙ্গয় এসব েররবারঙ্গক 

মুজজববঙ্গষ যর উেহার রহঙ্গসঙ্গব রবনামূঙ্গলে েইু শতক জরমসহ পসরম োকা ঘর পেওয়ার কার্ যক্রঙ্গমর 

উঙ্গিাধন কঙ্গরন প্রধানমন্ত্রী পশখ হারসনা। 

প্রধানমন্ত্রী পশখ হারসনা বঙ্গলন, আজঙ্গক র্ারা ঘর পেঙ্গয়ঙ্গেন, তাঙ্গের কষ্ট েরূ করা এবাং তাঙ্গের মুঙ্গখর 

হারস আমার জীবঙ্গনর সবঙ্গেঙ্গয় বড় োওয়া। 

রতরন আরও বঙ্গলন, ক্ষমতা মাঙ্গন পভাগ রবলাস নয়। ক্ষমতা হঙ্গলা মানুঙ্গষর পসবা করা। মানুঙ্গষর জনে 

কাজ করা। 



এ সময় গণভবঙ্গনর সঙ্গে রভরিও কন াঙ্গরঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় এবাং ৪৫৯ট  উেঙ্গজলা প্রান্ত 

হঙ্গত উেকারঙ্গভাগী, জনপ্ররতরনরধ এবাং মাঠ প্রশাসঙ্গন প্রজাতঙ্গন্ত্রর কম যোরীরা সাংরু্ক্ত রেঙ্গলন। 
 

েঙ্গর প্রধানমন্ত্রী রভরিও কন াঙ্গরঙ্গে পবশ কঙ্গয়কট  এলাকার উেকারঙ্গভাগী, জনপ্ররতরনরধ ও মাঠ 

প্রশাসঙ্গন প্রজাতঙ্গন্ত্রর ঊর্ধ্ যতন কম যোরীঙ্গের সঙ্গে মতরবরনময় কঙ্গরন। 
 

এর আঙ্গগ এক সাংবাে সঙ্গেলঙ্গন প্রধানমন্ত্রীর মুখে সরেব ি. আহমে কায়কাউস জানান, আগামী 

রিঙ্গসম্বর মাঙ্গসর মঙ্গধে আরও একলাখ ভূরমহীন ও গহৃহীন েররবারঙ্গক রবনামূঙ্গলে জরমসহ ঘর 

পেওয়ার লক্ষেমাত্রা রনঙ্গয়ঙ্গে সরকার। 

একসঙ্গে এত মানুষঙ্গক রবনামূঙ্গলে বারড়-ঘর পেওয়ার ঘ না েরৃথবীঙ্গত নজজররবহীন মন্তবে কঙ্গর 

আহমে কায়কাউস বঙ্গলন, রবরভন্ন পেঙ্গশ ভূরমহীন, গহৃহীনঙ্গের ঘর-বারড় রনম যাঙ্গণর জনে সুেরবহীন 

ঋণ পেওয়ার নজজর থাকঙ্গলও ভূরমহীন-গহৃহীনঙ্গের পিঙ্গক এঙ্গন রবনামঙূ্গলে তাঙ্গের বারড়-ঘর পেওয়ার 

নজজর আর পনই। 

অসহায় মানষুঙ্গক এভাঙ্গব ঘর পেওয়াঙ্গক ‘অন্তযভুজক্তমূলক উন্নয়ঙ্গন পশখ হারসনা মঙ্গিল’ মন্তবে কঙ্গর 

প্রধানমন্ত্রীর মূখে সরেব বঙ্গলন, রবঙ্গে এ া নতুন মঙ্গিল, আঙ্গগ কখঙ্গনা পকউ এ া ভাঙ্গবরন। 
 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প েররোলক পমা. মাহবুব পহাঙ্গসন বঙ্গলন, সারা বাাংলাঙ্গেঙ্গশ ঘরও পনই, জরমও পনই 

এমন েররবাঙ্গরর সাংখো েুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১। রভঙ্গ মাট  আঙ্গে, ঘর জরাজীণ য রকাংবা ঘর পনই 

এমন েররবাঙ্গরর সাংখো ো াঁে লাখ ৯২ হাজার ২৬১। গহৃরনম যাঙ্গণর মাধেঙ্গম েুনব যাসন করঙ্গত সারা 

বাাংলাঙ্গেঙ্গশ সব রমরলঙ্গয় ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২ট  েররবারঙ্গক তারলকাভুক্ত কঙ্গরঙ্গে সরকার। 

পেঙ্গশ ভূরমহীন ও গহৃহীন অসহায় মানষুঙ্গের মঙ্গধে র্াঙ্গের ভূরম পনই তাঙ্গের সরকাঙ্গরর খাস জরম 

পথঙ্গক েুই শতাাংশ রভঙ্গ  এবাং ঘর রেঙ্গে সরকার। র্াঙ্গের রভঙ্গ  আঙ্গে ঘর পনই তাঙ্গেরও ঘর রেঙ্গে 

সরকার। এই েইু কো াগররর মঙ্গধে র্ারা ভূরমহীন ও গহৃহীন তাঙ্গের আঙ্গগর ঘর কঙ্গর রেঙ্গে পশখ 

হারসনার পনতৃত্বাধীন সরকার। প্ররতট  ঘর েইু কক্ষ রবরশষ্ট। এঙ্গত েুট  রুম োড়াও সামঙ্গন একট  

বারান্দা, একট   য়ঙ্গল , একট  রান্নাঘর এবাং একট  পখালা জায়গা থাকঙ্গব। আশ্রয়ণ প্রকঙ্গল্পর 

উঙ্গেশে হঙ্গলা- ভূরমহীন, গহৃহীন, রেন্নমলূ অসহায় েররদ্র জনঙ্গগাষ্ঠীর েুনব যাসন, ঋণপ্রোন ও 

প্ররশক্ষঙ্গণর মাধেঙ্গম জীরবকা রনব যাঙ্গহ সক্ষম কঙ্গর পতালা এবাং আয় বাঙ্গড় এমন কার্ যক্রম সটৃষ্টর 

মাধেঙ্গম োররদ্রে েরূীকরণ। 

 



 

আরও ৫৩,৩৪০টি পররবারকে রবনামূকযে 
ঘর প্রদান েরকযন প্রধানমন্ত্রী 
 টিরবউন ডেস্ক 

  প্রোরিত : জুন ২০, ২০২১     
 
 

 
 

রবিিার (২০ জুন) গণভিন থেকে আশ্রয়ণ-২ প্রেকের আওতায় 
ভূবিহীনকের িকযে িাবি হস্তান্তর েকরন প্রযানিন্ত্রী থেখ হাবিনা 

প্রধানমন্ত্রী ডিখ হারিনা বকযকেন ডে, িীরমত িম্পদ রদকেই িমাকজর িুরবধাবঞ্চিত মানুষ 
ডেকে িুরু েকর িেকযর জীবনমান উন্নেকনর ডেষ্টা েরকে িরোর। 

ররববার (২০ জুন) প্রধানমন্ত্রী তার িরোরর বািভবন গণভবন ডেকে আশ্রেণ-২ প্রেকের 
আওতাে ৫৩,৩৪০টি আধা-পাো বারি ভূরমহীনকদর মাকে হস্তান্তর অনুষ্ঠাকন ভােচ ুোরয 
ডোগ রদকে এ েো বকযন। 



রতরন বকযন, “আমরা ডেষ্টা েররে আমাকদর িীরমত িম্পদ রদকে িাধারণ এবং িুরবধাবঞ্চিত 
মানুকষর জীবন ও জীরবো রনঞ্চিত েরকত। এিাই আমাকদর যক্ষ্ে।” 

আশ্রেণ-২ প্রেকের আওতাে রংপুর রবভাকগ ১২,৪৩৬ টি, েট্টগ্রাম রবভাকগ ১০,৫৪৭টি, 
ঢাো রবভাকগ ৭,৬৩০ টি, রাজিাহী রবভাকগ ৭,১৭২টি, বররিায রবভাকগ ৭,১৫৩ টি, খুযনা 
রবভাকগ ৯১১ টি, মেমনরিংহ রবভাকগ ২,৫১২ টি এবং রিকযি রবভাকগ ১,৯৭৯ টি আধা-
পাো ঘর জরমর মারযোনািহ হস্তান্তর েরা হে। 

এিমে প্রধানমন্ত্রী বকযন, “বতমুান িরোর ক্ষ্মতা গ্রহকণর পর ডেকেই িমাকজর অরত 
দররদ্র ডিরণর মানুষকদর িাহােে েরার ডেষ্টা েরকে এবং বতমুাকন এর ফযাফয ডোকখ 
পিকে। অরত দররদ্ররা এখন স্বরনভরু হকত রিখকে...তারা িমাকজর িামকনর রদকে এরগকে 
আিকে...আমরা এমনিা ই োই,” বকযন ডিখ হারিনা।  

ডদকির গ্রামািযগুকযাকত রিক্ষ্া ও িুরেরেৎিা রনঞ্চিত েরার পািাপারি িমৃদ্ধিাযী েকর 
গকি ডতাযাই িরোকরর অেনুনরতে পররেেনা বকয উকেখ েকরন প্রধানমন্ত্রী ডিখ 
হারিনা। রতরন বকযন, “গ্রামকে উন্নত েরাই আওোমী যীকগর নীরত, আর এিাই জারতর 
রপতা বঙ্গবনু্ধ ডিখ মুঞ্চজবুর রহমান আমাকদর রিরখকেকেন।” 

 



 

সরকারর ঘর পেলেন মালক রনলে পনৌকাে থাকা পেলে 

শরীয়তপুর প্রতততিতি 

২০ জিু ২০২১ 

ছেলে িুরু তিয়ার সলে ১৩ বের িলর ছিৌকায় বাস করলেি ৯০ বের বয়সী ছ াোপী 

ছব ি 

ডািুডযার জয়ন্তী িদীলত ছিৌকায় বসবাস করা প াোেী পে লমর ইচ্ছা েূরণ হলেলে। পাতি 

ছেলে ছেলেলক তিলয় ডাঙায় বসবালসর সলু া  হলয়লে তার। প্রিািিন্ত্রী ছশখ হাতসিার উপহালরর 

পাকা ঘলর দইু-একতদলির িলিযই উঠলবি তততি। রতববার (২০ জিু) দপুুলর উপলজো তিব বাহী 

কি বকতবা (অতততরক্ত দাতয়ত্ব) আেি ীর হুসাইি তালক িতুি ঘলরর চাতব ও জতির দতেে বুঝিলয় ছদি। 

আেি ীর হুসাইি জািাি, ওিার (ছ াোপীর) সম্পলকব আল  তকেু জািতাি িা। তবতিন্ন 

পত্রপঝত্রকায় সংবাদ প্রচার হওয়ার পর ছজো প্রশাসক সযার ও আিালদর িজলর আলস। এরপর 

তালক বয়স্ক িাতার কাডব ও ি দ তকেু অর্ ব তদলয়তে উপলজো প্রশাসলির পক্ষ ছর্লক। আজ তালক 

িতুি ঘলরর চাতব ও জতির দতেে বুঝিলয় ছদওয়া হলো। রলঙর কাজ বাতক আলে, রলঙর কাজ ছশষ 

হলে দইু-একতদলির িলিযই তততি ঘলর উঠলত পারলবি। 

৯০ বের বয়সী ছ াোপী ছব লির বাতে শরীয়তপলুরর ডািুডযা উপলজোর পূব ব ডািুডযা ইউতিয়লি। 

তততি ওই ইউতিয়লির িতৃ ছিা. আশ্রাফ আেীর স্ত্রী।  ত ১০ এতপ্রে তালক তিলয় ‘ছ াোপী এখি 



ছিৌকায়’ তশলরািালি অিোইি ছপার্বাে বাংো ট্রিতবউলি তিউজ প্রকাতশত হয়। তিউজট্রর্ শরীয়তপরু 

ছজো প্রশাসক পারলিজ হাসাি ও সদয তবদায়ী ডািুডযা উপলজো তিব বাহী কি বকতবার িজলর আলস। 

পলর প্রশাসলির উলদযাল  তার বয়স্কিাতার কালডবর বযবস্থা করা হয়। ি দ অর্ বও ছপলয়তেলেি এবং 

তালক প্রততশু্রতত ছদওয়া হলয়তেে তশ ত রই একট্রর্ পাকা ঘর উপহার ছদওয়া হলব। ছসই প্রততশু্রতত 

তহলসলবপাকা ঘর ও জতির কা জপত্র এবং চাতব বুলি ছপলয়লেি তততি। 

জািা  ায়, স্ত্রীর সলে বতিবিা িা হওয়ায় প্রায় ১৩ বের িলর িা ছ াোপী ছব িলক তিলয় ছিৌকায় 

বসবাস করলেি ছেলে িুরু তিয়া (৫৩)। গ্রালি একাতিক সাতেশ-দরবার কলরও স্ত্রীর সলে সিসযার 

সিািাি হয়তি। িুরু তিয়া জয়ন্তী িদীলত িাে িলরি। এলত  া ছরাজ ার হয় তা তদলয়ই িা-ছেলের 

চলে  ায়। 

তলব িা-ছেলের দীঘ বতদলির স্বপ্ন তেে ছোট্ট একর্া ঘলর দ’ুজলি একসলে র্াকলবি। এরজিয 

ছচয়ারিযাি, ছিম্বার,  ণ্যিািযলদর কালে কি ছঘালরিতি িুরু তিয়া। অবলশলষ  ণ্িািযলি সংবাদ 

প্রকাতশত হওয়ার পর বয়স্ক িাতার কাডব আর ি দ অর্ ব সহায়তা পাি ছ াোপী ছব ি। এখি পাকা 

ঘলরর চাতব ও জায় া ছপলয়ও খুতশ তততি। 

ছ াোপী ছব িবদৃ্ধ ছ াোপী ছব ি বলেি, আিার কষ্ট ছদলখ সাংবাতদকরা আিালক তিলয় তিউজ করার 

পর সযালররা আিালক বয়স্ক িাতা কাডব ও ি দ র্াকা তদলয়তেলেি। আজ ঘলরর চাতব ও জতির দতেে 

ছপলয়তে। ছিৌকা ছেলে িতুি ঘলর উঠলবা, এলত আতি অলিক খুতশ। তততি ঘর ও জতি ছপলয় প্রিাি 

িন্ত্রী ও বাংো ট্রিতবউলির জিয আল্লাহর কালে ছদায়া কলরলেি। 

িুরু তিয়া বাংো ট্রিতবউিলক বলেি, িালয়র বয়স্ক িাতা, সরকাতর সুল া  সুতবিা আর র্াকার একট্রর্ 

ঘলরর জিয ছচয়ারিযাি, ছিম্বার আর  ণ্যিািয বযঝক্তলদর কালে অলিকবার ছ তে। ছকািও সুল া -



সুতবিা পাইতি। আপিালদর িািযলি আিার িালয়র একট্রর্ বয়স্ক িাতার কাডব হলো, আজ সরকাতর 

পাকা ঘর ও জায় া ছপলয়তে, এলতা আিরা অলিক খুতশ। িা ছশষ জীবলি ছিৌকা ছেলে ঘলর উঠলবি, 

এর ছচলয় ছবতশ খুতশ আিার আর কী আলে। 

ছজো প্রশাসক ছিা. পারলিজ হাসাি বলেি , ছ াোপী ছব লির জিয ঘলরর বযবস্থা করা হলয়লে। 

তততি দারুে আিাি ইউতিয়লি ঘর ছচলয়তেে, ছসখালিই তদলয়তে। িঝুজব শতবষ ব উপেলক্ষ প্রিািিন্ত্রী 

ছশখ হাতসিা ছ  ঘর তদলেি, ছসই ঘর আজ তালক বুঝিলয় তদলত ছপলর তিলজলক িিয িলি করতে। 

আজ তততি দইু শতাংশ জতি ও একট্রর্ ঘলরর িাতেক হলেি। তততি তার ছেলে তিলয় ছস ঘলর দইু-

একতদলির িলিযই উঠলত পারলবি। এ ুলো সম্ভব হলয়লে আপিালদর সংবালদর জিযই। তাই বাংো 

ট্রিতবউি পতরবারলক িিযবাদ জািাই। 



 

 
Sunday, June 20, 2021 
 

Staff Correspondent 

Published: 20 Jun 2021 

 

 
The government has provided houses for 53,000 more families as part of Prime Minister 
Sheikh Hasina’s Mujib Year gift. 

The prime minister inaugurated the second phase of the project to give houses along with 200 acres 
of land for free via video conference on Sunday. 

“It is our aim to ensure that there are no homeless or landless people in Bangladesh - a dream 
nurtured by the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We’re following this 
policy and will continue to do so,” Hasina said. 

She urged everyone to inform the government if they know any homeless people. “We’ll arrange for 
their housing. I feel that my father’s soul will rest in peace if I can do this much.” 

Highlighting her government’s efforts to combat the coronavirus pandemic, Hasina urged everyone 
to follow the government’s health protocols. 



Hasina provided Tk 50 million in funds from the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial 
Trust to provide COVID-19 assistance. 

The first initiative of the fund has been the construction of houses for homeless people. 

The project aims to implement Hasina's plan to leave no one homeless during Mujib Year. 

About 70,000 landless and homeless families across the country got their houses along with pieces 
of land under the project in January. 

Another 100,000 families are likely to get houses and land by December. 

The government also aims to train marginalised people for jobs, said Prime Minister’s Principal 
Secretary Ahmed Kaykaus. People from different backgrounds have joined the initiative, he said. 

In 1997, the Prime Minister's Office initiated the Ashrayan project in order to rehabilitate homeless 
and landless families, which has been run under the direct supervision of the prime minister. 

Under the project, over 373,000 homeless and landless families were given houses from 1997 to 
2021. 

Marking the Mujib Year, the government introduced 'Housing Policy 2020' to provide houses to all 
homeless families. 

It made lists of over 885,000 homeless families and took the steps to “change their lives”. 

 



 

দ ুঃখী মান ষের ম ষখর হাসির চেষে বড় 

সিছু চনই: প্রধানমন্ত্রী 
    
প্রকাশিত: ২০ জনু ২০২১ 

 

দুুঃখী মানুষের মুষখর হাশির চেষে বড় আর শকছু চনই বষে মন্তবয কষরষছন প্রধানমন্ত্রী চিখ হাশিনা। 

শতশন বষেন, ‘একটি ঘর চেষে দুুঃখী মানুষের মুষখ চে হাশি চদখষত োই এর চেষে বড় োওো আমার 

জীবষন আর শকছু চনই। মানুষের জনয মানেু এিাই িব চেষক বড় কো।’ 

আজ রশববার (২০ জনু) গণভবন চেষক শভশিও কনফাষরষের মাধযষম ভূশমহীন ও গহৃহীন 

েশরবারষক জশমর মাশেকানািহ গহৃ প্রদান অনষু্ঠাষন প্রধানমন্ত্রী এ কো বষেন। 

এিমে িারাষদষি িারাষদষি ৫৩ হাজার ৩৪০ েশরবারষক দুই িতক জশমিহ চিশমোকা ঘর 

উেহার শদষেষছন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর উেশিশতষত চদষির ৪৫৯টি উেষজো চেষক ভােুুোশে 

েুক্ত হষে উেষজো শনব ুাহী কমকুতাুর হাত চেষক জশমর দশেে ও ঘষরর োশব বুষে চনন এিব 

েশরবার। 



কনফাষরষে প্রধানমন্ত্রী বষেন, েুষরা বাাংোষদি আশম ঘুষরশছ। গ্রাষম-গষে, মাষে-ঘাষি। আওোমী 

েীগ অশধকার শনষে কাজ কষর। জাশতর শেতা মানষুের চমৌশেক অশধকার প্রশতষ্ঠাে গুরুত্ব শদষেষছন। 

তার েদাঙ্ক অনুিরণ কষরই আমরা এশগষে োচ্ছি। 

শতশন বষেন, আমরা এ েেনু্ত ৪ োখ ৪২ হাজার ৬০৮ েশরবারষক গহৃ শনম ুাণ কষর শদষেশছ। এরমষধয 

জেবােু উদ্বাসু্ত েুনব ুািষন কক্সবাজাষর খুরুিকুে শবষিে আশ্রেণ প্রকল্প ও আশ্রেণ-২ প্রকল্প। 

আমাষদর িশেবরা তাষদর শনজস্ব অে ুােষন ১৬০টি েশরবারষক ঘর কষর শদষেষছন। আমাষদর 

েুশেিিহ শবশভন্ন বাশহনী ও শবশভন্ন িাংিা এ কাষজ এশগষে এষিষছন। 

শতশন বষেন, আমরা েক্ষ্য শির কষরশছ, বাাংোষদিষক দাশরদ্রমুক্ত করব। এর জনয শিক্ষ্াষক গুরুত্ব 

শদষেশছ, কশমউশনটি শিশনষকর মাধযষম মানুষের চদারষগাড়াে স্বািযষিবা চেৌৌঁষছ শদষেশছ। মা ও শিিরু 

স্বািয িুরক্ষ্া শনচ্ছিত কষরশছ। খাদয শনরােত্তা শনচ্ছিষতর োিাোশি গহৃহীন মানুেষক ঘরবাশড় ততশর 

কষর শদচ্ছি। 

িরকার প্রধান বষেন, বচ্ছস্তবািীর জনয ঢাকাে ভাড়াে োকার জনয ফ্ল্যাি কষর শদচ্ছি। অেনুনশতক 

নীশতমাোে আমরা তৃণমূেষক অগ্রাশধকার শদচ্ছি। গ্রাম েে ুাষের মানুষের কাষছ চেৌৌঁষছ োওো। 

তাষদর খাদয, শিক্ষ্া ও বািিান শনচ্ছিত করা। তৃণমূে মানুষের জীবন জীশবকা শনচ্ছিত করশছ। ক্ষ্মতা 

চেষক শনষজ খাব, শনষজ ভাষো োকব, এিা নে। ক্ষ্মতা আমাষদর কাষছ চভাষগর শবেে নে। কীভাষব 

মানুেষক ভাষো রাখা োে এিা হষো বড়। 

চিখ হাশিনা বষেন, চেখাষন জশম োব না। এই তহশবে চেষক জশম শকষন চদব। ঘষর কষর চদব। 

এভাষব আমরা োচ্ছি, বাাংোষদষির চকাষনা মানুে গহৃহীন োকষব না। চকাোও চকউ গহৃহীন োকষে 

আমাষদর জানাষবন। আমরা তাষদর ঘরবাশড় কষর চদব। আশম মষন কশর, এতিুকু করষে আত্মা িাশন্ত 

োষব। 
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PM hands over 53,340 more houses to 
landless families 

 

 

 
 

Prime Minister Sheikh Hasina today handed over 53,340 more houses to the landless and 
homeless families as a part of her government pledge of not remaining homeless of anyone in the 
country, reports BSS. 



The premier inaugurated the distribution of tin-shed pucca houses on two decimals of land under 
the second phase of the Asrayan-2 project on virtual platform joining from her official 
Ganabhaban residence here this morning. 

On January 23 last, over 69,904 homeless and landless families received houses from the prime 
minister under the first phase of the project on the occasion of the birth centenary of Father of the 
Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 

Besides, 100,000 more houses will be given by December next as part of the government’s move 
to rehabilitate the country’s homeless people. 

Under the scheme, joint ownership of two-decimal land alongside a modern abode will also be 
given to both husband and wife of each family. 

Each family is getting the assets worth some Taka 2.6 lakh, as the value of two-decimal land is 
on an average Taka 50,000. The construction cost of every house is nearly Taka 2 lakh, while the 
cost of utility connection (electricity and gas) is around Taka 10,000. 

Sheikh Hasina had undertaken the Ashrayan project in 1997 and a total of 373,562 houses have 
so far been given to homeless and landless families under the Ashrayan project run by the Prime 
Minister’s Office (PMO). 

Today, the highest 12,436 houses were given in Rangpur division, while 10,547 in Chattogram, 
7,630 in Dhaka, 7,172 in Rajshahi, 7,153 in Barishal, 911 in Khulna, 2512 in Mymensingh and 
1979 in Sylhet division. 

According to the lists prepared under the Ashrayan project, the number of homeless and landless 
families (under class-K) is 293,361 in the country, while the number of only homeless families 
(under class-Kha) is 592,261. 

A theme song on the Ashrayan project was played at the house distribution ceremony. 

PM’s Principal Secretary Dr Ahmad Kaikaus, who moderated the function, gave a powerpoint 
presentation on the project that he described as an inclusive development model formulated by 
Prime Minister Sheikh Hasina. 
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ডেস্ক রিপ োর্ট: আশ্রয়ণ-২ প্রকপেি আওতোয় রিতীয়  র্ টোপয় ৫৩ হোজোি ৩৪০  রিবোিপক দইু শতক 

জরিি িোরিকোনোসহ ডসরি োকো ঘি উ হোি রদপিন প্রধোনিন্ত্রী ডশখ হোরসনো। ডিোববোি (২০ জনু) 

সকোপি গণভবন ডেপক রভরেও কনফোপিপেি িোধযপি সোিোপদপশি ৪৫৯টর্ উ পজিোয় ভূরিহীন ও 

গহৃহীন এসব িোনুষপদি হোপত জরিি দরিি ও ঘপিি চোরব তুপি ডদন রতরন। 

এসিয় প্রধোনিন্ত্রী বপিন, ‘কপিোনোি কোিপণ আরি ডর্পহতু ডর্পত  োরিরন। আিোি  ক্ষ ডেপক স্থোনীয় 

সংসদ সদসয, রেরস এবং ইউএনও জরিি দরিি ও ঘপিি চোরব তুপি ডদপবন।’ 

ডদপশি ৪৫৯টর্ উ পজিো প্রোন্ত ডেপক ভোচুটয়োরি রু্ক্ত হপয় প্রধোনিন্ত্রীি উ রস্থরতপত তোি প্ররতরনরধ 

রহপসপব উ পজিো রনব টোহী কি টকতটোি হোত ডেপক জরিি দরিি ও ঘপিি চোরব বুপে ডনন রিন্নিিূ 

এসব  রিবোি। দরিপি জরিি িোরিকোনো স্বোিী ও স্ত্রীি ডর্ৌে নোপি কপি ডদয়ো হপয়পি। তোপদি নোপি 

স্থোয়ী দরিপিি  োশো োরশ নোিজোরি কপি খোজনো দোরখিোও ডদয়ো হপয়পি। 



এরদপক, ডসরি োকো ঘপি আপি দুটর্ রুি, একটর্ বড় বোিোন্দো, িোন্নোঘি ও র্য়পির্।  োশো োরশ সুপ য় 

 োরন ও রবদযুৎ বযবস্থোও আপি। এ িোড়োও আত্মরনভটিশীি কিপত ওইসব  রিবোপিি সদসযপদি জনয 

কি টসংস্থোপনি জনয নোনো ধিপনি প্ররশক্ষণও ডদয়ো হপব বপি জোনোপনো হপয়পি। 

িুজজববপষ ট ‘বোংিোপদপশি একজন িোনুষও গহৃহীন েোকপব নো’-প্রধোনিন্ত্রীি এিন রসদ্ধোপন্তি 

আপিোপক ডদপশি সব ভূরিহীন ও গহৃহীন  রিবোিপক জরি এবং গহৃ প্রদোন কোর্ টক্রি চিিোন 

িপয়পি। তোিই অংশ রহপসপব এ বিপিি ২৩ জোনয়ুোরি প্রেি  র্ টোপয় রিকক্ষরবরশষ্ট ডসরি োকো বোরড় 

ও বযোিোপক ৬৯ হোজোি ৯০৪টর্ ভূরিহীন ও গহৃহীন  রিবোিপক রবনোিপূিয জরিসহ গহৃ প্রদোন 

কপিপিন প্রধোনিন্ত্রী। আজপকি আশ্রয়পণি িধয রদপয় গত িয় িোপস ডিোর্ এক িোখ ২৩ হোজোি 

২৪৪টর্  রিবোিপক ভূরিহীন ও গহৃ প্রদোন কিো হপয়পি। 

এ িোড়ো গত বিি প্রধোনিন্ত্রীি আহ্বোপন সোড়ো রদপয় সিকোপিি রসরনয়ি সরচব ও সরচবিো তোপদি 

রনজস্ব অে টোয়পন ১৬০টর্  রিবোিপক রিকক্ষরবরশষ্ট ডসরি োকো গহৃরনি টোণ কপি রদপয়পিন। তোিও 

আপগ জিবোয়ু উিোসু্ত  রিবোিপক বহুতি ভবপন একটর্ কপি ফ্ল্যোর্ প্রদোপনি িোধযপি এ  র্ টন্ত চোি 

হোজোি ৪০৯টর্  রিবোিপক খুরুশকুি রবপশষ আশ্রয়ণ প্রকপেি আওতোয় আনো হপয়পি। 

আশ্রয়ণ-২ প্রকে  রিচোিক (অরতরিক্ত সরচব) িোহবুব ডহোপসন বপিন, ‘একসপে এত িোনষুপক 

জরিি িোরিকোনোসহ ডসরি োকো ঘি ডদয়ো  রৃেবীি ইরতহোপস নজজিরবহীন ঘর্নো। এটর্ 

অন্তভুটজক্তিূিক উন্নয়পন ডশখ হোরসনো িপেি।’ রতরন িপন কপিন, আশ্রয়পণ রিন্নিিূ রবশোি সংখযক 

জনপগোষ্ঠী স্থোয়ী আবোসপনি  োশো োরশ আত্মকি টসংস্থোপনিও সুপর্োগ  োপে। এপত দোরিদ্র্য রবপিোচন 

ও ডর্কসই উন্নয়ন িক্ষযিোত্রো অজটপন বোংিোপদশ অপনক দিূ এরগপয় র্োপে। 

উপেখয, চিরত বিপিি রেপসম্বপিি িপধয আিও এক িোখ ভূরিহীন ও গহৃহীন  রিবোিপক জরিসহ 

ডসরি োকো ঘি প্রদোপনি িক্ষযিোত্রো রনধ টোিণ কিো হপয়পি। এভোপব ডদপশি সব িোনুপষি জনয স্থোয়ী 

আবোসপনি বপন্দোবস্ত কিপব সিকোি। 

 



 
দ ুঃখী মান ষের ম ষখ হাসি ফ াটাষনা জীবষন 

বড় পাওয়া: প্রধানমন্ত্রী 
সনজস্ব প্রসিষবদক 

প্রকাসিি : ২০ জ ন ২০২১ 
 

 

দ ুঃখী মান ষের ম ষখ হাসি ফ াটাষনাই সনষজর জীবষন বড় পাওয়া বষে জাসনষয়ষেন প্রধানমন্ত্রী 

ফিখ হাসিনা। সিসন বষেষেন, একটট ঘর ফপষয় দ ুঃখী মান ষের ম ষখ ফে হাসি ফদখষি পাই এর 

ফেষয় বড় পাওয়া আমার জীবষন আর সকেু ফনই। মান ষের জনয মান ে এটাই িব ফেষক বড় 

কো। 

রসববার িারাষদষি ৫৩ হাজার ৩৪০ ভূসমহীন ও গহৃহীন পসরবারষক জসমর মাসেকানািহ গহৃ 

প্রদান অন ষ্ঠাষন প্রধানমন্ত্রী এ কো বষেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন ফেষক সভসিও কন াষরষের 

মাধযষম অন ষ্ঠাষন ে ক্ত হন। 

আশ্রয়ণ-২ প্রকষের আওিায় সিিীয় পে যাষয় প্রসিটট পসরবার দ ই িিক জসমিহ ফিসমপাকা 

ঘর উপহার ফপষয়ষে। 



ফদষির ৪৫৯টট উপষজো প্রান্ত ফেষক ভােুযয়াসে ে ক্ত হষয় প্রধানমন্ত্রীর উপসিসিষি িার 

প্রসিসনসধ সহষিষব উপষজো সনব যাহী কম যকিযার হাি ফেষক জসমর দসেে ও ঘষরর োসব ব ষে 

ফনয় এিব পসরবার। 

জেবায়  উিাসু্ত প নব যািষন কক্সবাজাষর খ রুিক ে সবষিে আশ্রয়ণ প্রকে ও আশ্রয়ণ-২ 

প্রকষের আওিায় আওয়ামী েীগ িরকার এ পে যন্ত ৪ োখ ৪২ হাজার ৬০৮ পসরবারষক গহৃ 

সনম যাণ কষর সদষয়ষে বষে জানান প্রধানমন্ত্রী। 

সিসন বষেন, প ষরা বাাংোষদি আসম ঘ ষরসে। গ্রাষম-গষে, মাষে-ঘাষট। আওয়ামী েীগ 

অসধকার সনষয় কাজ কষর। জাসির সপিা মান ষের ফমৌসেক অসধকার প্রসিষ্ঠায় গ রুত্ব 

সদষয়ষেন। িার পদাঙ্ক অন িরণ কষরই আমরা এসগষয় োচ্ছি। 

ক্ষমিায় ফেষক মান ষের জনয কাজ করষি হষব জাসনষয় প্রধানমন্ত্রী আরও বষেন, ক্ষমিা 

ফেষক সনষজ খাব, সনষজ ভাষো োকব, এটা নয়। ক্ষমিা আমাষদর কাষে ফভাষগর সবেয় নয়। 

কীভাষব মান েষক ভাষো রাখা োয় এটা হষো বড়। 

এিময় প্রধানমন্ত্রী জানান, িসেবরা িাষদর সনজস্ব অে যায়ষন ১৬০টট পসরবারষক ঘর কষর 

সদষয়ষেন। প সেিিহ সবসভন্ন বাসহনী ও সবসভন্ন িাংিা এ কাষজ এসগষয় এষিষেন। 

‘আমরা েক্ষয সির কষরসে, বাাংোষদিষক দাসরদ্রম ক্ত করব। এর জনয সিক্ষাষক গ রুত্ব সদষয়সে, 

কসমউসনটট সিসনষকর মাধযষম মান ষের ফদারষগাড়ায় স্বািযষিবা ফপৌৌঁষে সদষয়সে। মা ও সিি র 

স্বািয ি রক্ষা সনচ্ছিি কষরসে। খাদয সনরাপত্তা সনচ্ছিষির পািাপাসি গহৃহীন মান েষক 

ঘরবাসড় তিসর কষর সদচ্ছি।’ 

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, িৃিীয় সেঙ্গ, ফবষদ, গাষরািহ িব িম্প্রদাষয়রও জীবনমান 

উন্নয়ষনও িরকার কাজ করষে। 

িরকার প্রধান বষেন, বচ্ছস্তবািীর জনয ঢাকায় ভাড়ায় োকার জনয ফ্ল্যাট কষর সদচ্ছি। 

অে যননসিক নীসিমাোয় আমরা িৃণমূেষক অগ্রাসধকার সদচ্ছি। গ্রাম পে যাষয়র মান ষের কাষে 

ফপৌৌঁষে োওয়া। িাষদর খাদয, সিক্ষা ও বািিান সনচ্ছিি করা। িৃণমূে মান ষের জীবন জীসবকা 

সনচ্ছিি করসে। 

ফিখ হাসিনা বষেন, ফেখাষন জসম পাব না। এই িহসবে ফেষক জসম সকষন ফদব। ঘষর কষর 

ফদব। এভাষব আমরা োচ্ছি, বাাংোষদষির ফকাষনা মান ে গহৃহীন োকষব না। ফকাোও ফকউ 

গহৃহীন োকষে আমাষদর জানাষবন। আমরা িাষদর ঘরবাসড় কষর ফদব। আসম মষন কসর, 

এিটুক  করষে আত্মা িাসন্ত পাষব।     

 



 

আর ো ৫৩ হোজো  ৩৪০টি পর বো রে রবনোমূরযে 
ঘ  প্রদোন ে রযন প্রধোনমন্ত্রী 

ঢোেো, ২০ জনু, ২০২১ (বোসস) : 

 

 

প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোরসনো মুজজববরষ ে  উপহো  রহরসরব রবনোমূরযে শদরে  সেয ভূরমহীন-গহৃহীন 

পর বো রে ঘ  ের  শদওয়ো  স েোর  প্ররেষ্টো  অংে রহরসরব আর ো ৫৩ হোজো  ৩৪০টি 

পর বো রে আজ ঘ  প্রদোন ের রেন। 

গত জোনয়ুোর রত প্রথম পর্ েোরয় ৬৯ হোজো  ৯০৪টি পর বো রে ঘ  প্রদোরন  প  আশ্রয়ণ-২ 

প্রেরে  আওতোয় রিতীয় পর্ েোরয় এরদন আর ো ৫৩ হোজো  ৩৪০ পর বো রে দুই েতে জরম  

মোরযেোনোসহ শসরমপোেো ঘ  উপহো  রদরযন রতরন। 

প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোরসনো আজ সেোরয গণভবন শথরে রভরিও েনফোর রে  মোধেরম 

সো োরদরে  ৪৫৯টি উপরজযোয় ভূরমহীন ও গহৃহীন এসব মোনুষরদ  ঘ  শদওয়ো  এই প্রেরে  

উরিোধন ের ন এবং সরে সরে স্থোনীয় প্রেোসন এবং জনপ্ররতরনরধ ো প্রধোনমন্ত্রী  পরে জরম  

দরযয ও ঘর   েোরব উপেো রভোগীরদ  হোরত তুরয শদন। 

প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোরসনো বরযন, ‘আজরে র্ো ো ঘ  শপরয়রেন, তোরদ  েষ্ট দ ূ ে ো এবং তোরদ  

মুরখ  হোরস আমো  জীবরন  সবরেরয় বড় পোওয়ো।’ 

রতরন আ ও বরযন,‘েমতো মোরন শভোগ রবযোস নয়, েমতো হরযো মোনুরষ  শসবো ে ো। মোনুরষ  

জনে েোজ ে ো।’ 

রতরনবরযণ, ের োনো  েো রণ আরম শর্রত নো পো োয়, আমো  পে শথরে স্থোনীয় সংসদ সদসে, 

রিরস এবং ইউএনও উপেো রভোগীরদ  হোরত জরম  দরযয ও ঘর   েোরব তুরয শদরবন । 



দরযরয জরম  মোরযেোনো স্বোমী ও স্ত্রী  শর্ৌথ নোরম ের  শদয়ো হরয়রে। তোরদ  নোরম স্থোয়ী 

দরযরয  পোেোপোরে নোমজোর  ের  খোজনো দোরখযোও শদয়ো হরয়রে। 

শসরমপোেো ঘর  আরে দটুি রুম, এেটি বড় বো োন্দো,  োন্নোঘ  ও িয়রযি। পোেোপোরে সুরপয় 

পোরন ও রবদেুৎ বেবস্থোও আরে। এ েোড়োও আত্মরনভে েীয ে রত ওইসব পর বোর   সদসেরদ  

েম েসংস্থোরন  জনে নোনো ধ রন  প্ররেেণও শদয়ো হরব বরয জোনোরনো হয়। 

মুজজববরষ ে ‘বোংযোরদরে  এেজন মোনষুও গহৃহীন থোেরব নো’-প্রধোনমন্ত্রী  এমন রসদ্ধোরে  

আরযোরে আজরে  আশ্রয়রণ  মধে রদরয় গত েয় মোরস শমোি এে যোখ ২৩ হোজো  ২৪৪টি 

পর বো রে ভূরম ও গহৃ প্রদোন ে ো হরয়রে। এ েোড়ো গত বে  প্রধোনমন্ত্রী  আহ্বোরন সোড়ো রদরয় 

স েোর   রসরনয়  সরেব ও সরেব ো তোরদ  রনজস্ব অথ েোয়রন ১৬০টি পর বো রে রিেেরবরেষ্ট 

শসরমপোেো গহৃরনম েোণ ের  রদরয়রেন। তো ও আরগ জযবোয়ু উিোসু্ত পর বো রে বহুতয ভবরন 

এেটি ের  ফ্ল্েোি প্রদোরন  মোধেরম এ পর্ েে েো  হোজো  ৪০৯টি পর বো রে খুরুেেুয রবরেষ 

আশ্রয়ণ প্রেরে  আওতোয় আনো হরয়রে। 

প্রধোনমন্ত্রী  মুখে সরেব ি. আহমদ েোয়েোউস গণভবন শথরে অনুষ্ঠোনটি সঞ্চোযনো ের ন। 

রতরন অনুষ্ঠোরন ‘অেভূজিমূযে উন্নয়রন শেখ হোরসনো মরিয’ েীষ েে এেটি পোওয়ো  পরয়ন্ট 

শপ্ররজরন্টেন উপস্থোপন ের ন। অনষু্ঠোন শথরে প্রধোনমন্ত্রী ৪টি উপরজযো  উপেো রভোগীরদ  

সরে মতরবরনময়ও ের ন। 

এেসরে এত মোনুষরে রবনোমূরযে বোরড়-ঘ  শদওয়ো  ঘিনো পরৃথবীরত নজজ রবহীন উরেখ ের  

ি.আহমদ েোয়েোউস বরযন, আগোমী রিরসম্ব  মোরস  মরধে আ ও ১ যোখ ভূরমহীন ও গহৃহীন 

পর বো রে রবনোমূরযে জরমসহ ঘ  প্রদোরন  যেেমোত্রো শনওয়ো হরয়রে। 

এ আরগ রবনোমূরযে প্রধোনমন্ত্রী  ঘ  প্রদোন উপযরে ১৭ জনু রপএমওরত অনুটষ্ঠত এে সংবোদ 

সরেযরন মুখে সরেব জোনোন, র্রদ দুই শিরসরময জোয়গো  মূযে গরড় ৫০ হোজো  িোেোও ধর  

তোহরয এে এেটি পর বো  প্রোয় ২ যোখ ৬০ হোজো  িোেো  সম্পদ পোরে। প্ররতটি বোরড়  

রনম েোণ খ ে প্রোয় ২ যোখ িোেো এবং ইউটিরযটি সংরর্োগ বোবদ আর ো প্রোয় ১০ হোজো  িোেো বেয় 

হরয়রে। 

রতরন বরযন, প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোরসনো ১৯৯৭ সোরয এই আশ্রয়ণ প্রেে েরুু ের ন এবং রপএমও 

পর েোরযত এই প্রেরে  আওতোয় এ পর্ েে ৩ যোখ ৭৩ হোজো  ৫৬২টি ভূরমহীন-গহৃহীন 

পর বো রে ঘ  প্রদোন ে ো হরয়রে। 

এরদরন  অনষু্ঠোরন সরব েোচ্চ ১২ হোজো  ৪৩৬টি ঘ   ংপ ু রবভোরগ প্রদোন ে ো হয়। এেোড়ো 

েট্টগ্রোরম ১০ হোজো  ৫৪৭টি ঘ ,  োজধোনী ঢোেোয় ৭ হোজো  ৬৩০টি ঘ ,  োজেোহীরত ৭ হোজো  

১৭২টি, ৩৭ হোজো  ১৫৩টি বর েোরয, ৯১১টি খুযনোয়, ২ হোজো  ৫১২টি ময়মনরসংরহ এবং ১ 

হোজো  ৯৭৯টি ঘ  রসরযি রবভোরগ প্রদোন ে ো হয়। 

আশ্রয়ণ প্রেরে  তোরযেোনরু্োয়ী শদরে ভূরমহীন এবং গহৃহীন পর বোর   সংখেো ২ যোখ ৯৩ 

হোজো  ৩৬১টি (ে-শশ্রনী)। আ  েুধুমোত্র গহৃহীণ পর বো  হরে ৫ যোখ ৯২ হোজো  ২৬১টি 

(খ-শশ্রনী)। 
 



 
প্রচ্ছদশীর্ ষ খবর 
জনু ২০, ২০২১ 

ঘর পেলেন আরও ৫৩ হাজার গৃহহীন 

 
মুজজববর্ ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনা গণভবন শেক্ষে সভসিও েনফাক্ষরক্ষের মাধযক্ষম শদক্ষশর 

৪৫৯টি উপক্ষজলায় ৫৩ হাজার ৩৪০টি গহৃহীন ও ভূসমহীন পসরবারক্ষে জসম ও বাসি প্রদান 

োর্ ষক্রম উক্ষবাধন েক্ষরন। ছসব: সপআইসি 

মুজজববলষ ের উেহার হহলেলব হবনামূলেে ভূহমহীন-গৃহহীন ৫৩ হাজার ৩৪০টি 

েহরবারলে আজ ঘর প্রদান েলরলেন প্রধানমন্ত্রী পেখ হাহেনা। 

গত জানয়ুাসরক্ষত প্রেম পর্ ষাক্ষয় ৬৯ হাজার ৯০৪টি পসরবারক্ষে ঘর প্রদাক্ষনর পর আশ্রয়ণ-২ প্রেক্ষের 

আওতায় সবতীয় পর্ ষাক্ষয় এসদন আরও ৫৩ হাজার ৩৪০ পসরবারক্ষে দইু শতে জসমর মাসলোনািহ 

শিসমপাো ঘর উপহার সদক্ষলন সতসন। 

প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনা আজ িোক্ষল গণভবন শেক্ষে সভসিও েনফাক্ষরক্ষের মাধযক্ষম িারাক্ষদক্ষশর 

৪৫৯টি উপক্ষজলায় ভূসমহীন ও গহৃহীন এিব মানুর্ক্ষদর ঘর শদওয়ার এই প্রেক্ষের উক্ষবাধন েক্ষরন 

এবং িক্ষে িক্ষে স্থানীয় প্রশািন এবং জনপ্রসতসনসধরা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জসমর দসলল ও ঘক্ষরর চাসব 

উপোরক্ষভাগীক্ষদর হাক্ষত তুক্ষল শদন। 

প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনা বক্ষলন, ‘আজক্ষে র্ারা ঘর শপক্ষয়ক্ষছন, তাক্ষদর েষ্ট দরূ েরা এবং তাক্ষদর মুক্ষখর 

হাসি আমার জীবক্ষনর িবক্ষচক্ষয় বি পাওয়া।’ 



সতসন আরও বক্ষলন, ‘েমতা মাক্ষন শভাগ সবলাি নয়, েমতা হক্ষলা মানুক্ষর্র শিবা েরা। মানুক্ষর্র জনয 

োজ েরা।’ 

সতসন বক্ষলন, েক্ষরানার োরক্ষণ আসম শর্ক্ষত না পারায়, আমার পে শেক্ষে স্থানীয় িংিদ িদিয, সিসি 

এবং ইউএনও উপোরক্ষভাগীক্ষদর হাক্ষত জসমর দসলল ও ঘক্ষরর চাসব তুক্ষল শদক্ষবন । 

দসলক্ষল জসমর মাসলোনা স্বামী ও স্ত্রীর শর্ৌে নাক্ষম েক্ষর শদয়া হক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষদর নাক্ষম স্থায়ী দসলক্ষলর 

পাশাপাসশ নামজাসর েক্ষর খাজনা দাসখলাও শদয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

শিসমপাো ঘক্ষর আক্ষছ দুটি রুম, এেটি বি বারান্দা, রান্নাঘর ও িয়ক্ষলি। পাশাপাসশ িুক্ষপয় পাসন ও 

সবদযুৎ বযবস্থাও আক্ষছ। এ ছািাও আত্মসনভষরশীল েরক্ষত ওইিব পসরবাক্ষরর িদিযক্ষদর েম ষিংস্থাক্ষনর 

জনয নানা ধরক্ষনর প্রসশেণও শদয়া হক্ষব বক্ষল জানাক্ষনা হয়। 

মুজজববক্ষর্ ষ ‘বাংলাক্ষদক্ষশর এেজন মানরু্ও গহৃহীন োেক্ষব না’-প্রধানমন্ত্রীর এমন সিদ্ধাক্ষের 

আক্ষলাক্ষে আজক্ষের আশ্রয়ক্ষণর মধয সদক্ষয় গত ছয় মাক্ষি শমাি এে লাখ ২৩ হাজার ২৪৪টি 

পসরবারক্ষে ভূসম ও গহৃ প্রদান েরা হক্ষয়ক্ষছ। এ ছািা গত বছর প্রধানমন্ত্রীর আহ্বাক্ষন িািা সদক্ষয় 

িরোক্ষরর সিসনয়র িসচব ও িসচবরা তাক্ষদর সনজস্ব অে ষায়ক্ষন ১৬০টি পসরবারক্ষে সবেেসবসশষ্ট 

শিসমপাো গহৃসনম ষাণ েক্ষর সদক্ষয়ক্ষছন। তারও আক্ষগ জলবায়ু উবাসু্ত পসরবারক্ষে বহুতল ভবক্ষন এেটি 

েক্ষর ফ্ল্যাি প্রদাক্ষনর মাধযক্ষম এ পর্ ষে চার হাজার ৪০৯টি পসরবারক্ষে খুরুশেুল সবক্ষশর্ আশ্রয়ণ 

প্রেক্ষের আওতায় আনা হক্ষয়ক্ষছ। 

প্রধানমন্ত্রীর মুখয িসচব ি. আহমদ োয়োউি গণভবন শেক্ষে অনষু্ঠানটি িঞ্চালনা েক্ষরন। সতসন 

অনুষ্ঠাক্ষন ‘অেভুষজিমূলে উন্নয়ক্ষন শশখ হাসিনা মক্ষিল’ শীর্ ষে এেটি পাওয়ার পক্ষয়ন্ট শপ্রক্ষজক্ষন্টশন 

উপস্থাপন েক্ষরন। অনুষ্ঠান শেক্ষে প্রধানমন্ত্রী ৪টি উপক্ষজলার উপোরক্ষভাগীক্ষদর িক্ষে 

মতসবসনময়ও েক্ষরন। 

এেিক্ষে এত মানুর্ক্ষে সবনামূক্ষলয বাসি-ঘর শদওয়ার ঘিনা পসৃেবীক্ষত নজজরসবহীন উক্ষেখ েক্ষর ি. 

আহমদ োয়োউি বক্ষলন, আগামী সিক্ষিম্বর মাক্ষির মক্ষধয আরও ১ লাখ ভূসমহীন ও গহৃহীন 

পসরবারক্ষে সবনামকূ্ষলয জসমিহ ঘর প্রদাক্ষনর লেযমাত্রা শনওয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

এর আক্ষগ সবনামকূ্ষলয প্রধানমন্ত্রীর ঘর প্রদান উপলক্ষে ১৭ জনু সপএমওক্ষত অনটুষ্ঠত এে িংবাদ 

িক্ষেলক্ষন মুখয িসচব জানান, র্সদ দইু শিসিক্ষমল জায়গার মূলয গক্ষি ৫০ হাজার িাোও ধসর তাহক্ষল 

এে এেটি পসরবার প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার িাোর িম্পদ পাক্ষচ্ছ। প্রসতটি বাসির সনম ষাণ খরচ প্রায় ২ 

লাখ িাো এবং ইউটিসলটি িংক্ষর্াগ বাবদ আরও প্রায় ১০ হাজার িাো বযয় হক্ষয়ক্ষছ। 

সতসন বক্ষলন, প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনা ১৯৯৭ িাক্ষল এই আশ্রয়ণ প্রেে শরুু েক্ষরন এবং সপএমও 

পসরচাসলত এই প্রেক্ষের আওতায় এ পর্ ষে ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৫৬২টি ভূসমহীন-গহৃহীন পসরবারক্ষে 

ঘর প্রদান েরা হক্ষয়ক্ষছ। 

এসদক্ষনর অনুষ্ঠাক্ষন িক্ষব ষাচ্চ ১২ হাজার ৪৩৬টি ঘর রংপুর সবভাক্ষগ প্রদান েরা হয়। এছািা চট্টগ্রাক্ষম 

১০ হাজার ৫৪৭টি ঘর, রাজধানী ঢাোয় ৭ হাজার ৬৩০টি ঘর, রাজশাহীক্ষত ৭ হাজার ১৭২টি, ৩৭ 

হাজার ১৫৩টি বসরশাক্ষল, ৯১১টি খুলনায়, ২ হাজার ৫১২টি ময়মনসিংক্ষহ এবং ১ হাজার ৯৭৯টি ঘর 

সিক্ষলি সবভাক্ষগ প্রদান েরা হয়। 

আশ্রয়ণ প্রেক্ষের তাসলো অনুর্ায়ী শদক্ষশ ভূসমহীন এবং গহৃহীন পসরবাক্ষরর িংখযা ২ লাখ ৯৩ হাজার 

৩৬১টি। আর শুধুমাত্র গহৃহীন পসরবার হক্ষচ্ছ ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি। 



 

অশ্রুসিক্ত বীরাঙ্গনা বাসি পেয়ে খুবই খুসি, 
আমন্ত্রন জানায়েন প্রধানমন্ত্রীয়ে 

ঢাকা, ২২ জনু- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় সিতীয় পর্ যায়য় ঘর 

পান শ্রীমঙ্গল উপয়জলার বীরাঙ্গনা সেলা গুহ। উপকারয় াগী এই সেলা গহু প্রধানমন্ত্রী শেখ 

হাসিনার উয়েয়ে বয়লন, ‘আসম ঘর শপয়য় খুবই খুসে। আয়গ সিলাম রাস্তার স খাসর, এখন আসম 

লাখপসত। েুধু বঙ্গবনু্ধ কনযার জনয আসম এ পর্ যায়য় আিয়ত শপয়রসি।  গবান তা াঁয়ক দীঘ যজীবী 

করুন। কামনা কসর, বঙ্গবনু্ধ ও আমার মা শেখ ফজজলাতুয়েিার আত্মা োসি পাক।’ 

রসববার (২২ জনু) গণ বন শেয়ক স সিও কনফায়রয়ের মাধযয়ম রু্ক্ত হয়য় িারা শদয়ে ২২ 

হাজার ২২২  ূসমহীন ও গহৃহীন পসরবারয়ক জসমর মাসলকানািহ গহৃ প্রদান কয়রন প্রধানমন্ত্রী। 



অনুষ্ঠায়ন প্রধানমন্ত্রী কার্ যালয় প্রায়ি আশ্রয়ণ প্রকয়ল্পর কম যকতযারা কুসিগ্রাম িদর, শেরপুয়রর 

জিনাইগাসত, চট্টগ্রায়মর রাঙু্গসনয়া ও শমৌল ীবাজায়রর শ্রীমঙ্গল উপয়জলা শেয়ক িরািসর রু্ক্ত 

সিয়লন। িারা শদয়ের ২২২টি উপয়জলা শেয়ক  াচুযয়াসল রু্ক্ত হন তারা। 

শমৌল ীবাজায়রর শ্রীমঙ্গল উপয়জলার ২২২টি পসরবায়রর ২২২ সেেিুহ এক হাজার ২২২ 

মানুষ এই আশ্রয়ণ প্রকয়ল্পর উপকারয় াগী। 

শ্রীমঙ্গল উপয়জলার কালাপুর ইউসনয়য়নর মাইজসদসহ গ্রায়মর সেলা গুহ তার নতুন ঘয়র 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনায়ক দাওয়াত শদন। এ িময় কাোয় শ য়ে পয়িন সতসন। কাোজসিত কয়ে 

সেলা গুহ বয়লন, ‘তারা (একাত্তয়রর েহীদরা) শর্ন স্বগ য শেয়ক শদখয়ত পান আমরা িুখী হয়য়সি। 

আসম এখনও আপনার মঙ্গল কামনা কয়র দইু িাকার বাসত জ্বাসলয়য় পুয়জা কসর। প্রসতসদন আসম 

বাসত জ্বালাই, আমার শবান শর্ন িুখী োয়ক। আমার শবানয়ক শর্ন কয়রানা াইরাি আক্রাি 

করয়ত না পায়র। আমার শবান শর্ন হাজার বির বা াঁয়চ, শিই কামনা কসর।’ 

সতসন বয়লন, ‘আসম রু্য়ের িময়ও  াবয়ত পাসরসন শর্ বঙ্গবনু্ধ কনযা শেষ পর্ যি বেৃ বয়য়িও 

আমায়ক শদয়খ রাখয়বন। তাই আসম  ীষণ খুসে হয়য়সি। বঙ্গবনু্ধ কনযা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

আপনার কায়ি আমার একিাই দাসব, আমায়ক শর্ ঘর সদয়য়য়িন শিই ঘয়র একবার আিয়বন। 

আসম আপনায়ক িাতকিা সদয়য় তরকাসর রাো কয়র খাওয়ায়বা।’ 

আয়বগ আপ্লতু সেলা গুহর কাোয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অশু্রসিক্ত হয়য় পয়িন। কো বলা 

শেয়ষ চেমা খুয়ল শচাখ মুিয়ত শদখা র্ায় প্রধানমন্ত্রীয়কও। 

এ িময় শেখ হাসিনা বয়লন, ‘আপসন খুব  ায়লা বক্তবয রাখসিয়লন, আমার আিসরক েুয় চ্ছা 

শনয়বন। আসম র্সদ িুয়র্াগ পাই সনশ্চয়ই আিার শচষ্টা করয়বা। আপনায়দর শর্ অবদান, 

আপনায়দর শর্ আত্মতযাগ—এই আত্মতযায়গর মধয সদয়য়ই শতা আমায়দর স্বাধীনতা অজযন। 

আত্মতযাগ সকিু বেৃা র্ায় না। আপনারা র্ারা ঘর শপয়য়য়িন, িবাই  ায়লা োয়কন এই কামনা 

কসর।’ 

শেরপুয়রর জিনাইগাসত উপয়জলার একজন উপকারয় াগী তািসলমা খাতুন বয়লন, ‘আয়গ আমার 

ঘরবাসি সিল না, বায়পর বাসিয়ত সিলাম। এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একিা ঘর উপহার সদয়য়য়িন। 

শিই ঘর শপয়য় আসম অয়নক খুসে হয়য়সি। েুধু ঘর নয়, সবদযুৎ শপয়য়সি, পাসন শপয়য়সি। পায়ে 

সু্কল-কয়লজ আয়ি, শিয়লয়ময়য়রা শলখাপিা করয়ত পারয়ব- অয়নক িসুবধা। আমায়দর ফল 

খাওয়ার জনয গািও সদয়য়য়িন। গাি লাসগয়য়সি আমরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপসন আমায়দর 



শেরপুর এলাকায় আিয়বন, শদয়খ র্ায়বন। আপসন এয়ি শদয়খ র্ায়বন কী অবস্থায় আসি। আল্লাহ 

আপনার হায়াত দারাজ করুন। আপসন  ায়লা োকুন, আল্লাহ শর্ন আপনায়ক  ায়লা রায়খন। 

আমরা এখায়ন র্ারা ঘর শপয়য়সি িবাই আপনার জনয শদায়া কসর।’ 

সতসন বয়লন, ‘আপসন আমায়দর এলাকায় আিয়ল আমায়দর অয়নক  ায়লা হয়ব। শর্ ঘর 

সদয়য়য়িন, আসম কখয়নাই  াসবসন এ রকম ঘয়র োকয়ত পারয়বা। এ রকম ঘর আসম কখনও সদয়ত 

পারতাম না। শিই ঘর শপয়য় আসম অয়নক অয়নক খুসে। আপনার পায়ে শর্ন আমরা োকয়ত 

পাসর িব িময়। আমায়দর শখয়াল ও শখা াঁজ-খবর রাখয়বন। আমায়দর জায়গাও সদয়য়য়িন আপসন। 

মানুয়ষর জায়গায় আমায়দর আর শর্য়ত হয়ব না। এমনসক আমরা দসললও শপয়য়সি।’ 

তা াঁর কোর পসরয়প্রসিয়ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বয়লন, ‘আসম খুব খুসে হলাম আপনারা ঘর 

শপয়য়  ায়লা আয়িন, আপনারা  ায়লা োয়কন। ঘয়রর র্ত্ন সনয়য়ন িবাই।’ 

চট্টগ্রায়মর রাঙু্গসনয়ার উপকারয় াগী জাহানারা শবগম বয়লন, ‘আসম পসরবার পাসল। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী আমায়দর দুুঃয়খর কো শবায়িন। আমার শিয়লয়ময়য়য়দর শলখাপিা করাইসি। আপসন 

আমায়ক একখানা ঘর সদয়িন, আসম অয়নক খুসে হইলাম।’ সতসন বয়লন, ‘আল্লাহ আপনার হায়াত 

সদন। আয়গ সিল কষ্ট, এখন আর শনই।’ 

এ িময় শেখ হাসিনা বয়লন, ‘খুব খুসে হলাম কো েুয়ন। মানুয়ষর ময়ধয শর্ আনন্দ এিাই শতা িব 

শেয়ক বি পাওয়া। িবাই  ায়লা োয়কন, িুস্থ োয়কন। িবাই শদায়া করয়বন শদেিা শর্ন কয়রানার 

হাত শেয়ক মজুক্ত পায়। শদেিা শর্ন োসির সদয়ক এসগয়য় র্ায়। জাসতর সপতার স্বয়ের শিানার 

বাাংলা আমরা গয়ি তুলয়বা।’ 

 



Bangla 
৫৩ হাজার হতদররদ্র পররবারকে ঘর রদকেন প্রধানমন্ত্রী 

 

ছবি সংগৃহীত 

আওযামী েীগ ভ াগ েরকত নয, একেকে মানুকের পাকে দাাঁডাকত বকে জারনকযকেন প্রধানমন্ত্রী 

ভেখ হারেনা। ভরাববার (২০ জুন) মুজজব েতবে ষ উপেকে রিতীয দফায রবনামূকেে জরমেহ 

ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠাকন এেব েথা বকেন েরোর প্রধান। গণ বন ভথকে  ার্চ ষযারে যুক্ত হকয এ 

েথা বকেন রতরন। 

 ক্ষমতায় থাকার মানে হনে মােুনের সসিা করার সুন াগ পাওয়া মন্তিয কনর এসময় প্রধােমন্ত্রী সেখ 

হাবসো িনেে মােুনের সসিক বহনসনিই তৃণমূনের িঞ্চিত মােুনের ভানগযান্নয়নে কাজ করনছ সরকার। 

সেনের একটি মােুেও ভূবমহীে গৃহহীে থাকনি ো িনেও জাোে সেখ হাবসো। 

সরকানরর উন্নয়ে সথনক সকউ িাে পড়নি ো জাবেনয় প্রধােমন্ত্রী িনেে একটি ঘর সপনয় েুুঃখী মােুনের 

মুনখ স  হাবস সেখনত পাই এর সেনয় িড় পাওয়া আমার জীিনে আর বকছু সেই। মােুনের জেয মােুে 

এিাই সি সথনক িড় কথা। 

জাবতর বপতা মােুনের সমৌবেক অবধকার প্রবতষ্ঠায় গুরুত্ব বেনয়নছে। তার পোঙ্ক অেুসরণ কনরই 

আমরা এবগনয়  াঞ্চে িনে জাোে প্রধােমন্ত্রী। সেখ হাবসো িনেে, িাংোনেনের সকানো মােুে গৃহহীে 

থাকনি ো। সকাথাও সকউ গৃহহীে থাকনে আমানের জাোনিে। আমরা তানের ঘরিাবড় কনর সেি। 

আবম মনে কবর, এতিুকু করনে আত্মা োবন্ত পানি। 

প্রকনের বিতীয় ধানপ ঘর পাওয়ার অনপক্ষায় তাবেকাভুক্ত সানড় ৫৩ হাজার হতেবরদ্র পবরিার। এর 

আনগ প্রথম েফায় ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূবমহীে পবরিারনক বিোমূনেয জবমসহ ঘর উপহার সেে 

প্রধােমন্ত্রী। 



 
 

রবিিার, ২০ জনু ২০২১ 

ক্ষমতায় বসে লুটপাসটর রাজনীতত কতর না: শেখ হাতেনা 

 

বিবিবি২৪বনউজ, বিশেষ প্রবিশিদক, ঢাকাাঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবিনা িশেশেন, িঙ্গিনু্ধ 

হিযাকাশের পর ১৯৯৬ পর্ যন্ত িমশে র্ারা ক্ষমিাে বেশেন, িারা শকিে েটুপাশটর 

রাজনীবি কশর শেশেন। ক্ষমিাে িশি েুধ ুবনশজ খাি, বনশজ ভাশো থাকি শিটা শিা 

না। ক্ষমিাে থাকা মাশন হশে মানশুষর শিিা করার একটা িুশর্াে, মানুশষর জনয বকেু 

করার িুশর্াে। 

শরািিার েণভিন শথশক বভবিও কনফাশরশের মাধযশম ভূবমহীন ও েহৃহীন 

পবরিারশক ঘর ‘উপহার’ শদওোর অনুষ্ঠাশন বিবন এিি কথা িশেন। 

প্রধানমন্ত্রীর িত্ত্বািধাশন পবরচাবেি ‘আশ্রেন প্রকশের’ বিিীে ধাশপ িাশে ৫৩ হাজার 

পবরিারশক বিনামূশেয দুই েিক জবমিহ শিবমপাকা ঘর উপহার শদওো হশে। 



 

বােগরহােট ভূিমহীন ২৫ পিরবার পল ঘর 
June 20, 2021 

 
 
ধানম ী শখ হািসনার দওয়া আ য়ন ক -২ এর আওতায় দেশর দি ণ প ম অ েলর 
জলা বােগরহােটর মােরলগে  ২৫ ট ভূিমহীন পিরবার তােদর িনজ  দৃ ন ন বসত ঘর ও 
জিমর মািলকনা বুেঝ পেয়েছ। 

আজ রিববার বলা সােড় ১১টায় ধানম ী শখ হািসনার পে  উপেজলা িনবাহী কমকতা মা. 
দেলায়ার হােসন এসব ঘেরর চািব ও কবুিলয়ত দিলল সুিবধােভাগীেদর হােত তেল দন। এর পূেব 
সকেল ধানম ীর িভিডও করফােরে  এসব ঘর হ া র অনু ােন অংশ হন কেরন। 

উপেজলা ভাইস চয়ারম ান মাজাে ল হক, ফািহমা ছাবুল, িবিভ  দ েরর সরকাির কমকতা, 
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান ও গণমাধ ম কম রা এ অনু ােন অংশ হন কেরন। একই 
কে র আওতায় মােরলগে  আরও ১৩৬ ট ঘেরর িনমান কাজ চলেছ। 
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৫৩ হাজার ৩৪০টি গহৃহীন পররবারকে রবনামূকযে ঘর রিকযা সরোর 

আশ্রয় পপকয জীবনিাই বিকয যায়: প্রধানমন্ত্রী 

 

ভূরমহীন-গহৃহীন পররবারকে রবনামূকযে ঘর পিয়া েম মসূরি 

এেজন গহৃহীন মানষু আশ্রয় পপকয তার জীবনিাই বিকয যায় বকয মন্তবে েকরকেন 
প্রধানমন্ত্রী পেখ হারসনা। ৫৩ হাজার ৩৪০টি ভূরমহীন-গহৃহীন পররবারকে রবনা মূকযের ঘর 
পিয়া েম মসূরির উকবাধকনর সময় প্রধানমন্ত্রী এ েথা বকযন। 

ররববার (২০ জনু ) গণভবন পথকে রভরিও েনফাকরকে অনুষ্ঠাকন পযাগ পিন। পস সময় এ 
েথা বকযন রতরন। 

প্রধানমন্ত্রী বকযন, ‘এেিা মানুষ যার ঘর নাই বারি নাই, ফুিপাকত পকি থােকত হয়। 
পরযযাইকনর পাকে বা রবরভন্ন জায়গায় ঝি-বটৃিপাত মাথায় রনকয় জীবন যাপন েরকত হয়। 
যখন পস এেিা ঘর পায় তার জীবনিাই বিকয যায়। মানুকষর জনে োজ এিাই পতা সবকিকয় 
বি েথা।’ 



মুজজববকষ ম রবতীয় িফায় ৫৩ হাজার ৩৪০ ভূরমহীন-গহৃহীন পররবারকে মাথা পগা োঁজার ঠা োঁই 
রিকয়কে সরোর। প্রধানমন্ত্রীর পঘাষণা, ‘মুজজববকষ ম পোকনা মানষু গহৃহীন থােকব না’ 
বাস্তবায়কনর অংে রহকসকবই এ উকিোগ পনয়া হকয়কে। প্রধানমন্ত্রীর োয মাযকয়র আশ্রয়ণ 
প্রেল্প-২-এর আওতায় এ ঘরগুকযা পাকেন গহৃহীন িররদ্র পররবারগুকযা। 

প্রধানমন্ত্রী বকযন, ‘বঙ্গবনু্ধকে হতোর পর, পয আিে ম রনকয় বাংযাকিে স্বাধীন হকয়রেয পস 
আিে মই সমূ্পণ মরূকপ ধ্বংস হকয় রগকয়রেয। যারা ক্ষমতায় একসরেয, ক্ষমতা তাকির োকে 
পভাকগর বসু্ত রেয। জনগকণর েযোকণ তারা োজ েরকত আকসরন। রেনু্ত আরম জারন, বি 
সন্তান রহকসকব তার সাকথ পথকে পথকে পিকের মানুকষর জনে তার অনুভূরত এবং তার স্বপ্ন। 
এবং রতরন রে েরকত িাইকতন? প্রকতেেিা গ্রামকে সুন্দরভাকব সাজাকত পিকয়কেন। রেনু্ত পস 
সুকযাগিা তাকে আর পিয়া হয়রন।’ 

 

বঙ্গবনু্ধ েনো বকযন, ‘পসই স্বপ্নিা বুকে রনকয় যখন রফকর আরস তখন এেটিই যক্ষে রেয, এই 
িুখী মানুকষর মুকখ হারস পফািাকনার পয স্বপ্ন আমার বাবা পিকখকেন তা পূরণ েরকত হকব। 
পসই সাকথ আমাকির প্ররতজ্ঞা রেয, যখনই আমরা সরোর গঠন েরব, িুখী মানুকষর মকুখ 
হারস পফািাকনা এবং পমৌরযে িারগিা পূরণ েরার জনে যা যা েরা িরোর তা আমরা েরব।’ 

এর আকগ মুজজববষ ম ও স্বাধীনতার সুবণ মজয়ন্তীকত ২৩ জানুয়ারর ৬৬ হাজার গহৃহীন 
পররবারকে ঘর হস্তান্তর েকরন প্রধানমন্ত্রী পেখ হারসনা। পয ঘরগুকযা পিয়া হকে পসগুকযার 



প্রকতেেটিকত রকয়কে িুটি েকর েয়নেক্ষ, এেটি রান্নাঘর, এেটি িয়কযি ও এেটি যম্বা 
বারান্দা। ঘকরর নেো পেন্দ েকরকেন প্রধানমন্ত্রী পেখ হারসনা রনকজই। 

প্ররতটি বারির রনম মাকণ খরি হকে এে যাখ ৭১ হাজার িাো। প্রথম ও রবতীয় পয মাকয় এ 
প্রেকল্প খরি হকয়কে ২ হাজার ২৩৬ পোটি ৩৭ যাখ িাো। পিকের ইরতহাকস এর আকগ এত 
মানুষকে এে রিকন সরোরর ঘর হস্তান্তর েরা হয়রন। 

সরোকরর পকক্ষ পথকে িারব েরা হকয়কে, রবকেই এেরিকন এর আকগ এত পবরে ঘর 
রবনামূকযে হস্তান্তর েরা হয়রন েখকনা। 



 

Featured News 

 

মানুষের মুষে হাসির থেষে বড় পাওয়া আর 

সেছু না: প্রধানমন্ত্রী 
 June 20, 2021  

সিসনয়র েষরিপষেন্ট 

ঢাো: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেলেন, জাসির সিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবুর রহমান 

শেলেসেলেন বাাংোলেলের েুুঃখী মানুলের মুলখ হাসি শ াটালি। শ ালনা ঘরহীন মানুে যখন 

এ টট ঘর িাে; িখন মানুলের সিিলর শয আনন্দ, িার মুলখ শয হাসি, এর শেল  বড় িাওো 

শিা আর স েু না। 

শরাববার (২০ জনু) ি ালে মুজজববে ষ উিেলে িূসমহীন ও গহৃহীন িসরবারল  জসম ও গহৃ 

প্রোন  ায ষক্রলমর (২ে িয ষাে) উলবাধনী অনষু্ঠালন সিসন এ  ো বলেন। প্রধানমন্ত্রী গণিবন 

শেল  িােুষোসে উলবাধন শঘােণা  লরন। প্রধানমন্ত্রীর  ায ষােে ও ৪৫৯টট উিলজোর 

 



 ম ষ িষারা িাংযুক্ত সেলেন অনুষ্ঠালন। এ োড়া  লে টট উিলজো প্রালে যুক্ত হলে 

উি ারলিাগীলের িলঙ্গ মিসবসনমে  লরন প্রধানমন্ত্রী। 

সবিীে িয ষালে আজ মুজজববলে ষর উিহার সহলিলব সবনামূলেে েুই েি  জসমিহ শিসম িা া 

ঘর প্রোন  ায ষক্রলমর উলবাধন  লরন প্রধানমন্ত্রী। গি জানুোসরলি প্রেম িয ষালে ৭০ হাজার 

িসরবারল  ঘর প্রোলনর ির শরাববার (২০ জনু) সবিীে িয ষালে এ  িলঙ্গ আরও প্রাে ৫৩ 

হাজার ৩৪০ টট অিহাে িসরবারল  ঘর সেলে ির ার। এোড়া আগামী সিলিম্বর মালির 

মলধে আরও ১ োখ িূসমহীন ও গহৃহীন িসরবারল  সবনামূলেে জসমিহ ঘর প্রোলনর 

েেেমাত্রা গ্রহণ  রা হলেলে। 

গণিবন প্রালে অনুষ্ঠানটট িসরোেনা  লরন প্রধানমন্ত্রীর মূখে িসেব ি. আহমে  াে াউি। 

সিসন জানান, এ িলঙ্গ এি মানুেল  সবনামূলেে বাসড়-ঘর শেওোর ঘটনা িৃসেবীলি 

নজজরসবহীন। সবসিন্ন শেলে িূসমহীন, গহৃহীনলের ঘর-বাসড় সনম ষালণর জনে িুেসবহীন ঋণ 

শেওোর নজজর ো লেও িূসমহীন-গহৃহীনলের শিল  িালের বাসড়-ঘর শেওোর নজজর আর 

শনই জানান সিসন। 

প্রধানমন্ত্রী িার ির ালরর সবসিন্ন শমোলে িমালজর সিসেলে িড়া জনলগাষ্ঠীর জীবনমান 

উন্নেলন গহৃীি সবসিন্ন  ম ষিূসের প্রিঙ্গ িুলে ধলরন। িাোিাসে মজুজববে ষ উিেলে গহৃহীন 

িূসমহীন মানুলের ঘরবাসড় শঘােণা শেওোর ির িমালজর সবসিন্ন স্তলরর মানুলের এসগলে 

আিার প্রিঙ্গ িুলে ধলরন। 

সিসন বলেন, ‘যার ঘর নাই বাসড় নাই িাল   ুটিালি িড়লি হে। রাস্তার িালে, শরেোইলনর 

িালে বা সবসিন্ন জােগাে ঝড় বটৃি বােো িবস েু মাোে সনলে োল  জীবনযািন  রলি হে। 

শি যখন এ টা ঘর িাে, িার জীবনটাই বেলে যাে।’ 

সিসন বলেন, ‘জাসির সিিা শেলেসেলেন েুুঃখী মানুলের মুলখ হাসি শ াটালি। এ টা ঘর যখন 

িাে, যখন মানুলের সিিলর শয আনন্দ, িার মুলখ শয হাসি, এর শেল  বড় িাওো শিা আর 

স েু না। আসম মলন  লর  সর এর শেল  বড় িাওো আর স েু না।’ 

প্রধানমন্ত্রী এই  ম ষিূসের িলঙ্গ িম্পকৃ্ত ি েল  আেসর িার িলঙ্গ  াজ  রাে ধনেবাে 

জানান। সিসন বলেন, ‘মানুলের জনে মানুে। মানুলের জনে মানুলের  েোলণ  াজ, এটটই শিা 

িব শেল  বড়  ো।’ 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, ‘আমরা েেে সির  লরসে শয বাাংোলেেল  আমরা 

োসরদ্র্েমুক্ত  রব। োসরদ্র্েমুক্ত  রলি হলে আসম মলন  সর িবলেলে বড় ের ার, আসম মলন 

 সর এ টা হলে। আমরা জাসির সিিার িোঙ্কল  অনুিরণ  লরই সেোল  গুরুত্ব 

সেলেসে।’ 

িার িাোিাসে গহৃহীন-িূসমহীন মানুেল  ঘরবাসড়  লর শেওোর  ো িুলে ধলর প্রধানমন্ত্রী 

বলেন, ‘আমরা আজল  আশ্রেলণর মাধেলম এবাং অনোনে  ম ষিূসের মাধেলম গহৃহীন 



মানুেল  ঘরবাসড় তিসর  লর সেজে। যালি মানুে ঘর িালব শিই িলঙ্গ িালেরল  স েু শেসনাং 

শেওো হে, ঋণ শেওো হে এবাং নগে টা া শেওো হে, িাল  খােে িহােিা শেওো হে। শযন 

িালোিালব মানুে বা াঁেলি িালর, স েু  লর শখলি িালর। িরমুখালিেী না হলি হে। শি শযন 

সনলজর জীবনটাল  সনলজই গলড় িুেলি িালর। বজস্তবাসিরাও িার সনজ গ্রালম স লর শগলে 

শিখালনও এ টা  ান্ড এবাং প্র ল্প আমরা সনলেসেোম, ঘলর শ রা  ম ষিূসে। সনলজর গ্রালম 

শগলে শিখালন ঘরবাসড়, েে মালির জনে সিজজএল র মাধেলম সবনা িেিাে খালেের বেবিা 

 রা, িার ঋলণর বেবিা  রা অে ষোৎ িুনব ষািলনর বেবিা আমরা  লর শেব।’ 

‘ঢা া েহলর আামলের শয বজস্তবািী আলে। িারা বজস্তলি শয অস্বািে র িসরলবলে োল  এবাং 

শয িাড়া সেলেই যখন ো লব িখন িােিালব ো ু । আমরা িাই বজস্তবাসির জনে িাড়াে 

ো াে জনে ফ্ল্োট সনম ষাণ  লর সেজে। িালের িাড়া সেলেই ো লি হলব। শয টা াটা িারা 

িাড়া শেে এ টা বজস্তর ঘলরর জনে টি  শিই টা াটাই িারা িাড়া শেলব স েু িারা ো লব 

এ টু িালো িসরলবলে। শি প্র ল্পটাও আমরা সনলেসে, খুব সেগসগরই িুনব ষািন েুরু  লর 

শেব।’ 

‘এিালবই িমালজর এল বালর সনম্মস্তলর িলড় ো া মানুেগুলো িালেরল  শটলন শিাো 

িালেরল  মালন অেিুষজক্ত  রা, মূে জনগলণর িলঙ্গ। শিটাই আমরা  লর যাজে, এটটই 

আমালের েেে। অে ষোৎ অে ষননসি  নীসিমাোে আমালের প্রেম  াজ হলে এল বালর গ্রাম 

িয ষাে িয ষে িৃণমূে মানুলের  ালে শি ৌঁলে যাওো। অে ষ িাংগ্রহ  রা জীবন জীসব ার বেবিা 

 রা, িালের বািিান সেো সেস ৎিা স্বালিের বেবিা  রা এই নীসিমাোটটই হলে আমালের 

আওোমী েীলগর নীসি। এটটই আমালের জাসির সিিা সেো সেলেলেন এবাং শিই নীসিমাো 

সনলেই আমরা  াজ  লর যাজে।’ 

‘যার েুি েটা িালে এলেলের মানুে। আমালের িমাজ। িমালজ এল বালর হিেসরদ্র্ 

মানুে িারা স েু আলস্ত আলস্ত সনলজর িালে ো াঁড়ালি সেখলে, উলি আিলে এবাং শিটটই 

আমালের েেে’ বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 

িারাবাাংো/এনআর/এল  

 

 



 

 

 ঢাকা    ররাববার, ২০ জনু ২০২১ 

আমরা চাই বাাংলাদেদের রকাদনা মানুষ গহৃহীন 

থাকদব না: প্রধানমন্ত্রী 

 অমরেশ োয় 
রাঙু্গননয়া (চট্টগ্রাম) রথদক 

  
       

 

প্রধানমন্ত্রী রেখ হানিনা - ফাইল ছনব 
প্রধানমন্ত্রী রেখ হানিনা বদলদছন, বাাংলাদেদে রকাদনা মানুষ যাদে গহৃহীন বা আশ্রয়হীন না থাদক 

ো ননশ্চিে করাই োর িরকাদরর লক্ষ্য। 

মুশ্চজববষ ষ উপলদক্ষ্ প্রধানমন্ত্রী কেৃষক ভূনমহীন ও গহৃহীন পনরবারদক জনম ও গহৃ প্রোন 

কায ষক্রদমর নিেীয় পয ষাদয় আরও ৫৩ হাজার ৩৪০ ভূনমহীন ও গহৃহীন পনরবারদক নবনামূদলয েইু 

েেক জনমিহ রিনমপাকা ঘর প্রোন কায ষক্রদমর উদিাধন উপলদক্ষ্ ররাববার িকাদল আদয়াশ্চজে 

এক অনষু্ঠাদন নেনন একথা বদলন। 

এর আদগ এই প্রকদের প্রথম পয ষাদয় গে জানয়ুানরদে প্রায় ৭০ হাজার পনরবারদক ঘর রেওয়া 

হদয়দছ। 

ররাববার নভনিও কনফাদরদের মাধযদম গণভবন রথদক অনষু্ঠাদন রযাগ নেদয় প্রধানমন্ত্রী বদলন, 'রয 



স্বপ্ন ননদয় জানের নপো বাাংলাদেে স্বাধীন কদর রগদছন... োর িষৃ্ট বাাংলাদেদে একটি মানুষও 

গহৃহীন থাকদব না। এিাই আমার লক্ষ্য। আমরা চাই বাাংলাদেদের রকাদনা মানুষ গহৃহীন থাকদব না, 

আশ্রয়হীন থাকদব না। অন্তে এিুকু করদল আমার বাবার আত্মা োনন্ত পাদব।' 

কদরানাভাইরাি রমাকানবলায় আবারও স্বাস্থ্যনবনধ রমদন চলার জনয রেেবািীর প্রনে আহ্বান 

জাননদয় নেনন বদলন, 'কদরানার প্রভাব রেষ হদয় যাদে না। আমরা কদরানার টিকা এদননছ, আরও 

আনদবা। স্বাস্থ্যিুরক্ষ্া নবনধ রযন রকউ লঙ্ঘন না কদর। িবাই মাস্ক পরদবন, িামাশ্চজক েরূত্ব বজায় 

রাখদবন। আমরা অদনকদকই হানরদয়দছ। আর রকাদনা নপ্রয়জনদক হারাদে চাই না। ননদজ ভালু 

থাকুন, আদরকজনদক িরুক্ষ্া নেন।' 

 



 

 

প্রধানমন্ত্রীর উপহাররর ঘর পপল আরও ৫৩ হাজার 

ভূমমহীন পমরবার 
নিজস্ব প্রনিবেদক: পরাববার, ২০ জনু ২০২১ 

 

আশ্রয়ণ-২ প্রকরের আওতায় মিতীয় পর্ যারয় ৫৩ হাজার ৩৪০ পমরবাররক দইু শতক জমমর 

মামলকানাসহ পসমমপাকা ঘর উপহার মদরলন প্রধানমন্ত্রী পশখ হামসনা। আজ পরাববার সকারল 

গণভবন পেরক মভমিও কনফারররের মাধযরম সারারদরশর ৪৫৯টি উপরজলায় ভূমমহীন ও গহৃহীন 

এসব মানুষরদর হারত জমমর দমলল ও ঘররর চামব তুরল পদন মতমন। 

এসময় প্রধানমন্ত্রী বরলন, ‘কররানার কাররণ আমম পর্রহতু পর্রত পামরমন। আমার পক্ষ পেরক স্থানীয় 

সংসদ সদসয, মিমস এবং ইউএনও জমমর দমলল ও ঘররর চামব তুরল পদরবন।’ 

পদরশর ৪৫৯টি উপরজলা প্রান্ত পেরক ভাচুযয়ামল রু্ক্ত হরয় প্রধানমন্ত্রীর উপমস্থমতরত তার প্রমতমনমধ 

মহরসরব উপরজলা মনব যাহী কম যকতযার (ইউএনও) হাত পেরক জমমর দমলল ও ঘররর চামব বুরে পনন 



মিন্নমূল এসব পমরবার। দমলরল জমমর মামলকানা স্বামী ও স্ত্রীর পর্ৌে নারম করর পদয়া হরয়রি। তারদর 

নারম স্থায়ী দমলরলর পাশাপামশ নামজামর করর খাজনা দামখলাও পদওয়া হরয়রি। 

এমদরক, পসমমপাকা ঘরর আরি দুটি রুম, একটি বড় বারান্দা, রান্নাঘর ও িয়রলি। পাশাপামশ সুরপয় 

পামন ও মবদুযৎ বযবস্থাও আরি। এ িাড়াও আত্মমনভযরশীল কররত ওইসব পমরবাররর সদসযরদর জনয 

কম যসংস্থারনর জনয নানা ধররনর প্রমশক্ষণও পদওয়া হরব বরল জানারনা হরয়রি। 

মুজজববরষ য ‘বাংলারদরশর একজন মানষুও গহৃহীন োকরব না’-প্রধানমন্ত্রীর এমন মসদ্ধারন্তর 

আরলারক পদরশর সব ভূমমহীন ও গহৃহীন পমরবাররক জমম এবং গহৃ প্রদান কার্ যক্রম চলমান ররয়রি। 

তারই অংশ মহরসরব এ বিররর ২৩ জানুয়ামর প্রেম পর্ যারয় মিকক্ষমবমশষ্ট পসমমপাকা বামড় ও বযারারক 

৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমমহীন ও গহৃহীন পমরবাররক মবনামূরলয জমমসহ গহৃ প্রদান করররিন 

প্রধানমন্ত্রী। আজরকর আশ্রয়রণর মধয মদরয় গত িয় মারস পমাি এক লাখ ২৩ হাজার ২৪৪টি 

পমরবাররক ভূমমহীন ও গহৃ প্রদান করা হরয়রি। 

এ িাড়া গত বির প্রধানমন্ত্রীর আহ্বারন সাড়া মদরয় সরকাররর মসমনয়র সমচব ও সমচবরা তারদর মনজস্ব 

অে যায়রন ১৬০টি পমরবাররক মিকক্ষমবমশষ্ট পসমমপাকা গহৃমনম যাণ করর মদরয়রিন। তারও আরগ 

জলবায়ু উিাসু্ত পমরবাররক বহুতল ভবরন একটি করর ফ্ল্যাি প্রদারনর মাধযরম এ পর্ যন্ত চার হাজার 

৪০৯টি পমরবাররক খুরুশকুল মবরশষ আশ্রয়ণ প্রকরের আওতায় আনা হরয়রি। 

প্রসঙ্গত, চলমত বিররর মিরসম্বররর মরধয আরও এক লাখ ভূমমহীন ও গহৃহীন পমরবাররক জমমসহ 

পসমমপাকা ঘর প্রদারনর লক্ষযমাত্রা মনধ যারণ করা হরয়রি। এভারব পদরশর সব মানুরষর জনয স্থায়ী 

আবাসরনর বরন্দাবস্ত কররব সরকার। 

 



 

রবিিার, ২০ জনু, ২০২১, ৬ আষাঢ়, ১৪২৮ 

 

ঘর পেলেন ৫৩ হাজার ৩৪০ েবরিার, প ালের 

প ালে স্বপ্ন হালে (বিবিও) 

 ঝে ণা মবন, শ্রীমঙ্গে (পমৌেিীিাজার) পেল  

 

প্র াবিত: জনু ২০, ২০২১   

প্রধানমন্ত্রী পিে হাবেনার উেহার। ফাইে ছবি 

ফজেু বমযা, জহুর আেী,  ম্পা ের ার, আলেছা পিগলমর জীিলনর গল্পগুলো এ  না হলেও 

দুুঃে গা াঁো প্রায এ ই। ঘর পনই, িাব়ি পনই। আশ্রযহীন জীিন। মূেযহীন ওই জীিলন বছে না 



প ালনা বনশ্চযতা। মুজজি িলষ ণ প্রধানমন্ত্রী পিে হাবেনার অতযন্ত মূেযিান উেহার পেলয 

আজ তারা বনলজলদর মূেয বদলত বেলেলছন। আজ ঈদ নয, তিুও তালদর প ালে মুলে ঈলদর 

আনন্দ। হালত পেন ঈলদর  া াঁদ। প উ প উ িেলছন, ঈলদর প লযও অলন  পিবি। এমন 

আনন্দ জীিলন আলেবন। আবশ্রত িব্দটি জীিন পেল  হাবরলয পগলছ ব রতলর। প উ আর 

ঘা়ি ধাক্কা বদলয েবরলয পদযার োহে োলি না। এেন তারা প্রলতযল ই দুই িত  জাযগার 

গবি ণত মাবে । িারান্দােহ দুই রুম, এ  িােরুম, এ টি রান্নাঘর। রলযলছ আধুবন  েুলোগ-

েুবিধা। বিদুযৎ, োনীয জলের েুবিধা। 

রবিিার (২০ জনু) তালদর হালত তুলে পদওযা হলযলছ তালদর স্বপ্নলোল র  াবি। প্রেম েে ণালয 

 েবত িছলরর ২১ জানুযাবর ৬৯ হাজার ৯০৪ টি েবরিারল  জবমেহ গহৃ হস্তান্তর  লরন 

প্রধানমন্ত্রী পিে হাবেনা। আজ বিতীয েে ণালয ৫৩ হাজার ৩৪০ েবরিারল  জবমেহ গহৃ 

প্রদান  াে ণক্রলমর িুি উলিাধন  লরলছন বতবন। 

ইলতামলধয ১৯৯৭ োে পেল  ২০২১ েে ণন্ত ৩ োে ৭৩ হাজার ৫ি ৬২ টি েবরিারল  

েুনি ণােন  রা হলযলছ। প্রধানমন্ত্রীর বনলদণিনা িাস্তিাযলন েে ণাযক্রলম পদলির ে ে িূবমহীন 

গহৃহীন েবরিারল  জবম ও গহৃ প্রদান  রা হলি। জাবতর বেতার স্বলপ্নর পোনার িাাংো 

বিবনম ণালে েলে েুধামুক্ত দাবরদ্র্যমুক্ত ও উন্নত েমদৃ্ধ িাাংোলদি গল়ি পতাোয পিে হাবেনার 

এই উলদযাগ। 

এবদল , শ্রীমঙ্গলের মাইজবদহী গ্রালম ৩০০ িূবমহীন গহৃহীন েবরিারল  েুনি ণােন  রা 

হলযলছ। আজ ঘর পেলেন ১৬০ েবরিার। 

 



ররোববোর ● ২০ জনু ২০২১ ● ৬ আষোঢ় ১৪২৮

 
 

ক্ষমতা ভ াগের নয়, মানুষগে  াগ া রাখাটাই বড়: 

প্রধানমন্ত্রী ভেখ হাসিনা 
 

ননজস্ব প্রনিববদক 
Published : Sunday, 20 June, 2021  
 

প্রধোনমন্ত্রী রেখ হোনিনো ববেবেন, ক্ষমিোয় রেবক ননবজ খোব, ননবজ ভোবেো েোকব; এটো নয়। ক্ষমিো 

আমোবদর কোবে রভোবের নবষয় নয়। কীভোবব মোনুষবক ভোবেো রোখো যোয়, রিটোই হবেো বড়। একটট ঘর 



রেবয় দুুঃখী মোনুবষর মুবখ রয হোনি, এটোই জীববনর বড় েোওয়ো। মোনুবষর জনয মোনুষ, এটোই রিো িব 

রেবক বড় কেো।’ আজ রনববোর (২০ জনু) েণভবন রেবক নভনিও কনফোবরবের মোধযবম িোরোবদবে 

৫৩ হোজোর ৩৪০ ভূনমহীন ও েহৃহীন েনরবোরবক জনমর মোনেকোনোিহ বোনড় হস্তোন্তর অনুষ্ঠোবন নিনন 

এিব কেো ববেন। অনষু্ঠোবন প্রধোনমন্ত্রীর কোয যোেয় প্রোন্ত রেবক আশ্রয়ণ প্রকবের কম যকিযো, 

কুনড়গ্রোবমর িদর, রেরেুবরর ঝিনোইেোনি, চট্টগ্রোবমর রোঙু্গননয়ো ও রমৌেভীবোজোবরর শ্রীমঙ্গে 

উেবজেো প্রেোিন ও িুনবধোবভোেীরো িরোিনর যুক্ত নেবেন। এেোড়ো রদবের আরও ৪৫৯টট উেবজেো 

রেবক ভোচচ যয়োনে যুক্ত হয়। উববোধনী অনুষ্ঠোবন প্রধোনমন্ত্রী রেখ হোনিনো ববেন, ‘আমরো এ েয যন্ত ৪ েোখ 

৪২ হোজোর ৬০৮ েনরবোরবক বোনড় ননম যোণ কবর নদবয়নে। এরমবধয উবেখবযোেয জেবোয়ু উবোস্তচ  

েুনব যোিবন কক্সবোজোবর খুরুেকুে নববেষ আশ্রয়ণ প্রকে ও আশ্রয়ণ-২ প্রকে। িনচবরোও িোবদর 

ননজস্ব অে যোয়বন ১৬০টট েনরবোরবক ঘর কবর নদবয়বেন। েুনেেিহ নবনভন্ন বোনহনী ও নবনভন্ন িংস্থো এ 

কোবজ এনেবয় এবিবেন।’ িরকোরপ্রধোন ববেন, ‘আমরো েক্ষয নস্থর কবরনে- বোংেোবদেবক 

দোনরদ্র্যমুক্ত করব। এ জনয নেক্ষোবক েরুুত্ব নদবয়নে, কনমউননটট নিননবকর মোধযবম মোনুবষর 

রদোরবেোড়োয় স্বোস্থযবিবো রেৌৌঁবে নদবয়নে, মো ও নেেুর স্বোস্থয িুরক্ষো ননঝিি কবরনে, খোদয ননরোেত্তো 

ননঝিি করো এবং েহৃহীন মোনুষবক বোনড় তিনর কবর নদঝি। বঝস্তবোিীর জনয ঢোকোয় ভোড়োয় েোকোর 

জনয ফ্ল্যোট কবর নদঝি। অে যনননিক নীনিমোেোয় আমরো িৃণমূেবক অগ্রোনধকোর নদঝি। গ্রোমেয যোবয় 

মোনুবষর কোবে রেৌৌঁবে যোওয়ো, িোবদর খোদয, নেক্ষো ও বোিস্থোন ননঝিি করো এবং িৃণমূে মোনুবষর 

জীবন-জীনবকো ননঝিি করনে।’ 

রেখ হোনিনো আবরো ববেন,  রযখোবন জনম েোব নো, এ িহনবে রেবক জনম নকবন রদব, ঘবর কবর রদব। 

আমরো চোঝি, বোংেোবদবের রকোবনো মোনষু রযন েহৃহীন নো েোবক। রকোেোও রকউ েহৃহীন েোকবে 

আমোবদর জোনোববন। আমরো িোবদর বোনড় কবর রদব। আনম মবন কনর- এবিোটচ কু করবি েোরবে 

আবোর বোবোর (জোনির নেিো বঙ্গবনু্ধ রেখ মুঝজবুর রহমোন) আত্মোটো েোনন্ত েোবব। 

প্রধোনমন্ত্রী ববেন, ‘আনম েুবরো বোংেোবদে ঘুবরনে, গ্রোম-েবে, মোবে-ঘোবট। রকোেোয় কী িমিযো জোনন। 

আওয়োমী েীে অনধকোর ননবয় কোজ কবর। জোনির নেিো মোনবুষর রমৌনেক অনধকোর প্রনিষ্ঠোয় েরুুত্ব 

নদবয়বেন। িোর েদোঙ্ক অনুিরণ কবরই আমরো এনেবয় যোঝি। 

কবরোনো প্রিবঙ্গ প্রধোনমন্ত্রী ববেন, কবরোনোভোইরোবির প্রভোব রেষ হবি নো। টটকো ননবয় আিনে, 

আরও আনব। এরমবধয নকন্তচ  িবোর স্বোস্থযিুরক্ষো নবনধ রমবন চেো; হোিবধোয়ো, মোস্ক েরো ও িোমোঝজক 

দরূত্ব রমবন চেো দরকোর। ননবজ ভোবেো েোকববন, অনযবক ভোবেো েোকবি িহবযোনেিো 

করববন। প্রিঙ্গি, আশ্রয়বণর রদওয়ো জনমর দনেবে মোনেকোনো স্বোমী ও স্ত্রীর রযৌে নোবম কবর রদয়ো 

হবয়বে। িোবদর নোবম স্থোয়ী দনেবের েোেোেোনে নোমজোনর কবর খোজনো দোনখেোও রদওয়ো হবয়বে। 

রিনমেোকো এিব বোনড়বি আবে দু’টট রুম, একটট বড় বরোন্দো, রোন্নো ঘর ও টয়বেট। েোেোেোনে িুবেয় 

েোনন ও নবদযুৎ বযবস্থোও আবে। এেোড়োও আত্মননভযরেীে করবি ওইিব েনরবোবরর িদিযবদর জনয 

কম যিংস্থোবনর জনয নোনো ধরবনর প্রনেক্ষণও রবয়বে। 

মুঝজবববষ য ‘বোংেোবদবের একজন মোনষুও েহৃহীন েোকবব নো’ প্রধোনমন্ত্রীর এমন নিদ্ধোবন্তর 

আবেোবক রদবের িব ভূনমহীন ও েহৃহীন েনরবোরবক জনম এবং েহৃ প্রদোন কোয যক্রম চেমোন রবয়বে। 

এ বেবরর ২৩ জোনুয়োনর প্রেম েয যোবয় নব-কক্ষনবনেষ্ট রিনমেোকো বোনড় ও বযোরোবক ৬৯ হোজোর ৯০৪টট 

ভূনমহীন ও েহৃহীন েনরবোরবক নবনোমূবেয জনমিহ েহৃ প্রদোন কবরবেন প্রধোনমন্ত্রী। আজবকর 

আশ্রয়বণর মধয নদবয় েি েয়মোবি রমোট এক েক্ষ ২৩ হোজোর ২৪৪ েনরবোরবক ভূনমহীন ও েহৃ প্রদোন 

করো হবয়বে। চেনি বেবরর নিবিম্ববরর মবধয আরও এক েোখ ভূনমহীন ও েহৃহীন েনরবোরবক 

জনমিহ রিনমেোকো ঘর প্রদোবনর েক্ষযমোত্রো ধোয য করো হবয়বে।  
 



 

প্রধানমন্ত্রীর উপহাররর ঘর পপল আরও ৫৩ হাজার ভূমমহীন 

পমরবার 
মনজস্ব প্রমিরবদক 

২০ জনু ২০২১ ১২:০৫  

    

 

আশ্রয়ণ-২ প্রকরের আওিায় মিিীয় পর্ যারয় ৫৩ হাজার ৩৪০ পমরবাররক দুই শিক 

জমমর মামলকানাসহ পসমমপাকা ঘর উপহার মদরলন প্রধানমন্ত্রী পশখ হামসনা। আজ 

পরাববার সকারল গণভবন পেরক মভমিও কনফারররের মাধযরম সারারদরশর ৪৫৯টি 

উপরজলায় ভূমমহীন ও গহৃহীন এসব মানুষরদর হারি জমমর দমলল ও ঘররর চামব িুরল 

পদন মিমন। 

এসময় প্রধানমন্ত্রী বরলন, ‘কররানার কাররণ আমম পর্রহিু পর্রি পামরমন। আমার পক্ষ 

পেরক স্থানীয় সংসদ সদসয, মিমস এবং ইউএনও জমমর দমলল ও ঘররর চামব িুরল পদরবন।’ 



পদরশর ৪৫৯টি উপরজলা প্রান্ত পেরক ভাচুযয়ামল র্ুক্ত হরয় প্রধানমন্ত্রীর উপমস্থমিরি িার 

প্রমিমনমধ মহরসরব উপরজলা মনব যাহী কম যকিযার (ইউএনও) হাি পেরক জমমর দমলল ও 

ঘররর চামব বুরে পনন মিন্নমূল এসব পমরবার। দমলরল জমমর মামলকানা স্বামী ও স্ত্রীর পর্ৌে 

নারম করর পদয়া হরয়রি। িারদর নারম স্থায়ী দমলরলর পাশাপামশ নামজামর করর খাজনা 

দামখলাও পদওয়া হরয়রি। 

এমদরক, পসমমপাকা ঘরর আরি দুটি রুম, একটি বড় বারান্দা, রান্নাঘর ও িয়রলি। 

পাশাপামশ সুরপয় পামন ও মবদুযৎ বযবস্থাও আরি। এ িাড়াও আত্মমনভযরশীল কররি ওইসব 

পমরবাররর সদসযরদর জনয কম যসংস্থারনর জনয নানা ধররনর প্রমশক্ষণও পদওয়া হরব বরল 

জানারনা হরয়রি। 

মুজজববরষ য ‘বাংলারদরশর একজন মানুষও গহৃহীন োকরব না’-প্রধানমন্ত্রীর এমন 

মসদ্ধারন্তর আরলারক পদরশর সব ভূমমহীন ও গহৃহীন পমরবাররক জমম এবং গহৃ প্রদান 

কার্ যক্রম চলমান ররয়রি। িারই অংশ মহরসরব এ বিররর ২৩ জানুয়ামর প্রেম পর্ যারয় 

মিকক্ষমবমশষ্ট পসমমপাকা বামড় ও বযারারক ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমমহীন ও গহৃহীন 

পমরবাররক মবনামূরলয জমমসহ গহৃ প্রদান করররিন প্রধানমন্ত্রী। আজরকর আশ্রয়রণর 

মধয মদরয় গি িয় মারস পমাি এক লাখ ২৩ হাজার ২৪৪টি পমরবাররক ভূমমহীন ও গৃহ 

প্রদান করা হরয়রি। 

এ িাড়া গি বির প্রধানমন্ত্রীর আহ্বারন সাড়া মদরয় সরকাররর মসমনয়র সমচব ও সমচবরা 

িারদর মনজস্ব অে যায়রন ১৬০টি পমরবাররক মিকক্ষমবমশষ্ট পসমমপাকা গহৃমনম যাণ করর 

মদরয়রিন। িারও আরগ জলবায়ু উিাসু্ত পমরবাররক বহুিল ভবরন একটি করর ফ্ল্যাি 

প্রদারনর মাধযরম এ পর্ যন্ত চার হাজার ৪০৯টি পমরবাররক খুরুশকুল মবরশষ আশ্রয়ণ 

প্রকরের আওিায় আনা হরয়রি। 

প্রসঙ্গি, চলমি বিররর মিরসম্বররর মরধয আরও এক লাখ ভূমমহীন ও গহৃহীন পমরবাররক 

জমমসহ পসমমপাকা ঘর প্রদারনর লক্ষযমাত্রা মনধ যারণ করা হরয়রি। এভারব পদরশর সব 

মানুরষর জনয স্থায়ী আবাসরনর বরন্দাবস্ত কররব সরকার। 

 



 

 
 

প্রকাশ : ২০ জনু, ২০২১ 

গলাচিপায় ঘর পপল ৫০০ ভূচিহীন ও গৃহহীন 

পচরবার 

গলাচিপা প্রচিচনচি 

 

 

মুজজব জন্মশতবার্ষ িকী উপলক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকক্ষের আওতায় সারাক্ষেক্ষশ ৫৩ হাজার ৩৪০টি 

ভূর্মহীন ও গহৃহীন পর্রবারক্ষক জর্মসহ নতুন ঘর উপহার র্েক্ষয়ক্ষে সরকার। রর্ববার সকাল ১০িায় 

প্রধানমন্ত্রী শশখ হার্সনা গণভবন শেক্ষক র্ভর্িও কনফাক্ষরক্ষের মাধযক্ষম ভূর্মহীন ও গহৃহীনক্ষের মাক্ষে 

েুই শতক জর্মসহ শসর্মপাকা নতুন ঘর শেয়ার কার্ িক্রক্ষমর উক্ষবাধন কক্ষরন। এর মক্ষধয পিুয়াখালীর 

গলার্িপায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর শপল ৫০০ গহৃহীন পর্রবার। 

 



এ সময় প্রধানমন্ত্রীর র্ভর্িও কনফাক্ষরক্ষের মাধযক্ষম উক্ষবাধন অনুষ্ঠাক্ষনর সাক্ষে রু্ক্ত শেক্ষক গলার্িপা 

উপক্ষজলা পর্রষে র্মলনায়তক্ষন উপক্ষজলা র্নব িাহী অর্ফসার আর্শষ কুমাক্ষরর সভাপর্তক্ষে অনটুষ্ঠত 

অনুষ্ঠাক্ষন প্রধান অর্তর্ে র্েক্ষলন পিুয়াখালী-৩ আসক্ষনর সংসে সেসয এসএম শাহজাো। র্বক্ষশষ 

অর্তর্ে র্েক্ষলন উপক্ষজলা পর্রষে শিয়ারমযান মুহম্মে সার্হন, শপৌর শময়র আহসানলু হক তুর্হন, 

উপক্ষজলা আওয়ামী লীগ সভাপর্ত অধযাপক সক্ষতাষ শে, সাধারণ সম্পােক বীর মুজক্তক্ষর্াদ্ধা শগালাম 

শমাস্তফা টিক্ষিা, উপক্ষজলা ভাইস শিয়ারমযান শমা. র্নজাম উজিন ও নারী ভাইস শিয়ারমযান ওয়ানা 

মাজজিয়া র্নতু। 

এোড়াও অনষু্ঠাক্ষন সরকার্র-শবসরকার্র কম িকতিা, মজুক্তক্ষর্াদ্ধা, জনপ্রর্তর্নর্ধ, আওয়ামী লীগ 

শনতাকমী, গণমাধযমকমীসহ উপকারক্ষভাগীরা উপর্িত র্েক্ষলন। অনুষ্ঠান শশক্ষষ উপক্ষজলা 

প্রশাসক্ষনর আক্ষয়াজক্ষন প্রধান অর্তর্ে এসএম শাহজাো এমর্প ১০০ ভূর্মহীন ও গহৃহীন পর্রবারক্ষক 

জর্মর ের্লল ও িার্ব প্রোন কক্ষরন। 

জানা শগক্ষে, উপক্ষজলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর শপক্ষয়ক্ষে প্রেম পর্ িাক্ষয় ৩৯৩ ও র্বতীয় পর্ িাক্ষয় 

৫০০ শমাি ৮৯৩টি ভূর্মহীন ও গহৃহীন পর্রবার। প্রেম পর্ িাক্ষয়র প্রর্তটি ঘর র্নম িাক্ষণ বরাি ধরা 

হক্ষয়র্েল ১ লাখ ৭১ হাজার ও ১ লাখ ৯০ হাজার  িাকা কক্ষর। র্বতীয় পর্ িাক্ষয়র প্রর্তটি ঘর র্নম িাক্ষণ 

বরাি ধরা হক্ষয়ক্ষে ২ লাখ িাকা। এক্ষত রক্ষয়ক্ষে েু’টি কে, একটি িয়ক্ষলি, রান্নাঘর, কমন শেস ও 

একটি বারান্দা। 
 



 
ঢাকা ২০ জনু ২০২১, ৬ আষাঢ় ১৪২৮ | 

   

 

 

একসঙ্গে স্থায়ী নীড় পেল ৫৩ হাজার অসহায় 

েররবার 
২০ জনু, ২০২১   

 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় গত জানয়ুাররল্পত প্রথম পর্ যাল্পয় প্রায় ৭০ হাজার পররবারল্পক ঘর 

দেওয়ার পর রিতীয় পর্ যাল্পয় একসল্পে আরও প্রায় ৫৩ হাজার ৩৪০টি অসহায় ভূরমহীন ও গহৃহীন 

পররবারল্পক ঘর রেল্পয়ল্পে সরকার। 



দরাববার (২০ জনু) সকাল্পে গণভবন দথল্পক রভরিও কনফাল্পরল্পের মাধ্যল্পম সারাল্পেল্পের ৪৫৯টি 

উপল্পজোয় ভূরমহীন ও গহৃহীন এসব মানুষল্পের হাল্পত জরমর েরেে ও ঘল্পরর চারব তুল্পে দেন 

প্রধ্ানমন্ত্রী দেখ হারসনা। 

এসময় প্রধ্ানমন্ত্রী বল্পেন, কল্পরানার কারল্পণ আরম দর্ল্পহতু দর্ল্পত পারররন। আমার পক্ষ দথল্পক স্থানীয় 

সংসে সেসয, রিরস এবং ইউএনও জরমর েরেে ও ঘল্পরর চারব তুল্পে দেল্পবন। 

দেল্পের ৪৫৯টি উপল্পজো প্রান্ত দথল্পক ভাচুযয়ারে রু্ক্ত হল্পয় প্রধ্ানমন্ত্রীর উপরস্থরতল্পত তার প্ররতরনরধ্ 

রহল্পসল্পব উপল্পজো রনব যাহী কম যকতযার হাত দথল্পক জরমর েরেে ও ঘল্পরর চারব বুল্পে দনন রেন্নমূে এসব 

পররবার। েরেল্পে জরমর মারেকানা স্বামী ও স্ত্রীর দর্ৌথ নাল্পম কল্পর দেয়া হল্পয়ল্পে। তাল্পের নাল্পম স্থায়ী 

েরেল্পের পাোপারে নামজারর কল্পর খাজনা োরখোও দেয়া হল্পয়ল্পে। 

এরেল্পক, দসরমপাকা ঘল্পর আল্পে েুটি রুম, একটি বড় বারান্দা, রান্নাঘর ও িয়ল্পেি। পাোপারে সুল্পপয় 

পারন ও রবেুযৎ বযবস্থাও আল্পে। এ োড়াও আত্মরনভযরেীে করল্পত ওইসব পররবাল্পরর সেসযল্পের জনয 

কম যসংস্থাল্পনর জনয নানা ধ্রল্পনর প্ররেক্ষণও দেয়া হল্পব বল্পে জানাল্পনা হল্পয়ল্পে। 

 



 

আজ প্রধানমন্ত্রীর উপহার জমমসহ ঘর পাচ্ছেন আরও ৫৩ 

হাজার পমর 

  আপডেট 20 জনু, ২০২১ 

 

 
 
 

মুজজব বডষ ের উপহার হহডেডব েরকাডরর পক্ষ থডক হবনামূডযে জহমেহ ঘর পাডেন আরও 

৫৩ হাজার ৩৪০টট পহরবার। আজ ররাববার হিহেও কনফাডরডের মাধ্েডম প্রধ্ানমন্ত্রী রেখ 

হাহেনা এেব ঘডরর চাহব হস্তান্তর করডবন। েকাডয প্রধ্ানমন্ত্রীর কার্ োযডে এক েংবাদ 

েডেযডন প্রধ্ানমন্ত্রীর মুখে েহচব। মুখে েহচব জানান, ২ আগামী হেডেম্বডরর মডধ্ে আরও ১ 

যাখ পহরবারডক হবনামূডযেজহমেহ ঘর রদো হডব। হবনামূডযে জহমেহ ঘর পাডেন আরও 

৫৩ হাজার পহরবার। 

প্রেঙ্গত, প্রধ্ানমন্ত্রীর কার্ োযডের আশ্রেন প্রকল্প-২ এর অধ্ীডন হিতীে ধ্াডপ চযহত মাডে 

আধ্া-পাকা বাহি পাডেন আডরা ৫৩ হাজার ৪৩৪টট গৃহহীন ও িূহমহীন পহরবার। এর আডগ 

প্রথম ধ্াডপ গত জানুোহর মাডে মুজজববডষ ে প্রধ্ানমন্ত্রী রেখ হাহেনার উপহার হহডেডব বাহি 

রপডেডেন প্রাে ৭০ হাজার গহৃহীন ও িূহমহীন পহরবার। এর মডধ্ে ঢাকা হবিাডগ ৭ হাজার 



২৮০টট, মেমনহেংহ হবিাডগ ২ হাজার ৫১২টট, চট্টগ্রাম হবিাডগ ১০ হাজার ৫৬২টট, রংপুর 

হবিাডগ ১২ হাজার ৩৯১টট, রাজোহীডত ৭ হাজার ১৭২টট, খুযনা হবিাডগ ৩ হাজার ৯১১টট, 

বহরোয হবিাডগ ৭ হাজার ৬২৭টট এবং হেডযট হবিাডগ ১ হাজার ৯৭৯টট। 

মুজজববষ ে উপযডক্ষে প্রধ্ানমন্ত্রী রেখ হাহেনার উপহার হহডেডব রেরপুডর এবার জহমেহ ঘর 

পাডেন ১৬৭ িুহহহীন-গহৃহীন পহরবার। এ উপযডক্ষ পুডরা জিনাইগাতীজডুি বইডে 

আনডের বনো। রেরপুর রজযা প্রোেডকর কার্ োযে েূত্র জানাে, আজ প্রধ্ানমন্ত্রী রেখ 

হাহেনা আশ্রেণ প্রকল্প-২ এর আওতাে িূহমহীন ও গৃহহীনডদর জনে হনহম েত ‘ক’ রশ্রহণর 

(জহম নাই, ঘর নাই) ৫২ হাজার ৯৪৫টট ঘর প্রদান কার্ েক্রডমর উডিাধ্ন করডবন। 

প্রধ্ানমন্ত্রীর রঘাষণা অনুর্ােী হিতীে পর্ োডে রেরপুর রজযাে ঘর পাডেন ১৬৭ িূহমহীন-

গহৃহীন। এর মডধ্ে েদডর ৩০টট, নাহযতাবািীডত ৫০, নকযাে ৪২, শ্রীবরদীডত ২০ ও 

জিনাইগাতী উপডজযাে ২৫ ঘর রডেডে। হাফহবজডং টটনডেে হনহম েত এেব ঘর প্রহতটট 

হনম োডণ ১ যাখ ৯০ হাজার টাকা কডর রজযাে রমাট বেে হডেডে। প্রহতটট ঘডর হবনামূডযে হবদুেৎ 

েংডর্াগ, টেডযট ও পাহন েরবরডহর বেবস্থা করা হডেডে। এোিা প্রথম পর্ োডে রজযাে ৫ 

রকাটট ৫৫ হাজার টাকা বেডে ২৯১টট পহরবাডরর মাডিও ঘর হস্তান্তর করা হডেডে। 

রজযা প্রোেক আনার কহয মাহবুব বডযন, প্রধ্ানমন্ত্রী রদডের একজন মানুষডকও গহৃহীন 

রাখডবন না। এজনে হতহন িূহমহীন অেহাে মানুডষর পাডে দা াঁহিডেডেন। েরকাডরর এই 

কম েেূহচর মূয উডেেে মানুডষর জীবনমাডনর উন্নেন এবং রকানও মানুষ রর্ন বােগহৃ োিা 

না থাডকন। প্রহতবন্ধী, হিকু্ষক, হরকোচাযক, হদনমজরু, হবধ্বা, গহৃকমীেহ প্রকৃত িূহমহীন ও 

গহৃহীন বাোই কডর তাডদরডকই জহমেহ ঘর রদো হডেডে। 
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দুুঃখী মানুষের মুষখ হাবি ড াটাষনাই বনষজর জীিষন িড় পাওয়া িষল জাবনষয়ষেন 
প্রধানমন্ত্রী ডেখ হাবিনা। বিবন িষলষেন, একটট ঘর ডপষয় দুুঃখী মানুষের মুষখ ডে হাবি 
ডদখষি পাই এর ডেষয় িড় পাওয়া আমার জীিষন আর বকেু ডনই। মানুষের জনয মানুে 
এটাই িি ডেষক িড় কো। 
রবিিার িারাষদষে ৫৩ হাজার ৩৪০ ভূবমহীন ও গহৃহীন পবরিারষক জবমর মাবলকানািহ 
গহৃ প্রদান অনুষ্ঠাষন প্রধানমন্ত্রী এ কো িষলন। প্রধানমন্ত্রী গণভিন ডেষক বভবেও 
কন াষরষের মাধযষম অনুষ্ঠাষন েুক্ত হন। 



 
আশ্রয়ণ-২ প্রকষের আওিায় বিিীয় পে যাষয় প্রবিটট পবরিার দুই েিক জবমিহ 
ডিবমপাকা ঘর উপহার ডপষয়ষে। ডদষের ৪৫৯টট উপষজলা প্রান্ত ডেষক ভােুযয়াবল েুক্ত হষয় 
প্রধানমন্ত্রীর উপবিবিষি িার প্রবিবনবধ বহষিষি উপষজলা বনি যাহী কম যকিযার হাি ডেষক 
জবমর দবলল ও ঘষরর োবি িুষে ডনয় এিি পবরিার। জলিায়ু উিাসু্ত পুনি যািষন 
কক্সিাজাষর খুরুেকুল বিষেে আশ্রয়ণ প্রকে ও আশ্রয়ণ-২ প্রকষের আওিায় আওয়ামী 
লীগ িরকার এ পে যন্ত ৪ লাখ ৪২ হাজার ৬০৮ পবরিারষক গহৃ বনম যাণ কষর বদষয়ষে িষল 
জানান প্রধানমন্ত্রী। 
 
বিবন িষলন, পুষরা িাাংলাষদে আবম ঘুষরবে। গ্রাষম-গষে, মাষে-ঘাষট। আওয়ামী লীগ 
অবধকার বনষয় কাজ কষর। জাবির বপিা মানুষের ডমৌবলক অবধকার প্রবিষ্ঠায় গুরুত্ব 
বদষয়ষেন। িার পদাঙ্ক অনুিরণ কষরই আমরা এবগষয় োচ্ছি। ক্ষমিায় ডেষক মানুষের 
জনয কাজ করষি হষি জাবনষয় প্রধানমন্ত্রী আরও িষলন, ক্ষমিা ডেষক বনষজ খাি, বনষজ 
ভাষলা োকি, এটা নয়। ক্ষমিা আমাষদর কাষে ডভাষগর বিেয় নয়। কীভাষি মানুেষক 
ভাষলা রাখা োয় এটা হষলা িড়। 
 
এিময় প্রধানমন্ত্রী জানান, িবেিরা িাষদর বনজস্ব অে যায়ষন ১৬০টট পবরিারষক ঘর কষর 
বদষয়ষেন। পুবলেিহ বিবভন্ন িাবহনী ও বিবভন্ন িাংিা এ কাষজ এবগষয় এষিষেন। ‘আমরা 
লক্ষয বির কষরবে, িাাংলাষদেষক দাবরদ্রমুক্ত করি। এর জনয বেক্ষাষক গুরুত্ব বদষয়বে, 
কবমউবনটট বিবনষকর মাধযষম মানুষের ডদারষগাড়ায় স্বািযষিিা ডপৌৌঁষে বদষয়বে। মা ও 
বেেুর স্বািয িুরক্ষা বনচ্ছিি কষরবে। খাদয বনরাপত্তা বনচ্ছিষির পাোপাবে গহৃহীন 
মানুেষক ঘরিাবড় তিবর কষর বদচ্ছি।’ 
 
প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, িৃিীয় বলঙ্গ, ডিষদ, গাষরািহ িি িম্প্রদাষয়রও জীিনমান 
উন্নয়ষনও িরকার কাজ করষে। িরকার প্রধান িষলন, িচ্ছস্তিািীর জনয ঢাকায় ভাড়ায় 
োকার জনয ফ্ল্যাট কষর বদচ্ছি। অে যননবিক নীবিমালায় আমরা িৃণমূলষক অগ্রাবধকার 
বদচ্ছি। গ্রাম পে যাষয়র মানুষের কাষে ডপৌৌঁষে োওয়া। িাষদর খাদয, বেক্ষা ও িািিান 
বনচ্ছিি করা। িৃণমূল মানুষের জীিন জীবিকা বনচ্ছিি করবে। ডেখ হাবিনা িষলন, 
ডেখাষন জবম পাি না। এই িহবিল ডেষক জবম বকষন ডদি। ঘষর কষর ডদি। এভাষি আমরা 
োচ্ছি, িাাংলাষদষের ডকাষনা মানুে গহৃহীন োকষি না। ডকাোও ডকউ গহৃহীন োকষল 
আমাষদর জানাষিন। আমরা িাষদর ঘরিাবড় কষর ডদি। আবম মষন কবর, এিটুকু করষল 
আত্মা োবন্ত পাষি। 
 



 
ঢাকা, ররাববার, ২০ জনু ২০২১, ০৬ আষাঢ় ১৪২৮, ০৮ যিলক্বদ ১৪৪২ যিজরী 

 

ক্ষমতা আমাদদর কাদে র াদের যবষয় নয় : প্রধানমন্ত্রী 
অনলাইন ডেস্ক | প্রকাশের সময় : ২০ জনু, ২০২১ 

 

প্রধানমন্ত্রী রেখ িাযিনা বদলদেন, ‘ক্ষমতায় রেদক যনদজ খাব, যনদজ  াদলা োকব; এটা নয়। ক্ষমতা 

আমাদদর কাদে র াদের যবষয় নয়। কী াদব মানষুদক  াদলা রাখা িায়, রিটাই িদলা বড়।’ যতযন 

বদলন, ‘একটট ঘর রেদয় দুুঃখী মানুদষর মুদখ রি িাযি, এটাই জীবদনর বড় োওয়া। মানুদষর জনয 

মানুষ, এটাই রতা িব রেদক বড় কো।’ 

প্রধানমন্ত্রী ররাববার (২০ জনু) েণ বন রেদক য যিও কনফাদরদের মাধযদম িারাদদদে ৫৩ 

িাজার ৩৪০  ূযমিীন ও েিৃিীন েযরবারদক জযমর মাযলকানািি বাযড় িস্তান্তর অনষু্ঠাদন এিব 

কো বদলন। 



অনুষ্ঠাদন প্রধানমন্ত্রীর কাি যালয় প্রান্ত রেদক আশ্রয়ণ প্রকদের কম যকতযা, কুযড়গ্রাদমর িদর, 

রেরেুদরর ঝিনাইোযত, চট্টগ্রাদমর রাঙু্গযনয়া ও রমৌল ীবাজাদরর শ্রীমঙ্গল উেদজলা প্রোিন ও 

িুযবধাদ ােীরা িরািযর িুক্ত যেদলন। এোড়া রদদের আরও ৪৫৯টট উেদজলা রেদক  াচচ যয়াযল িুক্ত 

িয়। 

উদবাধনী অনষু্ঠাদন প্রধানমন্ত্রী রেখ িাযিনা বদলন, ‘আমরা এ েি যন্ত ৪ লাখ ৪২ িাজার ৬০৮ 

েযরবারদক বাযড় যনম যাণ কদর যদদয়যে। এরমদধয উদেখদিােয জলবায়ু উবাস্তচ  েুনব যািদন 

কক্সবাজাদর খুরুেকুল যবদেষ আশ্রয়ণ প্রকে ও আশ্রয়ণ-২ প্রকে। আমাদদর িযচবরাও তাদদর 

যনজস্ব অে যায়দন ১৬০টট েযরবারদক ঘর কদর যদদয়দেন। েযুলেিি যবয ন্ন বাযিনী ও যবয ন্ন িংস্থা 

এ কাদজ এযেদয় এদিদেন।’ 

প্রধানমন্ত্রী বদলন, ‘আমরা লক্ষয যস্থর কদরযে- বাংলাদদেদক দাযরদ্র্যমুক্ত করব। এ জনয যেক্ষাদক 

েুরুত্ব যদদয়যে, কযমউযনটট যিযনদকর মাধযদম মানদুষর রদারদোড়ায় স্বাস্থযদিবা রেৌৌঁদে যদদয়যে, মা 

ও যেেরু স্বাস্থয িুরক্ষা যনঝিত কদরযে, খাদয যনরােত্তা যনঝিত করা এবং েিৃিীন মানুষদক বাযড় 

ততযর কদর যদঝি। বঝস্তবািীর জনয ঢাকায়  াড়ায় োকার জনয ফ্ল্যাট কদর যদঝি।’ 

িরকারপ্রধান বদলন, ‘অে যননযতক নীযতমালায় আমরা তৃণমূলদক অগ্রাযধকার যদঝি। গ্রামেি যাদয় 

মানুদষর কাদে রেৌৌঁদে িাওয়া, তাদদর খাদয, যেক্ষা ও বািস্থান যনঝিত করা এবং তৃণমূল মানুদষর 

জীবন-জীযবকা যনঝিত করযে।’ 

আশ্রয়দণর জনয তিযবল করার কো উদেখ কদর প্রধানমন্ত্রী বদলন, ‘রিখাদন জযম োব না, এ 

তিযবল রেদক জযম যকদন রদব। ঘদর কদর রদব। আমরা চাঝি, বাংলাদদদের রকাদনা মানষু রিন 

েিৃিীন না োদক। রকাোও রকউ েিৃিীন োকদল আমাদদর জানাদবন। আমরা তাদদর বাযড় কদর 

রদব। আযম মদন কযর- এদতাটচ কু করদত োরদল আবার বাবার (জাযতর যেতা বঙ্গবনু্ধ রেখ মঝুজবরু 

রিমান) আত্মাটা োযন্ত োদব।’ 

 

 



 
 

নতুন ঘর পেলেন আরও সালে ৫৩ হাজার 
েররবার 

 

 

ফাইল ছবি (সংগহৃীত)। 

ইত্তেফাক অনলাইন ডেস্ক, ২০ জনু, ২০২১ োলের সময় : ১ রমরনট 

নতুন ঘর পেলেন আরও ৫৩ হাজার ৩৪০টট েররবার। মুজজববলষ ে ভূরমহীন-

গৃহহীন সব অসহায় মানুষলে নতুন ঘর উেহার পেওয়ার পে প্ররতশু্ররত প্রধানমন্ত্রী 

পেখ হারসনা রেলয়লেন, তার আওতায় এসব ঘর রবতরণ েরা হয়। 

রবিিার সকাল সাত্তে ১১টায় গণভিন ডেত্তক বভবেও কনফাত্তরন্সংত্তয়র মাধ্যত্তম বিতীয় 

ধ্াত্তে ভূবমহীন, গহৃহীন এসি েবরিারত্তক বিনামূত্তলয দুই শতক জবমসহ ডসবম োকা ঘর 

প্রদান কার্ যক্রত্তমর উত্তিাধ্ন কত্তরন প্রধ্ানমন্ত্রী ডশখ হাবসনা। 



বেত্তসম্বত্তরর মত্তধ্য আরও ১ লাখ ভূবমহীন ও গহৃহীন েবরিারত্তক বিনামূত্তলয জবমসহ ঘর 

প্রদাত্তনর েবরকল্পনা রত্তয়ত্তছ। মুন্জিিত্তষ যর উেহার বহত্তসত্তি গত ২৩ জানুয়াবর প্রধ্ানমন্ত্রী 

ডশখ হাবসনা একসত্তে ৬৫ হাজার ৪০ জন ভূবমহীন-গহৃহীন মানুষত্তক উেহার বদত্তয়ত্তছন 

স্বত্তের বনজস্ব ঠিকানা। 

 

ফাইল ছবি (সংগহৃীত)। 

‘স্বত্তের স্থায়ী নীে’ ডেত্তয় বিশাল প্রাবি, মুত্তখ আনত্তের হাবস, উচ্ছ্বাস ও আনোশু্রর 

োশাোবশ সারা ডদত্তশর বভকু্ষক, বছন্নমূল, বিধ্িা, বদনমজরু, ডিত্তদ, দবলত, হবরজন, কু্ষদ্র 

নৃত্তগাষ্ঠীসহ র্ুগ র্ুগ ধ্ত্তর ভাসমান হত্তয় চলা গহৃহীন-ভূবমহীন ৬৫ হাজার েবরিাত্তরর প্রায় 

৩ লাখ মানুত্তষর সবতযই এক অনযরকম বদন ডকত্তটত্তছ ডসবদন। 

র্ুত্তগর ের র্ুগ ঠিকানাবিহীন মানুত্তষর স্থায়ী বনিাস প্রাবি উেলত্তক্ষ সারাত্তদত্তশর উেত্তজলা 

প্রান্তগুত্তলাত্ততও বছল রীবতমত্ততা উৎত্তির আত্তমজ, ডদশ জতু্তে িইত্তয় ডগত্তছ আনেধ্ারা। 

প্রেম ের্ যাত্তয় ৬৫ হাজাত্তরর ের বিতীয় ের্ যাত্তয় সারাত্তদত্তশর আরও ৫৩ হাজার ৩৪০ঠট 

ভূবমহীন-গহৃহীন অসহায় মানুষ বিনামূত্তলয োত্তেন একখণ্ড জবমর ওের বনবম যত ‘স্বত্তের 

স্থায়ী নীে, স্বত্তের বনজস্ব ঠিকানা’। 

ইত্তেফাক/এএএম 



 

 ররোববোর, ২০ জনু ২০২১, ৬ আষোঢ় ১৪২৮ 

 

নোচ োচে ৭০০ গহৃহীন পররবোর রপে বোর়ি 
 নোচ োে ( ো াঁপোইনবোবগঞ্জ) প্ররিরনরি 

২০ জনু, ২০২১ 

 

 

 ো াঁপোইনবোবগচঞ্জর নোচ োে উপচজেোয় প্রিোনমন্ত্রী রেখ হোরিনোর উপহোর রহচিচব 

আশ্রয়ন প্রকল্প -২ এর আওিোয় িোরোচেচে ৫৩ হোজোর ৪৩০টি পররবোচরর মোচে রিরিও 

কনফোচরন্স অনুষ্ঠোচন বোর়ির েরেেিহ  োরব হস্তোন্তর কচর এ প্রকচল্পর উচবোিন কচরন। 

এরমচিে নোচ োে উপচজেোয় ৫'েি িুরম ও গহৃহীন পররবোর রপে বোর়ি। 



২০ জনু ররোববোর িকোে িোচ়ি েেিোয় গণিবচন প্রিোনমন্ত্রী রেখ হোরিনো রিরিও 

কনফোচরন্স অনুষ্ঠোচন আশ্রয়ন প্রকল্প -২ এর আওিোয় িূরম ও গহৃহীন পররবোচরর মোচে 

বোর়ির েরেে ও  োরব িুচে রেন । 

এর পরপরই উপচজেো পর্ যোচয় স্থোনীয় প্রেোিচনর আচয়োজচন উপরস্থি িোরেকোিুক্ত 

িূরমহীন পররবোর গুচেোর মোচে বোর়ির েরেে িহ  োরব িুচে রেওয়ো হয় । 

এ েচযে নোচ োে উপচজেো প্রেোিচনর আচয়োজচন হেরুচম উপচজেো রনব যোরহ অরফিোর 

িোরবহো িুেিোনো'র িিোপরিচে িূরম ও গহৃহীন পররবোচরর মোচে বোর়ির েরেে িহ  োরব 

হস্তোন্তর অনুষ্ঠোচন প্রিোন অরিরি রহচিচব উপরস্থি রিচেন, অরিররক্ত রজেো প্রেোিক 

রোজস্ব রেচবন্দ্রনোি ওাঁরোও । রবচেষ অরিরি রহচিচব উপরস্থি রিচেন ,উপচজেো 

র য়োরমেোন আব্দেু কোচের, উপচজেো িহকোরী করমেনোর িূরম খোরেজো রবগম ,নোচ োে 

িোনোর অরফিোর ইন োজয রিরেম ররজো। 

ইউএনও িোরবহো িুেিোনো জোনোন, িরকোচরর র োষণো করো মুজজব বচষ যর উপহোর রহচিচব 

িূরম ও গহৃহীন প্রচিেকটি পররবোরচক ২েিোাংে খোি জরম বচদোবস্ত পূব যক অি যোৎ 'ক' 

রশ্রণী পররবোচরর জনে ২ কয রবরেষ্ট রিরম- পোকো একটি বোর়ি এবাং বোর়ির েরেেিহ  োরব 

িোচের হোচি িুচে রেওয়ো হচে । 

এ উপচজেোয় প্রিম পর্ যোচয় ২'েি পররবোরচক বোর়ির েরেে িহ  োরব রেয়ো হচয়চি এবাং 

রবিীয় পর্ যোচয় ৫'েি পররবোচরর মোচে বোর়ির েরেেিহ  োরব হস্তোন্তর েুরু হে । িীরমি 

িমচয় িোরেকোিুক্ত পররবোরগুচেোর মোচে বোর়ির েরেেিহ  োরব িুচে রেওয়ো হচব । 

এিো়িো িৃণমূচে িূরম ও গহৃহীন পররবোর বোিোই ,খোিজরম রনি যোরণ এবাং বোর়ি রনম যোচণ 

উপচজেো র য়োরমেোন আব্দেু কোচের ,উপচজেো িহকোরী করমেনোর িূরম খোরেজো রবগম 

ও স্থোনীয় জনপ্ররিরনরিিহ রমরিয়ো িহচর্োরগিো কচর র্োচেন । 

এরেচক প্রিোন অরিরি অরিররক্ত রজেো প্রেোিক (রোজস্ব) রেচবন্দ্রনোি ওাঁরোও বচেন, 

আশ্রয়ণ প্রকচল্পর আওিোয় িূরমহীন ও গরৃহণীচের জনে ২েিোাংে খোিজরম বচদোবস্ত 

প্রেোন পূব যক গহৃ রনম যোণ এবাং "র্োর জরম আচি  র রনই, িোর রনজ জরমচি গহৃ রনম যোণ"এর 

কোজটি উপচজেো প্রেোিচনর মোিেচম বোস্তবোয়ন করো হচে। 

র্োর্োরে/ এি 

 

 



রবিীয় পর্ যোচয় গোজীপুচর ২০২ িূরমহীন রপে জরম- র 
 গোজীপুর প্ররিরনরি, ২০ জনু, ২০২১ 

 

গোজীপুচরর রবিীয় পর্ যোচয় ২০২টি িূরমহীন ও গহৃহীন পররবোরচক  র ও জরম হস্তোন্তর 

করো হচয়চি। প্রিোনমন্ত্রী রেখ হোরিনো হচয় ররোববোর রিরিও কনফোচরচন্সর মোিেচম র্ুক্ত 

হচয় এিব  চরর  োরব ও জরমর েরেে হস্তোন্তর কোর্ যক্রম উচবোিন কচরন। 

গোজীপুচরর রজেো প্রেোিক এিএম িররকুে ইিেোম বচেন, মুজজব েিবষ য উপেচয 

মোননীয় প্রিোনমন্ত্রীর উপহোর রহচিচব রবিীয় পর্ যোচয় ২০২টি পররবোচরর মচিে গোজীপুর 

িের উপচজেোয় ৬৫টি, কোরেয়োককর উপচজেোয় ৯০টি, কোপোরিয়োয় ১২টি, শ্রীপুচর ১৫টি 

এবাং কোেীগঞ্জ উপচজেোয় ২০টি পররবোরচক েুই েিোাংে কচর জরমর েরেে ও  চরর  োরব 

প্রেোন করো হচয়চি। 

এরআচগ প্রিম পর্ যোচয় গোজীপুচরর পো াঁ  উপচজেোয় ২৮৫টি গহৃহীন ও িূরমহীন 

পররবোরচক জরম ও  র প্রেোন করো হচয়চি। েুই কচযর প্ররিটি  চরর িচে একটি বোরোদো, 

রোন্নো  র ও িয়চেি িাংর্ুক্ত রচয়চি। এিব  চর রবনোমূচেে রবেুেৎ ও রবেুদ্ধ পোরনর বেবস্থোয় 

করো হচয়চি। 

 

 



 

৫৩ হাজার ৩৪০ পররবার পপল া 

প্রধানমন্ত্রীর উপহালরর ঘর 
অন াইন পেস্ক 

জুন ২০, ২০২১, ররোববোর 

 
মুজজববর্ ষ উপ লে প্রধানমন্ত্রীর উপহার রহলেলব আশ্রয়ণ-২ প্রকলের ৫৩ হাজার ৩৪০ ভূরমহীন 

পররবার পপলয়লে পেরমপাকা ঘর। আজ েকাল  গণভবন পেলক রভরেও কনফালরলের মাধযলম 

োরালেলের ৪৫৯টি উপলজ ায় ভূরমহীন ও গহৃহীন এেব মানুর্লের হালে জরমর ের   ও ঘলরর 

চারব হস্তান্তর কার্ ষক্রলমর উলবাধন কলরন প্রধানমন্ত্রী পেখ হারেনা। 



উলেখয, মুজজববলর্ ষ ‘বাাং ালেলের একজন মানুর্ও গহৃহীন োকলব না’-প্রধানমন্ত্রীর এমন রেদ্ধালন্তর 

আল ালক পেলের েব ভূরমহীন ও গহৃহীন পররবারলক জরম এবাং গহৃ প্রোন কার্ ষক্রম চ মান 

রলয়লে। োরই অাংে রহলেলব এ বেলরর ২৩পে জানুয়ারর প্রেম পর্ ষালয় রবকেরবরেষ্ট পেরমপাকা 

বারি ও বযারালক ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূরমহীন ও গহৃহীন পররবারলক রবনামূল য জরমেহ গহৃ প্রোন 

কলরলেন প্রধানমন্ত্রী। আজলকর আশ্রয়লণর মধয রেলয় গে েয় মালে পমাি এক  াখ ২৩ হাজার 

২৪৪টি পররবারলক ভূরমহীন ও গহৃ প্রোন করা হলয়লে। 

পেরমপাকা ঘলর আলে েুটি রুম, একটি বি বারান্দা, রান্নাঘর ও িয়ল ি। পাোপারে েুলপয় পারন ও 

রবেযুৎ বযবস্থাও আলে। এ োিাও আত্মরনভষরেী  করলে ওইেব পররবালরর েেেযলের জনয 

কম ষোংস্থালনর জনয নানা ধরলনর প্ররেেণও পেয়া হলব বল  জানালনা হলয়লে। 

 



 ররোববোর, ২০ জনু ২০২১ 

 
২০ জনু ২০২১, ১২:৩১ 

আরও ৫৩ হোজোর ভূমিহীন পমরবোকে ঘর মিকেন 

প্রধোনিন্ত্রী 

 
 

 

আশ্রয়ণ-২ প্রেকের আওতোয় মিতীয় পর্ যোকয় িুই শতে জমির িোমেেোনোসহ আরও ৫৩ 

হোজোর ৩৪০ পমরবোরকে রসমিপোেো ঘর উপহোর মিকেন প্রধোনিন্ত্রী রশখ হোমসনো। 

ররোববোর (২০ জনু) সেোকে গণভবন রেকে মভমিও েনফোকরকের িোধযকি সোরোকিকশর 

৪৫৯টি উপকজেোয় ভূমিহীন ও গহৃহীন এসব িোনুষকির হোকত জমির িমেে ও ঘকরর চোমব 

তুকে রিন মতমন। 

এসিয় প্রধোনিন্ত্রী বকেন, ‘েকরোনোর েোরকণ আমি রর্কহতু রর্কত পোমরমন। আিোর পক্ষ রেকে 

স্থোনীয় সংসি সিসয, মিমস এবং ইউএনও জমির িমেে ও ঘকরর চোমব তুকে রিকবন।’ 

 



মিন্নিূে এসব পমরবোর, রিকশর ৪৫৯টি উপকজেো প্রোন্ত রেকে ভোচুযয়োমে র্ুক্ত হকয় প্রধোনিন্ত্রীর 

উপমস্থমতকত তোর প্রমতমনমধ মহকসকব উপকজেো মনব যোহী েি যেতযোর হোত রেকে জমির িমেে ও 

ঘকরর চোমব বুকে রনন। 

িমেকে জমির িোমেেোনো স্বোিী ও স্ত্রীর রর্ৌে নোকি েকর রিয়ো হকয়কি। তোকির নোকি স্থোয়ী 

িমেকের পোশোপোমশ নোিজোমর েকর খোজনো িোমখেোও রিয়ো হকয়কি। 

িুজজববকষ য ‘বোংেোকিকশর এেজন িোনুষও গহৃহীন েোেকব নো’-প্রধোনিন্ত্রীর এিন মসদ্ধোকন্তর 

আকেোকে রিকশর সব ভূমিহীন ও গহৃহীন পমরবোরকে জমি এবং গৃহ প্রিোন েোর্ যক্রি চেিোন 

রকয়কি। তোরই অংশ মহকসকব এ বিকরর ২৩ জোনুয়োমর প্রেি পর্ যোকয় মিেক্ষমবমশষ্ট রসমিপোেো 

বোমি ও বযোরোকে ৬৯ হোজোর ৯০৪টি ভূমিহীন ও গহৃহীন পমরবোরকে মবনোিূকেয জমিসহ গহৃ 

প্রিোন েকরকিন প্রধোনিন্ত্রী। 

আজকের আশ্রয়কণর িধয মিকয় গত িয় িোকস রিোি এে েোখ ২৩ হোজোর ২৪৪টি পমরবোরকে 

ভূমিহীন ও গহৃ প্রিোন েরো হকয়কি। 

আশ্রয়ণ-২ প্রেে পমরচোেে (অমতমরক্ত সমচব) িোহবুব রহোকসন বকেন, ‘এেসকে এত 

িোনুষকে জমির িোমেেোনোসহ রসমিপোেো ঘর রিয়ো পৃমেবীর ইমতহোকস নজজরমবহীন ঘিনো। 

এটি অন্তভুযজক্তিূেে উন্নয়কন রশখ হোমসনো িকিে।’ মতমন িকন েকরন, আশ্রয়কণ মিন্নিূে 

মবশোে সংখযে জনকগোষ্ঠী স্থোয়ী আবোসকনর পোশোপোমশ আত্মেি যসংস্থোকনরও সুকর্োগ পোকে। 

একত িোমরদ্র্য মবকিোচন ও রিেসই উন্নয়ন েক্ষযিোত্রো অজযকন বোংেোকিশ অকনে িরূ এমগকয় 

র্োকে। 

উকেখয, চেমত বিকরর মিকসম্বকরর িকধয আরও এে েোখ ভূমিহীন ও গহৃহীন পমরবোরকে 

জমিসহ রসমিপোেো ঘর প্রিোকনর েক্ষযিোত্রো মনধ যোরণ েরো হকয়কি। এভোকব রিকশর সব 

িোনুকষর জনয স্থোয়ী আবোসকনর বকদোবস্ত েরকব সরেোর। 

 

 

 



 
 

নতুন ঘর পেলেন আলরো সোলে ৫৩ হোজোর েররবোর 
 নয়া দিগন্ত অনলাইন  

  

  ২০ জনু ২০২১, ১২:১৭ 
 
 
 

নতুন ঘর পেললন আলরা সালে ৫৩ হাজার েদরবার - ছদব : সংগহৃীত 

 

নতুন ঘর পেললন আলরা ৫৩ হাজার ৩৪০টি েদরবার। মজুজববলষ ে ভূদমহীন-গহৃহীন সব অসহায় 

মানুষলে নতুন ঘর উেহার পিয়ার পে প্রদতশু্রদত প্রধানমন্ত্রী পেখ হাদসনা দিলয়লছন, তার আওতায় 

এসব ঘর দবতরণ েরা হয়। 



পরাববার সোল সালে ১১িায় গণভবন পেলে দভদিও েনফালরজসংলয়র মাধযলম দিতীয় ধালে 

ভূদমহীন, গহৃহীন এসব েদরবারলে দবনামূললয িইু েতে জদমসহ পসদম োো ঘর প্রিান োে েক্রলমর 

উলিাধন েলরন প্রধানমন্ত্রী পেখ হাদসনা। 

দিলসম্বলরর মলধয আলরা ১ লাখ ভূদমহীন ও গহৃহীন েদরবারলে দবনামূললয জদমসহ ঘর প্রিালনর 

েদরেল্পনা রলয়লছ। মজুজববলষ ের উেহার দহলসলব গত ২৩ জানয়ুাদর প্রধানমন্ত্রী পেখ হাদসনা 

এেসালে ৬৫ হাজার ৪০ জন ভূদমহীন-গহৃহীন মানুষলে উেহার দিলয়লছন স্বলের দনজস্ব টিোনা। 

‘স্বলের স্থায়ী নীে’ পেলয় দবোল প্রাদি, মুলখ আনলের হাদস, উচ্ছ্বাস ও আনোশু্রর োোোদে সারা 

পিলের দভকু্ষে, দছন্নমলূ, দবধবা, দিনমজরু, পবলি, িদলত, হদরজন, কু্ষদ্র নলৃগাষ্ঠীসহ েুগ েুগ ধলর 

ভাসমান হলয় চলা গহৃহীন-ভূদমহীন ৬৫ হাজার েদরবালরর প্রায় ৩ লাখ মানুলষর সদতযই এে 

অনযরেম দিন পেলিলছ পসদিন। 

েুলগর ের েুগ টিোনাদবহীন মানুলষর স্থায়ী দনবাস প্রাদি উেললক্ষ সারালিলের উেলজলা 

প্রান্তগুললালতও দছল রীদতমলতা উৎলবর আলমজ, পিে জলুে বইলয় পগলছ আনেধারা। 

প্রেম েে োলয় ৬৫ হাজালরর ের দিতীয় েে োলয় সারালিলের আলরা ৫৩ হাজার ৩৪০টি ভূদমহীন-

গহৃহীন অসহায় মানুষ দবনামূললয োলেন এেখণ্ড জদমর ওের দনদম েত ‘স্বলের স্থায়ী নীে, স্বলের 

দনজস্ব টিোনা’। 

 



 
 
ররোববোর, ২০ জনু ২০২১, ৬ আষোঢ় ১৪২৮ 
 

দুুঃখী মোনুষষর মষুখ হোসি র োটোষবো : প্রধোনমন্ত্রী 
 

 
 

পচঁোত্তর-পরবর্তী িমষে রদষে প্রর্তযোবর্তষনর পর িোরোষদে ঘষুর মোনুষষর দুুঃখ 

কষ্ট রদষখ র্তোষদর জনয সকছু করোর েপথ সনষেসছষেন বষে জোসনষেষছন 

প্রধোনমন্ত্রী রেখ হোসিনো।  

ররোববোর অন্তরুক্তিমূেক উন্নেষন রেখ হোসিনো মষেে আশ্রেন প্রকষের সির্তীে 

পর্ োষে ৫৩ হোজোর ৩৪০টট রূসমহীন পসরবোরষক নরু্তন ঘর ও জসম উপহোর রদেো 



রউিোধন করষর্ত সিষে এ কথো বষেন সর্তসন। িকোে িোষে ১০টোর পর ঘর ও জসম 

প্রদোন কোর্ ক্রষমর উষিোধন কষরন। প্রধোনমন্ত্রী র্তোর িরকোসর বোিরবন িণরবন 

রথষক র্ুি হন। 

রেখ হোসিনো বষেন, বঙ্গবনু্ধ রেখ মুক্তজবুর রহমোন িোরোজীবন কষ্ট কষরষছন, 

িংগ্রোম কষরষছন, র্তযোি স্বীকোর কষরষছন। র্তোর একটোই চোওেো সছে, বোংেোর 

মোনুষ উন্নর্ত জীবন পোষব। 

প্রধোনমন্ত্রী বষেন, র্খন রদষে আিেোম রিই রথষকই রচষ্টো সছে দুুঃখী মোনুষষর 

মুষখ হোসি র োটোষবো। িোরোষদে ঘুষর মোনুষষর দুুঃখ-কষ্ট রদষখসছ। র্তখন েপথ 

সনষেসছেোম, আওেোমী েীি ক্ষমর্তোে এষে িব দুুঃখী মোনুষষর জনয সকছু করষবো। 

আওেোমী েীি িবিমে মোনুষষর পোষে সছে। বঙ্গবনু্ধর আদে  অনুর্োেী মোনুষষর 

জনয কোজ কষর র্োক্তি। 



XvKv wefvM





 স োমবোর, জনু ২১, ২০২১ 

 জজজজজ  

 

গহৃহীন,ভূমমহীনদের কষ্ট েরূ করো এবং তোদের মুদের হোম  

আমোর জীবদনর  বদেদে বড় পোওেো – প্রধোনমন্ত্রী 

বততমোন েবর : প্রধোনমন্ত্রী সেে হোম নো বদেন, আজদক যোরো ঘর সপদেদেন, তোদের কষ্ট েরূ করো 

এবং তোদের মুদের হোম  আমোর জীবদনর  বদেদে বড় পোওেো। মতমন আরও বদেন, ক্ষমতো মোদন 

সভোগ মবেো  নে। ক্ষমতো হদেো মোনুদের স বো করো। মোনুদের জনয কোজ করো। 

গত জোনেুোমরদত প্রথম পয তোদে প্রোে ৭০ হোজোর পমরবোরদক ঘর সেওেোর পর মিতীে পয তোদে 

এক দে আরও প্রোে ৫৩ হোজোর ৩৪০টি অ হোে ভূমমহীন ও গহৃহীন পমরবোরদক ঘর মেদেদে 

 রকোর। 

আজ রমববোর (২০ জনু) গণভবন সথদক মভমিও কনফোদরদে মিতীে পয তোদে এ ব পমরবোরদক 

মুজজববদে তর উপহোর মহদ দব মবনোমদূেয েুই েতক জমম হ স মম পোকো ঘর সেওেোর কোয তক্রদমর 

উদিোধন কদরন প্রধোনমন্ত্রী সেে হোম নো। 

প্রধোনমন্ত্রী সেে হোম নো বদেন, আজদক যোরো ঘর সপদেদেন, তোদের কষ্ট েরূ করো এবং তোদের 

মুদের হোম  আমোর জীবদনর  বদেদে বড় পোওেো। মতমন আরও বদেন, ক্ষমতো মোদন সভোগ মবেো  



নে। ক্ষমতো হদেো মোনুদের স বো করো। মোনুদের জনয কোজ করো। এ  মে গণভবদনর  দে মভমিও 

কনফোদরদে প্রধোনমন্ত্রীর কোয তোেে এবং ৪৫৯টি উপদজেো প্রোন্ত হদত উপকোরদভোগী, জনপ্রমতমনমধ 

এবং মোঠ প্রেো দন প্রজোতদন্ত্রর কম তেোরীরো  ংযুক্ত মেদেন। পদর প্রধোনমন্ত্রী মভমিও কনফোদরদে 

সবে কদেকটি এেোকোর উপকোরদভোগী, জনপ্রমতমনমধ ও মোঠ প্রেো দন প্রজোতদন্ত্রর ঊর্ধ্ ততন 

কম তেোরীদের  দে মতমবমনমে কদরন। 

এর আদগ এক  ংবোে  দেেদন প্রধোনমন্ত্রীর মুেয  মেব ি. আহমে কোেকোউ  জোনোন, আগোমী 

মিদ ম্বর মোদ র মদধয আরও একেোে ভূমমহীন ও গহৃহীন পমরবোরদক মবনোমূদেয জমম হ ঘর 

সেওেোর েক্ষযমোত্রো মনদেদে  রকোর। 

এক দে এত মোনেুদক মবনোমূদেয বোমড়-ঘর সেওেোর ঘিনো পমৃথবীদত নজজরমবহীন মন্তবয কদর 

আহমে কোেকোউ  বদেন, মবমভন্ন সেদে ভূমমহীন, গহৃহীনদের ঘর-বোমড় মনম তোদণর জনয  েুমবহীন 

ঋণ সেওেোর নজজর থোকদেও ভূমমহীন-গহৃহীনদের সিদক এদন মবনোমূদেয তোদের বোমড়-ঘর 

সেওেোর নজজর আর সনই। অ হোে মোনেুদক এভোদব ঘর সেওেোদক ‘অন্ততভুজক্তমূেক উন্নেদন সেে 

হোম নো মদিে’ মন্তবয কদর প্রধোনমন্ত্রীর মূেয  মেব বদেন, মবদে এিো নতুন মদিে, আদগ কেদনো 

সকউ এিো ভোদবমন। 

আশ্রোেন-২ প্রকল্প পমরেোেক সমো. মোহবুব সহোদ ন জোনোন,  োরো বোংেোদেদে ঘরও সনই, জমমও সনই 

এমন পমরবোদরর  ংেযো েুই েোে ৯৩ হোজোর ৩৬১। মভদিমোটি আদে, ঘর জরোজীণ ত মকংবো ঘর সনই 

এমন পমরবোদরর  ংেযো পো াঁে েোে ৯২ হোজোর ২৬১। গহৃমনম তোদণর মোধযদম পুনবো তন করদত  োরো 

বোংেোদেদে  ব মমমেদে ৮ েোে ৮৫ হোজোর ৬২২টি পমরবোরদক তোমেকোভুক্ত কদরদে  রকোর। 

সেদে ভূমমহীন ও গহৃহীন অ হোে মোনেুদের মদধয যোদের ভূমম সনই তোদের  রকোদরর েো  জমম 

সথদক েুই েতোংে মভদি এবং ঘর মেদে  রকোর। যোদের মভদি আদে ঘর সনই তোদেরও ঘর মেদে 

 রকোর। এই েইু কযোিোগমরর মদধয যোরো ভূমমহীন ও গহৃহীন তোদের আদগর ঘর কদর মেদে সেে 

হোম নোর সনতৃত্বোধীন  রকোর। প্রমতটি ঘর েইু কক্ষ মবমেষ্ট। এদত েুটি রুম েোড়োও  োমদন একটি 

বোরোন্দো, একটি িেদেি, একটি রোন্নোঘর এবং একটি সেোেো জোেগো থোকদব। 

আশ্রেণ প্রকদল্পর উদেেয হদেো-ভূমমহীন, গহৃহীন, মেন্নমেূ অ হোে েমরদ্র জনদগোষ্ঠীর পুনব তো ন, 

ঋণপ্রেোন ও প্রমেক্ষদণর মোধযদম জীমবকো মনব তোদহ  ক্ষম কদর সতোেো এবং আে বোদড় এমন 

কোয তক্রম  টৃষ্টর মোধযদম েোমরদ্রয েরূীকরণ। 
 



 
 

 

ঘর পেলেন না’গলের ১৮২ গৃহহীন 
নিজস্ব সংবাদদাতা: 

প্রধািমন্ত্রীর দদয়া ঘর দেলেি িারায়ণগঞ্জ দজোর ১৮২ গহৃহীি েনরবার। এই জিয তারা 

প্রধািমন্ত্রীলে প্রাণ খুলে দদায়া েলরলেি। স্বামী জব্বার নময়া দুঘ ঘটিায় ো দেলে ৫ বের যাবৎ 

নবোিায়। এেটট ঝুলটর োরখািায় োেড় দবলে নদলয় সপ্তালহ এে হাজার টাো উোজঘি 

জাহািারা আক্তালরর। েলরর জনমলত োেড়া ঘর তুলে দশ বের বয়সী দমলয় ও েঙু্গ স্বামীলে নিলয় 

থােলতি। এখি নিলজর দুই শতাংশ জনম হলয়লে জাহািারার। দেলয়লেি িতুি ঘরও। গতোে 

দরাববার (২০ জিু) সোলে প্রধািমন্ত্রীর আশ্রয়ি প্রেলের আওতায় দইু শতাংশ জনমর উের িতুি 

ঘলরর োগজেত্র তুলে দদওয়া হয় তার হালত। িারায়ণগলঞ্জর বন্দর উেলজো েনরষদ প্রাঙ্গলণ 

োগজ ও প্রনতেী চানব হালত বলস থােলত দদখা যায় জাহািারালে। সবনেেুই অনবশ্বাসয দেেলে 

তার। জািলত চাইলে দেেঁ লদ দেলেি। নতনি বলেি, ‘আনম দুুঃনখনি মািুষ। দইু দমলয়লর দোলিা মলত 

নবয়া নদনে। স্বামী োম েরলত োলর িা। দোট দমলয়টালর নিয়া োেড়া ঘলর থােতাম। ঝুট নমলে 

তযািা (োেড়) বাইো নেেু টযাো োই দসই টাোলত নদি চেলতা। নিলজর জায়গায় িতুি ঘলর 

উেম,ু এমি েোে দয হইলবা তা েখিও োনব িাই।’ জাহািারা জনম ও িতুি ঘর দেলয় েৃতজ্ঞতা 

জািাি প্রধািমন্ত্রী দশখ হানসিার প্রনত। নতনি জািাি, বন্দর উেলজোর েক্ষণলখাো এোোয় তালে 

ঘর দদওয়া হলয়লে। দসই ঘর দদলখও এলসলেি নতনি। দুই-নতিনদলির মলধয দমলয় ও স্বামীলে নিলয় 



ওই ঘলর উেলবি। গণেবি দথলে সোলে আশ্রয়ি প্রেলের আওতায় নিনম ঘত ঘরগুলো নিতীয় 

েয ঘালয় হস্তান্তর োয ঘক্রলমর উলিাধি েলরি প্রধািমন্ত্রী দশখ হানসিা। এই েয ঘালয় িারায়ণগঞ্জ 

দজোয় দমাট ১৮২টট ঘর হস্তান্তর েরা হলয়লে। বন্দর উেলজোয় দইু েক্ষনবনশষ্ট এমি ১৫টট ঘলরর 

োগজেত্র ও চানব উেোরলোগীলদর হালত তুলে দদওয়া হয়। িতুি ঘর ও জনমর োগজেত্র 

দেলয়লেি বদৃ্ধ মজজবর রহমাি। এোোয় ঘুলর ঘুলর োো োতা দমরামত েলর দবড়াি নতনি। এে 

দমলয়লে নবলয় নদলয়লেি, দেলে ট্রালে নিম ঘাণসামগ্রী দোড-আিলোলডর োজ েলর। েখিও 

নিলজর বানড় হলব তা েেিালতও নেে িা মজজবলরর। বন্দলরর োঙ্গেবন্দ এোোয় মালস আড়াই 

হাজার টাো োড়ায় টটিলশলডর ঘলর থােলতি। মজজবর বলেি, ‘এোোয় এোোয় ঘুইরা োতা 

টেে েনর। বাে-দাদারাও এই োঙ্গেবলন্দ থােলতা। তালগা েলগ এে সময় গালের উের দিৌোয় 

থােনে। তলহাি থাোর দোলিা জায়গা নেে িা। এলহাি নিলজর ঘর োইনে। এই আিন্দ েইয়া 

বুঝাইলত োরমু িা। দশখ সালবর দবটটলর ধিযবাদ।’ 

এেই অিুেূনত আশ্রয়ি প্রেলে সুনবধালোগী আলিায়ার, দোেমাি, নেয়ারা খাতুলিরও। েূনমহীি ও 

গহৃহীিলদর নবিামূলেয জনমসহ ঘর দদওয়ার এই প্রেলের জিয সরোলরর প্রনত েৃতজ্ঞতা জ্ঞােি 

েলরি তারা। 

 



 

 
 

মিঠািইনে ৬৯ পমিবাি পপল প্রধােিন্ত্রীি 

উপহানিি জমি ও ঘি 
 

 মবজয় কি িতে, মিঠািইে | ২০ জেু ২০২১, িমববাি 

 

 

মকন ািগনেি মিঠািইনে ভূমিহীে ও গহৃহীে ৬৯টি পমিবাি িুজজব  তবনষ ে প্রধােিন্ত্রীি উপহাি 
২  তক জমি ও পেমিপাকা ঘি পপনয়নেে। তানেি হানত ঘনিি চামব ও জমিি েমলল হস্তান্তি 
কনিনেে পজলা প্র ােক পিাহাম্মে  ািীি আলি। 



পিাববাি (২০ জেু) মিঠািইনে িাষ্ট্রপমত পিা. আবেুল হামিে অমিিমিয়ানি ঘনিি চামব ও জমিি 
েমলল হস্তান্তি উপলনে আনয়াজজত অেষু্ঠানে প্রধাে অমতমি মেনলে পজলা প্র ােক পিাহাম্মে 
 ািীি আলি। 

পবলা ১১িায় গণভবে পিনক প্রধােিন্ত্রী প খ হামেো মভমিও কেফানিনেি িাধযনি োিানেন ি 
৪৫৯টি উপনজলায় ভূমিহীে ও গহৃহীে এেব িােুষনেি হানত জমিি েমলল ও ঘনিি চামব গহৃ 
হস্তান্তি কার্ েক্রনিি উনবাধে কনিে। 

এিপি আশ্রয়ণ-২ প্রকনেি আওতায় মিঠািইনেি হামিে পল্লীনত ৬৯ টি অেহায় পমিবানিি িানে 
আেুষ্ঠামেকভানব ঘনিি চামব ও জমিি েমলল হস্তান্তি কিা হয়। 

ভূমিহীে ও গহৃহীে পমিবািনক জমি ও ঘি প্রোে অেুষ্ঠানে েভাপমতত্ব কনিে উপনজলা মেব োহী 
কি েকতো প্রভাাং ু পোি িহাে। 

অেুষ্ঠানে অেযােযনেি িানে অমতমিক্ত পজলা প্র ােক (িাজস্ব) পিা. েূরুজ্জািাে, েহকািী 
কমি োি (ভূমি) পিা. আমলেুি খাে, মিঠািইে িুজক্তনর্াদ্ধা আবেলু হক েিকামি কনলনজি 
ভািপ্রাপ্ত অধযে ফারুক আহনিে মেজিকী, মিঠািইে েেি ইউমপ পচয়ািিযাে এিনভানকি  িীফ 
কািাল, পজলা পমিষনেি েেেয েিীি কুিাি ববষ্ণব প্রিুখ বক্তবয িানখে। 

অেুষ্ঠানে অেুভুমত বযক্ত কনিে প্রিনি ঘি ও জমি পাওয়া উপকািনভাগী আমিি উজিে ও হেুফা 
আক্তাি। 

এোড়া অেষু্ঠানে উপনজলা ভাইে পচয়ািিযাে পিা. ইব্রাহীি মিয়া, উপনজলা প্রনকৌ লী ফাইজিু 
িাজ্জাক, উপনজলা প্রকে বাস্তবায়ে কি েকতো পিাল্লা খমললিু িহিাে, উপনজলা রু্ব উন্নয়ে 
কি েকতো িািুে িজিুোি, উপনজলা কৃমষ কি েকতো পিা. িামফউল ইেলািেহ মবমভন্ন েপ্তনিি 
কি েকতোগণ উপমিত মেনলে। 

 



 

 
 

কিশ োরগঞ্জ, ২১ জনু ২০২১, স োমবোর   |      

 

ভৈরশব ৫ পকরবোর সপল প্রধোনমন্ত্রীর 

উপহোশরর জকম হ ঘর 
 

 

‘মুজজব  তবশষ ে বোাংলোশেশ র এিজন মোনষুও গহৃহীন থোিশব নো’- প্রধোনমন্ত্রীর এ কনশেে নোয় মুজজব 

 তবষ ে উপলশযে আশ্রয়ণ-২ প্রিশের আওতোয় কিতীয় পর্ েোশয় ৫৩ হোজোর ৩৪০ পকরবোরশি েইু 

 তি জকমর মোকলিোনো হ স কমপোিো ঘর উপহোর কেশয়শেন প্রধোনমন্ত্রী স খ হোক নো। 

সরোববোর (২০ জনু) সবলো ১১টোয় গণৈবন সথশি কতকন কৈকিও িনফোশরশের মোধেশম  োরোশেশ র 

৪৫৯টট উপশজলোয় ৈূকমহীন ও গহৃহীন এ ব মোনুষশের হোশত জকমর েকলল ও ঘশরর চোকব গহৃ 

হস্তোন্তর িোর্ েক্রশমর উশিোধন িশরন। 



এর অাং  কহশ শব কিশ োরগশঞ্জর ভৈরব উপশজলোর ৫টট ৈূকমহীন পকরবোশরর  ে েশের হোশত 

জকমর িোগজপত্র ও গশৃহর চোকব হস্তোন্তর িরো হশয়শে। 

উপশজলো পকরষে কমলনোয়তশন উপশজলো পকরষে সচয়োরমেোন বীর মজুিশর্োদ্ধো আলহোজ্ব সমো. 

 োয়েলু্লোহ কময়ো, ভৈরব সপৌর সময়র আলহোজ্ব ইফশতখোর সহোশ ন সবন,ু উপশজলো  হিোরী 

িকম নোর (ৈূকম) কহমোদ্রী খী ো, উপশজলো মকহলো ৈোই -সচয়োরমেোন মশনোয়োরো সবগম, ভৈরব  হর 

ফোাঁকির ৈোরপ্রোপ্ত িম েিতেো সমো.  েোমল, উপশজলো প্রিে বোস্তবোয়ন িম েিতেো আলী সমো. রোশ ে ও 

গজোকরয়ো ইউকনয়ন পকরষে সচয়োরমেোন সগোলোম  োশরোয়োর সগোলোপ ভৈরশবর গহৃহীনশের হোশত 

জকমর িোগজপত্র হ গশৃহর চোকব তুশল সেন। 

মুজজববষ ে উপলশযে 'ি' সশ্রকণর ৈূকমহীন ও গহৃহীন পকরবোরশি পুনব েো শনর লশযে ভৈরব 

উপশজলোর ৫ জন উপিোরশৈোগীশি ২  তোাং  িশর জকম হ ঘর প্রেোন িরো হশয়শে। এশত কবেেুৎ 

 াংশর্োগ ও টটউবওশয়ল  ুকবধো রশয়শে। 

তোকলিোৈুিশের মোশে এখশনো র্োরো ঘর পোয়কন তোশের পর্ েোয়ক্রশম গহৃ ও জকম প্রেোন িরো হশব। 

এ কবষশয় উপশজলো  হিোরী িকম নোর (ৈূকম) কহমোদ্রী খী ো বশলন, মুজজবষ ে উপলশযে মোনবতোর 

মো জনশনত্রী স খ হোক নোর উপহোর গহৃহীনশের মোশে আজ সরোববোর (২০ জনু) ভৈরশব ৫ 

পকরবোশরর মোশে জকম ও গহৃ প্রেোন িরো হশয়শে। ভৈরব ৈূকম অকফশ র িম েিতেোশের অক্লোন্ত 

পকরশ্রশমর মোধেশম তো খুব দ্রতু িরশত  যম হশয়শে। 

আজ ৫ পকরবোশরর মশধে গজোকরয়ো ইউকনয়শনর রতন কময়ো, আইয়ুব খোন, রকহমো, রকহমো ও  োশেিপুর 

ইউকনয়শনর উজ্জ্বল কময়োশি জকম হ ঘর প্রেোন িরো হয়। 

পর্ েোয়ক্রশম ভৈরশব আশরো গহৃহীন ও ৈূকমহীনশের মোশে জকম ও কনম েোণোধীন ঘর প্রেোন িরো হশব বশল 

জোনোন কতকন। 

 



 

 

 

 

 



 
২০ জনু ২০২১ 

 

 

 

জমিসহ ঘর পেল আরও ৫৩ হাজার 
ভূমিহীন েমরবার 
 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় পর্ যাল্পয় ৫৩ হাজার ৩৪০ পদ্বরবারল্পক দইু শতক জদ্বির 
িাদ্বিকানাসহ সসদ্বিপাকা ঘর উপহার দ্বদল্পিন প্রধানিন্ত্রী সশখ হাদ্বসনা। 
সরাববার সকাল্পি গণভবন সেল্পক দ্বভদ্বিও কনফাল্পরল্পের িাধযল্পি সারাল্পদল্পশর ৪৫৯টি উপল্পজিায় 
ভূদ্বিহীন ও গহৃহীন এসব িানুষল্পদর হাল্পত জদ্বির দদ্বিি ও ঘল্পরর চাদ্বব তুল্পি সদন দ্বতদ্বন। 
এ সিয় প্রধানিন্ত্রী বল্পিন, কল্পরানার কারল্পণ আদ্বি স্বশরীল্পর উপদ্বিত োকল্পত পাদ্বরদ্বন। আিার পক্ষ 
সেল্পক িানীয় সংসদ সদসয, দ্বিদ্বস এবং ইউএনও জদ্বির দদ্বিি ও ঘল্পরর চাদ্বব তুল্পি সদল্পবন। 
সদল্পশর ৪৫৯টি উপল্পজিা প্রান্ত সেল্পক ভাচুযয়াদ্বি রু্ক্ত হল্পয় প্রধানিন্ত্রীর উপদ্বিদ্বতল্পত তার প্রদ্বতদ্বনদ্বধ 
দ্বহল্পসল্পব উপল্পজিা দ্বনব যাহী কি যকতযার হাত সেল্পক জদ্বির দদ্বিি ও ঘল্পরর চাদ্বব বুল্পে সনন দ্বিন্নিিূ 



এসব পদ্বরবার। দদ্বিল্পি জদ্বির িাদ্বিকানা স্বািী ও স্ত্রীর সর্ৌে নাল্পি কল্পর সদওয়া হল্পয়ল্পি। তাল্পদর 
নাল্পি িায়ী দদ্বিল্পির পাশাপাদ্বশ নািজাদ্বর কল্পর খাজনা দাদ্বখিাও সদওয়া হল্পয়ল্পি। 
সসদ্বিপাকা ঘল্পর আল্পি দুটি রুি, একটি বড় বারান্দা, রান্নাঘর ও িয়ল্পিি। পাশাপাদ্বশ সুল্পপয় পাদ্বন ও 
দ্ববদযুৎ বযবিাও আল্পি। এিাড়া আত্মদ্বনভযরশীি করল্পত ওইসব পদ্বরবাল্পরর সদসযল্পদর জনয 
কি যসংিাল্পনর জনয নানা ধরল্পনর প্রদ্বশক্ষণও সদওয়া হল্পব বল্পি জানাল্পনা হল্পয়ল্পি। 
িুজজববল্পষ য ‘বাংিাল্পদল্পশর একজন িানষুও গহৃহীন োকল্পব না’-প্রধানিন্ত্রীর এিন দ্বসদ্ধাল্পন্তর 
আল্পিাল্পক সদল্পশর সব ভূদ্বিহীন ও গহৃহীন পদ্বরবারল্পক জদ্বি এবং গহৃ প্রদান কার্ যক্রি চিিান 
রল্পয়ল্পি। তারই অংশ দ্বহল্পসল্পব এ বিল্পরর ২৩ জানয়ুাদ্বর প্রেি পর্ যাল্পয় দ্বিকক্ষদ্ববদ্বশষ্ট সসদ্বিপাকা বাদ্বড় 
ও বযারাল্পক ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূদ্বিহীন ও গহৃহীন পদ্বরবারল্পক দ্ববনািূল্পিয জদ্বিসহ ঘর দ্বদল্পেন 
প্রধানিন্ত্রী। আজল্পকর আশ্রয়ল্পণর িধয দ্বদল্পয় গত িয় িাল্পস সিাি এক িাখ ২৩ হাজার ২৪৪টি 
পদ্বরবারল্পক ভূদ্বিহীন ও গহৃ প্রদান করা হল্পয়ল্পি। 
এ িাড়া গত বির প্রধানিন্ত্রীর আহ্বাল্পন সাড়া দ্বদল্পয় সরকাল্পরর দ্বসদ্বনয়র সদ্বচব ও সদ্বচবরা তাল্পদর 
দ্বনজস্ব অে যায়ল্পন ১৬০টি পদ্বরবারল্পক দ্বিকক্ষদ্ববদ্বশষ্ট সসদ্বিপাকা গহৃদ্বনি যাণ কল্পর দ্বদল্পয়ল্পিন। 
 



 
 

গণমানুষের আশা-আকাঙ্খার বিশ্বস্ত ঠিকানা িঙ্গিনু্ধ 
কনযা জনষনত্রী দেশরত্ন দশখ হাবিনা —- 
অ্যাডষ াষকট মৃণাল কাবি োি এমবি 
 

জনু ২১, ২০২১ 

 

মুন্সীগষে জবমিহ ঘর দিষলন ৩২৫ঠট  ূবমহীন ও গৃহহীন িবরিার 
ননজস্ব প্রনিবেদক 

মুন্সীগঞ্জ-৩ আসবনর সংসদ সদসয ও োংলাবদশ আওয়ামী লীবগর মুক্তিযুদ্ধ নেষয়ক সম্পাদক 

অ্যাডব াবকট মণৃাল কানি দাস েবলবেন, প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ-২ প্রকবের আওিায় নিিীয় 

পয যাবয় একসবে আরও প্রায় ৫৩ হাজার ৩৪০টট অ্সহায়  ূনমহীন ও গহৃহীন পনরোরবক গহৃ 



প্রদাবনর অ্ননয দৃষ্টাি স্থাপন কবরবেন অ্সহায় মানুবষর সহায় গণমানুবষর আশা- আকাঙ্খার 

নেশ্বস্ত টিকানা েেেনু্ধ কনযা জনবনত্রী দদশরত্ন দশখ হানসনা। 

এ উপলবে গিকাল দরােোর সকাবল গণ েন দেবক ন নডও কনফাবরবন্সর মাধযবম সারাবদবশর 

৪৫৯টট উপবজলায়  ূনমহীন ও গহৃহীনবদর মাবে এসে ঘবরর শু  উবিাধন কবরন প্রধানমন্ত্রী দশখ 

হানসনা। মুন্সীগবঞ্জ প্রধানমন্ত্রীর পবে প্রনিনননধ নহবসবে মুন্সীগঞ্জ দজলা প্রশাসক ও উপবজলা 

ননে যাহী কম যকিযাবদর হাি দেবক ৫টট উপবজলায় দমাট ৩২৫টট জনমর দনলল ও ঘবরর চানে েুবে 

দনন নেন্নমলূ এসে পনরোর। দলৌহজং উপবজলা োড়া মুন্সীগঞ্জ সদবর ২০০টট, গজানরয়ায় ২০টট, 

টেীোড়ীবি ১৫টট, শ্রীনগবর ১৫টট, নসরাজনদখাবন ৭৫টট ঘর প্রদান করা হয়। দনলবল জনমর 

মানলকানা স্বামী ও স্ত্রীর দযৌে নাবম কবর দদয়া হবয়বে। িাবদর নাবম স্থায়ী দনলবলর পাশাপানশ 

নামজানর কবর খাজনা দানখলাও দদয়া হবয়বে। মুন্সীগঞ্জ সদবর ঘর নেিরণকাবল মুন্সীগঞ্জ-৩ 

আসবনর সংসদ সদসয এযাড. মণৃাল কানি দাস োড়াও উপনস্থি নেবলন অ্নিনরি দজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব) দীপক কুমার রায়, ইউনপ দচয়ারমযানেনৃ্দসহ উপবজলার নেন ন্ন দপ্তবরর কম যকিযােনৃ্দ। 

ঘর নেিরণ দশবষ  ূনমহীনবদর উবেবশয অ্যাডব াবকট মণৃাল কানি দাস েবলন, জনবনত্রী দশখ 

হানসনার রাজনননিক দশ যন হবলা এবদবশর মানুবষর অ্ে যনননিক মুক্তিÑ একটট উন্নি সমদৃ্ধ জানি 

রাষ্ট্র গিন। নিনন চান োংলাবদবশর একটট মানষুও দযন েুধায় কষ্ট না পায় এেং  ূনমহীন না োবক। 

নিনন চান দযন দকান মানষু গহৃহীন না োবক, অ্িযি গরীে  ূনমহীবনর দযন মাো দগা োঁজার মবিা 

একটট গহৃ োবক। নিনন চান অ্সুবখ দযন সকবলই নচনকৎসা পায়। 

নিনন েবলন, েেেনু্ধ কনযার দরূদশী দনিৃত্ব ও প্রবচষ্টায় োংলার মানুবষর মুবখ আজ হানস ফুবটবে। 

দানরবযযর হার নেস্ময়কর াবে হ্রাস দপবয়বে। অ্নি দানরবযযর হার কবমবে। 

নিনন েবলন, জানির নপিা েেেনু্ধ দশখ মুক্তজেুর রহমান দদবশর  ূনমহীন, গহৃহীন, নেন্নমূল ও 

অ্সহায় মানুবষর পুনে যাসবনর লবেয প্রেম উবদযাগ গ্রহণ কবরন। নিনন সংনেধাবন দদবশর প্রনিটট 

নাগনরবকর োসস্থান পাওয়ার অ্নধকাবরর নেষয়টট অ্ি ভ যি কবরন। নকিভ  দুুঃবখর নেষয়, ১৯৭৫ 

সাবলর ১৫ আগবের পর সংনেধাবনর দমৌনলক অ্নধকার োসস্থান-পাওয়ার ননশ্চয়িা নেধাবন 

পরেিী আর দকাবনা সরকার কায যকর  ূনমকা রাখবি পাবরনন। ১৯৯৭ সাবল েেেনু্ধর সুবযাগয 

কনযা জনবনত্রী দশখ হানসনা রাষ্ট্র পনরচালনার দানয়ত্ব গ্রহবণর পর ১৯৯৭ সাবল আশ্রয়ণ প্রকে 

গ্রহণ কবরন। এরই ধারাোনহকিায় জানির নপিার জন্মশিোনষ যকী মুক্তজেেষ য উপলবে 

োংলাবদবশর সকল গহৃহীন মানুবষর জনয গহৃ ননম যাবণর উবদযাগ গ্রহণ কবরবেন। 

নিনন েবলন, েেেনু্ধ কনযা জনবনত্রী দদশরত্ন দশখ হানসনা অ্সহায় মানবুষর সহায়, গণমানুবষর 

আশা-আকাক্সোর নেশ^স্ত টিকানা। নিনন মুক্তজেেষ য উপলবে সারাবদবশ অ্সহায় পনরোরবক 

গহৃপ্রদাবনর অ্ননয দৃষ্টাি স্থাপন কবরবেন। নেবশ^র ইনিহাবস একবযাবগ এবিা পনরোবরর জনয 

সরকানর খরবচ নননম যি গহৃ নেনামূবলয প্রদাবনর ঘটনা নেরল। জনবনত্রী দশখ হানসনার মবিা দরূদশী 

ও দযাগয দনিৃবত্বর কলযাবণই দগৌরবোজ্জ্বল এই অ্জযন সম্ভে হবয়বে। 

 



 
 স োমবোর, ২১ জনু ২০২১, ০৬:৫৪ অপরোহ্ন 
 

প্রধানমন্ত্রীর উপহার, ঘর পপলেন আড়াইহাজালরর ১৭ 

ভূমমহীন ও গৃহহীন পমরবার 

 
 ফুরউদ্দিন প্রভোত 

  প্রকোশের তোররখ | ররববোর, ২০ জনু, ২০২১ 

 

সাাংসদ আেহাজ নজরুে ইসোম বলেন, বঙ্গবনু্ধ কনযা প্রধানমন্ত্রী পেখ হামসনা ভালো 
থাকলে আমরা ভালো থাকলবা, বাাংলোলদে ভালো থাকলব। 

 োরোরিন কোরিক পররশ্রম সেশে এখন আর অশনের ঘশর রফরশত হশব নো। ভূরমহীন ও গহৃহীন 
হতিররদ্র  রকনো সবগম এখন প্ররতরিন রফরশত পোরশবন রনজ ঘশর। েুধ ুঘরই নি, থোকশে রনজ 
নোশম িুই েতক জরম, স্বোস্থ্ে ম্মত টিশেট,  ুন্দর বোরোন্দো হ ব বোশ র রনরোপি  ুরবধো। 
আড়োইহোজোর উপশজেোর মোহমুিপুর ইউরনিশনর খোশ র কোদ্দন্দর  রকনোর মত ভূরমহীন ও গহৃহীন 
১৭ পররবোর সপশেন প্রধোনমন্ত্রী সেখ হোর নোর সিওিো স্বশের বোরড়। 
সরোববোর  কোশে গণভবন সথশক  রো রর রভরিও কনফোশরশের মোধেশম আড়োইহোজোর হ সিশের 
রবরভন্ন এেোকোি গহৃহীন ও ভূরমহীন পররবোরশির মশধে এ ব বোরড় হস্তোন্তর কোর্ যক্রম উশবোধন কশরন 



প্রধোনমন্ত্রী সেখ হোর নো। আড়োইহোজোর উপশজেো পররেি  শম্মেন কশে নোরোিণগঞ্জ-২ আ শনর 
 ং ি  ি ে আেহোজ্ব নজরুে ই েোম বোবু ভূরমহীন ও গহৃহীন ১৭ পররবোশরর হোশত িরেে ও ঘশরর 
চোরর হস্তোন্তর কশরন। 

অনুষ্ঠোশন  োং ি আেহোজ নজরুে ই েোম বশেন, বঙ্গবনু্ধ কনেো প্রধোনমন্ত্রী সেখ হোর নো ভোশেো 
থোকশে আমরো ভোশেো থোকশবো, বোংশেোশিে ভোশেো থোকশব। 

এ মি উপরস্থ্ত রেশেন, উপশজেো সচিোরমেোন মজুোরহিুর রহমোন সহশেো  রকোর, উপশজেো রনব যোহী 
অরফ োর স োহোগ সহোশ ন, সমির আেহোজ্ব  ুন্দর আেী, এম এ হোরেম র কিোর, উপশজেো ভোই  
সচিোরমেোন ররফকুে ই েোম, ঝন যো রহমোন,  হকোরর করমেনোর (ভূরম) উজ্জে সহোশ ন প্রমুখ। 

বোরড় পোওিোর আনশন্দ সগোপোেিী সপৌর ভোর রোমচন্দ্রী এেোকোর ভূরমহীন কুে ুম সবগশমর সচোশখ 
সিশকশে আনন্দ অশু্রর বোন। ঘর সপশি সকমন েোগশে, দ্দজশে  করোি স্বোমী পররতেক্তো কুে ুম 
বশেন, স্বশেও কল্পনো করশত পোরররন সর্, আরম জরম হ ইশটর একখোনো নতুন ঘর পোশবো। সেখ 
হোর নোর  রকোর আমোশক ইশটর ঘর রিশবন। এই বিশ  ইশটর ঘশর থোকশত পোরশবো। আরম ভীেণ 
খুরে হশিরে ঘর সপশি। সিোিো করর সেখ মদু্দজশবর সবটট প্রধোনমন্ত্রী সেখ হোর নোর জনে।’ সিোিো করর 
আমোশির এমরপ নজরুে ই েোম বোবুর জনে। 

 



 

পলাশে ১০ ভূমিহীন ও গহৃহীন পপশলন ঘশেে চামি ও দমলল 

 ২০ জনু ২০২১ 

 

পলাশ প্রতিতিতি: 
নেম িংদীে পলাে উপশজলায় িুজজিির্ ষ উপলশে ১০ ভূমিহীন ও গহৃহীন পমেিােশে জমি ও ঘে 
হস্তান্তে েো হশয়শে। ভূমি ও গহৃ প্রদান োর্ ষক্রশিে ২য় পর্ ষাশয় েমিিাে (২০ জনু)  োশল 
প্রধানিন্ত্রী পেখ হাম না েরৃ্ষে উশবাধশনে পে পলাে উপশজলা  শেলন েশে আশয়াজজর্ এে 
অনুষ্ঠাশন এ ি ঘে হস্তান্তে েো হয়। 
পলাে উপশজলাে জজনােদীে িোিশর্ ১০ জন ভূমিহীন ও গহৃহীন পমেিােশে এই জমি ও গহৃ 
মনি ষাণ েশে পদয়া হশয়শে। 
পলাশেে ১০ জন ভূমি ও গহৃহীন পমেিাশেে হাশর্ জমি ও ঘশেে চামি হ দমলল রু্শল পদন স্থানীয় 
 ািং দ ডা: আশনায়ারুল আেোফ খান মদলীপ। পলাে উপশজলা প্রো শনে আশয়াজজর্ ওই 
অনুষ্ঠাশন  ভাপমর্ত্ব েশেন উপশজলা মনি ষাহী েি ষের্ষা (ইউএনও) রুিানা ইয়া মিন। 
এ  িয় আশো উপমস্থর্ মেশলন পলাে উপশজলা পচয়ােিযান স য়দ জাশিদ পহাশ ন, উপশজলা 
 হোেী েমিেনাে (ভূমি) আমিনলু ই লাি, উপশজলা ভাই  পচয়ােিযান োমেউল্লাহ  েোে, 
প মলনা আক্তাে, জজনােদী ইউমনয়ন পমের্দ পচয়ােিযান োিরুল ই লাি গাজী ও উপশজলা 
প্রেল্প িাস্তিায়ন েি ষের্ষা ফখরুজিন আল োজী প্রিুখ। 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

টাঙ্গাইলে মুজিববলষ ে  ১১৩০ পরিবাি পপে 

প্রধানমন্ত্রীি উপহাি নতুন ঘি 
 

িাইসুে ইসোম রেটন 
পিাববাি, ২০ িনু ২০২১  

 

 
  
মুজিব বলষ ে ২য় ধালপ টাঙ্গাইলেি ১২টট উপলিোি ১১৩০ টট ভূরম ও গহৃহীন পরিবাি সিকালিি 
আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এি আওতায় কবুরেয়ত দরেেসহ নব-রনরম েত বাসগহৃ পপলয়লেন। পিাববাি 
সকালে প্রধানমন্ত্রী পেখ হারসনা গণভবন পেলক রভরিও কনফালিলেি মাধযলম বাসগহৃ হস্তান্তি 
কার্ েক্রলমি উলবাধন কলিন। 
  
টাঙ্গাইলেি পিো প্রোসলকি হেরুলম আলয়াজিত অনষু্ঠালন প্রধানমন্ত্রীি পলে উপকািলভাগীলদি 
হালত বাসগলৃহি কবুরেয়ত দরেে তুলে পদন টাঙ্গাইে সদি (৫) আসলনি সংসদ সদসয পমাোঃ 
োলনায়াি পহালসন, টাঙ্গাইে পিো আওয়ামী েীলগি সভাপরত ও পিো পরিষলদি পেয়ািমযান বীি 
মুজিলর্াদ্ধা ফিেুি িহমান খান ফারুক, পিো প্রোসক ি. পমাোঃ আতাউে গরণ, পরুেে সপুাি 
সজিত কুমাি িায়, সদি উপলিো পরিষলদি পেয়ািমযান োহিাহান আনোিী, পপৌি পময়ি 



এস.এম রসিািেু হক আেমগীি, টাঙ্গাইে সদলিি সহকািী করমেনাি (ভূরম) পমাোঃ খায়রুে 
ইসোম, টাঙ্গাইে পপ্রসক্লালবি সভাপরত অযািলভালকট িাফি আহলমদ, সদি উপলিো পরিষলদি 
ভাইস পেয়ািমযান নািমেু হুদা নবীন, মরহো ভাইস পেয়ািমযান োমীমা আিাি'সহ সংরিষ্টিা। এ 
সময় পিোি রবরসএস প্রোসন কযািালিি কম েকতো, পিো-উপলিোি কম েকতো-কম েোিী, 
িনপ্ররতরনরধ, িািননরতক পনতৃবনৃ্দ এবং রবরভন্ন পশ্ররণ-পপোি প্ররতরনরধ ও উপকািলভাগীিা 
উপরিত রেলেন। 
  
টাঙ্গাইলেি ১২টট উপলিোয় স্ব স্ব আসলনি সংসদ সদসয, সিকারি কম েকতো ও িনপ্ররতরনরধিা 
বাসগলৃহি কবরুেয়ত দরেে উপকািলভাগীলদি হালত তুলে পদন। 
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তারা ততা করর তেরে লুটপারটর রাজনীতত : প্রধানমন্ত্রী 

সাড়ে ৫৩ হাজার গহৃহীন পররবারড়ে ঘর উপহার  

| সসামবার , ২১ জনু, ২০২১  

 



বঙ্গবনু্ধ হতযাকারের পর ১৯৯৬ পর্ যন্ত সমরে র্ারা ক্ষমতাে তেরলন, তারা তকবল 

‘লুটপারটর রাজনীতত’ করর তেরেন বরল মন্তবয করররেন প্রধানমন্ত্রী তেখ হাতসনা। 

েতকাল তরাববার েণভবন তেরক তভতিও কনফারররের মাধযরম ভূতমহীন ও েৃহহীন 

পতরবাররক ঘর ‘উপহার’ তেওোর অনুষ্ঠারন তততন এ মন্তবয কররন। 

প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধারন পতরচাতলত ‘আশ্রেন প্রকরের’ তিতীে ধারপ সারে ৫৩ হাজার 

পতরবাররক তবনামূরলয েইু েতক জতমসহ তসতমপাকা ঘর উপহার তেওো হরে। তেখ 

হাতসনা বরলন, ক্ষমতাে বরস েুধ ুতনরজ খাব, তনরজ ভারলা োকব তসটা ততা না। ক্ষমতাে 

োকা মারন হরে মানুরের তসবা করার একটা সুরর্াে, মানুরের জনয তকেু করার সুরর্াে। 

মানুরের তসবক তহরসরব র্খনই প্রেম সরকার েঠন কতর, আতম তঘােণা তেরেতেলাম তর্, 

তসবক তহরসরবই তনরজরক আমরা তততর কররতে এবং তসভারবই সাহার্য করর র্াচ্ছে, 

কাজ করর র্াচ্ছে। খবর তবতিতনউরজর। 

তততন বরলন, ১৯৭৫ তেরক ১৯৯৬ সাল পর্ যন্ত র্ারা ক্ষমতাে তেল তারা ততা লুটপারটর 

রাজনীতত করর তেরে। তেরের উন্নেরনর জনয তারের তকারনা তচন্তাই তেল না। এই সীতমত 

আতে যক সম্পে তনরেই আমরা তকনু্ত এই তেন্নমূল মানুে, েৃহহারা মানুে, ভূতমহীন মানেু, 

তারের পুনব যাসরনর কাজ েুরু কতর। 

প্রধানমন্ত্রী বরলন, স্বাধীনতার পর জাততর তপতা েেুগ্রাম তনম যারণর মাধযরম ভূতমহীনরের 

খাস জতম তেওো এবং তারের জনয েৃহতনম যারণর কাজ েুরু কররতেরলন, তসই তেরক র্াত্রা 

েুরু। 

ভূতমহীন-েৃহহীন মানুেরক স্থােী ঠঠকানা করর তেরত জাততর তপতা বঙ্গবনু্ধ তেখ মুচ্ছজবুর 

রহমান তমরমাতরোল ট্রাস্ট তেরক ৫ তকাঠট টাকা অনুোন তেরে তহতবল চালু করা হে। পরর 

তবতভন্ন তশ্রতণ-তপোর মানুে এতেরে আরসন বরল জানান প্রধানমন্ত্রী। তততন বরলন, এ পর্ যন্ত 

আমরা সরকাররর প্রেমবার পাাঁচ বের, আর তারপর তিতীেবার এবং আজরক আমরা 

সরকারর আতে একটানা তৃতীেবার। এর মরধয আমরা প্রাে ১০ লরক্ষর উপর মানেুরক েৃহ 

তনম যাণ করর তেরত সক্ষম হরেতে। জাততর তপতা এই তেে স্বাধীন করর তেরে তেরেন। 

আমারের লক্ষয তার সষৃ্ট এই বাংলারেরে একঠট মানুেও েৃহহারা োকরব না, ভূতমহীন 

োকরব না। 

প্রধানমন্ত্রী তেখ হাতসনার উপহার তহরসরব ‘আশ্রেন-২’ প্রকরের আওতাে প্রেম পর্ যারে 

এর আরে েইু েতাংে জতমর সরঙ্গ ঘর তপরেরে ভূতম ও েৃহহীন প্রাে ৭০ হাজার পতরবার। 

তিরসম্বররর মরধয আরও ১ লাখ পতরবাররক জতমসহ ঘর তেওোর পতরকেনা ররেরে 

সরকাররর। 
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 জুন, ২০২১ | ১২:২৫ অপরাহ্ণ 
অনলাইন ডেস্ক 

প্রধানমন্ত্রীর উপহাররর ঘর ডপল আরও ৫৩ হাজার পররবার 
আশ্রয়ণ-২ প্রকরের আওতায় রিতীয় পর্যারয় ৫৩ হাজার ৩৪০ পররবাররক দুই শতক জরমর মারলকানাসহ ডসরমপাকা ঘর 
উপহার রিরলন প্রধানমন্ত্রী ডশখ হারসনা। 
ররববার (২০ জুন) সকারল গণভবন ডেরক রভরেও কনফারররের মাধযরম সারারিরশর ৪৫৯টি উপরজলায় ভূরমহীন ও গৃহহীন 
এসব মানুষরির হারত জরমর িরলল ও ঘররর চারব তুরল ডিন রতরন। িরলরল জরমর মারলকানা স্বামী ও স্ত্রীর ডর্ৌে নারম করর 
ডিয়া হরয়রে। তারির নারম স্থায়ী িরলরলর পাশাপারশ নামজারর করর খাজনা িারখলাও ডিয়া হরয়রে। 
এসময় প্রধানমন্ত্রী বরলন, ‘কররানার কাররণ আরম ডর্রহতু ডর্রত পারররন। আমার পক্ষ ডেরক স্থানীয় সংসি সিসয, রেরস 
এবং ইউএনও জরমর িরলল ও ঘররর চারব তুরল ডিরবন।’ 
‘আজরক র্ারা ঘর ডপরয়রেন, তারির কষ্ট দূর করা এবং তারির মুরখর হারস আমার জীবরনর সবরচরয় বড় পাওয়া।’ 
রতরন আরও বরলন, ‘ক্ষমতা মারন ডভাগ রবলাস নয়। ক্ষমতা হরলা মানুরষর ডসবা করা। মানুরষর জনয কাজ করা।’ 
এ সময় গণভবরনর সরে রভরেও কনফারররে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ৪৫৯টি উপরজলা প্রান্ত হরত উপকাররভাগী, 
জনপ্ররতরনরধ এবং মাঠ প্রশাসরন প্রজাতরন্ত্রর কমযচারীরা সংরু্ক্ত রেরলন। 
পরর প্রধানমন্ত্রী রভরেও কনফারররে ডবশ করয়কটি এলাকার উপকাররভাগী, জনপ্ররতরনরধ ও মাঠ প্রশাসরন প্রজাতরন্ত্রর 
ঊর্ধ্য তন কমযচারীরির সরে মতরবরনময় কররন। 



এর আরগ এক সংবাি সরেলরন প্রধানমন্ত্রীর মুখয সরচব ে. আহমি কায়কাউস জানান, আগামী রেরসম্বর মারসর মরধয 
আরও একলাখ ভূরমহীন ও গৃহহীন পররবাররক রবনামূরলয জরমসহ ঘর ডিওয়ার লক্ষযমাত্রা রনরয়রে সরকার। 
একসরে এত মানুষরক রবনামূরলয বারড়-ঘর ডিওয়ার ঘটনা পৃরেবীরত নরজররবহীন মন্তবয করর আহমি কায়কাউস বরলন, 
রবরভন্ন ডিরশ ভূরমহীন, গৃহহীনরির ঘর-বারড় রনমযারণর জনয সুিরবহীন ঋণ ডিওয়ার নরজর োকরলও ভূরমহীন-গৃহহীনরির 
ডেরক এরন রবনামূরলয তারির বারড়-ঘর ডিওয়ার নরজর আর ডনই। অসহায় মানুষরক এভারব ঘর ডিওয়ারক ‘অন্তয ভুরক্তমূলক 
উন্নয়রন ডশখ হারসনা মরেল’ মন্তবয করর প্রধানমন্ত্রীর মূখয সরচব বরলন, রবরে এটা নতুন মরেল, আরগ কখরনা ডকউ এটা 
ভারবরন। 
আশ্রায়ন-২ প্রকে পররচালক ডমা. মাহবুব ডহারসন জানান, সারা বাংলারিরশ ঘরও ডনই, জরমও ডনই এমন পররবাররর সংখযা 
দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১। রভরটমাটি আরে, ঘর জরাজীণয রকংবা ঘর ডনই এমন পররবাররর সংখযা পাাঁ চ লাখ ৯২ হাজার 
২৬১। গৃহরনমযারণর মাধযরম পুনবাসযন কররত সারা বাংলারিরশ সব রমরলরয় ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পররবাররক তারলকাভুক্ত 
করররে সরকার। 
 



 

চট্টগ্রামে ছয় উপমেলায় ২৮২ গৃহহীন পরিবাি পপল 
পাকাঘি 
রনেস্ব প্ররিমবদক ২০ েুন ২০২১  

 

 

 

োরিি েনক বঙ্গবনু্ধ পেখ েুরেবুি িহোমনি েন্মেিবারষিকী উপলমে চট্টগ্রামেি পটিয়া, আমনায়ািা, কর্িফুলী, বাাঁ েখালী, 
িাঙু্গরনয়া ও পবায়ালখালী উপমেলায় রিিীয় ধামপ ২৮২ ভূরেহীন ও গৃহহীন পরিবাি পপময়মছ পাকা ঘি। 

পিাববাি (২০ েুন) প্রধানেন্ত্রী পেখ হারিনাি আশ্রয়র্ প্রকল্প-২ এি আওিায় রিিীয় ধামপ ২৮২ ভূরেহীন ও গৃহহীন পপময়মছ 
এিব পাকা ঘি। িকামল প্রধানেন্ত্রী পেখ হারিনা গর্ভবন হমি ভাচুি য়ারল িািামদমেি প্রায় িামে ৫৩ হাোি অিহায় গৃহহীন 
োনুমষি োমে েুরেব বমষিি পাকাঘি উপহাি প্রধান অনুষ্ঠামনি শুভ উমিাধন কমিন। এ রবষময় পটিয়া, আমনায়ািা, বাাঁ েখালী, 
িাঙু্গরনয়া ও পবায়ালখালী উপমেলা প্ররিরনরধ িথ্য রনরিি কমিমছন। 



‘আশ্রয়মর্ি অরধকাি, পেখ হারিনাি উপহাি’ এই পলাগান রনময় প্রধানেন্ত্রী অগ্রারধকাি আশ্রয়র্-২ প্রকমল্পি আওিায় যামদি 
েরে পনই, ঘি পনই িামদি পুনবিািমনি েনয িিকারি খাি েরেমি এিব ঘি রনেিার্ কিা হময়মছ। পেলা ও উপমেলা 
প্রোিমনি িারবিক িত্ত্বাবধামন ঘিগুমলাি রনেিার্ কাে হময়মছ। চট্টগ্রামেি রিিীয় দফায় নিুন ঘি পাওয়া ২৮২ পরিবামিি েমধয 
পটিয়ায় ১১৫, আমনায়ািা ২৫, কর্িফুলী ৫, বাাঁ েখালী ১৬০, িাঙু্গরনয়া ৫০ ও পবায়ালখালী উপমেলায় ৪৭ ভূরেহীন ও গৃহহীন 
পরিবাি। 

েুরেব বমষি পকউ গৃহ ও ভূরেহীন থ্াকমব না’- বমল পঘাষর্া রদময়রছমলন প্রধানেন্ত্রী পেখ হারিনা। এই পঘাষর্া বাস্তবায়মন 
প্রথ্ে পযিাময় গি ২৩ োনুয়ারি িািামদমে ৬৯ হাোি ৯০৪টি ভূরেহীন ও গৃহহীন পরিবািমক ২ েিাাংে েরেিহ পাকা ঘি 
প্রদান কাযিক্রে উমিাধন কমিন। ওই িেয় চট্টগ্রামেি ৫ উপমেলায় ২৮২ ভূরেহীন ও গৃহহীন পরিবািমক ঘি প্রদান কিা হয়। 
রিিীয় পযিাময় আে িািামদমে ৫৩ হাোি ৩৪০টি ভূরেহীন ও গৃহহীন পরিবািমক দুই েিাাংে েরেিহ ঘি প্রদান কিা হমে। 

চট্টগ্রামেি পেলা প্রোিমনি দারয়ত্বেীল একেন কেিকিি া োনান, প্রধানেন্ত্রীি অননয এই উমদযামগ ইমিােমধয পবিিকারি 
রবরভন্ন প্ররিষ্ঠান ও বযরি এরগময় এমিমছন। চট্টগ্রামেি বৃহৎ রেল্প প্ররিষ্ঠানগুমলা প্রধানেন্ত্রীি আশ্রায়র্ প্রকমল্প আরথ্িক অনুদান 
প্রদান কমিমছ। যা রদময় ভূরেহীনমদি েনয ঘি রনেিার্ কাযিক্রে অবযাহি িময়মছ। 

দুই কে রবরেষ্ট প্ররিটি আধা পাকা ঘমিি রনেিার্ বযায় এক লাখ ৯০ হোি টাকা। িবগুমলা ঘি একই নকাোয় হমে। 
পযিায়ক্রমে উপমেলাি িব ভূরে ও গৃহহীনমদি এ কেিিূরচি আওিায় রনময় আিা হমব বমল োনা পগমছ। 



 

২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ 

কক্সবাজারেে ১০১৮ ভূখ্রিহীন ও গৃহহীন পখ্রেবাে পপল িাথা 
পগাজাে ঠাাঁ ই 

গৃহহীন পখ্রেবােরক ঘরেে চাখ্রব ও জখ্রিে দখ্রলল তুরল পদওয়া হরে 

কক্সবাজার জজলায় মুজজববর্ষে ১০১৮ জন ভূজম ও গৃহহীন পজরবার জপল প্রধানমন্ত্রীর উপহার স্বর্ের বাজি। জরাববার 
(২০ জুন) সকাল সার্ি ১০টায় প্রধানমন্ত্রী জেখ হাজসনা গণভবর্ন জভজিও কনফার্রর্ের মাধযর্ম আশ্রয়ণ—২ 
প্রকর্ের আওতায় জিতীয় ধার্প ভূজমহীন, গৃহহীন এসব পজরবারর্ক জবনামূর্লয দুই েতক জজমসহ জসজম পাকা ঘর 
প্রদান কার্েক্রর্মর উর্িাধন কর্রন। 

 
প্রধানিন্ত্রীে উপখ্রিখ্রতরত তাে প্রখ্রতখ্রনখ্রধ খ্রহরেরব উপরজলা খ্রনববাহী কিবকতব াে হাত পথরক জখ্রিে দখ্রলল ও ঘরেে চাখ্রব বুরে পনন 
খ্রিন্নিূল এেব পখ্রেবাে। দখ্রলরল জখ্রিে িাখ্রলকানা স্বািী ও স্ত্রীে প ৌথ নারি করে পদয়া হরয়রি। তারদে নারি িায়ী দখ্রলরলে 
পাশাপাখ্রশ নািজাখ্রে করে খাজনা দাখ্রখলাও পদয়া হরয়রি। 



গণভবরনে উরবাধন অনুষ্ঠারনে োরথ ভাচুব ুয়ালী েং ুক্ত হন পজলা প্রশােক পিা. িািুনুে েশীদ। কক্সবাজাে োংসৃ্কখ্রতক পকরে 
আরয়াখ্রজত অনুষ্ঠারন উপকােরভাগীরদে জখ্রিে দখ্রলল ও ঘরেে চাখ্রব তুরল পদয়া হয়। 

েদে উপরজলা খ্রনববাহী কিবকতব া েুোইয়া আক্তাে েুইটিে েঞ্চালনায় অনুখ্রষ্ঠত অনুষ্ঠারন উপখ্রিত খ্রিরলন বাংলারদশ আওয়ািী 
লীরগে ধিব খ্রবষয়ক েম্পাদক এড. খ্রেোজুল পিাস্তফা, পজলা পখ্রেষরদে পচয়ােিুান পিাস্তাক আহিদ, কাখ্রনজ ফারতিা 
পিাস্তাক এিখ্রপ, পুখ্রলশ েুপাে পিা. হাোনুজ্জািান, অখ্রতখ্রেক্ত পজলা প্রশােক (োজস্ব) আখ্রিন আল পােরভজ, পজলা 
আওয়ািী লীরগে োধােণ েম্পাদক পপৌে পিয়ে িুখ্রজবুে েহিান, েহ-েভাপখ্রত োরবক োংেদ অধুাখ্রপকা এখ্রথন োখাইন, 
িুখ্রক্তর াদ্ধা কািাল পহারেন পচৌধুেী, েদে উপরজলা পখ্রেষরদে পচয়ােিুান কায়োরুল হক জুরয়ল, েদে উপরজলা েহকােী 
কখ্রিশনাে ( ভূখ্রি) িং এনুং িােিা, কক্সবাজাে পপ্রে ক্লারবে োধােণ েম্পাদক পিা. িুখ্রজবুল ইেলাি, পজলা  ুবলীরগে 
েভাপখ্রত পোরহল আহিদ বাহাদুে, খ্রেলংজা ইউখ্রনয়ন পখ্রেষরদে পচয়ােিুান টিপু েুলতান ও খুরুশকুল ইউখ্রনয়ন পখ্রেষরদে 
পচয়ােিুান জখ্রেি উখ্রিন। 

 
পজলা প্রশােক পিা. িািুনুে েশীদ বরলন, এই প্রকরেে আওতায় ১ি প বারয় এে আরগ আেও ৩০৩ টি পখ্রেবাে নতুন বাখ্র়ি 
পদয়া হরয়রি। আজ ১০১৮ পখ্রেবােরক নতুন ঘে হস্তান্তে কো হরয়রি। এিা়িা আগািী ৩০ জুরনে িরধু আেও ১০২ ভূখ্রিহীন 
ও গৃহহীন পখ্রেবােরক খ্রবনািূরলু জখ্রিেহ ঘে প্রদান কো হরব। এ খ্রনরয় পজলায় পিাট ১৪২৩টি গৃহহীন ও ভূখ্রিহীন পখ্রেবাে িাথা 
পগাাঁ জাে ঠাাঁ ই পারব। 

েদে উপরজলা খ্রনববাহী কিবকতব া েুোইয়া আক্তাে েুইটি বরলন, হাজাে বিরেে পেষ্ঠ বাঙাখ্রল জাখ্রতে খ্রপতা বঙ্গবনু্ধ পশখ িুখ্রজবুে 
েহিারনে আজন্ম লাখ্রলত স্বপ্ন খ্রিল বাংলাে গেীব-দুুঃখীরদে িুরখ হাখ্রে পফাটাবাে। তাই "িুখ্রজববরষব একজন িানুষও গৃহহীন 
থাকরব না" প্রধানিন্ত্রী এই িহতী স্বপ্নরক বাস্তরব রূপান্তরেে লরযু খাে জখ্রি বরদাস্ত করে গৃহহীন ও ভূখ্রিহীনরদে জনু গৃহ 
খ্রনিবাণ কা বক্রি অবুাহত েরয়রি। 

পজলা প্রশােক পিা. িািুনুে েশীদ বরলন, খ্রবখ্রভন্ন পদরশ ভূখ্রিহীন, গৃহহীনরদে ঘেবাখ্র়ি খ্রনিবারণে জনু েুদখ্রবহীন ঋণ পদওয়াে 
নখ্রজে আরি, খ্রকন্তু ভূখ্রিহীন—গৃহহীনরদে পডরক বাখ্র়ি—ঘে পদওয়াে নখ্রজে আে পনই। পজলা প্রশােক বরলন, অেহায় 
িানুষরক এভারব ঘে পদওয়া ‘অন্তভুব খ্রক্ত উন্নয়রন পশখ হাখ্রেনা িরডল’। খ্রবরে এটা নতুন িরডল, আরগ কখনও পকউ এটা 
ভারবনখ্রন। েেকাে অেহায় ভূখ্রিহীন—গৃহহীনরদে ঘে পদওয়াে পাশাপাখ্রশ তারদে কিবেংিারন প্রখ্রশযণ পদওয়াে বুবিা 
করেরি। 

প্রেঙ্গত, পেখ্রিপাকা ঘরে আরি দুটি রুি, একটি ব়ি বাোদা, োন্নাঘে ও টয়রলট। পাশাপাখ্রশ েুরপয় পাখ্রন ও খ্রবদুুৎ বুবিাও 
আরি। এ িা়িাও আত্মখ্রনভব েশীল কেরত ওইেব পখ্রেবারেে েদেুরদে জনু কিবেংিারনে জনু নানা ধেরনে প্রখ্রশযণও পদয়া 
হরব বরল জানারনা হরয়রি। 

 



 

 
 

কক্সবাজার জজলায় ১০১৮ ভূমি ও গৃহহীন পমরবার জপল স্বপ্নের বামি 
প্রকাশঃ ২০-০৬-২০২১,  

এম.এ আজিি রাসেল : 

 
কক্সবাজার জজলায় িুমজববপ্নষে ১০১৮ জন ভূমি ও গৃহহীন পমরবার জপল প্রধানিন্ত্রীর উপহার স্বপ্নের বামি। জরাববার (২০ জুন) সকাল সাি 
১০টায় প্রধানিন্ত্রী জশখ হামসনা গণভবপ্নন মভমিও কনফাপ্নরপ্নের িাধযপ্নি আশ্রয়ণ—২ প্রকপ্নের আওতায় মিতীয় ধাপ্নপ ভূমিহীন, গৃহহীন এসব 
পমরবারপ্নক মবনািূপ্নলয দুই শতক জমিসহ জসমি পাকা ঘর প্রদান কার্েক্রপ্নির উপ্নিাধন কপ্নরন। 

প্রধানিন্ত্রীর উপমিমতপ্নত তার প্রমতমনমধ মহপ্নসপ্নব উপপ্নজলা মনবোহী কিেকতে ার হাত জেপ্নক জমির দমলল ও ঘপ্নরর চামব বুপ্নে জনন মিন্নিূল এসব 
পমরবার। দমলপ্নল জমির িামলকানা স্বািী ও স্ত্রীর জর্ৌে নাপ্নি কপ্নর জদয়া হপ্নয়প্নি। তাপ্নদর নাপ্নি িায়ী দমলপ্নলর পাশাপামশ নািজামর কপ্নর খাজনা 

দামখলাও জদয়া হপ্নয়প্নি। 

গণভবপ্ননর উপ্নিাধনী অনুষ্ঠাপ্ননর সাপ্নে ভাচুে যয়ালী সংরু্ক্ত হন জজলা প্রশাসক জিা. িািুনুর রশীদ। কক্সবাজার সাংসৃ্কমতক জকপ্নে সদর উপপ্নজলা 
প্রশাসন আপ্নয়ামজত অনুষ্ঠাপ্নন উপকারপ্নভাগীপ্নদর জমির দমলল ও ঘপ্নরর চামব তুপ্নল জদয়া হয়। 

সদর উপপ্নজলা মনবোহী কিেকতে া সুরাইয়া আক্তার সুইটির সঞ্চালনায় অনুমষ্ঠত অনুষ্ঠাপ্নন বক্তবয রাপ্নখন বাংলাপ্নদশ আওয়ািী লীপ্নগর ধিে মবষয়ক 
সম্পাদক এি. মসরাজুল জিাস্তফা, জজলা পমরষপ্নদর জচয়ারিযান জিাস্তাক আহিদ, কামনজ ফাপ্নতিা জিাস্তাক এিমপ, পুমলশ সুপার জিা. 



হাসানুজ্জািান, িুমক্তপ্নর্াদ্ধা কািাল জহাপ্নসন জচৌধুরী, জজলা আওয়ািী লীপ্নগর সাধারণ সম্পাদক জপৌর জিয়র িুমজবুর রহিান, সদর উপপ্নজলা 

পমরষপ্নদর জচয়ারিযান কায়সারুল হক জুপ্নয়ল ও কক্সবাজার জপ্রস ক্লাপ্নবর সাধারণ সম্পাদক জিা. িুমজবুল ইসলাি। 

এসিয় উপমিত মিপ্নলন অমতমরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) আমিন আল পারপ্নভজ, জজলা আওয়ািী লীপ্নগর সহ-সভাপমত সাপ্নবক সাংসদ 
অধযামপকা এমেন রাখাইন, সদর উপপ্নজলা সহকারী কমিশনার ( ভূমি) িং এনুং িারিা, জজলা রু্বলীপ্নগর সভাপমত জসাপ্নহল আহিদ বাহাদুর, 

মেলংজা ইউমনয়ন পমরষপ্নদর জচয়ারিযান টিপু সুলতান ও খুরুশকুল ইউমনয়ন পমরষপ্নদর জচয়ারিযান জমসি উমিন। 

জজলা প্রশাসক জিা. িািুনুর রশীদ বপ্নলন, এই প্রকপ্নের আওতায় ১ি পর্োপ্নয় এর আপ্নগ আরও ৩০৩ টি পমরবার নতুন বামি জদয়া হপ্নয়প্নি। 
আজ ১০১৮ পমরবারপ্নক নতুন ঘর হস্তান্তর করা হপ্নয়প্নি। এিািা আগািী ৩০ জুপ্ননর িপ্নধয আরও ১০২ ভূমিহীন ও গৃহহীন পমরবারপ্নক মবনািূপ্নলয 

জমিসহ ঘর প্রদান করা হপ্নব। এ মনপ্নয় জজলায় জিাট ১৪২৩টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পমরবার িাো জগাোঁ জার ঠাোঁ ই পাপ্নব। 

সদর উপপ্নজলা মনবোহী কিেকতে া সুরাইয়া আক্তার সুইটি বপ্নলন, হাজার বিপ্নরর জশ্রষ্ঠ বাঙামল জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ জশখ িুমজবুর রহিাপ্ননর 
আজন্ম লামলত স্বে মিল বাংলার গরীব-দুঃখীপ্নদর িুপ্নখ হামস জফাটাবার। তাই “িুমজববপ্নষে একজন িানুষও গৃহহীন োকপ্নব না” প্রধানিন্ত্রী এই 
িহতী স্বেপ্নক বাস্তপ্নব রূপান্তপ্নরর লপ্নযয খাস জমি বপ্নদাস্ত কপ্নর গৃহহীন ও ভূমিহীনপ্নদর জনয গৃহ মনিোণ কার্েক্রি অবযাহত রপ্নয়প্নি। 

জজলা প্রশাসক জিা. িািুনুর রশীদ বপ্নলন, মবমভন্ন জদপ্নশ ভূমিহীন, গৃহহীনপ্নদর ঘরবামি মনিোপ্নণর জনয সুদমবহীন ঋণ জদওয়ার নমজর আপ্নি, 

মকন্তু ভূমিহীন—গৃহহীনপ্নদর জিপ্নক বামি—ঘর জদওয়ার নমজর আর জনই। 

জজলা প্রশাসক বপ্নলন, অসহায় িানুষপ্নক এভাপ্নব ঘর জদওয়া ‘অন্তভুে মক্ত উন্নয়প্নন জশখ হামসনা িপ্নিল’। মবপ্নে এটা নতুন িপ্নিল, আপ্নগ 
কখনও জকউ এটা ভাপ্নবনমন। সরকার অসহায় ভূমিহীন—গৃহহীনপ্নদর ঘর জদওয়ার পাশাপামশ তাপ্নদর কিেসংিাপ্নন প্রমশযণ জদওয়ার বযবিা 
কপ্নরপ্নি। 

উপ্নেখযঃ জসমিপাকা ঘপ্নর আপ্নি দুটি রুি, একটি বি বারাদা, রান্নাঘর ও টয়প্নলট। পাশাপামশ সুপ্নপয় পামন ও মবদুযৎ বযবিাও আপ্নি। এ িািাও 

আত্মমনভে রশীল করপ্নত ওইসব পমরবাপ্নরর সদসযপ্নদর জনয কিেসংিাপ্ননর জনয নানা ধরপ্ননর প্রমশযণও জদয়া হপ্নব বপ্নল জানাপ্ননা হপ্নয়প্নি। 
 



 

রামগড়ে গৃহহীনড়ের জমম ও ঘর প্রোন 
রামগড় (খাগড়াছড়ড়) প্রড়িড়িড়ি ২০ জুি ২০২১  

 
 
 
 

খাগড়াছড়ড়র রামগড়ড় মুড়জববর্ষ উপলড়ে প্রিািমন্ত্রী শেখ হাড়িিা কিতষ ক ভুড়মহীি ও গতহহীি পড়রবারড়ক জড়ম ও ঘর প্রদাড়ির শুভ উড়বািি 
কার্ষক্রম অিুড়িি হয়। আজ ২০ জুি িকাড়ল উপড়জলা অড়িড় াড়রয়াড়ম প্রিািমন্ত্রী শেখ হাড়িিা ড়ভড়িও কিফাড়রড়ের মািযড়ম রামগড় 
উপড়জলায় ৯১টিিহ িাড়া শদড়ে ৫৩ হাজার ৩েি ৪০টি পড়রবাড়রর মাড়ে শদড়ের িকল শজলায় একড়র্াড়গ এ কার্ষক্রড়মর শুভ উড়বািি 

কড়রি। রামগড় উপড়জলা প্রিােি আড়য়াড়জি অিুষ্টাড়ি িভাপড়িত্ব কড়রি রামগড় উপড়জলা ড়িবাহী কমষকিষ া মু,মাহমুদ উল্লাহ মারুফ। 

প্রিাি অড়িড়ি ড়ছড়লি খাগড়াছড়ড় পাবষিয শজলা পড়রর্দ শেয়ারমযাি মংিুইপ্রু শেৌিুরী অপু। 

উড়বািিী অিুষ্টাড়ি প্রিাি অড়িড়ি খাগড়াছড়ড় পাবষিয শজলাপড়রর্দ শেয়ারমযাি মংিুইপ্রু শেৌিুরী অপু বড়লি,প্রিািমন্ত্রীর ড়েো বড়র্ষর ১ম 
িাড়রড়খ ড়েোিীড়দর হাড়ি বই শপৌছাড়িা,ড়িজস্ব অিষায়ড়ি িারা শদড়ে ৫৬০টি মড়িল মিড়জদ ড়িমষাি, িারাড়দড়ে ভুড়মহীি ও গতহহীিড়দর 
জিয গতড়হর বযবস্থা কড়রড়ছি িা ড়বড়ে িড়জর ড়বহীি। ড়িড়ি ২০৪১ িাড়ল বাংলাড়দেড়ক উন্নি শদড়ের পর্ষাড়য় দাড় করাড়ি প্রিািমন্ত্রীর স্বপ্ন 
বাস্তবায়ড়ি দলমি ড়িড়বষড়েড়র্ িকল শক একড়র্াড়গ কাজ করার আহবাি জািাি। রামগড় উপড়জলা ড়িবষাহী কমষকিষ া বড়লি রামগড় 
উপড়জলার দুই ইউড়িয়ড়ির প্রিযান্ত অন্েল দািারাম পাড়া, বুদুংছড়া,মিুপুর, ব্রিেন্দ্রপাড়া, শিািাইআগা, লামকু,বলীপাড়া, কাড়েবাড়ী, 



লাোড়ড় পাড়া ও ববদযপাড়ায় ৯১টি ভুড়মহীি ও গতহহীি পড়রবার শক গতহ প্রদাি করা হড়য়ড়ছ।ড়িড়ি প্রিািমন্ত্রীর এই মািড়বক উড়দযাগ কাড়জ 

লাড়গড়য় িুড়বিা শভাগীরা আত্মড়িভষ র হড়ি পারড়বি বড়ল আো প্রকাে কড়রি। উপড়জলা ত্রাি ও পুিবািি কমষকিষ া শমাোঃ মিিুর আলী 

জািাি, ১ম ও ২য় পর্ষাড়য় রামগড় উপড়জলায় শমা  ১৯৩টি গতহহীি পড়রবারড়ক গতহ প্রদাি করা হড়য়ড়ছ। 

এিময় রামগড় িািার ভারপ্রাপ্ত কমষকিষ া শমাোঃ িামিুজ্জামাি, ১িং ইউ ড়প শেয়ারমযাি োহআলম মজুমদার, ২িং ইউ ড়প শেয়ারমযাি মড়িন্দ্র 
ড়ত্রপুরা, মুড়িড়র্াদ্ধা কমান্ডার মড়ফজুর রহমাি,উপড়জলা আওয়ামী লীগ িভাপড়ি শমাোঃ শমাস্তফা শহাড়িি, িািারি িম্পাদক শমাোঃ িুরুল 
আলম আলমড়গর, শপৌর আওয়ামী লীগ িভাপড়ি রড়ফকুল আলম কামাল, উপড়জলা ত্রাি ও পুিবষািি কমষকিষ া শমাোঃ মিিুর আলী, িরকারী 
ড়বড়ভন্ন দপ্তড়রর কমষকিষ া,জিপ্রড়িড়িড়ি ও িাংবাড়দকরা উপড়স্থি ড়ছড়লি। 

 

  



নাইক্ষ্যংছমেড়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘর উপহার পপল ২৫ গৃহহীন পমরবার 
িাইেযংছড়ড় (বান্দরবাি) প্রড়িড়িড়ি ২০ জুি ২০২১  

 

িাইেযংছড়ড়ড়ি ভূড়মহীি ও গতহহীি ২৫ পড়রবাড়রর মাড়ে ঘড়রর োড়ব ও িিদ হস্তান্তর করা হয়। ছড়ব-পাহাড়বািষ া 

বান্দরবাড়ির িাইেযংছড়ড় উপড়জলায় ‘প্রিািমন্ত্রীর উপহার আশ্রয়ণ-২ প্রকড়ের’ আওিায় ভূড়মহীি ও গতহহীি ২৫ পড়রবাড়রর মাড়ে ঘড়রর 

োড়ব ও িিদ হস্তান্তর করা হড়য়ড়ছ। আজ রড়ববার (২০জুি) িকাল িাড়ড় ১১ ায় উপড়জলা টি,টি,ড়ি,আই হলরুড়ম প্রিািমন্ত্রীর ড়ভড়িও 
কিফাড়রড়ের মািযড়ম “প্রিািমন্ত্রীর উপহার আশ্রয়ণ-২ প্রকে এর উপকারড়ভাগীড়দর মাড়ে িবড়িড়মষি ঘড়রর উড়বািি করার পর িিদ ও োড়ব 
িুড়ল শদয়া হয়। এিময় উপড়জলা ড়িবষাহী কমষকিষ া িাড়দয়া আফড়রি কড়ে’র িভাপড়িড়ত্ব, প্রিাি অড়িড়ির বিবয রাড়খি, িাইেযংছড়ড় 
উপড়জলা পড়রর্দ শেয়ারমযাি অিযাপক শমা: েড়ফউল্লাহ। 

অিুিাড়ি ড়বড়ের্ অড়িড়ি ড়হড়িড়ব উপড়স্থি ড়ছড়লি, িািা’র অড়ফিার ইিোজষ  (ওড়ি) মুহাম্মদ আলমগীর শহাড়িি, উপড়জলা মড়হলা ভাইি 
শেয়ারমযাি োমীমা আিার, ভাইি শেয়ারমযাি মংলাওয়াই মামষা,পাবিষ য েট্রগ্রাম ড়বর্য়ক মন্ত্রীর প্রড়িড়িড়ি খায়রুল বাোর, উপড়জলা 
মুড়িড়র্াদ্ধা কমন্ডার রাজা ড়ময়া, উপড়জলা আওয়ামী লীড়গর িািারণ িম্পাদক শমা: ইমরাি, িদর ইউড়িয়ি পড়রর্ড়দর শেয়ারমযাি িুরুল 
আবছার ইমি, শিািাইছড়ড় ইউড়িয়ি পড়রর্ড়দর শেয়ারমযাি এযাড়িং মামষা, ঘুমিুম ইউড়িয়ি পড়রর্ড়দর শেয়ারমযাি জাহাঙ্গীর আড়জজ, শদৌছড়ড় 
ইউড়িয়ি পড়রর্ড়দর শেয়ারমযাি হাড়ববুল্লাহ, িাইেযংছড়ড় উপড়জলা একাড়িমী িুপার ভাইজার শমা: শিাড়হল ড়ময়া প্রমূখ। এড়দড়ক িিুি 
ঘড়রর োড়ব ও িিদ শপড়য় িরকার প্রিাি মািিীয় প্রিািমন্ত্রী জিড়িত্রী শেখ হাড়িিার প্রড়ি কত িজ্ঞিা প্রকাে কড়র উপকারড়ভাগীরা জািাি, 
দীঘষড়দি র্াবৎ জরাজীণষ ঘড়র বিবাি কড়রড়ছি, বর্ষাকাড়ল কষ্ট কড়রড়ছি। এখি বর্ষাকাড়ল ভাড়লাভাড়ব ড়দিাড়িপাি কড়র প্রিািমন্ত্রী শেখ 

হাড়িিার জিয িামাজ আদাড়য়র পর মিভড়র শদায়া করড়বা আল্লাহ শর্ি শেখ হাড়িিাড়ক িু-স্বাস্থয এবং হায়াি দারাজ কড়রি। অিুিাি 
শেড়র্ িাড়লকাভূি ২৫ জি গতহহীি পড়রবাড়রর মাড়ে আিুিাড়িকভাড়ব ঘড়রর োড়ব ও িিদ হস্তান্তর করা হড়য়ড়ছ।  



েীমঘনালায় মিেীয় পর্য াড়য় নেুন ঘর পপড়লা ১১২ পমরবার 
দীড়ঘিালা (খাগড়াছড়ড়) প্রড়িড়িড়ি ২০ জুি ২০২১  

 

দীড়ঘিালায় ঘড়রর োড়ব ও বড়ন্দাবস্তকত ি জড়মর দড়লল হস্তান্তর কড়রি েরিািী ড়বর্য়ক  াস্কড়ফাড়িষর শেয়ারমযাি কুড়জন্দ্র লাল ড়ত্রপুরা এমড়প । ছড়ব-
পাহাড়বািষ া 

জাড়ির ড়পিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুড়জবুর রহমাড়ির জন্মেিবর্ষ উপলড়েয খাগড়াছড়ড়র দীড়ঘিালায় প্রিািমন্ত্রীর উপহার ড়হড়িড়ব দুই কে ড়বড়েষ্ট 

শিড়মপাকা ঘর শপল ১১২ গতহহীি পড়রবার। 

আজ শরাববার (২০ জুি) শবলা ১১  ায় িারা শদড়ের িযায় উপড়জলা পড়রর্দ অড়িড় াড়রয়াড়ম ড়ভড়িও কন্ফাড়রড়ের মািযড়ম 
উপকারড়ভাগীড়দর মাড়ে িবড়িড়মষি ঘর প্রদাড়ির উড়বািি কড়রি প্রিািমন্ত্রী শেখ হাড়িিা । 

এর পরপরই ভুড়মহীি ও গতহহীি পড়রবারড়ক জড়ম ও ঘর প্রদাি কার্ষক্রড়মর (ড়বিীয় পর্ষায়) আওিায় ১১২ জি ভূড়মহীি ও গতহহীি পড়রবাড়রর 
মাড়ে আিুিাড়িক ভাড়ব ঘড়রর োড়ব ও বড়ন্দাবস্তকত ি জড়মর দড়লল হস্তান্তর কড়রি েরিািী ড়বর্য়ক  াস্কড়ফাড়িষর শেয়ারমযাি কুড়জন্দ্র লাল 
ড়ত্রপুরা এমড়প৷ 

দীড়ঘিালা উপড়জলা ড়িবষাহী অড়ফিার শমাহাম্মদ উল্লাহ’র িভাপড়িড়ত্ব অিুিাড়ি ড়বড়ের্ অড়িড়ি ড়হড়িড়ব উপড়স্থি ড়ছড়লি অড়িড়রি শজলা 
প্রোিক (রাজস্ব) িাঈদ শমাড়মি মজুমদার, উপড়জলা পড়রর্ড়দর শেয়ারমযাি হাজী শমাহাম্মদ কাড়েম,মড়হলা ভাইি শেয়ারমযাি িীমা 
শদওয়াি, অড়ফিার ইিোজষ  এ শক এম শপয়ার আহড়মদ, উপড়জলা প্রাড়ণিম্পদ কমষকিষ া িা. জওহরলাল োকমা, প্রকে বাস্তবায়ি কমষকিষ া 

মুেড়ফকুর রহমাি, শপ্রিক্লাড়বর িভাপড়ি জাহাঙ্গীর আলম রাজু প্রমূখ। 

 



পরায়াংছমেড়ে আড়রা ১২০ পমরবার পপড়লা প্রধানমন্ত্রীর ঘর 
ড়িজস্ব প্রড়িড়বদক ২০ জুি ২০২১ 

 

বান্দরবাড়ির শরায়াংছড়ড়ড়ি ২য় দফায় ১২০পড়রবার শপড়য়ড়ছ প্রিািমন্ত্রীর ঘর। 

রড়ববার (২০ জুি) িকাড়ল বান্দরবাড়ির শরায়াংছড়ড় উপড়জলা ড়িবষাহী কমষকিষ ার কার্ষালড়য় শজলা প্রোিক ইয়াছড়মি পারভীি ড়িবরীড়জ প্রিাি 

অড়িড়ি ড়হড়িড়ব উপড়স্থি শিড়ক মুড়জববর্ষ উপলড়েয ভূড়মহীি-গতহহীি ১২০ পড়রবারড়ক জড়মর কাগজ ও ঘড়রর োড়ব এবং ঘর বুড়েড়য় শদি।  

অিুিাড়ির পড়র শজলা প্রোিক ইয়াছড়মি পারভীি ড়িবরীড়জ িিুি ঘর পাওয়া ড়বড়ভন্ন বযড়িড়দর িাড়ি মিড়বড়িময় কড়রি এবং ড়বড়ভন্ন এলাকা 

ঘুড়র িবড়িড়মষি ঘরগুড়লা পড়রদেষি কড়রি। 

অিুিাড়ি শরায়াংছড়ড় উপড়জলা ড়িবষাহী কমষকিষ া মুহাম্মদ আবদুল্লযাহ আল জাড়বদ,উপড়জলা শেয়ারমযাি েহাই মং মারমা ,ভাইি শেয়ারমযাি 
আিুইমং মারমা,উপড়জলা প্রকে বাস্তবায়ি কমষকিষ া শমা.ময়িুল ইিলামিহ ড়বড়ভন্ন শশ্রণীড়পোর জিিািারণ উপড়স্থি ড়ছড়লি। 

শরায়াংছড়ড় উপড়জলা প্রোিি জািাি, ১ম পর্ষাড়য় শরায়াংছড়ড় উপড়জলায় ৯০জি ও ২য় পর্ষাড়য় ১২০জি ভূড়মহীি ও গতহহীি পড়রবারড়ক 

মুড়জববর্ষ উপলড়েয জড়মর কাগজ ও ঘড়রর োড়ব বুড়েড়য় শদয়া হড়য়ড়ছ। 



হাইমচদর প্রধানমন্ত্রীর উপহার শপদযন ২০ পররবার 
মিাোঃ সাজ্জাদ মহাঞ্জসন রমন 

 

জারির রপিা বেবনু্ধ শশখ মুরজবুর রহমাদনর স্বপ্ন রেয শেদশর শকাদনা মানুষ আশ্রয়হীন থাকদব না। রপিার শসই স্বপ্ন পূরদণ মুরজববষে উপযদে 
সারাদেদশর গৃহহীন-ভূরমহীনদের ‘স্বদপ্নর ঠিকানা’ উপহার রেদযন বেবনু্ধর কনো প্রধানমন্ত্রী শশখ হারসনা। ২য় পর্োদয় হাইমচর উপদজযায় 
গৃহহীন ভূরমহীন আরও ২০টি পররবারসহ সারাদেদশ ৫৩ হাজার ৩৪০ ভূরমহীন-গৃহহীন পররবার শপদযন এই উপহার।  

গিকায ২০ জুন শরাববার সকাদয মুরজববষে উপযদে ভূরমহীন ও গৃহহীন পররবারদক জরম ও গৃহ প্রোন কমেসূরচর উদিাধন কদরন প্রধানমন্ত্রী 
শশখ হারসনা। 

প্রধানমন্ত্রী শশখ হারসনা এই অনুষ্ঠাদন িাাঁ র সরকারর বাসভবন গণভবন শথদক ভাচুে য়ায পদ্ধরিদি রু্ক্ত হদয় ঘর হস্তান্তর কাজ উদিাধন কদরন। 
এই উদিাধন শশদষ হাইমচর উপদজযা প্রশাসদনর আদয়াজদন উপদজযা পররষে হযরুদম আদযাচনা সভা অনুরষ্ঠি হয়। সভায় বক্তবে রাদখন 
উপদজযা পররষে শচয়ারমোন নূর শহাদসন পদটায়ারী, উপদজযা রনবোহী অরফসার চাই শথায়াইহযা শচৌধুরী। 

উপদজযা পররষে শচয়ারমোন বদযন, অিেন্ত আনদন্দর রবষয়, সারাদেদশর নোয় আমাদের হাইমচদরও ভূরমহীন গৃহহীন ২০টি পররবার জরমসহ 
ঘর পাদে। শর্ ঘদর পররবার পররজন রনদয় সুন্দরভাদব জীবনর্াপন করদি পারদব। বেবনু্ধ শশখ মুরজবুর রহমাদনর স¦প্ন পূরদণ প্রধানমন্ত্রী শশখ 
হারসনা কাজ কদর র্াদেন। শর্ সকয মানুষ ভূরমহীন গৃহহীন মানুষ, অনে জায়গায় বাসা-বারড়দি ভাড়া থাদক, পদথ ঘাদট বসবাস কদর 
িাদেরদক জরমসহ ঘদরর বেবস্থা কদর রেদয় রপিার স্বপ্ন পূরণ করদেন। রিরন বদযন, শেদশর একটি মানুষ শর্ন আশ্রয়হীন না থাদক শস যদেে 
প্রধানমন্ত্রী শশখ হারসনা কাজ কদর র্াদেন। রিরন হাইমচর উপদজযার সবেস্তদরর জনগদণর পে শথদক প্রধানমন্ত্রী শশখ হারসনাদক অরভনন্দন 
ও শুদভো জানান। 

সভায়, উপরস্থি রেদযন উপদজযা সহকারী করমশনার ভূরম ররদগন চাকমা, হাইমচর শপ্রসক্লাব সভাপরি খুররশে আযম, প্রকে বাস্তবায়ন 
কমেকিে া আরমনুর ররশে, নীযকময ইউরপ শচয়ারমোন সাযাউরিন সরোরসহ অরিরথবৃন্দ। 

পদর নীযকময ইউরনয়দনর ২০টি পররবারদক প্রধানমন্ত্রীর উপহার ভূরম ও গৃহ প্রোন কদরন উপদজযা পররষে শচয়ারমোন নূর শহাদসন 
পাদটায়ারী ও রনবোহী অরফসার চাই শথায়াইহযা শচৌধুরীসহ অরিরথবৃন্দ। 



 
 

প্রকাশ : ২১ জুন ২০২১ 

সারাদেদশ ৫৩ হাজার ৩৪০টি পররবারদক রবনামূদযে ঘর প্রোন 
করদযন প্রধানমন্ত্রী 
চাাঁ েপুদর ১০৯ পররবারদক জরমর েরযয ও ঘদরর চারব হস্তান্তর 
মিজানুর রহিান 

 

 

প্রধানমন্ত্রী শশখ হারসনা মুরজববদষের উপহার রহদসদব রবনামূদযে শেদশর সকয ভূরমহীন-গৃহহীন পররবারদক ঘর কদর শেয়ার প্ররিশ্রুরির অংশ 
রহদসদব চাাঁ েপুর শজযার ১০৯টিসহ আদরা ৫৩ হাজার ৩৪০টি পররবারদক রবনামূদযে ঘর প্রোন কদরদেন। 

গি জানুয়ারর মাদস প্রথম পর্োদয় ৬৯ হাজার ৯০৪টি পররবারদক ঘর প্রোদনর পর আশ্রয়ণ-২ প্রকদের আওিায় রিিীয় পর্োদয় এরেন আদরা 
৫৩ হাজার ৩৪০ পররবারদক দুইশিক জরমর মারযকানাসহ শসরমপাকা ঘর উপহার রেদযন রিরন। 

প্রধানমন্ত্রী শশখ হারসনা ২০ জুন শরাববার সকাদয গণভবন শথদক রভরিও কনফাদরদের মাধেদম চাাঁ েপুর শজযার চাাঁ েপুর সের, হাইমচর, 
হাজীগঞ্জ, মিযব উত্তর, শাহরারস্ত, কচুয়া এই ৬টি উপদজযাসহ সারাদেদশর ৪৫৯টি উপদজযায় ভূরমহীন ও গৃহহীন এসব মানুষদের ঘর 
শেয়ার এই প্রকদের উদিাধন কদরন এবং সদে সদে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্ররিরনরধরা প্রধানমন্ত্রীর পদে জরমর েরযয ও ঘদরর চারব 
উপকারদভাগীদের হাদি িুদয শেন। 

প্রধানমন্ত্রী শশখ হারসনা বদযন, আজদক র্ারা ঘর শপদয়দেন, িাদের কষ্ট দূর করা এবং িাদের মুদখর হারস আমার জীবদনর সবদচদয় বড় 
পাওয়া। 

রিরন আরও বদযন, েমিা মাদন শভাগ-রবযাস নয়, েমিা হদযা মানুদষর শসবা করা। মানুদষর জদনে কাজ করা। 

রিরন বদযন, কদরানার কারদণ আরম শর্দি না পারায়, আমার পে শথদক স্থানীয় সংসে সেসে, রিরস এবং ইউএনও উপকারদভাগীদের হাদি 
জরমর েরযয ও ঘদরর চারব িুদয শেদবন। েরযদয জরমর মারযকানা স্বামী ও স্ত্রীর শর্ৌথ নাদম কদর শেয়া হদয়দে। িাদের নাদম স্থায়ী েরযদযর 
পাশাপারশ নামজারর কদর খাজনা োরখযাও শেয়া হদয়দে। 



শসরমপাকা ঘদর আদে দু’টি রুম, একটি বড় বারান্দা, রান্নাঘর ও টয়দযট। পাশাপারশ সুদপয় পারন ও রবদুেৎ বেবস্থাও আদে। এ োড়াও 
আত্মরনভে রশীয করদি ওইসব পররবাদরর সেসেদের কমেসংস্থাদনর জদনে নানা ধরদনর প্ররশেণও শেয়া হদব বদয জানাদনা হয়। 

প্রধানমন্ত্রী বদযন, মুরজববদষে বাংযাদেদশর একজন মানুষও র্াদি গৃহহীন না থাদক িার সরকার শসই পেদেপ রনদয়দে। 

মুরজববদষে শেদশর সকয গৃহহীনদক ঘর কদর শেয়ার অেীকার পুনবেেক্ত কদর প্রধানমন্ত্রী আদরা বদযন, আমাদের যেে শেদশর সকয ভূরমহীন-
গৃহহীন মানুষ ঘর পাদব। একটি মানুষও আর ঠিকানারবহীন থাকদব না। 

প্রধানমন্ত্রীর মুখে সরচব ি. আহমে কায়কাউস গণভবন শথদক অনুষ্ঠানটি সঞ্চাযনা কদরন। রিরন অনুষ্ঠাদন ‘অন্তভুে রক্তমূযক উন্নয়দন শশখ 
হারসনা মদিয’ শীষেক একটি পাওয়ার পদয়ন্ট শপ্রদজদন্টশন উপস্থাপন কদরন। অনুষ্ঠান শথদক প্রধানমন্ত্রী ৪টি উপদজযার উপকারদভাগীদের 
সদে মিরবরনময়ও কদরন। 

এরেদক প্রধানমন্ত্রীর রভরিও কনফাদরদের এই অনুষ্ঠাদন অনযাইদন রু্ক্ত রেদযন চাাঁ েপুর সের আসদনর সংসে সেসে ও রশোমন্ত্রী িাাঃ েীপু 
মরন এমরপ। 

এ উপযদে চাাঁ েপুর সের উপদজযা পররষে রমযনায়িদন উপদজযা প্রশাসন আদয়ারজি প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি চাাঁ েপুদরর শজযা প্রশাসন, 
পুরযশ প্রশাসনসহ শজযা-উপদজযা প্রশাসদনর রবরভন্ন স্তদরর কমেকিে া, সাংবারেক, সুশীয সমাদজর শনিৃবৃন্দ এবং জনপ্ররিরনরধগণ উপদভাগ 
কদরন। 

শজযা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজরযশ, পুরযশ সুপার শমাাঃ রমযন মাহমুে রবরপএম (বার), এনএসআই উপ-পররচাযক শাহ আরমান, অরিররক্ত 
শজযা প্রশাসক (রাজস্ব) োউে শহাদসন শচৌধুরী, শজযা মুরক্তদর্াদ্ধা সংসে কমান্ডার বীর মুরক্তদর্াদ্ধা এমএ ওয়াদুে, নারী মুরক্তদর্াদ্ধা িাাঃ 
সসয়ো বেরুন্নাহার শচৌধুরী, শপ্রসক্লাব সভাপরি ইকবায শহাদসন পাটওয়ারী, সাধারণ সম্পােক ররহম বােশা, চাাঁ েপুর সের উপদজযা পররষে 
শচয়ারমোন শমাহাম্মে নূরুয ইসযাম নারজম শেওয়ান, ভাইস শচয়ারমোন আইয়ুব আযী শবপারী, মরহযা ভাইস শচয়ারমোন আরবো সুযিানাসহ 
জনপ্ররিরনরধ, প্রশাসরনক কমেকিে া, সাংবারেক এবং উপকারদভাগীগণ উপরস্থি রেদযন। অনুষ্ঠান সঞ্চাযনায় রেদযন চাাঁ েপুর সের উপদজযা 
রনবোহী অরফসার সানরজো শাহনাজ। 

চাাঁ েপুদরর ৮টি উপদজযার মধে চাাঁ েপুর সেদর ১৭, মিযব উত্তদর ৩০, শাহরারস্তদি ৩০, হাইমচদর ২০, হাজীগদঞ্জ ১০ ও কচুয়া উপদজযার 
২টিসহ শমাট ১০৯টি ঘর প্রধানমন্ত্রীর পদে জরমর েরযয ও ঘদরর চারব িুদয শেয়া হয়। 

চাাঁ েপুর সের উপদজযার ১৭টি ভূরমহীন-গৃহহীন পররবাদরর মাদে জরমর েরযয ও ঘদরর চারব িুদয শেন শজযা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজরযশ। 

  



 

ফমরদগঞ্জে ২০ ভূমিহীন পমরবাঞ্জরর িঞ্জযে দমিি মবতরণ অনুষ্ঠান 

রপিার শেখাদনা পদথই শেঁদট চদযদেন প্রধানমন্ত্রী : অোিাঃ 
জারহদুয ইসযাম শরামান 
প্রবীর চক্রবতী 

 

ফররেগদঞ্জ গিকায শরাববার ভূরমহীন ও গৃহহীন রবশটি পররবার স্থায়ী রনবাস রহদসদব পাকা বারড় শপদয়দেন। ভাচুে য়ায সভার মাধেদম সারাদেদশর 
নোয় ফররেগঞ্জ উপদজযার ভূরমহীনদেরদক জরমসহ গৃহ প্রোন কদরন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হারসনা। 

জানা র্ায়, মুরজববষে উপযদে ২০২০-২১ অথে বেদর আশ্রয়ণ প্রকদের অধীন ২য় পর্োদয় িারযকাভুক্ত ভূরমহীন ও গৃহহীন পররবাদরর মাদে এ 
ঘর প্রোদনর যদেে উপদজযার বরযথুবা পরিম ইউরনয়দনর বাগড়াবাজার সংযগ্ন রসদমন্ট ঘাট এযাকায় ১৩টি ঘর এবং রূপসা েরেণ 
ইউরনয়দনর েরেণ সাদহবগঞ্জ গ্রাদম ৭টি ঘর সিরর কদর উপদজযা প্রশাসন। 

শরাববার সকাদয উপদজযা রনবোহী কমেকিে া রশউযী হররর সভাপরিদে উপদজযা হযরুদম এ উপযদে আদয়ারজি আদযাচনা সভায় প্রধান 
অরিরথর বক্তবে রাদখন উপদজযা পররষে শচয়ারমোন অোিাঃ জারহদুয ইসযাম শরামান। উপদজযা একাদিরমক সপুারভাইজার আবু্দল্লাহ আয 
মামুদনর পররচাযনায় অনুষ্ঠাদন অরিরথ রেদযন শপৌর শময়র ও উপদজযা আওয়ামী যীদগর সভাপরি রু্দ্ধাহি বীর মুরক্তদর্াদ্ধা আবুয খাদয়র 
পাটওয়ারী, উপদজযা পররষদের ভাইস শচয়ারমোন রজএস িেরযম, মুরক্তদর্াদ্ধা সংসদের কমান্ডার সরহদুল্লা িপাোর, ফররেগঞ্জ শপ্রসক্লাদবর 
সাধারণ সম্পােক আবু্দস শোবহান রযটন ও ঘরপ্রাপ্ত উপকারদভাগী িৃিীয় রযদের মাহমুো আক্তার। 

প্রধান অরিরথ িাাঁ র বক্তদবে বদযন, জারির রপিা বেবনু্ধ শশখ মুরজবুর রহমাদনর শেখাদনা পদথই শেঁদট চদযদেন আমাদের রপ্রয় শনত্রী বেবনু্ধ 
কনো প্রধানমন্ত্রী শশখ হারসনা। র্ার আজদকর ফসয রহদসদব ফররেগঞ্জ উপদজযার ২০টিসহ সারাদেদশ ৫৩ হাজার ৩৪০টি পররবার জরমসহ 
নিুন ঘর পাদে। একটি জারিদক উন্নরির রশখদর রনদি হদয প্রথদমই প্রদয়াজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান রনরিি করা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শসই 
পদথ অদনক দূর এরগদয় রগদয়দেন। আমার আশা কররে মুরজব শিবষে োড়াও আগামী কদয়ক বের সারাদেদশ শকাদনা গৃহহীন পররবার থাকদব 
না। 

 





 
 

ন োয়োখোলীতে ৮৩৫টি পরিবোিতে জরি ও গৃহ প্রদো  
 
ন োয়োখোলী প্রতিত তি 
২০ জ ু, ২০২১ 
 

 
মুজজববর্ ষ উপলক্ষ্যে ন োয়োখোলীক্ষ্ি ৮৩৫ টি ঘর ভূতমহী  ও গহৃহী  পতরবোরক্ষ্ে খোস জতম ও গহৃ 
প্রদো  েোর্ ষক্রক্ষ্মর ২য় পর্ ষোয় ভোর্ু ষয়োল উক্ষ্বোি  েক্ষ্র  প্রিো মন্ত্রীর নেখ হোতি ো। 

রতববোর সেোক্ষ্ল নসো োইমতুি বীরক্ষ্েষ্ঠ রুহুল আতম  অতিক্ষ্িোতরয়োক্ষ্ম উক্ষ্বোি ী অ ষু্ঠোক্ষ্  আক্ষ্লোচ ো 
সভো বক্তবে রোক্ষ্খ  এবং জতম ও গহৃ হস্তোন্তর েক্ষ্র  ন োয়োখোলী-১ আসক্ষ্ র সংসদ সদসে এইচ এম 
ইব্রোহীম, নজলো প্রেোসে নখোরক্ষ্েদ আলম খো , পুতলে সুপোর আলমগীর নহোক্ষ্স , প্রিো মস্ত্রীর 
বেজক্তগি সহেোরী জোহোঙ্গীর আলম, উপক্ষ্জলো নচয়োরমেো  খন্দেোর রুহুল আতম , উপক্ষ্জলো 
ত বোহী অতিসোর িজলরু রহমো । 

অ ুষ্ঠোক্ষ্  অংে গ্রহ  েক্ষ্র  নজলো-উপক্ষ্জলো আওয়োমীলীগ অংঙ্গসংগঠক্ষ্ র ন িৃবনৃ্দ এবং 
উপেোরক্ষ্ভোগী পতরবোরসহ তবতভন্ন পর্ ষোক্ষ্য়র সরেোরী েম ষেিষোবনৃ্দ। এিোিো নজলোর অ েো ে 
উপক্ষ্জলো স্ব স্ব উপক্ষ্জলো এ অ ষু্ঠোক্ষ্  নর্োগক্ষ্দ । 



 
 

ন োয়োখোলীতে ঘর নেল ৮৩৫টি গহৃহী  েররবোর 
প্রকাশের সময় : June 20, 2021 
 

 

অরহদ মুকুল : মুজিববর্ ষ উেলতযে প্রধো মন্ত্রীর উেহোর রহতেতব ঘর নেল ভূরমহী  ও গহৃহী  

৮৩৫টি েররবোর। 

নরোববোর েকোতল খোে িরম ও গহৃ প্রদো  কোর্ ষক্রতমর ২য় ের্ ষোয় উতবোধ  উেলতযে ন োয়োখোলীর 

নেো োইমুড়ী উেতিলোয় বীর নেষ্ঠ রুহুল আরম  অরিতিোররয়োতম আতলোচ ো েভো ও প্রধো মন্ত্রীর 

ভোচুষয়োল উতবোধত  অংশ ন   উেকোরতভোগী েররবোরেহ রবরভন্ন ের্ ষোতয়র েরকোরর কম ষকেষোরো। 

এেময় উেরিে রিতল  রিরে নমোহোম্মদ নখোরতশদ আলম খো , এেরে আলমগীর নহোতে , 

ন োয়োখোলী-১ আেত র এমরে এইচ এম ইব্রোহীম, প্রধো মন্ত্রীর বেজিগে েহকোরী িোহোঙ্গীর আলম। 

ন োয়োখোলীতে ক নেণীর েররবোর েু ব ষোেত র লতযে দুই ের্ ষোতয় নমোি ১২৮৬টি একক গহৃ বরোদ্দ 

করো হয়। রবেীয় ের্ ষোতয় প্রধো মন্ত্রী নশখ হোরে ো আি ন োয়োখোলীতে ৮৩৫টি ঘর রভরিও 

ক ফোতরন্স এর মোধেতম উকোরতভোগী েররবোতরর মোতে হস্তোন্তর কতর । 



 

ন োয়োখোলীতে দ্বিেীয় পর্ যোতয় ঘর নপল ৮৩৫ পদ্বরবোর 
ন োয়োখোলী প্রদ্বেদ্ব দ্বি, ঢোকোটোইমস 

প্রকোদ্বিে : ২০ জ ু ২০২১ 

 

 

দ্বিেীয় পর্ যোতয় ন োয়োখোলীর  য়টট উপতজলোর আরও ৮৩৫টট ভূদ্বমহী  গহৃহী  পদ্বরবোর নপল 

দুই িেোাংি জোয়গোসহ ঘর। ‘প্রিো মন্ত্রীর অঙ্গীকোর, মুজজববতষ য নকউ গহৃহী  থোকতব  ো আর’ 

এ নলোগোত  বঙ্গবনু্ধ নিখ মুজজবুর রহমোত র জন্মিেবষ য উপলতে রদ্বববোর প্রিো মন্ত্রী নিখ 

হোদ্বস ো ভোর্চ যয়োদ্বল এই কম যসূদ্বর্ উতিোিত র পর এসব ঘর নপতয়তে  েোরো। 

রদ্বববোর সকোল সোতে ১০টোয় ন োয়োখোলীর নসো োইমুেী উপতজলো পদ্বরষদ দ্বমল োয়ে  নথতক 

প্রিো মন্ত্রীর সতঙ্গ সাংর্ুক্ত দ্বেতল  ন োয়োখোলী-১ আসত র সাংসদ সদসয এইর্ এম ইব্রোদ্বহম, 

প্রিো মন্ত্রীর বযজক্তগে সহকোরী নমো. জোহোঙ্গীর আলম, নজলো প্রিোসক নমো. নখোরোতিদ আলম 

খো , পুদ্বলি সুপোর আলমগীর নহোতস । 



দ্বিেীয় পর্ যোতয় নজলোর নকোম্পো ীগতে ২৩৭টট, নসো োইমুেীতে ২২০টট, হোদ্বেয়োয় ১৯৮টট, 

সূব যর্তর ৮৮টট, কদ্ববরহোতট ৫৪টট, নস বোতগ ২০টট, সদতর ১২টট ও নবগমগে উপতজলোয় 

৬টটসহ নমোট ৮৩৫টট ঘতরর র্োদ্বব উপকোরতভোগীতদর মোতে হস্তোন্তর করো হতব। েোতদর 

প্রতেযকতক দুই িেোাংি জোয়গো নরজজদ্বি কতর বতদোবস্ত নদয়ো হতব। 

প্রিো মন্ত্রীর কোর্ যোলতয়র আশ্রয়ণ-২ প্রকতের আওেোয় দ্বিেীয় পর্ যোতয়র ন োয়োখোলী নজলোয় 

৮৩৫টট পদ্বরবোতরর মোতে এক লোখ ৭১ হোজোর টোকো বযয় িতর গহৃদ্ব ম যোণ করো হতয়তে। এতে 

প্রদ্বেটট ৩৯৪ বগ যফুট আয়েত র মতিয দুই কে দ্ববদ্বিষ্ট নসদ্বমপোকো ঘতর একটট টয়তলট, একটট 

রোন্নো কে, ইউটটদ্বলটট নেস ও একটট বোরোদো রতয়তে। থোকতব পোদ্ব  ও দ্ববদুযৎ সাংতর্োতগর 

সুবযবস্থো। 

 

 

 



 

মুজিব বর্ ষ উপলক্ষে ভূমমহীন ও গৃহহীনক্ষের মাক্ষে 

প্রধানমন্ত্রীর মভমিও কনফাক্ষরক্ষে উক্ষবাধন 

মাহবুবুর রহমান : শ্যামল বাাংলা 

রবববার ২০ জনু, ২০২১  

 
 

মুজজববর্ ষ উপলক্ষ্যয প্রধানমন্ত্রীর ভূবমহীন ও গহৃহীন পবরবারক্ষ্ে খাস জবম ও গহৃ প্রদান োর্ ষক্রক্ষ্মর 

২য় পর্ ষায় উক্ষ্বাধন উপলক্ষ্যয ননায়াখালীর নসানাইমুবি উপক্ষ্জলায় বীর নেষ্ঠ রুহুল আবমন 

অবিক্ষ্ াবরয়াক্ষ্ম আক্ষ্লাচনাসভা ও প্রধানমন্ত্রীর ভাসু ষয়াল উক্ষ্বাধক্ষ্ন অাংশ্ গ্রহন েক্ষ্রন উপোরক্ষ্ভাগী 

পবরবারসহ বববভন্ন পর্ ষাক্ষ্য়র সরোরী েম ষের্ষাবনৃ্দ। 

এসময় উপবির্ বিক্ষ্লন নজলা প্রশ্াসে নখারক্ষ্শ্দ আলম খান, পুবলশ্ সপুার আলমগীর নহাক্ষ্সন, 

ননায়াখালী-১ আসক্ষ্নর সাংসদ সদসয এইচ এম ইব্রাহীম, প্রধানমস্ত্রীর বযজিগর্ সহোরী জাহাঙ্গীর 

আলম। 

ননায়াখালীক্ষ্র্ ে নেণীর পবরবার পুনব ষাসক্ষ্নর লক্ষ্যয দুই পর্ ষাক্ষ্য় নমা  ১২৮৬ট  এেে গহৃ বরাদ্দ 

েরা হয়। ববর্ীয় পর্ ষাক্ষ্য় প্রধবনমন্ত্রী নশ্খ হাবসনা আজ ননায়াখালীক্ষ্র্ ৮৩৫ট  ঘর বভবিও 

েনফাক্ষ্রজসাং এর মাধযক্ষ্ম উোরক্ষ্ভাগী পবরবাক্ষ্রর মাক্ষ্ে হস্তান্তর েক্ষ্রন। 

 



 

ন োযোখোলীতে মুজিব বর্ ষ উপলতে ভূমমহী  ও গহৃহী তের 
মোতে প্রধো মন্ত্রীর মভমিও ক ফোতরতে উতবোধ  

প্রকাশিত: -২০ ি ু ২০২১ 

 

 
  

মোহবুবুর রহমো  :   

মুজিববর্ ষ উপলতেে প্রধো মন্ত্রীর ভূমমহী  ও গহৃহী  পমরবোরতক খোস িমম ও 

গহৃ প্রেো  কোর্ ষক্রতমর ২য পর্ ষোয উতবোধ  উপলতেে ন োযোখোলীর নসো োইমুমি 



উপতিলোয বীর নেষ্ঠ রুহুল আমম  অমিত োমরযোতম আতলোচ োসভো ও 

প্রধো মন্ত্রীর ভোসু ষযোল উতবোধত  অংশ গ্রহ  কতর  উপকোরতভোগী পমরবোরসহ 

মবমভন্ন পর্ ষোতযর সরকোরী কম ষকেষোবনৃ্দ। 

এসময উপমিে মিতল  নিলো প্রশোসক নখোরতশে আলম খো , পুমলশ সুপোর 

আলমগীর নহোতস , ন োযোখোলী-১ আসত র সংসে সেসে এইচ এম ইব্রোহীম, 

প্রধো মস্ত্রীর বেজিগে সহকোরী িোহোঙ্গীর আলম।  

ন োযোখোলীতে ক নেণীর পমরবোর পু ব ষোসত র লতেে েুই পর্ ষোতয নমো  ১২৮৬ট  

একক গহৃ বরোদ্দ করো হয।  মবেীয পর্ ষোতয প্রধম মন্ত্রী নশখ হোমস ো আি 

ন োযোখোলীতে ৮৩৫ট  ঘর মভমিও ক ফোতরজেং এর মোধেতম উকোরতভোগী 

পমরবোতরর মোতে হস্তোন্তর কতর । 

 



দেশের একটি মানুষও ভূমমহীন-
গৃহহীন থাকশে না: প্রধানমন্ত্রী 
প্রকাশ: ২০/০৬/২০২১  
 

 
 

 
A D V E R T I S E M E N T  

প্রধানমন্ত্রী দেখ হামিনা েশেশেন, ক্ষমতায় থাকার মাশন হশে মানুশষর দিো করার 

িুশ াগ পাওয়া। মানুশষর দিেক মহশিশেই তৃণমূশের েঞ্চিত মানুশষর ভাশগযান্নয়শন কাজ 

করশে িরকার। দেশের একটি মানুষও ভূমমহীন গৃহহীন থাকশে না। 

ররাববার (২০ জনু) মুজজব শতবর্ ষ উপলক্ষে দ্বিতীয় দফায় দ্ববনামূক্ষলে জদ্বমসহ ঘর হস্তান্তর 

অনুষ্ঠাক্ষন দ্বতদ্বন এসব কথা বক্ষলন। গণভবন রথক্ষক দ্বভদ্বিও কনফাক্ষরক্ষের মাধ্েক্ষম যুক্ত হন 

প্রধ্ানমন্ত্রী। 

সরকার প্রধ্ান বক্ষলন, আওয়ামী লীগ সরকার রভাগ করক্ষত নয়, এক্ষসক্ষে দ্বনপীদ্ব়িত মানুক্ষর্র পাক্ষশ 

দা াঁ়িাক্ষত। 

সরকাক্ষরর উন্নয়ন রথক্ষক রকউ বাদ প়িক্ষব না বক্ষলও জানান প্রধ্ানমন্ত্রী। এ সময় প্রধ্ানমন্ত্রী 

বক্ষলন, একটি ঘর রপক্ষয় দুুঃখী মানুক্ষর্র মুক্ষখ রয হাদ্বস রদখক্ষত পাই এর রেক্ষয় ব়ি পাওয়া আমার 

জীবক্ষন আর দ্বকেু রনই। মানুক্ষর্র জনে মানুর্ এিাই সব রথক্ষক ব়ি কথা। 



দ্বতদ্বন বক্ষলন, পুক্ষরা বাাংলাক্ষদশ আদ্বম ঘুক্ষরদ্বে। গ্রাক্ষম-গক্ষে, মাক্ষে-ঘাক্ষি। আওয়ামী লীগ অদ্বধ্কার 

দ্বনক্ষয় কাজ কক্ষর। জাদ্বতর দ্বপতা মানুক্ষর্র রমৌদ্বলক অদ্বধ্কার প্রদ্বতষ্ঠায় গুরুত্ব দ্বদক্ষয়ক্ষেন। তার 

পদাঙ্ক অনুসরণ কক্ষরই আমরা এদ্বগক্ষয় যাজি। 

রশখ হাদ্বসনা বক্ষলন, রযখাক্ষন জদ্বম পাব না। এই তহদ্ববল রথক্ষক জদ্বম দ্বকক্ষন রদব। ঘক্ষর কক্ষর রদব। 

এভাক্ষব আমরা োজি, বাাংলাক্ষদক্ষশর রকাক্ষনা মানুর্ গৃহহীন থাকক্ষব না। রকাথাও রকউ গৃহহীন 

থাকক্ষল আমাক্ষদর জানাক্ষবন। আমরা তাক্ষদর ঘরবাদ্ব়ি কক্ষর রদব। আদ্বম মক্ষন কদ্বর, এতিুকু করক্ষল 

আত্মা শাদ্বন্ত পাক্ষব। 

দ্বতদ্বন বক্ষলন, ‘আমরা লেে দ্বির কক্ষরদ্বে, বাাংলাক্ষদশক্ষক দাদ্বরদ্রমুক্ত করব। এর জনে দ্বশোক্ষক 

গুরুত্ব দ্বদক্ষয়দ্বে, কদ্বমউদ্বনটি দ্বিদ্বনক্ষকর মাধ্েক্ষম মানকু্ষর্র রদারক্ষগা়িায় স্বািেক্ষসবা রপৌৌঁক্ষে দ্বদক্ষয়দ্বে। 

মা ও দ্বশশুর স্বািে সুরো দ্বনজিত কক্ষরদ্বে। খাদে দ্বনরাপত্তা দ্বনজিক্ষতর পাশাপাদ্বশ গৃহহীন মানুর্ক্ষক 

ঘরবাদ্ব়ি ততদ্বর কক্ষর দ্বদজি। 

সরকারপ্রধ্ান বক্ষলন, বজস্তবাসীর জনে ঢাকায় ভা়িায় থাকার জনে ফ্ল্োি কক্ষর দ্বদজি। অথ ষননদ্বতক 

নীদ্বতমালায় আমরা তৃণমলূক্ষক অগ্রাদ্বধ্কার দ্বদজি। গ্রাম পয ষাক্ষয়র মানুক্ষর্র কাক্ষে রপৌৌঁক্ষে যাওয়া। 

তাক্ষদর খাদে, দ্বশো ও বাসিান দ্বনজিত করা। তৃণমূল মানুক্ষর্র জীবন জীদ্ববকা দ্বনজিত করদ্বে। 

দ্বতদ্বন বক্ষলন, েমতা রথক্ষক দ্বনক্ষজ খাব, দ্বনক্ষজ ভাক্ষলা থাকব, এিা নয়। েমতা আমাক্ষদর কাক্ষে 

রভাক্ষগর দ্ববর্য় নয়। কীভাক্ষব মানুর্ক্ষক ভাক্ষলা রাখা যায় এিা হক্ষলা ব়ি। 

প্রসঙ্গত, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় বদ্বরশাল, রভালা, বাক্ষগরহাি, জিনাইদহ, িাঙ্গাইল, 

ময়মনদ্বসাংহ, রনায়াখালী, সুনামগে, রমৌলভীবাজার, কুদ্ব়িগ্রাম ও রাঙামাটিসহ রদক্ষশর দ্ববদ্বভন্ন 

রজলায় হতদদ্বরদ্র পদ্বরবাক্ষরর জনে দ্বনম ষাণ করা হক্ষয়ক্ষে ঘরগুক্ষলা। 

প্রক্ষতেকটি ঘক্ষর আক্ষে দুটি কে, একটি বারান্দা, একটি বাথরুম ও রান্নাঘর। দুই শতাাংশ জদ্বমর 

ওপর দ্বনদ্বম ষত এক্ষককটি ঘর পাক্ষবন ভূদ্বমহীনরা। 

প্রকক্ষল্পর দ্বিতীয় ধ্াক্ষপ ঘর পাওয়ার অক্ষপোয় তাদ্বলকাভুক্ত সাক্ষ়ি ৫৩ হাজার হতদদ্বরদ্র পদ্বরবার। 

এর আক্ষগ প্রথম দফায় ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূদ্বমহীন পদ্বরবারক্ষক দ্ববনামূক্ষলে জদ্বমসহ ঘর উপহার 

রদন প্রধ্ানমন্ত্রী। 



 

 
 

স োমবোর, ২১ জুন ২০২১ 

ছোগলনোইয়োয় প্রধোনমন্ত্রীর উপহোররর ঘর সপল ৭৫ ভূমমহীন পমরবোর 

 

 
 

বকুল আক্তার দররয়া, ছাগলনাইয়া থেকক: মুজিবর্ য উপলকে ছাগলনাইয়ায় ৭৫টি ভূরম ও গৃহহীন 

পররবারকক প্রধানমন্ত্রী থেখ হারিনার উপহার ঘর প্রদান করা হকয়কছ। থরাববার (২০ িনু) িকাকল 

এ উপলকেে স্থানীয় উপকিলা পররষদ রমলনায়তকন ইউএনও িাজিয়া তাকহকরর িভাপরতকে 

আকয়াজিত অনুষ্ঠাকন প্রধান অরতরে রছকলন থেনী - ১ আিকনর িংিদ িদিে ও িািদ থকন্দ্রীয় 

করমটির িাধারণ িম্পাদক রেরীন আখতার। রবকেষ অরতরে রছকলন উপকিলা থেয়ারমোন 

থমিবাউল হায়দার থেৌধুরী থিাকহল, থপৌর থময়র এম থমাস্তো, এরিলোন্ড থহামায়রা ইিলাম, 

ভাইি থেয়ারমোন এনামলু হক মিমুদার, রবরব থিাকলখা রেরি, ওরি থমাোঃ েহীদুল ইিলাম। এিময় 

অরতরে রহিাকব আরও উপরস্থত রছকলন ইউরিরিএ রলোঃ এর থেয়ারমোন মুজিবুর রহমান মুজিব, 

ইউরপ থেয়ারমোন ররেকুল হায়দার থেৌধুরী িকুয়ল, আবদুল্লাহ থিরলম, গরীর োহ থহাকিন থেৌধুরী 

বাদো, আজিিলু হক মারনক, উপকিলা িািকদর িভাপরত বীর মুু্জক্তকর্াদ্ধা আবদুল হাই থমম্বার 

প্রমূখ। অনুষ্ঠাকন ৭৫টি ভূরমহীন পররবাকরর মাকে দরললপত্র হস্তান্তর করা হয়। ছাগলনাইয়া 

উপকিলায় থমাি ১১২টি ভূরমহীন পররবারকক প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘর প্রদান করা হকব। 
 



 

২১ জুন ২০২১ 
 
লক্ষ্মীপুর সংবাদসহায়তা 

রামগতিতি পাকা ঘর পাতে ৫৭০ গহৃহীন 
পতরবার 

 

জাততর তপতা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবুর রহমানের স্বপ্ন তিল শদনের শ ানো মােষু আশ্রয়হীে 

থা নব ো। তপতার শসই স্বপ্ন পূরনে মুজজববষ ষ উপলনে সারানদনের গৃহহীে-

ভূতমহীেনদর স্বনপ্নর ঠি াো উপহার তদনলে প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসো। ৫৭০ ভূতমহীে-

গৃহহীে পতরবার পানে দুন্ ষাগ সহেীয় েতুে পা া ঘর। 

শজলা প্রোসনের তদারত  ও উপনজলা প্রোসনের তেতবড় প্ ষনবেনে স্থােীয় 

জেপ্রতততেতধনদর সহন্াগীতায় ৫৭০ ঠি বাসগৃনহর  াজ প্রায় শেষ প্ ষানয় বনল জাোে 

উপনজলা তেব ষাহী অতিসার (ইউএেও) শমাোঃ আব্দলু শমাতমে । তততে আর জাোে মুজজব 

েতবনষ ষ এ ঘর গুনলা সুিলনভাগীনদর দ্রুত বুজিনয় শদওয়া হনব। 



মুজজববনষ ষ প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসোর শঘাষো বাংলানদনে এ জে মােষুও গৃহহীে 

থা নব ো। তার এই শঘাষো বাস্তবায়নের লনেে ও মুজজব েতবষ ষ উপলনে লক্ষ্মীপুনরর 

রামগততনত ভূতমহীে ও গৃহহীেনদর জেে আশ্রয়ে প্র ল্প-২ আওতায় ২০২০-২১ অথ ষ 

বিনর ৫৭০ পতরবানরর জীবে্াত্রার মাে-উন্নয়নের উনদোগ শেওয়া হয়। উপনজলার চর 

আনল জান্ডার, চর বাদাম, চর শপাড়াগািা, চর আলগী, চরগাজী, চর আবদুলোহ 

ইউতেয়নের সর াতর খাস জতম উদ্ধার  নর ভূতমহীেনদর জেে শি সই এই ঘর 

তেম ষানের  াজ চলনি। দুই েতাংে জতমর উপর প্রততঠি ঘনরর জেে বেয় ধরা হয় ১ 

লাখ  ৭১ হাজার িা া। 

উপনজলা তেব ষাহী অতিসার (ইউএেও) শমাোঃ আব্দলু শমাতমে জাোে, ইউতেয়ে তভতি  

সঠি ভানব ্ািাই বািাইনয়র মাধেনম পতরবারগুনলান  মনোেীত  নর মজবুত বাসগৃহ 

তেম ষাে  নর শদওয়ার  াজ চলমাে।   ানজর অগ্রগতত সম্পন ষ জােনত ও মাে পরীো 

 রনত শজলা প্রোসন র তত্বাবধানে েতুে এই পা া ঘরগুনলা তেম ষাে  রা 

হনে।  উপনজলার ১৪ স্থানে তেতম ষত এ ঘরগুনলা দ্রুত সুিলনভাগীনদর তে ি বুজিনয় 

শদওয়া হনব। 

উনেখে: শদনের শ ানো মােুষ গৃহহীে থা নব ো, প্রধােমন্ত্রী শেখ হাতসোর এ তেনদষেো 

বাস্তবায়নে ও শদনের স ল ভূতমহীে ও গৃহহীেনদর জেে গৃহ প্রদাে েীততমালা-২০২০ 

প্রেয়ে  রা হয়। গত বিনরর জেু মানস উপনজলা তেব ষাহী অতিসার ও শজলা 

প্রোস নদর মাধেনম ভূতমহীে ও গৃহহীে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২ঠি পতরবানরর তাতল া 

তততর  রা হয়। এরপর শদেজনুড় শুরু হয়  ম ষ্ জ্ঞ। 

ভূতমহীে, গৃহহীে, অসহায়, দতরদ্র জেনগাষ্ঠীর পুেব ষাসে এবং তানদর ঋেপ্রদাে ও 

প্রতেেনের মাধেনম জীতব া তেব ষানহ সেম  নর শতালা এবং আয়বধ ষ   া্ ষক্রম সৃঠির 

মাধেনম দাতরদ্রে দরূ  রাই এই প্র নল্পর লেে। 
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বরিশালে ভূরি ও গৃহহীন পরিবালিি িালে ঘি রবতিণ 
 জনু ২০, ২০২১ 

 

ননজস্ব প্রনিবেদক : মুজজে শিের্ ষ উপলবে প্রধানমন্ত্রী শশখ হানিনার নেবশর্ উপহার শদবশর 

অিহায় দনরদ্র ভূনম ও গহৃহীন পনরোবরর মাবে ঘর নেিরন কার্ ষক্রম নভনিও কনফাবরবেবর মাধযবম 

উবধাধবনর পর নিিীয় দফায় েনরশাল শজলার ১০ উপবজলার ৫৪৯ গহৃ ও ভূনমহীন পনরোবরর মাবে 

ঘর নেিরণ করা হবয়বে। 

েনরশাল িদর উপবজলা পনরর্দ নমলনায়িবন শরােোর (২০ জনু) শেলা ১১টায় আশ্রায়ন প্রকল্প-২ 

এর আওিায় েনরশাল শজলায় ৫৪৯ ভূনম ও গহৃহীন পনরোবরর মাবে নে নননম ষি প্রধানমন্ত্রীর 

উপহাবর এ জনম িহ ঘবরর দনললপত্র হস্তান্তর কবরন েনরশাল নিটটকবপ ষাবরশবনর শময়র ও 

মহানগর আওয়ামী লীবগর িাধারণ িম্পাদক শিরননয়াোি িানদক আব্দলু্লাহ, েনরশাবলর নেভাগীয় 

কনমশনার শমা. িাইফুল হািান োদল, েনরশাল শরঞ্জ নিআইজ এি এম আক্তারুজ্জামান, েনরশাবলর 

শজলা প্রশািক জিীম উদ্দীন হায়দার ও েনরশাল শজলা আওয়ামী লীগ িাধারন িম্পাদক ও িাবেক 

এমনপ এিবভাবকট িালকুদার শমা. ইউনুি। 

এ িময় শজলা প্রশািবনর কম ষকিষা, উপবজলা ননে ষাহী কম ষকিষা, উপকারবভাগী পনরোর িহ 

িংনিস্টরা অনষু্ঠাবন উপনিি নেবলন। 

 



 
 

মুজিব শতবর্ ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার 

পপক্ষরািপুক্ষর ২০০৪ িন গহৃহীন পপরবার পপল নতুন ঘর 
শাওন বকস : | June 20, 2021 
 

 
 

‘মুজিব শতবক্ষর্ ষ বাাংলাক্ষেক্ষশর একিন মানুর্ও গহৃহীন থাকক্ষবনা’ প্রধানমন্ত্রী পশখ হাপসনার এই পঘার্ণা 
বাস্তবায়ক্ষন সরকাক্ষরর আশ্রয়ণ-২ প্রকক্ষের আওতায় পপক্ষরািপুক্ষর ২য় পর্ ষাক্ষয় েুই হািার ৪ িন ভূপমহীন ও 
গহৃহীন পপরবারক্ষক পভপিও কনফাক্ষরক্ষের মাধযক্ষম ঘক্ষরর িপমর েপলল ও চাপব তুক্ষল পেক্ষলন প্রধানমন্ত্রী পশখ 
হাপসনা। 
রপববার পভপিও কনফাক্ষরক্ষের মাধযক্ষম প্রধানমন্ত্রীর উপহাক্ষরর ঘর প্রোন অনুষ্ঠাক্ষনর উক্ষবাধক্ষনর পক্ষর 
পপক্ষরািপুক্ষর পিলা প্রশাসক আবু আলী পমা. সাজ্জাে পহাক্ষসন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ঘক্ষরর িপমর েপলল ও চাপব 
তুক্ষল পেন। 
পপক্ষরািপুর সের উপক্ষিলা পপরর্ে পমলনায়তক্ষন উপক্ষিলা পনব ষাহী কম ষকতষা পমা. বপশর আহক্ষমক্ষের 
সভাপপতক্ষে অনষু্ঠাক্ষন অপতপরক্ত পিলা প্রশাসক (রািস্ব) পমা. হুমায়ুন কপবর, অপতপরক্ত পুপলশ সুপার থান্দার 
খায়রুল হাসান, সের উপক্ষিলা পচয়ারমযান মুজিবর রহমান খাক্ষলক, পপক্ষরািপুর পপ্রসক্লাক্ষবর আহবায়ক 
পগৌতম পচৌধুরী, পিলা আওয়ামী লীক্ষগর র্ুগ্ন সম্পােক আক্তারুজ্জামান ফুল,ু সাাংগঠপনক সম্পােক জিয়াউল 
আহসান গািীসহ ঘর পাওয়া পপরবাক্ষরর সেসযবনৃ্দ উপপিত পিক্ষলন। 
২য় ধাক্ষপ পনপম ষত েুই হািার ৪ িন ভূপমহীন-গহৃহীন পপরবারক্ষক ২ শতাাংশ িপমর মাপলকানা পেক্ষয় সরকারী 
খরক্ষচ েুই কে, ১টি রান্নাঘর, একটি স্বািযসম্মত পলটিন ও বারান্দাসহ ৩০৫.৭৬ বগ ষ ফুি আয়তন পবপশষ্ট ঘর 
মুজিববক্ষর্ ষর উপহার পহক্ষসক্ষব প্রোন করা হয়। 
এরমক্ষধয পপক্ষরািপুর সের উপক্ষিলায় ৩০০, নাজিরপুক্ষর ৪০০, পনিারাবাক্ষে ২০৪, ভান্ডাপরয়ায় ৩৫০, 
ইন্দরুকাপনক্ষত ৩০০, কাউখালীক্ষত ২৫০ এবাং মঠবাপিয়া উপক্ষিলায় ২০০ পপরবারক্ষক ঘর ও েপলল হস্তান্তর করা 
হয়। প্রপতটি ঘর ততরীক্ষত বযয় হক্ষয়ক্ষি ১ লে ৯০ হািার িাকা। 



 

ঘর পেয়েয়েন ৫৯৯ ভূমি-গৃহহীন েমরবার 

 June 21, 2021 

 
  
নিজস্ব প্রনিবেদক ॥ েনিশাবেও সিকানিভাবে নিনমিি ৫৯৯টি ঘি দদয়া হবয়বে গৃহ ও ভূনমহীিবদি। দিােোি দুপুি ১২টায় েনিশাে 

সদি উপবজো পনিষদ নমেিায়িবি আিুষ্ঠানিকভাবে ভূনম ও গৃহহীিবদি হাবি ২ শিাাংশ খাস জনমসহ ২ কবেি আধাপাকা 

একটি কবি ঘবিি কাগজপত্র িুবে দদয়া হয়। ঢাকায় দকন্দ্রীয়ভাবে প্রধািমন্ত্রী দশখ হানসিা ঘি প্রদাি অিুষ্ঠাি উববাধবিি পিপিই 

েনিশাে নসটি দময়ি সানদক আেদুল্লাহ, নেভাগীয় কনমশিাি দমা. সাইফুে হাসাি োদে এোং দজো প্রশাসক জসীম উনিি হায়দাি 

ভূনমহীিবদি হাবি ঘি সহ জনমি কাগজ িুবে দদি। নবিীয় ধাবপ েনিশাে দজোয় ৫৯৯টি ঘি দদয়া হয়। এি আবগ প্রথমধাবপ 

েনিশাে দজোয় দদয়া হয় ১ হাজাি ৫৭৫টি ঘি। েনিশাে নেভাবগ নবিীয় ধাবপ ৭ হাজাি ঘি দদয়া হবয়বে। প্রথম ধাবপ নেভাবগ 

দদয়া হয় আিও ৬ হাজাি ঘি। ঘবিি কাগজপত্র দপবয় খুনশ ও আিবেি কথা জানিবয়বেি ভূনমহীিিা। ভাড়া োসায় অবিেি 

জনমবি থাকাি েঞ্চিা দথবক মুনি দপবয় আবেবগ আপ্লুি হবয় পবড়ি িািা। 

প্রনিটি ঘবি দুটি কে, একটি োিাো, একটি োথরুম ও একটি িান্নাঘি িবয়বে। ২ শিাাংশ খাস জনমি ওপি ঘিগুবো নিমিাণ কিা 

হয়। ঘবিি সামবি সেনজ এোং হাাঁ স-মুিগী পােবিি েেেস্থা িবয়বে। এসে ঘবি েসোসকািীবদি সকে িাগনিক সুনেধা নিনিি কিাি 

কথা জািাি দজো প্রশাসক জসীম উিীি হায়দাি। মুনজে শিেষি উপেবে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এি আওিায় প্রধািমন্ত্রী দশখ 

হানসিাি উপহাি নহবসবে প্রকৃি ভূনম ও গৃহহীিবদি মাবে ঘিগুবো নেিিণ কিা হয়। এমি ঘটিা নেবে নেিে েবে জািাি 

নেভাগীয় কনমশিাি দমা. সাইফুে হাসাি োদে। 
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নতুন ঘর পেলেন আরও সালে ৫৩ হাজার েররবার 

 
 
আশ্রয়ণ-২ প্রকলের আওতায় রিতীয় ের্যালয় ৫৩ হাজার ৩৪০ েররবারলক দুই শতক জরির িারেকানাসহ পসরিোকা ঘর 

উেহার রিলেন প্রধানিন্ত্রী পশখ হারসনা। পরাববার (২০ জুন) সকালে গণভবন পেলক রভরিও কনফালরলের িাধযলি 

সারালিলশর ৪৫৯টি উেলজোয় ভূরিহীন ও গৃহহীন এসব িানুষলির হালত জরির িরেে ও ঘলরর চারব তুলে পিন রতরন। 

এসিয় প্রধানিন্ত্রী বলেন, কলরানার কারলণ আরি পর্লহতু পর্লত োরররন। আিার েক্ষ পেলক স্থানীয় সংসি সিসয, রিরস 

এবং ইউএনও জরির িরেে ও ঘলরর চারব তুলে পিলবন। 

পিলশর ৪৫৯টি উেলজো প্রান্ত পেলক ভাচুয য়ারে রু্ক্ত হলয় প্রধানিন্ত্রীর উেরস্থরতলত তার প্ররতরনরধ রহলসলব উেলজো রনবযাহী 

কিযকতয ার হাত পেলক জরির িরেে ও ঘলরর চারব বুলে পনন রিন্নিূে এসব েররবার। িরেলে জরির িারেকানা স্বািী ও স্ত্রীর 

পর্ৌে নালি কলর পিয়া হলয়লি। তালির নালি স্থায়ী িরেলের োশাোরশ নািজারর কলর খাজনা িারখোও পিয়া হলয়লি। 

এরিলক, পসরিোকা ঘলর আলি দুটি রুি, একটি বে বারান্দা, রান্নাঘর ও টয়লেট। োশাোরশ সুলেয় োরন ও রবদুযৎ বযবস্থাও 

আলি। এ িাোও আত্মরনভয রশীে করলত ওইসব েররবালরর সিসযলির জনয কিযসংস্থালনর জনয নানা ধরলনর প্ররশক্ষণও 

পিয়া হলব বলে জানালনা হলয়লি। 



িুরজববলষয বাংোলিলশর একজন িানুষও গৃহহীন োকলব না-প্রধানিন্ত্রীর এিন রসদ্ধালন্তর আলোলক পিলশর সব ভূরিহীন ও 

গৃহহীন েররবারলক জরি এবং গৃহ প্রিান কার্যক্রি চেিান রলয়লি। তারই অংশ রহলসলব এ বিলরর ২৩ জানুয়ারর প্রেি 

ের্যালয় রিকক্ষরবরশষ্ট পসরিোকা বারে ও বযারালক ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূরিহীন ও গৃহহীন েররবারলক রবনািূলেয জরিসহ গৃহ 

প্রিান কলরলিন প্রধানিন্ত্রী। আজলকর আশ্রয়লণর িধয রিলয় গত িয় িালস পিাট এক োখ ২৩ হাজার ২৪৪টি েররবারলক 

ভূরিহীন ও গৃহ প্রিান করা হলয়লি। 

এ িাো গত বির প্রধানিন্ত্রীর আহ্বালন সাো রিলয় সরকালরর রসরনয়র সরচব ও সরচবরা তালির রনজস্ব অেযায়লন ১৬০টি 

েররবারলক রিকক্ষরবরশষ্ট পসরিোকা গৃহরনিযাণ কলর রিলয়লিন। তারও আলগ জেবায়ু উিাস্তু েররবারলক বহুতে ভবলন 

একটি কলর ফ্ল্যাট প্রিালনর িাধযলি এ ের্যন্ত চার হাজার ৪০৯টি েররবারলক খুরুশকুে রবলশষ আশ্রয়ণ প্রকলের আওতায় 

আনা হলয়লি। 

আশ্রয়ণ-২ প্রকে েররচােক (অরতররক্ত সরচব) িাহবুব পহালসন বলেন, ‘একসলে এত িানুষলক জরির িারেকানাসহ 

পসরিোকা ঘর পিয়া েৃরেবীর ইরতহালস নরজররবহীন ঘটনা। এটি অন্তভুয রক্তিূেক উন্নয়লন পশখ হারসনা িলিে।’ রতরন িলন 

কলরন, আশ্রয়লণ রিন্নিূে রবশাে সংখযক জনলগাষ্ঠী স্থায়ী আবাসলনর োশাোরশ আত্মকিযসংস্থালনরও সুলর্াগ োলে। এলত 

িাররদ্র্য রবলিাচন ও পটকসই উন্নয়ন েক্ষযিাত্রা অজয লন বাংোলিশ অলনক দূর এরগলয় র্ালে। 

উলেখয, চেরত বিলরর রিলসম্বলরর িলধয আরও এক োখ ভূরিহীন ও গৃহহীন েররবারলক জরিসহ পসরিোকা ঘর প্রিালনর 

েক্ষযিাত্রা রনধযারণ করা হলয়লি। এভালব পিলশর সব িানুলষর জনয স্থায়ী আবাসলনর বলন্দাবস্ত করলব সরকার। 

 



 

 
 

দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাদ্বিনা কততকৃ ভূদ্বমহীন-

গতহহীন পদ্বিবারিি মরধে জদ্বমিহ বাড়ী হস্তান্তি 

 স োমবোর ২১ জনু, ২০২১  

 
 

মুজজববর্ষ ে দ্বিতীয় দফোয় ৫৩ হোজোর ৩৪০ ভূদ্বমহীন-গহৃহীন পদ্বরবোর্রর কোর্ে ঘর হস্তোন্তর 

কোর্ েক্রম শুরু হর্য়র্ে। গণভবন সের্ক দ্বভদ্বিও কনফোর্রর্ে ২০ জনুর্রোববোর  কোর্ে দ্ববনো 

মূর্েের ঘর প্রদোন কম ে ূদ্বির উর্িোধন কর্রন প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নো। প্রধোনমন্ত্রীর সঘোষণো 

‘মুজজববর্ষ ে সকোর্নো মোনুষ গহৃহীন েোকর্ব নো’ বোস্তবোয়র্নর অংশ দ্বহর্ র্বই ঘর প্রদোন করো 

হর্ে। প্রধোনমন্ত্রীর কোর্ েোের্য়র আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতোয় এ ঘরগুর্েো পোর্েন গহৃহীন 

দদ্বরদ্র পদ্বরবোরগুর্েো। এর আর্গ মুজজববষ ে ও স্বোধীনতোর  ুবণ েজয়ন্তীর্ত ২৩ জোনুয়োদ্বর ৬৬ 

হোজোর গহৃহীন পদ্বরবোরর্ক ঘর হস্তোন্তর কর্রন প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নো। সর্ ঘরগুর্েো সদয়ো 

হর্ে স গুর্েোর প্রর্তেকটির্ত রর্য়র্ে দুটি কর্র শয়নকক্ষ,একটি রোন্নোঘর,একটি িয়র্েি ও 

একটি েম্বো বোরোন্দো। ঘর্রর নকশো পেন্দ কর্রর্েন প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নো দ্বনর্জই। 

প্রদ্বতটি বোড়ীর দ্বনম েোর্ণ খরি হর্ে এক েোখ ৯০ হোজোর িোকো। সদর্শর ইদ্বতহোর্  এর আর্গ 



এত মোনুষর্ক এক দ্বদর্ন  রকোরী ঘর হস্তোন্তর করো হয় দ্বন।  রকোর্রর পক্ষ সের্ক দোদ্বব করো 

হর্য়র্ে, এর আর্গ দ্ববর্ে একদ্বদর্ন এত সবদ্বশ ঘর দ্ববনো মূর্েে হস্তোন্তর করো হয়দ্বন কখর্নো। 

দ্বিতীয় দফোয় ঘর হস্তোন্তর অনুষ্ঠোর্ন প্রধোনমন্ত্রী বর্েন, একজন গহৃহীন মোনুষ আশ্রয় সপর্ে 

তোর জীবনিোই বদর্ে র্োয়। 

দ্বতদ্বন বর্েন,‘র্োর ঘর নোই, বোড়ী নোই, ফুিপোর্ত পর্ড় েোকর্ত হয়,স  র্খন একিো ঘর 

পোয়,তোর জীবনিোই বদর্ে র্োয়। ঘর পোওয়োর সর্ আনন্দ,সর্ হোদ্ব , আমোর কোর্ে এর সির্য় 

আনর্ন্দর দ্বকেু সনই। ‘ক্ষমতোয় েোকো মোর্ন মোনুর্ষর জনে দ্বকেু একিো করোর  ুর্র্োগ। র্খন 

প্রেম  রকোর গঠন কর্রদ্বে,তখন সের্কই জনগর্ণর স বক দ্বহর্ র্ব কোজ কর্র র্োজে। 

এদ্বদর্ক, িুয়োিোঙ্গোয় মুজজববষ ে উপের্ক্ষ দ্বিতীয় পর্ েোর্য় ১৭৫ টি ভূদ্বমহীন ও গহৃহীন 

পদ্বরবোর্রর মোর্ে প্রধোনমন্ত্রীর সদয়ো উপহোর প্রদোন করো হর্য়র্ে। এ উপের্ক্ষ গতকোে 

সবোরবোর  কোর্ে িুয়োিোঙ্গো সজেো প্রশো র্কর  র্ম্বেন কর্ক্ষ ঘর হস্তোন্তর ও আর্েোিনো 

 ভোর আর্য়োজন করো হয়। সজেো প্রশো ক নজরুে ই েোম  রকোর্রর  ভোপদ্বতর্ে 

অনুষ্ঠোর্ন প্রধোন অদ্বতদ্বে দ্বহ োর্ব উপদ্বিত সের্ক বক্তবে রোর্খন সজেো আওয়োমী েীর্গর 

 ভোপদ্বত িুয়োিোঙ্গো-১ আ র্নর  ং দ  দ ে বীর মুজক্তর্র্োদ্ধো স োেোয়মোন হক সজোয়োর্দ্েোর 

সেেুন এমদ্বপ। 

এ  ময় প্রধোন অদ্বতদ্বের বক্তর্বে দ্বতদ্বন বর্েন, জোদ্বতর জনক বঙ্গবনু্ধ সশখ মুজজবুর রহমোন 

এর্দর্শর মোনুর্ষর কেো ভোবর্তন। বোঙোেী জোতীর কেো দ্বিন্তো করর্ত এবং বোঙোেী জোতীর্ক 

পোদ্বকিোনীর্দর হোত সের্ক রক্ষো করর্ত জীবর্নর সবশীরভোগ  ময় বঙ্গবনু্ধর্ক সজে খোির্ত 

হর্য়র্ে। আজ বঙ্গবনু্ধ সনই দ্বকনু্ত তোরই  ুর্র্োগে কনেো মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নো 

বঙ্গবনু্ধর স্বপ্নর্ক বোস্তর্ব রুপ দ্বদর্ত দ্বনরেশ পদ্বরশ্রম কর্র ির্ের্েন। 

আর্েোিনো  ভো সশর্ষ ভূদ্বমহীন ও গহৃহীন পদ্বরবোর্রর মোর্ে প্রধোনমন্ত্রীর সদয়ো উপহোর ঘর্রর 

িোদ্বব এবং দদ্বেে হস্তোন্তর কর্রন। আশ্রয়ন প্রকল্প-২’র আওতোয় দ্বিতীয় পর্ েোর্য় িুয়োিোঙ্গো 

সজেোয় ১৭৫ টি পদ্বরবোর্রর মোর্ে ২ শতক জদ্বমর কোগজপত্র ও ঘর হস্তোন্তর করো হয়। এর 

মর্ধে িুয়োিোঙ্গো এর মর্ধে িুয়োিোঙ্গো  দর উপর্জেোয় ৫৩ টি, আেমিোঙ্গো উপর্জেোয় ৪৫ 

টি, দোমুড়হুদো উপর্জেোয় ৩০ টি এবং জীবননগর উপর্জেোয় ৫৬ টি পদ্বরবোর রর্য়র্ে। 

এ  ময় উপদ্বিত দ্বের্েন, অদ্বতদ্বরক্ত পুদ্বেশ  ুপোর ( দর) কনক কুমোর দো , অদ্বতদ্বরক্ত 

সজেো প্রশো ক ( োদ্বব েক) মদ্বনরো পোরভীন, িুয়োিোঙ্গো সপৌর সময়র জোহোঙ্গীর আেম মোদ্বেক 

সখোকন, সজেো আওয়োমী েীর্গর র্ুগ্ম  োধোরণ  ম্পোদক  োর্বক সময়র দ্বরয়োজেু ই েোম 

সজোয়োর্দ্েোর সিোিন, দর উপর্জেো দ্বনব েোহী কম েকতেো মুহোম্মদ  োদ্বদকুর রহমোন, সজেো 

আওয়োমী েীর্গর  োংগঠদ্বনক  ম্পোদক মুেী আেমগীর হোন্নোন হ সজেো প্রশো ন,  দর 

উপর্জেো প্রশো র্নর অনেোনে কম েকতেোবনৃ্দ। 



 
 

শমরহিপুি প্রদ্বতদ্বনদ্বধ  জাদ্বনরয়রেন: মুজজববষ ে উপের্ক্ষ প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নো কতৃেক 

ভূদ্বমহীন ও গহৃহীন পদ্বরবোরর্ক জদ্বম ও গহৃ প্রদোন করো হর্য়র্ে। তোরই ধোরোবোদ্বহকতোয় গোংনী 

উপর্জেোর দ্ববদ্বভন্ন গ্রোর্ম ৩৯টি পদ্বরবোরর্ক জদ্বম ও গহৃ প্রদোন করো হয়। 

সরোববোর  কোর্ের দ্বদর্ক গোংনী উপর্জেো পদ্বরষদ  ভোকর্ক্ষ আনুষ্ঠোদ্বনকভোর্ব আশ্রয়ণ 

প্রকর্ল্পর দ্বিতীয় পর্ েোর্য়র জদ্বম ও গহৃ প্রদোর্নর উর্িোধন করো হয়। প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নো 

ভোিুেেয়োর্ের মোধের্ম উর্িোধন কর্রন। গোংনী উপর্জেো প্রশো ন ও উপর্জেো প্রকল্প 

বোস্তবোয়ন কোর্ েোেয় উর্িোধনী অনুষ্ঠোর্নর আর্য়োজন কর্র। গোংনী উপর্জেো পদ্বরষদ 

 ভোকর্ক্ষ উর্িোধন অনুষ্ঠোর্ন  ভোপদ্বতে কর্রন উপর্জেো দ্বনব েোহী অদ্বফ োর সমৌ ুমী খোনম। 

অনুষ্ঠোর্ন বক্তবে রোর্খন সমর্হরপুর-২ (গোংনী) আ র্নর জোতীয়  ং দ  দ ে সমোহোম্মদ 

 োদ্বহদুজ্জোমোন সখোকন, উপর্জেো পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন ও সমর্হরপুর সজেো 

আওয়োমীেীর্গর  োধোরণ  ম্পোদক এমএ খোর্েক। এ ময় বক্তবে রোর্খন গোংনী সপৌর ভোর 

সময়র আহর্ম্মদ আেী, গোংনী উপর্জেো পদ্বরষর্দর মদ্বহেো ভোই  সিয়োরমেোন ফোরোহোনো 

ইয়ো দ্বমন প্রমুখ। 



 
 

শকাটচাাঁদপুি (ঝিনাইদহ) প্রদ্বতদ্বনদ্বধ জাদ্বনরয়রেন: আশ্রোয়ন প্রকল্প অদ্বধর্ন ২য় পর্ েোয় 

৫৩, ৩৪০ পদ্বরবোরর্ক জদ্বম হ গৃহ প্রদোন দ্বভদ্বিও কনফোর্রে এর মোধের্ম গতকোে সরোববোর 

 কোর্ে শুভ উর্িোধন কর্রন গণপ্রজোতন্ত্রী বোংেোর্দশ  রকোর্রর মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী সশখ 

হোদ্ব নো। এরই অংশ দ্বহর্ র্ব সকোিিো াঁদপুর উপর্জেো প্রশো র্ন উর্দেোর্গ ১৭ জন ভূদ্বমহীন 

পদ্বরবোর্রর মোর্ে দুই শতক জদ্বম ও গহৃ প্রদোন অনুষ্ঠোর্নর  ভোপদ্বতে কর্রন সকোিিো াঁদপুর 

উপর্জেো দ্বনব েোহী অদ্বফ োর জনোব আ োদুজ্জোমোন দ্বরপন। প্রধোন অদ্বতদ্বে দ্বের্েন- জেনোইদহ-

৩ আ র্নর মোননীয় জোতীয়  ং দ  দ ে অেোি. শদ্বফকুে আজম খো াঁন িঞ্চে, দ্ববর্শষ 

অদ্বতদ্বে দ্বের্েন- সকোিিো াঁদপুর উপর্জেো সিয়োরমেোন জনোবো শদ্বরফুর্নেো দ্বমদ্বক, সকোিিো াঁদপুর 

মর্িে েোনোর অদ্বফ োর ইনিেোজ মইন উজর্দ্ন, উপর্জেো আওয়োমী েীর্গর  োধোরণ  ম্পোদক 

শোহজোন আেী, উপর্জেো ভোই  সিয়োরমেোন দ্বরয়োজ সহোর্ ন, উপর্জেো মদ্বহেো ভোই  

সিয়োরমেোন  োদ্বদয়ো আক্তোর দ্বপংদ্বক, দ্ব দ্বনয়র  হ- ভোপদ্বত নূরুে ই েোম খোন বোবে,ু  োর্বক 

মুজক্ত সর্োদ্ধো কমোন্ডোর তোজেু ই েোম, সকোিিো াঁদপুর সপৌর ভোর সময়র  দ্বহদুজ্জোমোন 

স দ্বেম, সপৌর আওয়োমী েীর্গর আহ্বোয়ক ফোরর্জে সহোর্ ন মন্ডে হ গণমোধেমকমীরো। 



 
 

শমরহিপুি প্রদ্বতদ্বনদ্বধ জাদ্বনরয়রেন: ভূদ্বমহীন-গহৃহীনর্দর একটি  ুন্দর ঘর্রর স্বপ্ন পূরর্ণর 

দ্বিতীয় ধোর্প মুজজবনগর্র ৪টি পদ্বরবোর সপর্েো একটি আধোপোকো স্বর্প্নর বোড়ী। মুজজববর্ষ ে 

প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নোর উপহোর দ্বহর্ র্ব জদ্বম হ এ ব ঘর সদওয়ো হয়। প্রধোনমন্ত্রীর উপহোর 

সপর্য়  ুর্খর সজোয়োর বইর্ে তোর্দর মোর্ে। রদ্বববোর  কোে ১১ িোয় গণভবন সের্ক দ্বভদ্বিও 

কনফোর্রর্ে আনুষ্ঠোদ্বনকভোর্ব এক সর্োর্গ  োরো সদর্শ দ্বিতীয় ধোর্প ৫৩,৩৪০ টি পদ্বরবোর্রর 

নেোয় মুজজবনগর উপর্জেোয় ৪ টি পদ্বরবোর্রর মোর্ে জদ্বম হ ঘর প্রদোর্নর আনুষ্ঠোদ্বনক 

উর্িোধন কর্রন িোনো দ্বতন বোর্রর প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নো। প্রধোনমন্ত্রীর উর্িোধর্নর পর 

মুজজবনগর উপর্জেো পদ্বরষদ হেরুর্ম আর্য়োজজত গহৃ হস্তোন্তর অনুষ্ঠোর্ন সমর্হরপুর সজেো 

প্রশো ক ি.সমোহোম্মদ মুন ুর আেম উপদ্বিত সের্ক এ গরৃ্হর দদ্বেে উপকোরভূগীর্দর মোর্ে 

িোন্তর কর্রন। এ  ময় পুদ্বেশ  ুপোর এ এম মুরোদ আেী, িোনীয়  রকোর্রর উপপদ্বরিোেক 

মধৃো সমোহোাঃ মুজোদ্বহদুে ই েোম, মুজজবনগর উপর্জেো সিয়োরমেোন জজয়োউজর্দ্ন দ্ববেো , 

মুজজবনগর উপর্জেো দ্বনব েোহী অদ্বফ োর  ুজন  রকোর,  হকোরী কদ্বমশনোর ভূদ্বম নোজমুে 

আেম, মদ্বহেো ভোই  সিয়োরমেোন আফর্রোজো খোতুন, বোর্গোয়োন ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর 

সিয়োরমেোন আয়ূব সহোর্ ন, সমোনোখোেী ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন মদ্বফজরু রহমোন 

মদ্বফজ উপদ্বিত দ্বের্েন। 



 
 

ঝিনাইদহ প্রদ্বতদ্বনদ্বধ জাদ্বনরয়রেন: জেনোইদর্হ ১’শ ৮৭ জন ভূদ্বম ও গহৃহীনর্দর মোর্ে 

ঘর্রর িোদ্বব হস্তোন্তর করো হর্য়র্ে। গতকোে সরোববোর দুপুর্র সজেো দ্বশল্পকেো একোর্িমীর্ত এ 

উপের্ক্ষ আর্েোিনো  ভোর আর্য়োজন করো হয়। জেনোইদহ  দর উপর্জেো দ্বনব েোহী কম েকতেো 

এ  এম শোহীন এর  ভোপদ্বতর্ে অনুষ্ঠোর্ন প্রধোন অদ্বতদ্বে দ্বের্েন- সজেো প্রশো ক মজজবর 

রহমোন। দ্ববর্শষ অদ্বতদ্বে দ্বের্েন- পুদ্বেশ  ুপোর মুনতোদ্ব রুে ই েোম, অদ্বতদ্বরক্ত সজেো 

প্রশো ক ( োদ্বব েক) স দ্বেম সরজো, িোনীয়  রকোর্রর উপ-পদ্বরিোেক ইয়োরুে ই েোম,  দর 

উপর্জেো সিয়োরমেোন অেোি. আব্দরু রদ্বশদ। দ্বভদ্বিও কনফোর্নর্ের মোধের্ম প্রধোনমন্ত্রী সশখ 

হোদ্ব নো জদ্বম ও গহৃ প্রধোন কোর্ েক্রম ২য় পর্ েোর্য়র উর্িোধন করর্ে জেনোইদর্হও 

 ুদ্ববধোর্ভোদ্বগর্দর মোর্ে িোবী হস্তোন্তর করো হয়। 

উর্েখে- মুজজববর্ষ ে একজন মোনুষও গহৃহীন েোকর্ব নো প্রধোনমন্ত্রীর এ কম ে ূিীর অদ্বধর্ন 

সজেোয় সমোি ৭’শ ৫ টি ভূদ্বম ও গহৃহীন পদ্বরবোরর্ক  রকোরী ঘর বরোদ্ধ সদওয়ো হর্য়র্ে। এর 

মর্ধে প্রেম পর্ েোর্য় ৪’শ ৭ টি ঘর ভূদ্বম ও গহৃহীনর্দর মোর্ে হস্তোন্তর করো হর্য়র্ে এবং 

সরোববোর দ্বিতীয় পর্ েোর্য় ১’শ ৮৬ টি ঘর হস্তোন্তর করো হর্ব। বোদ্বক ঘরগুর্েো দ্বনম েোণোধীন 

রর্য়র্ে। 



 
 

আলমডাঙ্গা (চুয়াডাঙ্গা) প্রদ্বতদ্বনদ্বধ জাদ্বনরয়রেন: আেমিোঙ্গোয় মুজজববষ ে উপের্ক্ষ 

৪৫টি ঘর সপর্য়র্েন ভূদ্বমহীন ও গহৃহীন পদ্বরবোর। গতকোে সরোববোর  কোে  োর্ড় ১০িোর 

দ্বদর্ক মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নো দ্বভদ্বিও কনফোর্রর্ের মোধের্ম সদর্শর  কে সজেো 

ও উপর্জেোয় একর্র্োর্গ এ কোর্ েক্রর্মর উর্িোধন কর্রন। মোননীয় প্রধোন মন্ত্রী  কে সজেো 

প্রশো ক ও উপর্জেো দ্বনব েোহী অদ্বফ োরর্ক প্রধোনমন্ত্রীর পক্ষ সের্ক িোদ্বব ও ঘর্রর দদ্বেে 

হস্তোন্তর্রর দ্বনর্দেশ প্রদোন করোর পর আেমিোঙ্গো উপর্জেোর উপকোরর্ভোগীর্দর মোর্ে 

এ ব ঘর্রর িোদ্বব ও দদ্বেে হস্তোন্তর করো হয়। 

হস্তোন্তর কোর্ েক্রর্ম উপদ্বিত দ্বের্েন- আেমিোঙ্গো উপর্জেো দ্বনব েোদ্বহ অদ্বফ োর পুেক কুমোর 

মন্ডে, উপর্জেো পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন আয়ুব সহোর্ ন, ভোই  সিয়োরমেোন  োেমুন 

আহর্ম্মদ িন, মদ্বহেো ভোই র্িয়োরমেোন কোজজ মোরজোহোন দ্বনতু, উপর্জেো  হকোদ্বর 

কদ্বমশনোর ভূদ্বম হুমোয়ন কদ্ববর, প্রোণী  ম্পদ কম েকতেো আব্দেুোদ্বহে কোদ্বফ, বীরমুজক্তর্র্োদ্ধো 

নুর সমোহোম্মদ জকু দ্বময়ো, আেমিোঙ্গো েোনোর অদ্বফ োর ইনিোজে ওদ্ব  আেমঙ্গীর কদ্ববর, 

উপর্জেো প্রকল্প বোস্তবোয়ন কম েকতেো এনোমুে হক, আেমিোঙ্গো উপর্জেো প্রর্কৌশেী 

আব্দরু রদ্বশদ, হোরদী ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন ও দ্ববদ্বশষ্ট দ্বশক্ষোনুরোগী নুরুে ই েোম, 

সপৌর আওয়োমী েীর্গর  ভোপদ্বত সদর্েোয়োর সহোর্ ন, নোগদোহ ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর 

সিয়োরমেোন কোেোম সহোর্ ন, খো কররো ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন সমোস্তোদ্বফজরু 

রহমোন রুন্নু হ আর্রো অর্নর্ক উপদ্বিত দ্বের্েন। 



 
 

জীবননগি (চুয়াডাঙ্গা) প্রদ্বতদ্বনদ্বধ জাদ্বনরয়রেন: জীবননগর্র ভূদ্বমহীন ও গহৃহীন ৫৬ 

পদ্বরবোর্রর মোর্ে প্রধোনমন্ত্রীর উপহোর্রর ঘর হস্তোন্তর করো হর্য়র্ে। মুজজববর্ষ ে আশ্রয়ণ 

প্রকর্ল্পর আওতোয় দ্বিতীয় পর্ েোর্য় দ্বনদ্বম েত স দ্বম-পোকো ঘর্রর দদ্বেে সদয়ো হয়। গতকোে 

রদ্বববোর সবেো ১২িোর  ময় উপর্জেো পদ্বরষদ হে রুর্ম হোজী আেী আজগোর িগর এমদ্বপ 

আনুষ্ঠোদ্বনক ভোর্ব ভুক্তর্ভোগীর্দর মোর্ে দদ্বেে হস্তোন্তর কর্রন। 

জীবননগর উপর্জেো দ্বনব েোহী কম েকতেো এ এম মুদ্বনম দ্বেংকর্নর  ভোপদ্বতর্ে অনুষ্ঠোর্ন 

উপদ্বিত দ্বের্েন জীবননগর উপর্জেো পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন হোজী হোদ্বফজরু রহমোন, 

জীবননগর সপৌর সময়র সমোাঃ রদ্বফকুে ই েোম, িুয়োিোঙ্গো সজেো আওয়োমী েীর্গর  হ-

 ভোপদ্বত সমোশোররফ সহোর্ ন দ্বময়ো, উপর্জেো আওয়োমীেীর্গর  ভোপদ্বত সগোেোম সমোতূ েজো, 

 োধোরণ  ম্পোদক উপধেক্ষ নজরুে ই েোম, উপর্জেো পদ্বরষর্দর  োর্বক সিয়োরমেোন আব ু

আব্দেু েদ্বতফ অমে, উপর্জেো পদ্বরষর্দর মদ্বহেো ভোই  সিয়োরমেোন আর্য়শো  ুেতোনো 

েোকী, জীবননগর েোনোর পুদ্বেশ পদ্বরদশ েক (অপোর্রশন)  ুর্খন্দ ুব ু, ইউদ্বপ সিয়োরমেোন 

স োহরোব সহোর্ ন খো াঁন প্রমুখ। 

জীবননগর উপর্জেো দ্বনব েোহী কম েকতেো এ এম মুদ্বনম দ্বেংকন জোনোন, আশ্রয়ন প্রকল্প-২ 

আওতোয় জীবননগর্র প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নোর উপহোর্রর ৫৬টি পদ্বরবোর্রর মোর্ে ২ শতক 

কর্র জদ্বম ও ঘর্রর দদ্বেে হস্তোন্তর করো হয়। উপর্জেোর উেেী ইউদ্বনয়র্ন ৭টি, রোয়পুর 

ইউদ্বনয়র্ন ৩টি, সকদ্বির্ক ইউদ্বনয়র্ন ১টি,  ীমোন্ত ইউদ্বনয়র্ন ১৯টি, বো াঁকো ইউদ্বনয়র্ন ৫টি 

এবং আন্দেুবোড়ীয়ো ইউদ্বনয়র্ন ২১টি পদ্বরবোর এই ঘর সপর্য়র্েন। জীবননগর উপর্জেোর 

হদ্বরহরনগর গ্রোর্মর স্বোমী পদ্বরতেোক্তো নোদ্বদয়ো জোনোন, পর্রর জদ্বমর্ত খুপদ্বড় ঘর্র সকোনরকম 

মোেো গুর্জ ব বো  করতোম। অর্নের বোদ্বড়র্ত জের্য়র কোজ কর্র র্ো আয় করতোম তো দ্বদর্য় 

সকোন রকম  ং োর িের্তো। জদ্বম দ্বকর্ন ঘর ততরী করোর ক্ষমতো আমোর দ্বেে নো। প্রধোনমন্ত্রী 

সশখ হোদ্ব নো গদ্বরব মোনরু্ষর কেো দ্বিন্তো কর্র আমোর্ক একিো ঘর দ্বদর্য়র্ে আদ্বম খুব খুদ্বশ। 



 

দামুড়হদুা (চুয়াডাঙ্গা) প্রদ্বতদ্বনদ্বধ জাদ্বনরয়রেন: জোদ্বতর দ্বপতো বঙ্গবনু্ধ সশখ মুজজবুর 

রহমোর্নর জন্মশতবোদ্বষ েকী এবং স্বোধীনতোর  ুবণ েজয়ন্তী উপের্ক্ষ মুজজববষ ে সঘোষণো কর্র 

 রকোর। মুজজববর্ষ ে সকউ গহৃহীন েোকর্ব নো- এ েক্ষে বোস্তবোয়র্নর অংশ দ্বহর্ র্ব 

আশ্রোয়ণ-২ প্রকর্ল্পর অধীর্ন িেমোন কম ে ূদ্বির প্রেম পর্ েোর্য়  োরো সদর্শ ঘর পোন প্রোয় ৭০ 

হোজোর ভূদ্বমহীন-গহৃহীন পদ্বরবোর। গতকোে ২য় পর্ েোর্য় আর্রো ৫৩ হোজোর ৩৪০টি ঘর 

ভূদ্বমহীন ও গহৃহীন পদ্বরবোরর্ক হস্তোন্তর কর্ল্প শুভ উর্িোধন কর্রন মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী 

জনর্নত্রী সশখ হোদ্ব নো। 

এরই ধোরোবোদ্বহকতোয় গতকোে দোমুড়হুদো উপর্জেো পদ্বরষর্দর হে রুর্ম ভূদ্বমহীন ও গহৃহীন 

পদ্বরবোরর্ক (২য় পর্ েোয়) গহৃ প্রদোন অনুষ্ঠোর্ন দোমুড়হুদো উপর্জেোয় ৩০ টি পদ্বরবোরর্ক দুই 

শতক জদ্বমর কবুদ্বেয়ত হস্তোন্তর কর্রন উপর্জেো পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন আেী মুন ুর বোবু, 

উপর্জেো দ্বনব েোহী অদ্বফ োর দ্বদেোরো রহমোন। এ ময় উপদ্বিত দ্বের্েন, উপর্জেো  হকোরী 

কদ্বমশনোর (ভূদ্বম)  ুদীপ্ত কুমোর দ্ব ংহ, সজেো পদ্বরষর্দর  দ ে ও  দর ইউদ্বনয়ন আ’েীর্গর 

 োধোরণ  ম্পোদক শদ্বফউে কবীর ইউ ুফ, উপর্জেো প্রর্কৌশেী খোদ্বেদ সহোর্ ন, উপর্জেো 

প্রকল্প বোস্তবোয়ন কম েকতেো আশরোফ সহোর্ ন, মৎ ে কম েকতেো ( ভোরপ্রোপ্ত) আইয়ূব আেী, 

হোউেী ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন দ্বনজোম উজর্দ্ন ( ভোরপ্রোপ্ত) জড়ুোনপুর ইউদ্বনয়ন 

পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন স োহরোব সহোর্ ন, কুড়োেগোদ্বে ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন শোহ ্

সমোাঃ এনোমুে কবীর ইনু, উপর্জেোর কম েরত  োংবোদ্বদক বনৃ্দ  হ উপকোরর্ভোগীরো। 

এ জনেই টঠকোনোদ্ববহীন-গহৃহীন পদ্বরবোর্রর গতকোে দ্বের্েো আনর্ন্দর দ্বদন। স্বোমী স্ত্রীর সর্ৌে 

নোর্ম সদওয়ো হয় একটি টঠকোনো। সমৌদ্বেক  ুদ্ববধো বজঞ্চত এ ব মোনুষর্ক শুধু ঘর নই ঘর্রর 

 োর্ে কম ে কর্র ভোগে পদ্বরবতের্নর জনে সপর্য়র্ে জদ্বমও। 

এ ময় অনুষ্ঠোর্ন উপকোরর্ভোগীরো আনর্ন্দর  োর্ে আর্বগ আপ্লূত হর্য় জোনোন,আমরো 

কখর্নোই ভোবর্ত পোদ্বরদ্বন সর্ পোকো েো াঁদ আওেো ঘর্র  ন্তোন,নোদ্বত – নোতদ্বনর্দর দ্বনর্য় েোকর্ত 

পোরর্বো, তোও আবোর স িো বঙ্গবনু্ধ কনেো বোংেোর্দর্শর  রকোর্রর প্রধোনমন্ত্রী সশখ হোদ্ব নোর 

উপহোর হর্ব।আমরো প্রধোনমন্ত্রীর জনে প্রোণ ভর্র সদয়ো কদ্বর দ্বতদ্বন  ুি েোকুক,সদর্শর 

মোনুষর্ক এভোর্বই ভোর্েোবো ো দ্বদর্য় আগর্ে রোখুক। 



জোদ্বতর দ্বপতোর স্বর্প্নর স োনোর বোংেো দ্ববদ্বনম েোর্ণর ের্ক্ষে কু্ষধো ও দোদ্বরদ্রেমুক্ত উন্নত ও  মদৃ্ধ 

বোংেোর্দশ গঠর্ন প্রধোনমন্ত্রীর এ উর্দেোগ অগ্রণী ভূদ্বমকো পোেন করর্ব বর্ে মর্ন করর্েন 

প্রকল্প  ংদ্বিষ্টরো। 

অনুষ্ঠোর্ন ধোনমন্ত্রী বর্েন, বঙ্গবনু্ধর স্বপ্ন পূেন করর্ত হর্ব। বোংেোর্দর্শর একটি মোনুষও 

র্োর্ত গহৃহীন নো েোর্ক স ই বেবিো কর্র সদর্বো। প্রত্র্ র্র্কর টঠকোনো হর্ব। এিো জোদ্বতর 

দ্বপতোর স্বপ্ন। স ই স্বপ্নপূরণ করো আমোর্দর দোদ্বয়ে। 

হদ্বরণোকুণু্ড প্রদ্বতদ্বনদ্বধ জোদ্বনর্য়র্েন: জেনোইদর্হর হদ্বরণোকুণু্ড উপর্জেোর িো াঁদপুর ইউদ্বনয়র্নর 

মদ্বকমপুর গ্রোর্মর দ্ববধবো িোয়নো খোতুন (৫০)। দ্বতদ্বন গতকোে সরোববোর দুপুর্র উপর্জেো 

প্রশো র্নর কোে সের্ক মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীর উপহোর্রর ঘর্রর জদ্বমর দদ্বেে ও িোদ্বব সপর্য় 

আর্বগ আপ্লুত হর্য় পর্ড়ন । শুধু িোয়নো খোতুন নয় তোর মর্তো ঘর্রর জদ্বমর দদ্বেে ও িোদ্বব 

সপর্য় তোর অনুভুদ্বতর কেো বেক্ত কর্রন অ হোয় ভূদ্বমহীন-গহৃহীন আর্নেো খোতুন, আরো 

খোতুন, আবু তোর্হর, নোজমুে, শেমে কুমোর হ ৪০ ভূদ্বমহীন ও গহৃহীন পদ্বরবোর্রর  দ েরো। 

আর্নেো খোতুন নোর্ম এক অ হোয় নোরী তোর অনুভুদ্বত বেক্ত করর্ত দ্বগর্য় বর্েন, দ্বেেোম 

রোস্তোর দ্বভখোদ্বর এখন হেোম েোখপদ্বত, মোনুর্ষর বোড়ীর্ত কোজ কর্র জীবন িোেোতোম, দ্বনর্জর 

সকোন মোেোর্গো াঁজোর ঠোই দ্বের্েোনো। সকোনদ্বদন স্বর্প্নও ভোদ্ববদ্বন এমন একিো পোকো ঘর পোর্বো। 

িোয়নো, আর্নেোর্দর মর্তো ঘর পোওয়ো  বোই এভোর্বই তোর্দর অনুভুদ্বত বেক্ত কর্রন। এ  ময় 

তোরো আর্বগ আপ্লুত হর্য় পর্ড়ন। সরোববোর  কোে ১১ িোয় মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী কতৃেক 

গনভবন সের্ক  োরোর্দর্শ ভূদ্বমহীন-গহৃহীনর্দর মোর্ে স দ্বম-পোকো ঘর হস্তোন্তর কোর্ েক্রর্মর 

উর্িোধর্নর পর দুপুর্র উপর্জেোর ৪০ জন ভূদ্বমহীন-গহৃহীন অ হোয় দ্বেন্নমূে এ ব 

পদ্বরবোর্রর হোর্ত ঘর্রর জদ্বমর দদ্বেে ও িোবী হস্তোন্তর করো হয়। উপর্জেো পদ্বরষর্দর 

সিয়োরমেোন জোহোঙ্গীর সহো োইন ও ইউএনও ত য়দো নোদ্বফ   ুেতোন এ ব গহৃহীন 

পদ্বরবোর্রর হোর্ত এ ব জদ্বমর দদ্বেে ও ঘর্রর িোদ্বব তুর্ে সদন। 

উপর্জেো প্রকল্প বোস্তবোয়ন কম েকতেোর কোর্ েোেয়  ূর্ত্র জোনো র্োয়, ২০২০-২০২১ অে ে বের্র 

দুর্র্ েোগ বেবিোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রনোেয় হর্ত প্রোপ্ত অে ে সের্ক প্রের্ম ৩০ টি ও পর্র আরও 

১০টি হ সমোি ৪০ টি পদ্বরবোর্রর হোর্ত আজ এই জদ্বমর দদ্বেে ও ঘর্রর িোদ্বব তুর্ে সদওয়ো 

হয়। এ  ময় এদ্ব েেোন্ড রোজজয়ো আক্তোর সিৌধুরী, আওয়োমী েীগ সনতো ও  ং দ  দর্ ের 

প্রদ্বতদ্বনধ রওশন আেী, সপৌর ভোর সময়র ফোরুক সহোর্ ন, ওদ্ব  আব্দরু রদ্বহম সমোেো, 

দ্বপআইও জোমোে সহো োইন,  োর্বক মুজক্তর্র্োদ্ধো কমোন্ডোর মদ্বহউজর্দ্ন মোষ্টোর িো াঁদপুর 

ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন সগোেোম সমোস্তফো হ দ্ববদ্বভন্ন ইউদ্বপ সিয়োরমেোনবনৃ্দ 

উপদ্বিত দ্বের্েন। 

শভড়ামািা (কুষ্টিয়া) প্রদ্বতদ্বনদ্বধ জাদ্বনরয়রেন: মুজজববষ ে পোেন উপের্ক্ষ সরোববোর 

কুটষ্টয়োর সভড়োমোরো উপর্জেো পদ্বরষদ দ্বমেনোয়তর্ন ৫৫জন ভূদ্বমহীনর্দর মোর্ে বোদ্বড়র 

দদ্বেে ও িোদ্বব হস্তোন্তর করো হয়। গণপ্রজোতন্ত্রী বোংেোর্দশ  রকোর্রর মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী 

জনর্নত্রী সশখ হোদ্ব নো দ্বভদ্বিও কনফোর্রর্ের মোধের্ম এই অনুষ্ঠোর্নর উর্িোধন কর্রন। 

সভড়োমোরো উপর্জেো পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন আেহোজ্ব আক্তোরুজ্জোমোন দ্বমঠু এর 

 ভোপদ্বতর্ে ভূদ্বমহীনর্দর মোর্ে বোদ্বড়র দদ্বেে ও িোদ্বব হস্তোন্তর অনুষ্ঠোর্ন বক্তবে রোর্খন 

সভড়োমোরো উপর্জেো দ্বনব েোহী অদ্বফ োর দীর্নশ  রকোর, কুটষ্টয়োর অদ্বতদ্বরক্ত পুদ্বেশ  ুপোর 



ইয়োদ্বের আরোফোত, সভড়োমোরো সপৌর ভোর সময়র আর্নোয়োরুে কদ্ববর িুিুে, জো দ সকন্দ্রীয় 

কদ্বমটির  োংগঠদ্বনক  ম্পোদক আেহোজ্ব আব্দেু আেীম স্বপন, সভড়োমোরো উপর্জেো 

আওয়োমী েীর্গর  ভোপদ্বত আেহোজ্ব রদ্বফকুে আেম িুন.ু  োধোরণ  ম্পোদক আেহোজ্ব 

শোদ্বমমুে ই েোম েোনো, সভড়োমোরো উপর্জেো মুজক্তর্র্োদ্ধো  ং র্দর কমোন্ডোর আেহোজ্ব 

এেোিাঃ আেম জোকোদ্বরয়ো টিপু, উপর্জেো স্বোিে ও পদ্বরবোর পদ্বরকল্পনো কম েকতেো ড়োাঃ সমোাঃ 

নুরুে আমীন, সভড়োমোরো সপ্র ক্লোর্বর  ভোপদ্বত জোহোঈীর সহোর্ ন জরু্য়ে,  োধোরণ 

 ম্পোদক আদ্বরফুজ্জোমোন দ্বেপিন, উপর্জেো ভোই  সিয়োরমেোন বুেবুে হো োন, 

ইর্ন্দোদ্বনদ্বশয়ো দ্ব িু, সমোকোদ্বরমপুর ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন আব্দ ু  োমোদ, ধরমপুর 

ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন শোহোবুে আেম েোে,ু িো াঁদগ্রোম ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর 

সিয়োরমেোন আাঃ হোদ্বফজ তপন, জদু্বনয়োদহ ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন শোর্হদ 

আহর্মদ শওকত,বোহোদুরপুর ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন আদ্বশকুর রহমোন 

েদ্বব,বোদ্বহরির ইউদ্বনয়ন পদ্বরষর্দর সিয়োরমেোন আেহোজ্ব রওশন আরো সবগম, সভড়োমোরো 

সরে বোজোর বদ্বণক  দ্বমদ্বতর  োধোরণ  ম্পোদক আবু দোউদ প্রমুখ। 

  

 

 



  

আরও ৫৩ হাজার পররবার পপল স্বপ্নের ঘর 

 তৃণমূপ্নল জীবনমান উন্নয়প্নন কাজ কপ্নর যাচ্ছি : 

প্রধানমন্ত্রী 
June 21, 2021 

 

নিজস্ব প্রনিবেদক ॥ যপ্ন াপ্নর এক ’ পররবারসহ সারাপ্নেপ্ন  ৫৩ হাজার ৩৪০ পররবারপ্নক েুই 

 তাাং  জরমর মারলকানাসহ পসরমপাকা ঘর উপহার রেপ্নয়প্নেন প্রধানমন্ত্রী প খ হারসনা। ররববার 

সকাপ্নল গণভবন পেপ্নক রভরিও কনফাপ্নরপ্নের মাধযপ্নম সারা পেপ্ন র ৪৫৯টি উপপ্নজলায় ভূরমহীন ও 



গৃহহীন এসব মানুপ্নের হাপ্নত জরমর েরলল ও ঘপ্নরর চারব তুপ্নল পেন রতরন। পেপ্ন র উপপ্নজলা প্রান্ত 

পেপ্নক ভাচুুয়ারল যুক্ত হপ্নয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিরতপ্নত তার প্ররতরনরধ রহপ্নসপ্নব পজলা প্র াসক, 

উপপ্নজলা রনব ুাহী কমকুতাু ও জনপ্ররতরনরধপ্নের হাত পেপ্নক জরমর েরলল ও ঘপ্নরর চারব বুপ্নে পনন 

রেন্নমূল এসব পররবার। অনুষ্ঠাপ্নন প্রধানমন্ত্রী রনজ কায ুালয় পেপ্নক কুরিগ্রাম সের, প রপুপ্নরর 

চ্ছেনাইগারত, চট্টগ্রাপ্নমর রাঙু্গরনয়া ও পমৌলভীবাজাপ্নরর শ্রীমঙ্গল উপপ্নজলায় সরাসরর যুক্ত রেপ্নলন। 

উপ্নবাধনী অনুষ্ঠাপ্নন প্রধানমন্ত্রী প খ হারসনা বপ্নলন, ঘর পাওয়া মানুপ্নের হারসই আমার কাপ্নে বি। 

একটি ঘর পপপ্নয় েুুঃখী মানুপ্নের মুপ্নখ পয হারস, পয আনন্দ; এর পচপ্নয় বি পাওয়া আর রকেু না। 

রতরন বপ্নলন, আমাপ্নের লক্ষ্য সমাপ্নজর একেম রনচু স্তপ্নর পপ্নি োকা পলাকপ্নের পিপ্নন পতালা, 

তাপ্নের মূল সমাপ্নজর সপ্নঙ্গ অন্তভুকু্ত করা। অেনুীরতর নীরতমালায় আমাপ্নের প্রেম কাজ হপ্নি 

এপ্নকবাপ্নর গ্রাম পয ুাপ্নয় তৃণমূল মানুপ্নের কাপ্নে সুরবধা পপৌৌঁপ্নে পেওয়া। এই মানুেগুপ্নলার জীবনমান 

উন্নত করপ্নতই আমরা কাজ কপ্নর যাচ্ছি। এরও আপ্নগ জলবায় ুউবাসু্তুু পররবারপ্নক বহুতল ভবপ্নন 

একটি কপ্নর ফ্ল্যাি প্রোপ্ননর মাধযপ্নম এ পযনু্ত চার হাজার ৪০৯টি পররবারপ্নক খুরু কুল রবপ্ন ে 

আশ্রয়ণ প্রকপ্নের আওতায় আনা হপ্নয়প্নে। 

প্রধানমন্ত্রী প খ হারসনা বপ্নলন, ‘পুপ্নরা বাাংলাপ্নে  আরম ঘুপ্নররে। গ্রামগপ্নে-মাপ্নে ঘাপ্নি। আওয়ামী 

লীগ অরধকার রনপ্নয় কাজ কপ্নর। জারতর রপতা মানুপ্নের পমৌরলক অরধকার প্ররতষ্ঠায় গুরুত্ব 

রেপ্নয়প্নেন। তার পোঙ্ক অনুসরণ কপ্নরই আমরা এরগপ্নয় যাচ্ছি।’ রতরন বপ্নলন, ‘আমরা এ পযনু্ত ৪ 

লাখ ৪২ হাজার ৬০৮ পররবারপ্নক গৃহ রনম ুাণ কপ্নর রেপ্নয়রে। এরমপ্নধয জলবায় ুউবাসু্ত পুনব ুাসপ্নন 

কক্সবাজাপ্নর রপ্নয়প্নে খুরু কুল রবপ্ন ে আশ্রয়ণ প্রকে ও আশ্রয়ণ-২ প্রকে। এোিাও আমাপ্নের 

সরচবরা তাপ্নের রনজস্ব অে ুায়প্নন ১৬০টি পররবারপ্নক ঘর কপ্নর রেপ্নয়প্নেন। আমাপ্নের পুরল সহ 

রবরভন্ন বারহনী ও রবরভন্ন সাংিা এ কাপ্নজ এরগপ্নয় এপ্নসপ্নেন।’ 

প খ হারসনা বপ্নলন, ‘আমরা লক্ষ্য রির কপ্নররে, বাাংলাপ্নে প্নক োররদ্র্যমুক্ত করপ্নবা। এর জনয 

র ক্ষ্াপ্নক গুরুত্ব রেপ্নয়রে, করমউরনটি রিরনপ্নকর মাধযপ্নম মানুপ্নের পোরপ্নগািায় স্বািযপ্নসবা পপৌৌঁপ্নে 

রেপ্নয়রে। মা ও র  ুর স্বািয সুরক্ষ্া রনচ্ছিত কপ্নররে। খােয রনরাপত্তা রনচ্ছিত এবাং গৃহহীন মানুেপ্নক 

ঘরবারি ততরর কপ্নর রেচ্ছি। বচ্ছস্তবাসীর জনয ঢাকায় ভািায় োকার জনয ফ্ল্যাি কপ্নর রেচ্ছি। 

অেনুনরতক নীরতমালায় আমরা তৃণমূলপ্নক অগ্রারধকার রেচ্ছি। গ্রাম পয ুাপ্নয় মানুপ্নের কাপ্নে পপৌৌঁপ্নে 

যাওয়া, তাপ্নের খােয, র ক্ষ্া ও বাসিান রনচ্ছিত করা আমাপ্নের লক্ষ্য।’ বঙ্গবনু্ধ কনযা বপ্নলন, 

‘ক্ষ্মতায় পেপ্নক রনপ্নজ খাপ্নবা, রনপ্নজ খাপ্নবা, এিা নয়। ক্ষ্মতা আমার কাপ্নে মানুেপ্নক  ারন্তপ্নত রাখা। 

কীভাপ্নব মানুেপ্নক ভাপ্নলা রাখা যায় এিা হপ্নলা বি। রতরন বপ্নলন, ‘বাাংলাপ্নেপ্ন র পকানও মানুে 

গৃহহীন োকপ্নব না। পকাোও পকউ গৃহহীন োকপ্নল আমাপ্নের জানাপ্নবন। আমার লক্ষ্য এিাই, 

বঙ্গবনু্ধর সৃষ্ট বাাংলাপ্নেপ্ন  পকানও মানুে ভূরমহারা, গৃহহারা োকপ্নব না। তপ্নবই আমার বাবার আত্মা 

 ারন্ত পাপ্নব।’ প্রধানমন্ত্রী বপ্নলন, ‘কপ্নরানাভাইরাপ্নসর প্রভাব প ে হপ্নি না। টিকা রনপ্নয় আসরে। 



আরও আনপ্নবা। স্বািয সুরক্ষ্ারবরধ পমপ্নন চলপ্নত হপ্নব। হাত পধায়া, মাস্ক পরা ও সামাচ্ছজক েরূত্ব 

পমপ্নন চলা েরকার। রনপ্নজ ভাপ্নলা োকপ্নবন, অনযপ্নক ভাপ্নলা োকপ্নত সহপ্নযারগতা করপ্নবন। 

এরেপ্নক, যপ্ন াপ্নর এক ’ পররবারসহ সারাপ্নেপ্ন  ৫৩ হাজার ৩৪০ পররবারপ্নক েুই  তাাং  জরমর 

মারলকানাসহ পসরমপাকা ঘর উপহার রেপ্নয়প্নেন প্রধানমন্ত্রী প খ হারসনা। এই উপলপ্নক্ষ্ ররববার 

সকাপ্নল 

যপ্ন ার সের উপপ্নজলা পররেপ্নের রমলনায়তপ্নন প্রধানমন্ত্রী প খ হারসনা রভরিও কনফাপ্নরপ্নের 

মাধযপ্নম গৃহহীনপ্নের কাপ্নে এসব ঘর হস্তান্তর উপ্নবাধন করপ্নবন। প্রধানমন্ত্রীর পপ্নক্ষ্ যপ্ন ার সের 

উপপ্নজলায় মুচ্ছজব  তবে ুউপলপ্নক্ষ্ রবতীয় পয ুাপ্নয় সরকাপ্নরর এই জরমসহ ঘপ্নরর চারব ভুক্তপ্নভাগী 

৫জন পররবাপ্নরর কাপ্নে হস্তান্তর কপ্নরন যপ্ন াপ্নরর পজলা প্র াসক তরমজলু ইসলাম খান। সের 

উপপ্নজলা রনব ুাহী অরফসার কামরুজ্জামাপ্ননর সভাপরতপ্নত্ব অনুষ্ঠাপ্নন রবপ্ন ে অরতরে রহসাপ্নব 

উপরিত রেপ্নলন সের উপপ্নজলা পররেপ্নের ভারপ্রাপ্ত পচয়ারমযান আপ্ননায়ার পহাপ্নসন রবপুল, মরহলা 

ভাইস পচয়ারমযান ও পজলা মরহলা আওয়ামী লীপ্নগর সাধারণ সম্পােক পজযাৎস্না আরা রমরল, যপ্ন ার 

পকাতয়ালী মপ্নিল োনার ভারপ্রাপ্ত কমকুতাু তাইজলু ইসলাম। অনুষ্ঠানটি পররচালনা কপ্নরন সের 

উপপ্নজলা করম নার (ভূরম) জারকর পহাপ্নসন। 

এই রবেপ্নয় জানপ্নত চাইপ্নল যপ্ন াপ্নরর পজলা প্র াসক তরমজলু ইসলাম খান বপ্নলন, ভূরমহীন ও 

গৃহহীনপ্নের জনয মুচ্ছজব  তবে ুউপলপ্নক্ষ্ প্রধানমন্ত্রী প খ হারসনার উপহার রহপ্নসপ্নব সরকার নতুন 

ঘর রনম ুাপ্নণর উপ্নেযাগ গ্রহণ করা হপ্নয়রেপ্নলা। পরাববার প্রধানমন্ত্রী প খ হারসনার উপ্নবাধপ্ননর মাধযপ্নম 

যপ্ন ার পজলার ৮ উপপ্নজলায় পমাি ১ ’ ভূরমহীন ও গৃহহীন পররবারপ্নক পুনব ুারসত করা হপ্নয়প্নে। 

যপ্ন ার সের উপপ্নজলায় ৫টি, বাঘারপািায় ২১টি, চ্ছেকরগাোয় ১৪টি, পচৌগাোয় ১০টি, 

মরণরামপুপ্নর ২৫টি, অভয়নগপ্নর ৮টি, পক বপুপ্নর ৫টি এবাং  া ুায় ১২টি পররবারপ্নক এভাপ্নব 

পুনব ুারসত করা হপ্নয়প্নে। এক প্রপ্নের জবাপ্নব রতরন আপ্নরা বপ্নলন, এই প্রকেটি বাস্তবায়ন করপ্নত 

পজলা প্র াসপ্ননর কটেন সমসযার মুপ্নখামুরখ পিপ্নত হয়। পররকেনা মারফক জায়গা খুুঁপ্নজ পাওয়া, 

অরধগ্রহণ, ঘর ততররর উপপ্নযাগী কপ্নর পতালাসহ নানা প্ররতবন্ধকতা অরতক্রম করপ্নত হপ্নয়প্নে। 

যপ্ন াপ্নরর চা ুঁচিায় সরকারর ওই জায়গায় ঘনবসরতপূণ ুপররপ্নবপ্ন   তারধক পররবাপ্নরর ঘর আর 

প ৌচাগার রেল। পসসব অপসারপ্নণ অপ্ননক পবগ পপপ্নত হপ্নয়প্নে। পিাবা ভরাি কপ্নর ঘর ততররর 

উপপ্নযাগী করপ্নত হয়। স্বে সময়, স্বে বাপ্নজি, রনম ুাণ সামগ্রীর োম ঊর্ধ্মুুখী চযাপ্নলেপ্নতা রেলই। 

িানীয় জনপ্ররতরনরধপ্নের আন্তররক সহপ্নযারগতায় পসসব উত্তরণ কপ্নর প্রকেটি বাস্তবায়ন হপ্নয়প্নে। 

রকেুরেন আপ্নগও যাপ্নের রনপ্নজর জরম-ঘর বলপ্নত রকেু রেল না। অপ্ননযর েয়ায় চলপ্নত হপ্নতা, 

জরাজীপ্নণ ুপকাপ্ননারকম মাো পগাজার ভাগয যাপ্নের রনয়রত রেল তারাই োকপ্নবন ে নুীয় ঘপ্নর। 

তারাই বতমুাপ্নন জরমসহ পাকা বারির মারলক। প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকপ্নের পো ুঁয়ায় বেপ্নল পগপ্নে 

তাপ্নের জীবপ্ননর রেনরলরপ। যার স্বে পেপ্নখরেপ্নলন জারতর রপতা বঙ্গবনু্ধ প খ মুচ্ছজবুর রহমান। 



 

 

একসঙ্গে ঘর পেল ৫৩ হাজার অসহায় 

েররবার 

 

 প্রকাশ : জনু ২১, ২০২১,  

মুজজববর্ষ ে প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনার ‘উপহার’ সহর্ির্ব নতুন ঘর শপল আরও িার্ে ৫৩ হাজার 

ভূসমহীন ও গহৃহীন পসরবার। গতকাল শরাববার িকার্ল গণভবন শের্ক সভসিও কনফার্রর্ের 

মাধযর্ম সিতীয় ধার্পর এিব পসরবারর্ক দুই শতক জসমিহ শিসম পাকা ঘর প্রদান কার্ েক্রম 

উর্িাধন কর্রন প্রধানমন্ত্রী। অনষু্ঠার্ন শশখ হাসিনা বর্লন, এটাই আমার লক্ষ্য, শর্ই স্বপ্ন সনর্য় 

জাসতর সপতা স্বাধীনতা সদর্য় সগর্য়র্েন তার িষৃ্ট বাাংলার্দর্শ একটট মানুষ ভূসমহীন োকর্ব না, 

গহৃহীন োকর্ব না। এই নীসত সনর্য়ই আমরা চলসে, এই নীসত সনর্য়ই আমরা চলব। গহৃহারা ও 

ভূসমহীন সকাংবা ক্ষ্সতগ্রস্ত শকউ োকর্ল শদশবািীর্ক তা জানার্নার আহ্বান জাসনর্য় বঙ্গবনু্ধকনযা 



বর্লন, “আমরা তার্দর জনয ঘরবাসের বযবস্থা কর্র শদব। আসম মর্ন কসর শর্ অন্তত এইটুকু 

করর্ল আমার বাবার আত্মাটা শাসন্ত পার্ব। অনষু্ঠার্ন কর্রানাভাইরাি মহামারী প্রসতর্রার্ধ 

িরকার্রর শনওয়া সবসভন্ন পদর্ক্ষ্র্পর কো তুর্ল ধর্র িবাইর্ক স্বাস্থযসবসধ শমর্ন চলার পরামশ ে 

শদন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনার উপহার সহর্ির্ব ‘আশ্রয়ন-২’ প্রকর্ের আওতায় প্রেম 

পর্ োর্য় এরইমর্ধয দইু শতাাংশ জসমর ির্ঙ্গ ঘর শপর্য়র্ে ভূসম ও গহৃহীন প্রায় ৭০ হাজার পসরবার। 

‘মুজজববর্ষ ে শকউ গহৃ ও ভূসমহীন োকর্ব না’- প্রধানমন্ত্রী শশখ হাসিনার শদওয়া এই শঘাষণা 

বাস্তবায়র্ন এমন কার্ েক্রম চলর্ে। সির্িম্বর্রর মর্ধয আরও ১ লাখ পসরবারর্ক জসমিহ ঘর 

শদওয়ার পসরকেনা রর্য়র্ে। 

 



 

  
 
 

 
শ্যামনগর  

প্রধানমন্ত্রীর ভিভিও কনফারররের মাধযরম শ্যামনগরর ৭০টি 

িূভমহীন পভরবাররক জভম ও গহৃ প্রদান 

 জুন ২০, ২০২১ 

 

ভনজস্ব প্রভিরবদক, শ্যামনগর: সািক্ষীরা’র শ্যামনগরর ৭০ টি িূভমহীন পভরবাররক জভম ও 

গহৃ প্রদান ভিভিও কনফারররের মাধযরম উরধাধন করা হরেরে। 

রভববার (২০ জনু) সকাল সারে ১০ িাে শ্যামনগর উপরজলা পভরষদ অভিরিাভরোরম 

মুজজববষ ষ উপলরক্ষ িূভমহীন পভরবাররক জভম ও গহৃ প্রদান কার্ ষক্রম ভিিীে পর্ ষারের ভিভিও 

কনফারররের মাধযরম সারারদরশ্র নযাে শ্যামনগরর ৭০টি িূভমহীন পভরবাররক জভম ও 

ঘররর শ্ুি উরিাধন কররন প্রধানমন্ত্রী শশ্খ হাভসনা। উক্ত অনষু্ঠারন শ্যামনগর সহকারী 

কভমশ্নার( িূভম) শমাোঃ শ্ভহদুল ইসলাম এর সিাপভিরে প্রধান অভিভির বক্তবয রারখন 

উপরজলা পভরষরদর শেোরমযান ও উপরজলা আওোমী লীরগর সাধারণ সম্পাদক এস এম 

আিাউল হক শদালন। ভবরশ্ষ অভিভির বক্তবয রারখন উপরজলা পভরষরদর িাইস 



শেোরমযান প্রিাষক সাইদ-উজ-জামান সাইদ, মভহলা িাইস শেোরমযান খারলদা আইেুব 

িভল, উপরজলা আওোমী লীরগর সহ-সিাপভি অধযক্ষ জাফরুল আলম, র্ুগ্ম সম্পাদক স 

ম আব্দসু সাত্তার, প্রিাষক শমাশ্ারাফ শহারসন, িানার অভফসার ইনোজষ শমাোঃ নাজমুল হুদা। 

এই সমে আরও উপভিি ভেরলন ঈশ্বরীপুর ইউভপ শেোরমযান এি. শশ্াকর আলী, 

বুভেরগাোভলনী ইউভপ শেোরমযান িবরিাষ কুমার মন্ডল, রমজানগর ইউভপ শেোরমযান 

আল-মামুন, পদ্মপুকুর ইউভপ শেোরমযান এি. আিাউর রহমান, িুরুভলো ইউভপ 

শেোরমযান ফারুক শহারসন, মুেীগঞ্জ ইউভপ শেোরমযান আবুল কারশ্ম শমােল সহ অনযানয 

শনিৃবনৃ্দ । সমগ্র অনুষ্ঠান পভরোলনা কররন উপরজলা প্রকল্প বাস্তবােন কম ষকিষা শমাোঃ 

শ্াভহনুর আলম। 

  



 
 

 
কলাররাো  

কলাররাোে আরও ১৫ টি পভরবার শপল প্রধানমন্ত্রীর উপহার 

জভম-ঘর 

কলাররাো বুযররা: মুজজববষ ষ উপলরক্ষ মাননীে প্রধানমন্ত্রী শশ্খ হাভসনা িূভমহীন পভরবাররক 

জভম ও গৃহ প্রদান কার্ ষক্ররমর ২ে পর্ ষারের শ্ুি উরিাধন করররেন। ভিিীে ধারপর এ 

কার্ ষক্ররম কলাররাোে ১৫ িূভমহীন পভরবাররর মারে জভমসহ ঘর প্রদান করা হরেরে। 

রভববার সকাল সারে ১০ িাে উপরজলা পভরষদ ভমলনােিরন ঘর প্রদান অনুষ্ঠারন প্রধান 

অভিভি ভেরলন উপরজলা শেোরমযান আভমনুল ইসলাম লালু্ট। উপরজলা ভনব ষাহী অভফসার 

জবুারের শহারসন শেৌধুরীর সিাপভিরে ভবরশ্ষ অভিভি ভেরলন শপৌর শমের মাস্টার 

মভনরুজ্জামান বুলবুল, সহকারী কভমশ্নার (িূভম) আক্তার শহারসন, উপরজলা স্বািয ও 

পভরবার পভরকল্পনা কম ষকিষা িাক্তার জজোউর রহমান, প্রাভণ সম্পদ কম ষকিষা িাক্তার অমল 

কুমার সরকার, বীর মুজক্তরর্াধা কমান্ডার শগালাম শমাস্তফা, বীর মুজক্তরর্াধা কমান্ডার আোঃ 

গফফার, মৎসয কম ষকিষা রবীন্দ্র নাি মন্ডল, পল্লী ভবদুযৎ কম ষকিষা নুরুল ইসলাম, ইউভপ 

শেোররমযান নুরুল ইসলাম, স,ম শমাররশ্দ আলী, মভনরুল ইসলাম মভন, এসএম মভনরুল 

ইসলাম, উপরজলা িিয প্রর্ুজক্ত কম ষকিষা শমািাহার শহারসনসহ সাাংবাভদক ও সুভধবনৃ্দ। 

অনুষ্ঠান শশ্রষ শহলািলা ইউভনেরন ৯টি ও জালালাবাদ ইউভনেরন ৬টিসহ শমাি ১৫ িূভমহীন 

ও গহৃহীন পভরবাররর মারে ২ে পর্ ষারের সরকাভর বরাদ্দকৃি জভমসহ ঘর প্রদান করা হরেরে 

বরল জানা র্াে। 



 

মুজিব বর্ ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার 

দপক্ষলন মাগুরার ভুমমহীন ও গহৃহীন ১৯৫ টি পমরবার।  
P O S T E D  O N J U N E  2 0 ,  2 0 2 1   
  
মুজিব বর্ ষ উপলক্ষে ভুমমহীন ও গহৃহীন পমরবাক্ষরর মাক্ষে প্রধানমন্ত্রী িনক্ষনত্রী দেখ হামিনার 
দেওয়া িমম ও ঘর আি রমববার মাগুরায় হস্তান্তর করা হক্ষয়ক্ষে। প্রধানমন্ত্রী িনক্ষনত্রী দেখ 
হামিনা গনভবন দেক্ষক মভমিও কনফাক্ষরন্স এর মাধযক্ষম নবমনমম ষত বাড়ীগুমল একক্ষ াক্ষগ উক্ষভাধন 
কক্ষরন। মাগরুা িের উপক্ষিলা ও শ্রীপুর উপক্ষিলা প্রাক্ষন্ত িংিে িেিয. এযািক্ষভাক্ষকি 
িাইফুজ্জামান মেখর ভুমমহীন ও গহৃহীন পমরবাক্ষরর মাক্ষে ঘক্ষরর চাবী ও ২ েতক িায়গার েমলল 
হস্থান্তর কক্ষরন। অনুষ্ঠান মাগুরা দিলা প্রোিক ি. আেরাফুল আলম, পুমলে িুপার, উপক্ষিলা 
প ষাক্ষয়র িকল কম ষকতষা, িনপ্রমতমনমধ, িাংবামেক ও উপকারক্ষভাগী িেিযরা অংে গ্রহন কক্ষরন। 
মুজিব বর্ ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন ২ প্রকক্ষের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার মহিাক্ষব মাগুরা দিলায় 
ভুমমহীন ও গহৃহীন পমরবাক্ষরর িনয ১৯৫ টি ঘর মনম ষান করা হক্ষয়ক্ষে। দমাি ১৯৫ টি ঘক্ষরর মক্ষধয 
১৫০ টি ঘর প্রমতটি ঘক্ষর ১ লাখ ৯০ হািার িাকা বযাক্ষয় ও বাকী ৪৫ টি ঘর প্রমতটি ঘক্ষর ২ লাখ 
িাকা বযাক্ষয় ২ কে মবমেষ্ঠ আধা পাকা রঙ্গীন টিক্ষনর ঘর, ১ টি রান্না ঘর ও ১ টি দেৌচাগার মনম ষান 
করা হক্ষয়ক্ষে। মাগুরা দিলায় ১৯৫ টি ঘক্ষরর মক্ষধয মাগুরা িের উপক্ষিলায় ৩৫ টি, শ্রীপুর 
উপক্ষিলায় ৪০ টি, 
মহম্মেপরু উপক্ষিলায় ৪০ টি ও োমলখা উপক্ষিলায় ৮০ টি ঘর মনম ষান করা হক্ষয়ক্ষে। এর ফক্ষল 
মাগুরা দিলায় ১৯৫ টি ভুমমহীন ও গহৃহীন পমরবার উপকৃত হক্ষয়ক্ষে। 

 

 



 

 

 

  

মুজিবনগর প্রতিতনতি: 

ভূমিহীন-গহৃহীনদের একটি সুন্দর ঘদরর স্বপ্ন পরূদের মিতীয় ধাদপ িুজিবনগদর ৪টি পমরবার 

পপদ া একটি আধাপাকা স্বদপ্নর বামি। িুজিববদষ ে প্রধানিন্ত্রী পেখ হামসনার উপহার মহদসদব 

িমিসহ এসব ঘর পেওয়া হয়। 

প্রধানিন্ত্রীর উপহার পপদয় সুদখর পিায়ার বইদে তাদের িাদে। রমববার সকা  ১১ িায় গেভবন 

পেদক মভমিও কনফাদরদে আনুষ্ঠামনকভাদব এক প াদগ সারা পেদে মিতীয় ধাদপ ৫৩,৩৪০ টি 

পমরবাদরর নযায় িজুিবনগর উপদি ায় ৪ টি পমরবাদরর িাদে িমিসহ ঘর প্রোদনর আনুষ্ঠামনক 

উদিাধন কদরন িানা মতন বাদরর প্রধানিন্ত্রী পেখ হামসনা। 

প্রধানিন্ত্রীর উদিাধদনর পর িুজিবনগর উপদি া পমরষে হ রুদি আদয়াজিত গহৃ হস্তান্তর 

অনুষ্ঠাদন পিদহরপুর পি া প্রোসক ি.পিাহাম্মে িুনসুর আ ি উপমিত পেদক এ গদৃহর েম   

উপকারভূগীদের িাদে হস্তান্তর কদরন। এ সিয় পুম ে সুপার এসএি িুরাে আ ী, িানীয় 

সরকাদরর উপপমরচা ক িধৃা পিাহাাঃ িুিামহে ু ইস াি, িুজিবনগর উপদি া পচয়ারিযান 

জিয়াউজিন মবশ্বাস, িজুিবনগর উপদি া মনব োহী অমফসার সিুন সরকার,সহকারী কমিেনার 

ভূমি নািিু  আ ি,িমহ া ভাইস পচয়ারিযান আফদরািা খাতুন,বাদগায়ান ইউমনয়ন পমরষদের 



পচয়ারিযান আয়ূব পহাদসন,পিানাখা ী ইউমনয়ন পমরষদের পচয়ারিযান িমফিরু রহিান িমফি 

উপমিত মেদ ন। 

িামতর মপতা বঙ্গবনু্ধ পেখ িুজিবুর রহিাদনর িন্ম েতবামষ েকী এবং স্বাধীনতার সুবে ে িয়ন্তী 

উপ দে িজুিববষ ে পঘাষো কদর সরকার। িুজিববদষ ে পকউ গহৃহীন োকদব না- এ  েয 

বাস্তবায়দনর অংে মহদসদব আশ্রয়ে-২ প্রকদের অধীদন চ িান কি েসূমচর মিতীয় প োদয় 

িুজিবনগদর ভূমিহীন ও গহৃহীন ‘ক’ পশ্রমে িমি সহ ঘর পপ  ৪ পমরবার। 

ঘর পাওয়া উপদি ার বাদগায়ান ইউমনয়দনর পসানাপুর গ্রাদির সাদ হার খাতুন বদ ন, আিাদের 

োকার ঘরবামি পনই োকার পকান ভা  বযবস্হা পনই। ঘর পপদয় আমি খুমে। পেখ হামসনা িাো 

পগা োঁিার ঠা োঁই কদর মেদয়দেন, বতেিান সরকার আিাদের ঘর পেয়ায় আিরা খুবই খুমে। প্রধানিন্ত্রী ও 

আিাদের প্রমতিন্ত্রী পোে ু এর েীঘ েিীবন কািনা কমর।” 

বাদগায়ান ইউমনয়দনর িয়পুর গ্রাদির মবধবা চপ া খাতুন বদ ন, “আিার িায়গা িমি মেদ া না। 

এ বামি ও বামি পচদয় মচদন্ত, কাি কি ে কদর েুোঁ পমিদত কদে োকতাি। িীবদন অদনক কে 

কদরমে। এখন আিাদের িা িননী হামসনা িায়গা মেদয়দে, ঘর মেদয়দে। আিাদের িদতা 

গমরবদের পাদে প ন পস সারা িীবন োকদত পাদর। 

আিাদের পচাদখর পামনিা প ন িুদে  ায়। পোয়া কমর প্রধানিন্ত্রী সারা পমৃেবীর কাদে সম্মান 

পায়।দোয়া কমর আিাদের িাোর িমন আিাদের প্রমতিন্ত্রীদক। প্রধানিন্ত্রী ও পিদহরপুদরর গব ে 

িনপ্রোসন প্রমতিন্ত্রীদক ধনযবাে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাে কদরন ঘর পাওয়া পমরবার গুদ া। উপদি া 

প্রকে বাস্তবায়ন অমফস সূদে িানা  ায়, “আশ্রয়দের অমধকার-পেখ হামসনার উপহার”এই 

পলাগান বাস্তবায়দন িুজিবনগর উপদি ায় ভূমি ও গহৃহীন এবং িমি আদে ঘর নাই িানুদষর 

িনয প্রধানিন্ত্রী পেখ হামসনার উপহার খাস িমিদত গহৃ মনি োদের কাি করদে িুজিবনগর 

উপদি া প্রোসন। 

িুজিব েতবষ ে উপ দে প্রধানিন্ত্রীর মনদেেেনা অনু ায়ী সমুবধাদভাগী পমরবাদরর িনয মেন-রাত 

পমরশ্রি কদর গহৃ মনি োদের কাি কদরদে উপদি া প্রকে বাস্তবায়ন কমিটি (মপআইমস)। 

মপআইমস’র পে পেদক িানা পগদে, প্রদতযক ভূমিহীন ও গহৃহীন পমরবারদক ২ েতাংে খাসিমি 

বদন্দাবস্ত কদর ওই িমির ওপর ঘর ততমর কদর পেওয়া হদে। েইু কেমবমেে প্রমতটি পসমি পাকা 

ঘদরর মনি োে করা হদয়দে। সরকামর মনধ োমরত নকোয় সবগুদ া ঘর ততমর করা হদে। রান্নাঘর, 

সং ুক্ত িয়দ ি ও পগাস খানা সহ অনযানয সমুবধা রদয়দে িুজিব েতবদষ ের ঘরগুদ াদত। 

 



 

 

বিশ্বে নজিরবিহীন একসশ্বে ৫৩ হািার গহৃহীন 
পবরিারশ্বক ঘর বিশ্ব া শেখ হাবসনার সরকার 
 
June 20, 2021 
  

 

 

শেস্ক বরশ্বপার্ট: গত িানয়ুাবরশ্বত প্রথম পর্ টাশ্বয় প্রায় ৭০ হািার পবরিারশ্বক ঘর শিওয়ার পর 

বিতীয় পর্ টাশ্বয় একসশ্বে আরও প্রায় ৫৩ হািার ৩৪০টর্ অসহায় ভূবমহীন ও গহৃহীন 

পবরিারশ্বক ঘর বিশ্বয়শ্বে সরকার। 

আি রবিিার (২০ িনু) গণভিন শথশ্বক বভবেও কনফাশ্বরশ্বে বিতীয় পর্ টাশ্বয় এসি পবরিারশ্বক 

মুজিিিশ্বষ টর উপহার বহশ্বসশ্বি বিনামূশ্ব ে িইু েতক িবমসহ শসবম পাকা ঘর শিওয়ার 

কার্ টক্রশ্বমর উশ্বিাধন কশ্বরন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনা। 



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাবসনা িশ্ব ন, আিশ্বক র্ারা ঘর শপশ্বয়শ্বেন, তাশ্বির কষ্ট িরূ করা এিং তাশ্বির 

মুশ্বখর হাবস আমার িীিশ্বনর সিশ্বেশ্বয় িড় পাওয়া। 

বতবন আরও িশ্ব ন, ক্ষমতা মাশ্বন শভাগ বি াস নয়। ক্ষমতা হশ্ব া মানুশ্বষর শসিা করা। মানুশ্বষর 

িনে কাি করা। 

এ সময় গণভিশ্বনর সশ্বে বভবেও কনফাশ্বরশ্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্ টা য় এিং ৪৫৯টর্ উপশ্বি া 

প্রান্ত হশ্বত উপকারশ্বভাগী, িনপ্রবতবনবধ এিং মাঠ প্রোসশ্বন প্রিাতশ্বন্ত্রর কম টোরীরা সংরু্ক্ত 

বেশ্ব ন। 

পশ্বর প্রধানমন্ত্রী বভবেও কনফাশ্বরশ্বে শিে কশ্বয়কটর্ এ াকার উপকারশ্বভাগী, িনপ্রবতবনবধ ও 

মাঠ প্রোসশ্বন প্রিাতশ্বন্ত্রর ঊর্ধ্ টতন কম টোরীশ্বির সশ্বে মতবিবনময় কশ্বরন। 

এর আশ্বগ এক সংিাি সশ্বে শ্বন প্রধানমন্ত্রীর মখুে সবেি ে. আহমি কায়কাউস িানান, 

আগামী বেশ্বসম্বর মাশ্বসর মশ্বধে আরও এক াখ ভূবমহীন ও গহৃহীন পবরিারশ্বক বিনামূশ্ব ে 

িবমসহ ঘর শিওয়ার  ক্ষেমাত্রা বনশ্বয়শ্বে সরকার। 

একসশ্বে এত মানুষশ্বক বিনামূশ্ব ে িাবড়-ঘর শিওয়ার ঘর্না পবৃথিীশ্বত নজিরবিহীন মন্তিে কশ্বর 

আহমি কায়কাউস িশ্ব ন, বিবভন্ন শিশ্বে ভূবমহীন, গহৃহীনশ্বির ঘর-িাবড় বনম টাশ্বণর িনে 

সুিবিহীন ঋণ শিওয়ার নজির থাকশ্ব ও ভূবমহীন-গহৃহীনশ্বির শেশ্বক এশ্বন বিনামূশ্ব ে তাশ্বির 

িাবড়-ঘর শিওয়ার নজির আর শনই। 

অসহায় মানষুশ্বক এভাশ্বি ঘর শিওয়াশ্বক ‘অন্তটভুজক্তমূ ক উন্নয়শ্বন শেখ হাবসনা মশ্বে ’ মন্তিে 

কশ্বর প্রধানমন্ত্রীর মূখে সবেি িশ্ব ন, বিশ্বে এর্া নতুন মশ্বে , আশ্বগ কখশ্বনা শকউ এর্া 

ভাশ্বিবন। 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পবরো ক শমা. মাহিুি শহাশ্বসন িশ্ব ন, সারা িাং াশ্বিশ্বে ঘরও শনই, িবমও 

শনই এমন পবরিাশ্বরর সংখো িইু  াখ ৯৩ হািার ৩৬১। বভশ্বর্মাটর্ আশ্বে, ঘর িরািীণ ট বকংিা 

ঘর শনই এমন পবরিাশ্বরর সংখো পা াঁে  াখ ৯২ হািার ২৬১। গহৃবনম টাশ্বণর মাধেশ্বম পুনি টাসন 

করশ্বত সারা িাং াশ্বিশ্বে সি বমব শ্বয় ৮  াখ ৮৫ হািার ৬২২টর্ পবরিারশ্বক তাব কাভুক্ত 

কশ্বরশ্বে সরকার। 

শিশ্বে ভূবমহীন ও গহৃহীন অসহায় মানষুশ্বির মশ্বধে র্াশ্বির ভূবম শনই তাশ্বির সরকাশ্বরর খাস 

িবম শথশ্বক িইু েতাংে বভশ্বর্ এিং ঘর বিশ্বে সরকার। র্াশ্বির বভশ্বর্ আশ্বে ঘর শনই তাশ্বিরও 

ঘর বিশ্বে সরকার। এই িুই কোর্াগবরর মশ্বধে র্ারা ভূবমহীন ও গহৃহীন তাশ্বির আশ্বগর ঘর কশ্বর 

বিশ্বে শেখ হাবসনার শনতৃত্বাধীন সরকার। প্রবতটর্ ঘর িইু কক্ষ বিবেষ্ট। এশ্বত িুটর্ রুম োড়াও 

সামশ্বন একটর্ িারান্দা, একটর্ র্য়শ্ব র্, একটর্ রান্নাঘর এিং একটর্ শখা া িায়গা থাকশ্বি। 

আশ্রয়ণ প্রকশ্বল্পর উশ্বেেে হশ্ব া- ভূবমহীন, গহৃহীন, বেন্নম ূ অসহায় িবরদ্র িনশ্বগাষ্ঠীর 

পুনি টাসন, ঋণপ্রিান ও প্রবেক্ষশ্বণর মাধেশ্বম িীবিকা বনি টাশ্বহ সক্ষম কশ্বর শতা া এিং আয় িাশ্বড় 

এমন কার্ টক্রম সটৃষ্টর মাধেশ্বম িাবরদ্রে িরূীকরণ। 
 



 

সাপাহারে আজ ৬০টি পরেবাে পপল প্রধানমন্ত্রীে উপহাে 

 
 

 সাপাহার (নওগাাঁ) প্রতিতনতি :: “বাাংলাদেদের একজন মানষুও গহৃহীন থাকদব না” এই স্লাগানদক 

সামদন স্রদে বঙ্গবনু্ধর জন্মেত বার্ষ িকী উপলদে নওগা াঁর সাপাহাদর গহৃহীন ও ভূর্মহীনদের মাদে 

পুনব িাসন কাম িসচূীর আওতায় ঘর হস্তান্তর কম িসূচীর েুভ উদবাধন অনুষ্ঠিত হদয়দে।  র্ভর্িও 

কনফাদরদের মাধযদম যুক্ত হদয় এই উপদজলায় ২য় ধাদপ ৬০ষ্ঠি ঘর হস্তান্তদরর েুভ উদবাধন কদরন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্েে হার্সনা। স্রাববার সকাল সাদ়ে ১০ িায় উপদজলা প্রোসদনর আদয়াজদন 

উপদজলা র্মলনায়তদন ওই উদবাধনী অনিুান অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় গণভবন স্থদক প্রধানমন্ত্রী স্েে 

হার্সনা র্ভর্িও কনফাদরদের মাধযদম গহৃহীন পর্রবাদরর মাদে জর্মর ের্লল ও বার়্ে হস্তান্তদরর েুভ 

উদবাধন কদরন।উদবাধনী অনুিাদন  উপর্িত র্েদলন অর্তর্রক্ত স্জলা প্রোসক (রাজস্ব) র্মল্টন চন্দ্র 

রায়, উপদজলা স্চয়ারমযান আলহাজ¦ োহজাহান স্হাদসন, উপদজলা র্নব িাহী কম িকতিা আব্দলুযাহ 

আল মামুন,সহকারী কর্মেনার (ভূর্ম) স্সাহরাব স্হাদসন, উপদজলা আ.লীদগর সভাপর্ত আলহাজ¦ 

োমসুল আলম োহ চৗধরুী, থানার কম িকতিা ইনচাজি (ওর্স) তাদরকুর রহমান সরকার, উপদজলা 

আ.লীদগর সাধারণ সম্পােক মাসুে স্রজা সাদরায়ার,উপদজলা ভাইস স্চযারমযান আব্দরু 

রর্েে,সাদবক মুক্তক্তদযাদ্ধা কমান্ডার আলহাজ¦ ওমর আল স্মাল্লা, র্বর্েষ্ট সমাজদসবক আবেলু বারী 

োহ স্চৗধুরী প্রমূে। উক্ত কম িসচূীদত উপদজলায় প্রথম ধাদপ ১২০ষ্ঠি গহৃহীন পর্রবাদরর মাদে ঘর 

হস্তান্তর করা হদয়র্েল। চলমান কায িক্রদমর র্বতীয় ধাদপ ৬০ষ্ঠি গহৃহীন পর্রবাদরর মাদে ঘর হস্তান্তর 

করা হদয়দে। প্রর্তষ্ঠি ঘর একই আেদল র্নম িাণ করা হদে। স্যোন েইুষ্ঠি েয়ন কে, একষ্ঠি িয়দলি, 

রান্নাঘর, কমনদেস ও একষ্ঠি বারান্দা থাকদব। 



 

 
২১ জনু ২০২১ স োমবোর 

মুজিববর্ষ ে জিনাইদর্ে ৭০৫ পরিবাি পার্ে 
ঘি 

  
 

 

জিনাইদে প্ররিরনরি: মুজজববর্ ষ উপলক্ষে জিনোইদক্ষের ৭০৫ টি ভূমম ও গেৃেীন পমরবোর পোক্ষে জমম ে ঘর। 

আগোমী সরোববোর মিতীয় পর্ ষোক্ষয় ১৮৬ টি ঘর েস্তোন্তর করো েক্ষব। 

শুক্রবোর  কোক্ষল সজলো প্রশো ক্ষকর  ক্ষেলন কক্ষে এক  োাংবোমদক  ক্ষেলক্ষন এ তথ্য জোনোন সজলো প্রশো ক 

মজজবর রেমোন। 

সজলো প্রশো ক জোনোন, মুজজববক্ষর্ ষ একজন মোনুর্ও গেৃেীন থ্োকক্ষব নো প্রধোনমন্ত্রীর এ কম ষ ূমির অধীন সজলোয় 

সমোি ৭০৫ টি ভূমম ও গেৃেীন পমরবোরক্ষক  রকোমর ঘর বরোদ্দ সদওয়ো েক্ষয়ক্ষে। এর মক্ষধয প্রথ্ম পর্ ষোক্ষয় ৪০৭ টি ঘর 

ভূমম ও গেৃেীনক্ষদর মোক্ষি েস্তোন্তর করো েক্ষয়ক্ষে এবাং সরোববোর মিতীয় পর্ ষোক্ষয় ১৮৬ টি ঘর েস্তোন্তর করো েক্ষব। বোমক 

ঘর মনম ষোণোধীন রক্ষয়ক্ষে।   

 াংবোদ  ক্ষেলক্ষন সজলো প্রশো ক মজজবর রেমোন েোড়োও, অমতমরক্ত সজলো প্রশো ক ( োমব ষক) স মলম সরজো,  দর 

উপক্ষজলো মনব ষোেী কম ষকতষো এ এম শোেীন, এনমিম  এরফোনুল েক সিৌধুরী ে অনযোনযরো উপমিত মেক্ষলন। 



 

 



ivRkvnx wefvM





দৈনিক িতুি নিশ্বিাততা  
অিলাইি ডেস্ক 

পািিায় নিতীয় ধাপপ ৩৩৭পনিিাি ডপল ‘স্বপেি িীড়’ 

 প্রকানিত: জিু ২১, ২০২১ 
 

 
 

ভূনিহীি ও গহৃহীি িািুপেি আিাসি সনুিধা নিশ্চিত কিপত িশু্চজিিপে ত ২য় ধাপপ পািিাি ৩৩৭ 
পনিিাি ডপল প্রধািিন্ত্রী ডিখ হানসিাি উপহাি ‘স্বপেি িীড়’। িনিিাি প্রধািিন্ত্রী ডিখ হানসিা 
নভনেও কিফাপিপেি িাধযপি এ উপহাি নিতিি উপিাধি কিপিি। 
এ উপলপে আপয়াশ্চজত অিুষ্ঠাপি নভনেও কিফাপিপেি িাধযপি প্রধািিন্ত্রী ডিখ হানসিাি সাপে 
যুক্ত নিপলি পািিাি ডজলা প্রিাসক কিীি িাহিুৈ, পুনলি সুপাি িনহিলু ইসলাি খাি, অনতনিক্ত 
ডজলা প্রিাসক (িাজস্ব) আফপিাজা আক্তাি প্রিখু। 
এসিয় ‘স্বপেি িীড়’ প্রাপ্তপৈি হাপত িানড়ি জনিি ৈনলল ও ঘপিি চানি হস্তান্তি কপিি ডজলা 
প্রিাসক কিীি িাহিৈু ও পুনলি সুপাি িনহিলু ইসলাি খাি। 
পািিা ডজলা প্রিাসি সপূে জািা ডগপি, ২য় ধাপপ পািিাি িয়টি উপপজলায় ৩৩৭টি ঘি নিি তাণ 
কিা হপয়পি। এি িপধয পািিা সৈি ১০০, সানেিঁয়া ৫০, আিঘনিয়া ২০, ফনিৈপুি ২০, ঈশ্বিৈী 
৫০, চািপিাহি ২৫, সুজািগি ১২, ডিড়া ৫০ এিং ভাঙু্গড়া উপপজলায় ১০টি। 
প্রপতযকটি িানড় নিি তাপি িযায় হপয়পি ১ লাখ ৯০ হাজাি িাকা। এি আপগ প্রেি ধাপপ পািিায় ১ 
হাজাি ৮৬ পনিিাি ঘি ডপপয়পি। 



 

 
 

স োমবোর, জনু ২১, ২০২১ 

 

চোটমমোহমরর ২৫ গহৃহীন পররবোর সপল 
আশ্রয়ন প্রকমের  রকোরর ঘর  

 
 

বঙ্গবনু্ধ সেখ মুজজবুর রহমোমনর জন্ম েতবোরষ িকী উপলমযে আজ ২০ জনু প্রধোনমন্ত্রী সেখ 

হোর নো রিরিও কনফোমরন্স এর মোধেমম গৃহহীন পররবোমরর মোমে উপহোমরর, আশ্রয়ন 

প্রকমের  রকোরর ঘর প্রদোন কোর্ িক্রম উমবোধন কমরন। এর অংে রহম মব রবতীয় ধোমপ 

পোবনোর চোটমমোহমরর ২৫ গহৃহীন পররবোর প্রধোনমন্ত্রী সেখ হোর নোর উপহোমরর ঘর 

সপমলন। উপমজলোর মূলগ্রোম ইউরনয়মনর দে পররবোর হররপুর ইউরনয়মনর দে পররবোর 



এবং মথুরোপুর ইউরনয়মনর পোাঁচটট পররবোর মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীর উপহোমরর এ ঘর 

সপময়মেন। 

উপমজলো রনব িোহী কম িকতিো স কত ই লোম জোনোন, ইতমমধে ঘরগুমলোর রনম িোণ কোজ সেষ 

হময়মে। দুই েতোংে জোয়গোর উপর দুই কয রবরেষ্ট আধোপোকো ঘর গুমলোর রনম িোণ বেয় ধরো 

হময়মে ১ লোখ ৯০ হোজোর টোকো। জন স্বোস্থ্ে প্রমকৌেল অরধদপ্তর নলকূপ স্থ্োপন কমর রদমে। 

পল্লীরবদুেৎ  রমরত ওয়েোররং  কল কোজ  ম্পন্ন করমে। রোন্ন ঘর, টয়মলট, সখোলো বোরোন্দো হ 

এ ঘর প্রোপ্ত  ুফলমিোগীরো মোথো সগোজোর ঠোই সপময় উপকৃত হমবন। 

চোটমমোহর উপমজলো পররষমদর সচয়োরমেোন আব্দলু হোরমদ মোস্টোর, উপমজলো রনব িোহী 

কম িকতিো স কত ই লোম, উপমজলো পররষমদর মরহলো িোই  সচয়োরমেোন প্রিোষক রফমরোজো 

পোরিীন, িোই  সচয়োরমেোন ইেোহক আলী মোরনক এবং  হকোরী করমেনোর (িূরম) েোররমন 

ই লোম ২০ জনু চোটমমোহর উপমজলো পররষদ অরিমটোররয়োমম চোটমমোহমরর ২৫ গহৃহীন 

পররবোরমক আশ্রয়ন-২ প্রকমের জরমর দরলল, রির আর ও গমৃহর চোরব হস্তোন্তর কমরন। 

এ ময় চোটমমোহর সপ্র ক্লোমবর  িোপরত ররকবুর রহমোন টুকুন,  োমবক  িোপরত সহলোলুর 

রহমোন জমুয়ল,  োংবোরদক নূরুল ই লোম, মো ুদ রোনো, হররপুর ইউরপ সচয়োরমেোন মকবুল 

সহোম ন, প্রকে বোস্তবোয়ন কম িকতিো,  হকোরী িূরম উন্নয়ন কম িকতিো রবপুল কুমোর 

সজোয়োদ্দোর, আবুল কোমেম প্রমুখ উপরস্থ্ত রেমলন। 

ঘর প্রোপ্ত হওয়োর পর উপমজলোর হররপুর ইউরনয়মনর সতবোরিয়ো গ্রোমমর েত বের বয় ী 

মোনবী খোতুন আমবগোপ্লুত হময় বমলন, “ঘর পোয়ো িোল লোগরতমে। জীবমনও রচন্তেো কররনোই 

পোকো ঘমর সেোব। রকনু্ত সেখ হোর নো পোকো ঘর সদওয়োয় এখন পোকো ঘমর েুয়োর  ুমর্োগ 

পোমবো। 

 



 

 

গৃহহীনদের জনয গৃহ একটি বড় পাওয়া 
  আপডেট: Monday, June 21, 2021  

 
  

 

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ াষণা সিডেসিডেন, মুজিববডষ ে শেউ গহৃ ও ভূসমহীন থােডব না। এর 

বাস্তবােন এসগডে চডেডি। প্রথম পর্ োডে চেসি বিডরর ২৩ িানেুাসর ৬৯ হািার ৯০৪টট পসরবার 

বিবাডির স্থােী টিোনা শপডেডি। সিিীে পর্ োডে গি শরাববার এেিডে  র শপে িারাডিডের ৫৩ 

হািার ৩৪০টট পসরবার। এর মডধে রািোহীর সবসভন্ন উপডিোর ৮৫৪টট পসরবারও শপডেডি বাসি। 

এিব পসরবার িইু েিে িসমিহ শিসমপাো বাসি শপডে উল্লসিি হডেডি। 

আগামী সেডিম্বডরর মডধে আরও এে োখ ভূসমহীন-গহৃহীন পসরবারডে িসমিহ  র শিোর 

পসরেল্পনা এসগডে চডেডি। িরোর অিহাে এিব পসরবারডে  র শিোর পাোপাসে িাডির 



প্রসেক্ষণ শিোরও শ াষণা সিডেডি। এর আডগ ১৯৯৭ িাডেও প্রধানমন্ত্রীর োর্ োেে শথডে ‘আশ্রেণ’ 

প্রেডল্পর মাধেডম এেই ধরডনর উডিোগ শনো হডেসিে। িখন শপৌডন িইু োখ  র শিো হডেসিে। 

বিেমান উডিোডগ িারাডিডে প্রাে ৯ োখ পসরবাডরর  র পাবার েথা। এই উডিোডগর ফডে প্রসি 

পসরবাডর গডি পা াঁচিন েডর উপোরডভাগীর িংখো িা াঁিাডব প্রাে ৫৫ োখ। 

সবসভন্ন প্রােৃসিে িুডর্ োগ, সবডেষ েডর নিী ভাঙডন প্রসিবিরই ভূসমহীন-গহৃহীডনর িংখো বািডি। 

আবার িাসরডযের োরডণও মানষু সনিঃস্ব হডে বাসু্তচুেি হে। সেক্ষা ও প্রসেক্ষডণর অভাডব এিব মানষু 

িাসরযেিীমার সনডচ অবণ েনীে িুিঃখ-েডে সিন োটাডি বাধে হে। িরোর এিব পসরবাডরর 

পুনব োিডন শর্ প্রেল্প হাডি সনডেডি িা সবডে সবরে। িডব টিোনার পাোপাসে প্রসেক্ষণ শেডষ 

েম েিংস্থাডনর সনশ্চেিা না থােডে মানষু োডির িন্ধাডন আবারও  র শিডি শবসরডে পিডব এডি 

িডেহ শনই। সনেসমি আডের বেবস্থা িািা শিা োডরারই িীবন চডে না। এেইভাডব প্রােৃসিে 

িুডর্ োগ শমাোসবোর িক্ষমিা অিেন ও নিী ভাঙডন ক্ষেক্ষসির পসরমাণও েসমডে আনডি হডব। 

িাহডেই ভূসমহীন-গহৃহীডনর িংখো েডম আিডব। উন্নেডনর ধারাে রু্ক্ত হডব আরও শবসে মানষু। 

িডব এই মুহডূিে গহৃহীন মানুডষর িনে গহৃ এেটা বি পাওো। টিোনা িািা মানষু স্বমর্ োিাে বা াঁচডি 

পাডর না। 

  

 

 



iscyi wefvM





Monday, 21 June 2021.   

 
গাইবান্ধায় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া সুখের নীড় দেল ১ হাজার ৪টি 

েররবার 

 

রতিতিতি, গাইবান্ধা: 
মুজিববর্ ষ উপলক্ষে ররাববার তিতিও কিফাক্ষরক্ষের মািযক্ষম প্রিািমন্ত্রী রেখ হাতিিা 
িূতমহীি ও গহৃহীি পতরবাক্ষরর মক্ষিয গহৃ ও িতমর দতলল আিুষ্ঠাতিকিাক্ষব হস্তান্তর কক্ষরি। 
তিিীয় পর্ ষাক্ষয় আশ্রয়ি প্রকক্ষের আওিায় িারাক্ষদক্ষে ৫৩ হািার ৩ে’ ৫৪টি পতরবারক্ষক 
িতম ও গহৃ প্রদাি করা হয়। এরমক্ষিয গাইবান্ধা রিলার িািটি উপক্ষিলায় ১ হািার ৪টি 
পতরবার রপল িুক্ষখর িীড়। 
গাইবান্ধা রিলা তেেকলা একাক্ষিতম তমলিায়িক্ষি প্রিািমন্ত্রী রেখ হাতিিার তিতিও 
কিফাক্ষরক্ষে িা াঁর পক্ষে িদর উপক্ষিলার িুতমহীি ও গহৃহীি ১০০ িি পতরবাক্ষরর মক্ষিয 
ঘক্ষরর ঘক্ষরর চাতব এবং িতমর কবুতলয়ি দতলল, িামিারী খতিয়াি, তিতিআক্ষরর কতপ এবং 
ঘর প্রদাক্ষির িিদ িমন্বক্ষয় িজ্জিি রফাল্ডার হস্তান্তর কক্ষরি রিলা প্রোিক রমা. আবদুল 
মতিি। এিময় অিযািযক্ষদর মক্ষিয উপতিি তিক্ষলি পুতলে িুপার মুহাম্মদ রিৌতহদুল 
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একটি মানুষও আর টিকানা বিহীন থাকবি না : প্রধানমন্ত্রী 

 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূসমহীন-গৃহহীনদের মাদে ৫৩ হাজার ৩৪০টি ঘর সিনামূদযে সিতরণকাদয মুসজিিদষে শেদের িকয গৃহহীনদক ঘর কদর 

শেওয়ার অঙ্গীকার পুনিেেক্ত কদরদেন। সতসন িদযন, আমাদের যক্ষ্ে শেদের িকয ভূসমহীন-গৃহহীন মানুষ ঘর পাদি। একটি মানুষও আর ঠিকানা 

সিহীন থাকদি না। 

জাসতর সপতা এদেদের দুঃখী মানুদষর মুদখ হাসি শ াটাদত শেদয়সেদযন উদেখ কদর প্রধানমন্ত্রী িদযন, মানুষ একটা ঘর যখন পায়, তার মদধে 

শয আনন্দ, তাাঁ র মুদখ শয হাসি, এর শথদক িড় পাওয়া আর সকেু নয়। আসম মদন কসর, আমার জনে এর শথদক িড় পাওয়া আর সকেু হদত 

পাদর না। 



গত জানুয়াসরদত প্রথম পযোদয় ৬৯ হাজার ৯০৪টি পসরিারদক ঘর প্রোদনর পর আশ্রয়ণ-২ প্রকদের আওতায় সিতীয় পযোদয় এসেন আদরা ৫৩ 

হাজার ৩৪০ পসরিারদক দই েতক জসমর মাসযকানািহ শিসমপাকা ঘর উপহার সেদযন সতসন। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শরািিার (২০ জুন) িকাদয গণভিন শথদক সভসিও কন াদরদের মাধেদম িারাদেদের ৪৫৯টি উপদজযায় ভূসমহীন ও 

গৃহহীন এিি মানুষদক ঘর শেওয়ার এই প্রকদের উদিাধন কদরন। িদঙ্গ িদঙ্গ স্থানীয় প্রোিন এিং জনপ্রসতসনসধরা প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষ্ জসমর 

েসযয ও ঘদরর োসি উপকারদভাগীদের হাদত তুদয তুদয শেন। 

প্রধানমন্ত্রী িদযন, কদরানার কারদণ আসম শযদহতু শযদত পাসরসন। আমার পক্ষ্ শথদক স্থানীয় িংিে িেিে, সিসি এিং ইউএনও জসমর েসযয 

ও ঘদরর োসি তুদয শেদিন। সতসন িদযন, মানুদষর জনেই মানুষ। মানুদষর জনে তাাঁ দের কযোদণর জনে কাজ করদত পারাটাই িি শথদক িড় 

কথা। 

েসযদয জসমর মাসযকানা স্বামী ও স্ত্রীর শযৌথ নাদম কদর শেয়া হদয়দে। তাদের নাদম স্থায়ী েসযদযর পাোপাসে নামজাসর কদর খাজনা োসখযাও 

শেয়া হদয়দে। শিসমপাকা ঘদর আদে দটি রুম, একটি িড় িারান্দা, রান্নাঘর ও টয়দযট। পাোপাসে িুদপয় পাসন ও সিদেৎ িেিস্থাও আদে। প্রকে 

এযাকায় সিেোযয়, শখযার মাঠ এিং মিসজেিহ ধমীয় উপািনাযয় ও রদয়দে। 

শেখ হাসিনা িদযন, শেেদক োসরদ্র মুক্ত করায় তাাঁ র িরকাদরর যক্ষ্ে পূরদণ িিদথদক শিসে শয সজসনিটির েরকার শিটি হদে খােে উৎপােন 

িাড়াদনার িদঙ্গ িদঙ্গ সেক্ষ্া এিং স্বাস্থেদিিা জনগদণর শোড়দগাাঁ ড়ায় শপৌাঁদে শেওয়া। 

প্রধানমন্ত্রীর মুখে িসেি ি. আহমে কায়কাউি গণভিন শথদক অনুষ্ঠানটি িঞ্চাযনা কদরন। সতসন অনুষ্ঠাদন অন্তভূসক্তমূযক উন্নয়দন শেখ হাসিনা 

মদিয েীষেক একটি পাওয়ার পদয়ন্ট শপ্রদজদন্টেন উপস্থাপন কদরন। অনুষ্ঠান শথদক প্রধানমন্ত্রী ৪টি উপদজযার উপকারদভাগীদের িদঙ্গ 

মতসিসনময়ও কদরন। 

একিদঙ্গ এত মানুষদক সিনামূদযে িাসড়-ঘর শেওয়ার ঘটনা পৃসথিীদত নসজরসিহীন উদেখ কদর কদর ি. আহমে কায়কাউি তাাঁ র উপস্থাপনায় 

িদযন, আগামী সিদিম্বর মাদির মদধে আরও ১ যাখ ভূসমহীন ও গৃহহীন পসরিারদক সিনামূদযে জসমিহ ঘর প্রোদনর যক্ষ্েমাত্রা শনওয়া হদয়দে। 

অনুষ্ঠাদন িদিোচ্চ ১২ হাজার ৪৩৬টি ঘর রংপুর সিভাদগ প্রোন করা হয়। এোড়া, েট্টগ্রাদম ১০ হাজার ৫৪৭টি ঘর, রাজধানী ঢাকায় ৭ হাজার 

৬৩০টি ঘর, রাজোহীদত ৭ হাজার ১৭২টি, ৩৭ হাজার ১৫৩টি িসরোদয, ৯১১টি খুযনায়, ২ হাজার ৫১২টি ময়মনসিংদহ এিং ১ হাজার ৯৭৯টি 

ঘর সিদযট সিভাদগ প্রোন করা হয়। 

প্রধানমন্ত্রী িদযন, ভূসমহীনদের জনে খািজসম িন্টদন জাসতর সপতার শুরু কদর যাওয়া গুেগ্রাম প্রকদের পোংক অনুিরণ কদরই ৯৬ িাদয 

িরকাদর আিার পর তাাঁ র িরকার ভূসমহীনদের মাদে খাি জসম সিতরণ এিং গৃহহীন-ভূসমহীনদক ঘর কদর শেয়ার আশ্রয়ণ প্রকদের শুরু কদর। 

সতসন িদযন, শি িময়ই সতসন িাংযাদেে িোংদকর মাধেদম গৃহহীন তহসিয নাদম একটি তহসিযও গঠন কদরন। এ তহসিয শথদক 

এনসজওগুদযাদক ১ েতাংে িাসভে ি োদজে  ঋণ শেয়া হদতা যাদত যাদের সভদট আদে তাদের একটি ঘর কদর সেদতা। এই েদতে  শয, তারা ৫ 

েতাংদের শিসে উপকারদভাগীদের কাে শথদক সনদত পারদিন না এিং শিভাদিও প্রায় ২৮ হাজার পসরিারদক পুনিোিন করা হয়। 

িরকার প্রধান িদযন, ঐ িীসমত িম্পে সেদয়ই আমরা ভূসমহীন-গৃহহীন, সেন্নমূয মানুষদক পুনিোসিত করার কাজটা শুরু কসর এিং এ পযেন্ত 

প্রায় িাদড় ৪ যাদখর কাোকাসে ভূসমহীন-গৃহহীন মানুষদক আমরা ঘর প্রোন করদত িক্ষ্ম হদয়সে। 

প্রধানমন্ত্রী িদযন, শকাথাও শকউ গৃহহীন থাকদয আমাদের জানাদিন। আমরা তাদের িাসড় কদর শেি। আসম মদন কসর- এদতাটুকু করদত 

পারদয আিার িািার (জাসতর সপতা িঙ্গিনু্ধ শেখ মুসজিুর রহমান) আত্মা োসন্ত পাদি। 

অনুষ্ঠাদন প্রধানমন্ত্রীর কাযোযয় প্রান্ত শথদক কুসড়গ্রাদমর িের, শেরপুদরর সেনাইগাসত, েট্টগ্রাদমর রাঙু্গসনয়া ও শমৌযভীিাজাদরর শ্রীমঙ্গয উপদজযা 

প্রোিন ও িুসিধাদভাগীরা িরািসর যুক্ত সেদযন। এোড়া শেদের আরও ৪৫৫টি উপদজযা ভােুে য়াসয িংযুক্ত সেয। 

 



ইিলাম, িদর উপক্ষিলা পতরর্দ রচয়ারমযাি োহ িাক্ষরায়ার কবীর, রপৌর রময়র রমা. 
মিলুবর রহমাি, িদর উপক্ষিলা তিব ষাহী অতফিার রমা. আব্দরু রাতফউল আলম, রিলা 
আওয়ামী লীক্ষগর িারপ্রাপ্ত িিাপতি ফরহাদ আব্দলু্লাহ হারুি বাবল,ু িািারণ িম্পাদক 
আব ুবকর তিজিক, বীর মুজিক্ষর্াদ্ধা আলী আকবর, িদর উপক্ষিলা আওয়ামী লীক্ষগর 
িািারণ িম্পাদক আতমিুর িামাি তরংকু প্রমুখ। এিাড়া অিযািয উপক্ষিলাক্ষি 
প্রিািমন্ত্রীর পক্ষে উপক্ষিলা তিব ষাহী কম ষকিষারা ঘক্ষরর চাতব ও িতমর কবুতলয়ি দতলল, 
িামিারী খতিয়াি, তিতিআক্ষরর কতপ এবং ঘর প্রদাক্ষির িিদ িমন্বক্ষয় িজ্জিি রফাল্ডার 
হস্তান্তর কক্ষরি। 
২য় পর্ ষাক্ষয় এই আশ্রয়ি প্রকক্ষের আওিায় একই িাক্ষে অিযািয উপক্ষিলার মক্ষিয 
িুন্দরগক্ষে ১৬০টি, রগাতবন্দগক্ষে ২৩০টি, িাদুলযাপুক্ষর ২০০টি, ফুলিতড়ক্ষি ২৬০টি, 
িাঘািায় ৪০টি ও পলােবাড়ীক্ষি ২৪টি িতম ও ঘর হস্তান্তর করা হয়। 
প্রিঙ্গি উক্ষল্লখয রর্, ২য় পর্ ষাক্ষয় এ রিলায় িব ষক্ষমাি ১ হািার ৪৩০টি গহৃ তিম ষাক্ষণর িিয 
২৭ রকাটি ১৭ লাখ িাকা বরাি পাওয়া র্ায়। বরািকৃি ১ হািার ৪৩০টি গকৃ্ষহর মক্ষিয 
িদক্ষর ২০০টি, িুন্দরগক্ষে ২০০টি, রগাতবন্দগক্ষে ৩৫০টি, িাদুলযাপুক্ষর ২০০টি, ফুলিতড়ক্ষি 
৩৬০টি, িাঘািায় ৮০টি ও পলােবাড়ী উপক্ষিলায় ৪০টি। অবতেষ্ট ৪২৬টি গকৃ্ষহর তিম ষাণ 
কাি ৩০ িকু্ষির মক্ষিয িম্পন্ন করা হক্ষব। 
এিাড়াও রিলা তেেকলা একাক্ষিতমর তিতিও কিফাক্ষরক্ষে িকল উপকারক্ষিাগী, 
িিপ্রতিতিতি এবং িািীয় গিযমািয বযজিবগ ষ, িরকাতর কম ষকিষা, রিলার তপ্রন্ট ও 
ইক্ষলকট্রতিক তমতিয়ার িাংবাতদকরা উপতিি তিক্ষলি। 
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২০ জনু ২০২১  

 

ময়মনস িংহের ৬৪৫টি ভূসমেীন ও 

গেৃেীনপসরবারহেআধাপাো ঘর েস্তান্তর 

 
 

স্টাফ রিপ ার্টাি, ময়মনর িংহ প্ররিরিন ডর্কম : মুজজববর্ ষ উপলহে ভূসমেীন ও গেৃেীন 
পসরবারহে জসম ও গেৃ গ্রদান (২য় পর্ ষায়) োর্ ষক্রম ২০ জানুয়ারী সভসিও েনফাহরন্স এর মাধযহম 
উহবাধন েহরন প্রধানমন্ত্রী শেখ োস না। ময়মনস িংে শজলার ১৩টি উপহজলায় ৬৪৫টি আধা 
পাো ঘর আনুষ্ঠাসনেভাহব েস্তান্তর েরা েয়। এই উপলহে শজলার ১৩ উপহজলায় পথৃেভাহব 
স্থানীয় পর্ ষাহয় অনষু্ঠাহনর আহয়াজন েরা েয়। ময়মনস িংে  দর উপহজলা পসরর্দ েল রুহম ঘর 
েস্তান্তর অনষু্ঠাহনর প্রধান অসিসথ ময়মনস িংে শজলা প্রো ে শমাোম্মদ এনামুল েে বহলন খা  
জসম না পাওয়া শগহল আগামী জলুাই শথহে প্রহয়াজহন জসম ক্রয় েহর েহলও ভূসমেীন ও গেৃেীন 



পসরবারহে ঘর সনম ষাণ েহর শদয়া েহব। সিসন বহলন প্রধানমন্ত্রী শেখ োস নার শঘার্ণা ‘শদহের এেটি 
শলােও গেৃেীন থােহব না’ বাস্তবায়হন এ প্রেহের োজ চলমান থােহব।  দর উপহজলা সনব ষােী 
অসফ ার শমা.  াইফুল ই লাহমর  ভাপসিহে অনুষ্ঠাহন বক্তবয রাহখন পুসলে  ুপার শমাো. 
আেমার উজ্জামান, শজলা পসরর্দ শচয়ারমযান অধযাপে ইউ ুফ খান পাঠান, অসিসরক্ত শজলা 
প্রো ে (রাজস্ব)  মর োসন্ত ব াে, মোনগর আওয়ামী লীগ  ভাপসি এেহিোমলূ আলম ও 
শজলা আওয়ামী লীগ  াধারণ  ম্পাদে অযািহভাহেি শমায়াহজ্জম শোহ ন বাবুল,  দর উপহজলা 
শচয়ারমযান শমাোঃ আেরাফ শোহ ন,  দর উপহজলা  েোরী েসমেনার (ভূসম)  ুরাইয়া আক্তার 
লােী, মোনগর জািীয় পাটিষর  ভাপসি শমাোঃ জাোঙ্গীর আেহমদ, শজলা মুজক্তহর্াদ্ধা  িং দহর 
 াহবে েমান্ডার শমাোঃ আহনায়ার শোহ ন প্রমখূ। এ ময় উপোর শভাগী ছাড়াও উপহজলা 
প্রহেৌেলী, উপহজলা প্রেে বাস্তবায়ন েম ষেিষা, ইউসনয়ন পসরর্দ শচয়ারমযান স্থানীয় েম ষেিষারা 
ও  ািংবাসদেবনৃ্দ উপসস্থি সছহলন। শজলা প্রো ে শমাোম্মদ এনামলু েে জানান, ময়মনস িংে 
শজলায় সবিীয় ধাহপ ভূসমেীন ও গেৃেীন পসরবাহরর মাহছ ৬৪৫টি ঘর েস্তান্তর েরা েহয়হছ। 
িনমহধয এবার  দর উপহজলায় ১৫জন িৃিীয় সলঙ্গহদর ঘর প্রদান েরা েহয়হছ। ১৩টি উপহজলার 
মাহে ময়মনস িংহে  দর উপহজলায় ৭৫টি ঘর, ঈশ্বরগহে ৯০, ভালুোয় ৮০, ফুলবাসড়য়ায় ৭০, 
গফরগা াঁওহয় ৭০, মুক্তাগাছায় ৪৫, জিোহল ৪০, িারাোন্দায় ৪০, োলয়ুাঘাহি ৪০, ফুলপহুর ৩০, 
শধাবাউড়ায় ৩০, শগৌরীপহুর ২৫, নান্দাইহল ১০টি গেৃ সনম ষাণ শেহর্ গেৃেীন ও দসরদ্র পসরবাহরর োহছ 
বরাদ্দ শদয়া েহয়হছ। 

 



 

আজ আরও ৫৩ হাজার পররবারকে ঘরসহ 

জরি রিকেন প্রধানিন্ত্রী 

 প্রকাশিত: ২০ জনু ২০২১   
 

 
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় আজ ২০ জনু রশিিার শিতীয় পর্ যাল্পয় সারাল্পেল্পির ৫৩ হাজার ৩৪০ 
পশরিারল্পক েুই িতক জশিসহ সসশিপাকা ঘর উপহার শেল্পয়ল্পেন িাাংলাল্পেি সরকাল্পরর প্রধানিন্ত্রী 
সিখ হাশসনা। আজ সকাল্পল গণভিন সেল্পক শভশিও কনফাল্পরল্পের িাধযল্পি এক অনুষ্ঠাল্পন ভূশিহীন 
ও গহৃহীন এসি িানুষল্পের হাল্পত জশির েশলল ও ঘল্পরর চাশি তুল্পল সেন শতশন। 
এ সিয় িাাংলাল্পেি সরকাল্পরর প্রধানিন্ত্রী সিখ হাশসনা িল্পলন, কল্পরানার কারল্পণ আশি সর্ল্পহতু সর্ল্পত 
পাশরশন, আিার পক্ষ সেল্পক স্থানীয় সাংসে সেসয, শিশস এিাং ইউএনও জশির েশলল ও ঘল্পরর চাশি 
তুল্পল সেল্পিন। 



সেল্পির ৪৫৯টি উপল্পজলা প্রান্ত সেল্পক ভাচুযয়াশল রু্ক্ত হল্পয় প্রধানিন্ত্রীর উপশস্থশতল্পত তার প্রশতশনশধ 
শহল্পসল্পি উপল্পজলা শনি যাহী কি যকতযার হাত সেল্পক জশির েশলল ও ঘল্পরর চাশি িুল্পে সনন শেন্নিূল এসি 
পশরিার। েশলল্পল জশির িাশলকানা স্বািী ও স্ত্রীর সর্ৌে নাল্পি কল্পর সেয়া হল্পয়ল্পে। তাল্পের নাল্পি স্থায়ী 
েশলল্পলর পািাপাশি নািজাশর কল্পর খাজনা োশখলাও সেয়া হল্পয়ল্পে। উপহাল্পরর সসশিপাকা প্রশতটি 
ঘল্পর আল্পে েুটি রুি, একটি িড় িারান্দা, রান্নাঘর ও িয়ল্পলি। পািাপাশি সুল্পপয় পাশন ও শিেযুৎ 
িযিস্থাও আল্পে। এোড়াও আত্মশনভযরিীল করল্পত ওইসি পশরিাল্পরর সেসযল্পের জনয কি যসাংস্থাল্পনর 
জনয নানা ধরল্পনর প্রশিক্ষণও সেয়া হল্পি। 
সি যকাল্পলর সি যল্পশ্রষ্ঠ িাঙাশল জাশতর শপতা িঙ্গিনু্ধ সিখ িুজজিুর রহিাল্পনর কু্ষধা ও েশরদ্রিুক্ত স্বল্পের 
সসানার িাাংলা শনি যাল্পণ শেন-রাত কল্প ার পশরশ্রি কল্পর র্াল্পেন তারই কনযা িাাংলাল্পেি সরকাল্পরর 
প্রধানিন্ত্রী ও িাাংলাল্পেি আওয়ািীলীল্পগর সভাল্পনত্রী সিখ হাশসনা। প্রধানিন্ত্রী সিখ হাশসনার েরূেিী 
সনতৃল্পেই সেল্পির খােয শনরাপত্তা, িাশন্তচুজক্ত, গ্রািীণ অিকা াল্পিা, শিক্ষা, স্বাস্থয খাল্পতর অগ্রগশত, 
নারীর ক্ষিতায়ন, সিুদ্র শিজয়, অে যননশতক উন্নশতসহ ইতযাশে সক্ষল্পত্র ঈষ যণীয় সাফলয এল্পসল্পে। 
িাাংলাল্পেল্পি চলিান এিন উন্নয়ল্পনর িাল্পেই প্রধানিন্ত্রী সিখ হাশসনা সঘাষণা কল্পরশেল্পলন- িুজজিিল্পষ য 
সেল্পি সকাল্পনা িানষু গহৃহীন োকল্পি না। সরকার সি ভূশিহীন, গহৃহীন িানুষল্পক ঘর ততশর কল্পর 
সেল্পি। 
প্রধানিন্ত্রীর এিন শসদ্ধাল্পন্তর আল্পলাল্পক সেল্পির সি ভূশিহীন ও গহৃহীন পশরিারল্পক জশি এিাং গহৃ 
প্রোন কার্ যক্রি চলিান রল্পয়ল্পে। আশ্রয়ণ প্রকে সলূ্পত্র জানা র্ায়, িুজজিিল্পষ য ‘সেল্পির একজন 
িানুষও গহৃহীন োকল্পি না’– প্রধানিন্ত্রীর এই সঘাষণা িাস্তিায়ল্পন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় 
সজলা প্রিাসকল্পের িাধযল্পি সেল্পির গহৃহীন ও ভূশিহীন পশরিাল্পরর তাশলকা প্রণয়ন করা হল্পয়ল্পে। 
তাশলকা অনরু্ায়ী িতযিাল্পন সেল্পি ভূশিহীন ও গহৃহীন পশরিাল্পরর সাংখযা ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১ এিাং 
জশি আল্পে শকনু্ত ঘর নাই, এিন পশরিাল্পরর সাংখযা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। িুজজিিষ য উপলল্পক্ষ এ 
িেল্পরর ২৩ জানুয়ারীল্পত প্রেি পর্ যাল্পয় ৬৯ হাজার ৯০৪টি ও আজ ২০ জনু রশিিার ৫৩ হাজার 
৩৪০ পশরিারল্পক েইু িতক সরকাশর খাস জশি িল্পন্দািস্ত প্রোনসহ শি-কক্ষ শিশিষ্ট সসশি-পাকা ঘর 
শনি যাণ কল্পর সেওয়া হল্পয়ল্পে। এোড়াও ২১ সজলার ৩৬ উপল্পজলার ৪৪টি প্রকল্পে ৩ হাজার ৭১৫টি 
পশরিারল্পক পুনি যাসন করা হল্পয়ল্পে। আজল্পকর আশ্রয়ল্পণর িধয শেল্পয় গত েয় িাল্পস সিাি এক লাখ 
২৩ হাজার ২৪৪টি পশরিারল্পক ভূশিহীন ও গহৃ প্রোন করা হল্পয়ল্পে। 
এিাল্পরর িরাদ্দ হল্পয়ল্পে আশ্রয়ণ-২ প্রকে এিাং েুল্পর্ যাগ ও ত্রাণ িন্ত্রণালল্পয়র পক্ষ সেল্পক। এর িল্পধয 
ঢাকা শিভাল্পগ আশ্রয়ণ প্রকে সেল্পক ৯১২টি, েলু্পর্ যাগ ও ত্রাণ িন্ত্রণালয় সেল্পক ৬ হাজার ৪৪৮টি, 
িয়িনশসাংহ শিভাল্পগ আশ্রয়ণ প্রকে সেল্পক ১৪০টি এিাং েুল্পর্ যাগ ও ত্রাণ িন্ত্রণালয় সেল্পক ২ হাজার 
৩৭২টি, চট্টগ্রাি শিভাল্পগ আশ্রয়ণ প্রকে সেল্পক ১ হাজার ৪০১টি এিাং েলু্পর্ যাগ ও ত্রাণ িন্ত্রণালয় সেল্পক 
৯ হাজার ১৬১টি, রাংপরু শিভাল্পগ আশ্রয়ণ প্রকে সেল্পক ১২ হাজার ৩৯১টি, রাজিাহী শিভাল্পগ 
আশ্রয়ণ প্রকে সেল্পক ৫৬৮টি এিাং েুল্পর্ যাগ ও ত্রাণ িন্ত্রণালয় সেল্পক ৫ হাজার ৬০৪টি, খুলনা শিভাল্পগ 
আশ্রয়ণ প্রকে সেল্পক ৮১২টি এিাং েুল্পর্ যাগ ও ত্রাণ িন্ত্রণালয় সেল্পক ৩ হাজার ৯৯টি, িশরিাল শিভাল্পগ 
আশ্রয়ণ প্রকে সেল্পক ৭ হাজার ৬২৭টি এিাং শসল্পলি শিভাল্পগ আশ্রয়ণ প্রকে সেল্পক ২২৩টি এিাং 
েুল্পর্ যাগ ও ত্রাণ িন্ত্রণালয় সেল্পক ১ হাজার ৭৫৬টি শনশি যত ঘর িরাদ্দ করা হল্পয়ল্পে। 
এোড়া গত িের প্রধানিন্ত্রীর আহ্বাল্পন সাড়া শেল্পয় সরকাল্পরর শসশনয়র সশচি ও সশচিরা তাল্পের শনজস্ব 
অে যায়ল্পন ১৬০টি পশরিারল্পক শিকক্ষশিশিষ্ট সসশিপাকা গহৃশনি যাণ কল্পর শেল্পয়ল্পেন। 



এর আল্পগ গত িহৃস্পশতিার প্রধানিন্ত্রীর কার্ যালল্পয় আল্পয়াজজত সাংিাে সল্পেলল্পন প্রধানিন্ত্রীর িুখয 
সশচি ি. আহিে কায়কাউস জানান, শিল্পসম্বল্পরর িল্পধয আরও এক লাখ ভূশিহীন ও গহৃহীন 
পশরিারল্পক শিনািলূ্পলয জশিসহ ঘর প্রোল্পনর পশরকেনার কোও জানান শতশন। 
ি. আহিে কায়কাউস জানান, ‘িজুজিিল্পষ য সকউ গহৃ ও ভূশিহীন োকল্পি না’- প্রধানিন্ত্রী সিখ 
হাশসনার এই সঘাষণা িাস্তিায়ল্পন ‘প্রধানিন্ত্রী সিখ হাশসনার উপহার’ শহসাল্পি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের 
আওতায় প্রেি পর্ যাল্পয় এরই িল্পধয ২ িতাাংি জশির সল্পঙ্গ ঘর সপল্পয়ল্পেন সারা সেল্পির ভূশি ও গহৃহীন 
প্রায় ৭০ হাজার পশরিার। 
একসল্পঙ্গ এত িানুষল্পক শিনািূল্পলয িাশড়ঘর সেওয়ার ঘিনা পশৃেিীল্পত নজজরশিহীন। সরকাল্পরর এ 
উল্পেযাল্পগর সল্পঙ্গ শিশভন্ন সশ্রশণ-সপিার িানষুও রু্ক্ত হল্পয়ল্পেন। অসহায় িানষুল্পক এভাল্পি ঘর 
সেওয়াল্পক ‘অন্তভুযজক্তিূলক উন্নয়ল্পন সিখ হাশসনা িল্পিল’ িলা র্ায়। শিল্পে এিা নতুন িল্পিল, আল্পগ 
কখনও সকউ এিা ভাল্পিশন। 
আহিে কায়কাউস িল্পলন, প্রধানিন্ত্রী সিখ হাশসনার অনযতি শিিাল এিাং িানশিক এ উল্পেযাগ 
শিল্পের কাল্পে োশরদ্রয শিল্পিাচল্পন সক্ষিতা প্রিাল্পণর একটি নজজরশিহীন ঘিনা। শতশন িল্পলন, এসি 
ভূশিহীন, গহৃহীন ও শেন্নিূল অসহায় িানষুল্পক িধুু সসশি পাকা িাশড়ই সেওয়া হল্পে না, সল্পঙ্গ সল্পঙ্গ 
স্বািী ও স্ত্রী উভল্পয়র সর্ৌে নাল্পি জশির িাশলকানাসহ সারা জীিল্পনর জনয একটি স্থায়ী ট কানা সেওয়া 
হল্পে। জশির িাশলকানা প্রোল্পনর িাধযল্পি তাল্পের আে য সািাজজক ির্ যাো িজৃদ্ধ পাল্পে। জীিনর্াত্রায় 
িাল্পনর পশরিতযন এল্পসল্পে। নারীর ক্ষিতায়নও হল্পে। এই প্রকল্পের িাধযল্পি িুধ ু িাসস্থানই নয় 
পুনি যাশসত পশরিাল্পরর জনয সুল্পপয় পাশন, শিেযুৎ, রাস্তা, সখলার িা , গােপালাসহ সি শকেুর িযিস্থা 
করা হল্পে িল্পলও জানান প্রধানিন্ত্রীর িুখয সশচি। শতশন আরও জানান, সরকার অসহায় ভূশিহীন-
গহৃহীনল্পের ঘর সেওয়ার পািাপাশি তাল্পের কি যসাংস্থাল্পনর জনয প্রশিক্ষণও সেল্পি। 
শকেু শকেু জায়গায় ঘর সেওয়ার নাল্পি আাশে যক সলনল্পেল্পনর অশভল্পর্াগ প্রসল্পঙ্গ এক প্রল্পের উত্তল্পর 
ি. কায়কাউস িল্পলন, আিরা অল্পনক অশভল্পর্াগ সপল্পয়শে। এর িল্পধয ৯৯ িতাাংিই সট ক শেল না। 
র্ার স্বাে যহাশন হল্পয়ল্পে শতশন এিন অশভল্পর্াগ কল্পরল্পেন। তল্পি শিশভন্নভাল্পি িা গণিাধযল্পি অশভল্পর্াগ 
এল্পল আিরা শিষয়গুল্পলা তেন্ত কশর। 
সকাল্পনা সক্ষল্পত্র অশভল্পর্াগ প্রিাশণত হল্পল তার শিরুল্পদ্ধ কল্প ার িযিস্থা শনজে। অল্পনক সরকাশর জশি 
অনিধ েখল্পল শেল জাশনল্পয় কায়কাউস িল্পলন, সসখান সেল্পক জশি এল্পন পুনি যাসন করা হল্পয়ল্পে। 
সুতরাাং তাল্পের অল্পনল্পকও নানা অশভল্পর্াগ করল্পে। সাংিাে সল্পেলল্পন জলিায়ু উিাসু্তল্পের জনয 
শিল্পের সিল্পচল্পয় িড় আশ্রয়ণ শহসাল্পি কক্সিাজার সেল্পরর খুরুিকুল প্রকল্পের কোও তুল্পল ধল্পরন 
িুখয সশচি। শতশন িল্পলন, প্রধানিন্ত্রী সিখ হাশসনা িুজজিিল্পষ যর উপহার শহসাল্পি শিল্পের সি যিহৃৎ 
একক জলিায়ু উিাসু্ত পুনিাস যন প্রকে খুরুিকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্রেি পর্ যাল্পয় শনশি যত ১৯টি 
িহুতল ভিল্পন ৬০০টি জলিায়ু উিাসু্ত পশরিারল্পক একটি কল্পর ফ্ল্যাি প্রোন কল্পরন। 
খুরুিকুল শিল্পিষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে শিতীয় পর্ যাল্পয় ১১৯টি িহুতল ভিন শনি যাণ কল্পর আরও ৩ হাজার 
৮০৯টি জলিায়ু উিাসু্ত পশরিার পুনি যাসন কার্ যক্রি চলিান রল্পয়ল্পে িল্পল জানান িুখয সশচি।  
  
প্রধানিন্ত্রী’র আশ্রয়ন প্রকে:  
১৯৯৭ সাল্পলর ১৯ সি কক্সিাজার সজলাসহ পাে যিতী এলাকা ঘশূণ যেল্পড় আক্রান্ত হওয়ায় িহু পশরিার 
গহৃহীন হল্পয় পল্পড়। তোনীন্তন িাননীয় প্রধানিন্ত্রী সিখ হাশসনা ২০ সি ঐ এলাকা পশরেি যল্পন র্ান। 
শতশন িানুল্পষর েুুঃখ েেুযিা সেল্পখ অতযন্ত সহানুভূশতিীল হল্পয় পল্পড়ন এিাং সকল গহৃহীন 



পশরিারসিূহল্পক পুনি যাসল্পনর তাৎক্ষশনক শনল্পেযি সেন। তারই পশরল্পপ্রশক্ষল্পত ১৯৯৭ সাল্পল “আশ্রয়ণ” 
নাল্পি একটি প্রকে গ্রহণ করা হয়। সম্পূণ য িাাংলাল্পেি সরকাল্পরর অে যায়ল্পন ১৯৯৭ সাল সেল্পক এ 
পর্ যন্ত শতন (০৩) টি সফইল্পজ আশ্রয়ণ প্রকে (৯১৯৭ - ২০০২), আশ্রয়ণ প্রকে (সফইজ – ২) (২০০২ 
- ২০১০), আশ্রয়ণ – ২ প্রকে (২০১০ - ২০২২) সিাি ৩১৯,১৪০টি পশরিার পুনি যাসন করা হয়, 
তন্মল্পধয আশ্রয়ণ – ২ প্রকল্পের িাধযল্পি ২১৩,২২৭টি পশরিার পুনি যাসন করা হল্পয়ল্পে। িশণ যত প্রকল্পের 
সাফলয ও ধারািাশহকতায় ২০১০-২০২২ (সাংল্পিাশধত) সিয়াল্পে ২.৫০ লক্ষ ভূশিহীন, গহৃহীন, শেন্নিলূ 
পশরিার পুনি যাসল্পনর লল্পক্ষয আশ্রয়ণ-২ প্রকে গ্রহণ করা হল্পয়ল্পে। 
পুনি যাশসত ভূশিহীন, গহৃহীন, েেুযিাগ্রস্ত ও শেন্নিূল পশরিাল্পরর স্বািী-স্ত্রীর সর্ৌে নাল্পি ভূশির 
িাশলকানা স্বল্পের েশলল/কিুশলয়ত সম্পােন, সরজজটি ও নািজারী কল্পর সেয়া হয়। পুনি যাশসত 
পশরিার সিূল্পহর জনয সম্ভািয সক্ষল্পত্র কশিউশনটি সসন্টার শনি যাণ, িসজজে শনি যাণ, কির স্থান, পকুুর 
ও গিাশে পিু প্রশতপালল্পনর জনয সাধারণ জশির িযিস্থা করা হয়। পুনি যাশসত পশরিাল্পরর সেসযল্পের 
শিশভন্ন উৎপােনিুখী ও আয়িধ যক কি যকাল্পের জনয িযিহাশরক ও কাশরগরী প্রশিক্ষণ োন এিাং 
প্রশিক্ষণ সিল্পষ তাল্পের িল্পধয কু্ষদ্র ঋণ শিতরণ করা হয়। 
 



প্রকাশন ার  ২০  বছর  

২০ জনু ২০২১   

‘আগে ছছলাম রাস্তার ছিখাছর, এখন আছম 
লাখপছি’ 

 

 

বীরাঙ্গনা ছশলা েুহ একজন উপকারগিােী নারী। ররাববার প্রধানমন্ত্রী রশখ হাছিনার আশ্রয়ণ 

প্রকল্প-২-এর আওিায় একটি ঘর বুগে রপগয়গছন ছিছন। রবলা িাগে ১১িার ছিগক প্রধানমন্ত্রী 

ছিছিও কনফাগরগে যুক্ত হগয় রমৌলিীবাজাগরর শ্রীমঙ্গল উপগজলার মাজছিছহ পাহাগের 

িৃটিনন্দন এলাকায় ছনছম িি ছিনশ ঘর ও িছলল ি‚ছমহীন, েহৃহীন পছরবাগরর মগধে হস্তান্তর 

কগরন। এ িময় উপকারগিােীগির মগধে বীরাঙ্গনা ছশলা েুহ বক্তবে রিন। বক্তগবে ছশলা 

প্রধানমন্ত্রী রশখ হাছিনার উগেগশ বগলন, ‘আছম ঘর রপগয় খুবই খুছশ। আগে ছছলাম রাস্তার 

ছিখাছর, এখন আছম লাখপছি। শুধু বঙ্গবনু্ধকনোর জনে আছম এ পয িাগয় আিগি রপগরছছ। 

িেবান িা াঁগক িীঘ িজীবী করুন। কামনা কছর, বঙ্গবনু্ধ ও আমার মা রশখ ফজজলািুগেছার 

আত্মা শাছন্ত পাক।’ ছশলা েুহ বঙ্গবনু্ধকনো প্রধানমন্ত্রী রশখ হাছিনার কাগছ িা াঁর একিাই িাছব 

ররগখ বগলন, ‘আমাগক রয নিুন ঘর ছিগয়গছন, রিই ঘগর একবার আিগবন। আছম আপনাগক 

িািকো ছিগয় িরকাছর রাো কগর খাওয়াব।’ এ িময় কাোয় রিগে পগেন ছশলা েুহ। 

কাোজছেি কগে বগলন, ‘িারা (একাত্তগরর শহীিরা) রযন স্বে ি রেগক রিখগি পান, আমরা 

িুখী হগয়ছছ। আছম এখনও আপনার (রশখ হাছিনা) মঙ্গল কামনা কগর িইু িাকার বাছি 



জ্বাছলগয় পুগজা কছর। প্রছিছিন আছম বাছি জ্বালাই, আমার রবান রযন িুখী োগক। আমার 

রবানগক রযন কগরানািাইরাগি আক্রান্ত করগি না পাগর। আমার রবান রযন হাজার বছর বা াঁগে, 

রিই কামনা কছর।’ ছশলা েুহ বগলন, ‘আছম যুগের িময়ও িাবগি পাছরছন রয বঙ্গবনু্ধকনো 

রশষ পয িন্ত বেৃ বয়গিও আমাগক রিগখ রাখগবন। িাই আছম িীষণ খুছশ হগয়ছছ।’ 

আগবে আপ্লিু ছশলা েহুর কাোয় প্রধানমন্ত্রী রশখ হাছিনাও অশু্রছিক্ত হগয় পগেন। কো বলা 

রশগষ েশমা খুগল রোখ মুছগি রিখা যায় প্রধানমন্ত্রীগকও। বীরাঙ্গনা ছশলা েুহ আগে শ্রীমঙ্গল 

উপগজলার ছিাঁন্দরুখান এলাকার একটি বজস্তগি বিবাি করগিন। ছশলা েুহর বক্তবে রশগষ 

প্রধানমন্ত্রী রশখ হাছিনা বগলন, ‘আপছন খুব িাগলা বক্তবে রাখছছগলন, আমার আন্তছরক 

শুগিচ্ছা রনগবন। আছম যছি িুগযাে পাই ছনশ্চয়ই আিার রেিা করব। আপনাগির রয অবিান, 

আপনাগির রয আত্মিোে, এই আত্মিোগের মধে ছিগয়ই রিা আমাগির স্বাধীনিা অজিন। 

আত্মিোে ছকনু্ত বেৃা যায় না। আপনারা যারা ঘর রপগয়গছন িবাই িাগলা োগকন, এই কামনা 

কছর।’ 

মুজজব শিবষ ি উপলগে িূছমহীন ও েহৃহীন পছরবারগক ঘর ও িছলল হস্তান্তর অনষু্ঠাগন 

উপছিি ছছগলন রমৌলিীবাজার-৪ আিগনর িংিি িিিে উপাধেে ি. আবিুি শছহি, 

িংরছেি মছহলা আিগনর িংিি িিিে সিয়িা রজাহরা আলাউজেন, রজলা প্রশািক মীর 

নাছহি আহিান, রমৌলিীবাজার রজলা পছরষগির রেয়ারমোন ছমছবাউর রহমান, উপগজলা 

ছনব িাহী কম িকিিা (ইউএনও) নজরুল ইিলাম, রমৌলিীবাজার রপৌরিিার রময়র রমা. ফজলুর 

রহমান, রজলা প্রশািগনর কম িকিিারািহ ছপ্রন্ট ও ইগলকট্রছনক ছমছিয়ার িাংবাছিকরা উপছিি 

ছছগলন। 

 



 

 



 

 

 

জনু ২০, ২০২১ 
  

নালিতাবাড়ীতত প্রধানমন্ত্রীর উপহার 

খাসজলমসহ ঘর পপতিন ৫০ দলরদ্র পলরবার 
 

 

অভিজজৎ সাহা, নাভিতাবাড়ী প্রভতভনভ িঃ 

‘‘আশ্রয়ননর অভ কার, শেখ হাভসনার উপহার’’ এই প্রভতপাদ্যনক সামনন শরনখ সারা শদ্নের নযায় 

মুজজব েতবর্ ষ উপিনে শেরপুর শজিার নাভিতাবাড়ী উপনজিায় িূভম ও গহৃহীন ৫০ টি পভরবার 

ভিতীয়  ানপ খাসজভমসহ নতুন ঘর শপনয়নে। 

সারানদ্নে ভিভিও কন্ফানরনের মা যনম প্র ানমন্ত্রী শেখ হাভসনা একন ানগ ঘরপ্রদ্ান অনুষ্ঠাননর 

েুি উনিা ন শঘার্না কনরন। 

রভববার(২০ জনু),সকানি মাননীয় প্র ানমন্ত্রীর উনিা ননর পর উপনজিা পভরর্নদ্র সনেিন 

কনে শকক শকনি আনুষ্ঠাভনক িানব মুজজব বনর্ ষর উপহার ভহনসনব উপনজিার ৯টি ইউভনয়নন 

শমাি ৫০ টি িূভমহীন ও গহৃহীন পভরবানরর কানে খাসিূভম বন্যাবস্ত ভদ্নয় তার দ্ভিি ও নমুনা 

চাভব হস্তান্তর করা হয়।   



মুজজববর্ ষ উপিনে ২০২০-২০২১ অর্ ষ বেনর নাভিতাবাড়ী উপনজিার িূভম ও গহৃহীন এমন 

পভরবানরর মানে ২েতাাংে খাস জভম বন্াবস্ত প্রদ্াণ পূব ষক প্রভতটি শসভম পাকা বাসগনৃহ বযয় ১িে 

৯০ হাজার িাকা, উপনজিার ৫০ টি গহৃহীন পভরবানরর মানে হস্তান্তর করা হয়। ২ েতাাংে খাস 

জভমর বন্াবস্তসহ ২কে ভবভেষ্ট শসভমপাকা, ইনির শদ্ওয়াি, কনজিনির শমনে, রটিন টিননর 

োউভন ভননয় এসব ঘনর ২টি েয়নকে, প্রভতটি ঘনর ১টি শখািা বারা্া, ১টি রান্না ঘর ও একটি কনর 

িয়নিি রনয়নে। 

িূভম ও গহৃ প্রদ্ান অনষু্ঠানন উপভিত ভেনিন, নাভিতাবাড়ী উপনজিা পভরর্দ্ শচয়ারমযান 

শমাকনেদ্ুর রহমান শিবু, উপনজিা ভনব ষাহী কম ষকতষা (ইউএনও) শহনিনা পারিীন, শপৌর-শময়র 

আব ুবক্কর ভসজিক, উপনজিা আওয়ামীিীনগর সিাপভত বীর মজুিন াদ্ধা জজয়াউি শহানসন, 

নাভিতাবাড়ী র্ানা িারপ্রাপ্ত কম ষকতষা ওভস বভের আহমদ্ বাদ্ি, পভরকল্পনা কম ষকতষা আব্দিু হান্নান 

সহ উপনজিা আওয়ামীিীনগর শনতৃবৃ্  ও িানীয় সাাংবাভদ্কবৃ্ । ৷ 

উপনজিা ভনব ষাহী কম ষকতষা (ইউএনও) শহনিনা পারিীন বনিন, একদ্ম স্বচ্ছতার ভিভিনত ভিতীয় 

 ানপ মাননীয় প্র ানমন্ত্রীর উপহার ঘর পানচ্ছন িূভমহীন ও গহৃহীন ৫০ টি পভরবার। এনত প্রভতটি 

ঘনর বযয় হনয়নে এক িাখ ৯০ হাজার িাকা। 

উপনজিার নন্নী ইউভনয়ননর সুভব ানিাগী শমাোিঃ আনিক জান বনিন, বহু বের আনগ জামাই 

োইড়া ভদ্নে।দ্ুই পিুা ও এক মাইয়ানর ভনয়া মাইনের জায়গায় অননক কনষ্ট ভদ্ন কািাইতাম।অহন 

ভননজর বাভড় হইনিা। পুিাপান ভনয়া একিু িািিানব বা াঁচবার পামু। 

 

 



 

 

মুজিববর্ ষ উপলক্ষে িমমসহ ঘর পাক্ষে শ্রীবরদী’র ২০ 

ভূমমহীন পমরবার 

 শুক্রবার, ১৮ জনু, ২০২১  

 

শ্রীবরদী (শেরপুর) প্রমিমনমি: প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের (২য় পর্ যায়) আওতায় 
মুজজববর্ য উপলল্পে শশরপুল্পরর শ্রীবরদীল্পত ২০ ভূমমহীন ও গহৃহীন পমরবার জমম ও 
শেমমপাকা ঘর পাল্পেন। আগামী ২০ জনু আনুষ্ঠামনকভাল্পব মভমিও কনফাল্পরল্পের মাধযল্পম 
এেব ঘর হস্তান্তর করল্পবন প্রধানমন্ত্রী শশখ হামেনা। ১৭ জনু বহৃস্পমতবার মবকাল্পল উপল্পজলা 
মনব যাহী অমফোর মনলুফা আক্তার মনজ কার্ যালল্পয় এক শপ্রে মিমফিং কল্পর োিংবামদকল্পদর এেব 
তথ্য মনজিত কল্পরন। 

জানা র্ায়, আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ২য় পর্ যাল্পয় শ্রীবরদীল্পত ২০টি শেমমপাকা ঘল্পরর 
কাজ হল্পয়ল্পে। ঘল্পরর কাজ োব যেমণক তদারমক কল্পরন উপল্পজলা মনব যাহী অমফোর মনলুফা 
আক্তার। ঘল্পরর মনমাণ য কাজ শদল্পখ মবমভন্ন শশ্রণীল্পপশার শলাকজন েহ উপকারল্পভাগী 
পমরবারগুল্পলা েল্পন্তার্ প্রকাশ কল্পরল্পেন। উপল্পজলা মনব যাহী অমফোর মনলুফা আক্তার 
বল্পলন, আগামী ২০ জনু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শশখ হামেনা োরাল্পদল্পশ আনুষ্ঠামনকভাল্পব 
মভমিও কনফাল্পরল্পের মাধযল্পম জমমর কাগজপত্রেহ ঘর হস্তান্তর কার্ যক্রম উল্পবাধন 

 



করল্পবন। পল্পর আমরা উপকারল্পভামগল্পদর হাল্পত ঘল্পরর চামব েহ প্রল্পয়াজনীয় কাগজপত্র 
তুল্পল মদব। মতমন আল্পরা বল্পলন, আমরা অতযন্ত মনষ্ঠার োল্পথ্ র্াচাই-বাোই কল্পর 
উপকারল্পভামগ মনব যাচন কল্পরমে। প্রথ্ম পর্ যাল্পয় শ্রীবরদীল্পত ৫০টি ঘর হস্তান্তর করা হল্পয়ল্পে। 
মবতীয় পর্ যাল্পয় ২০টি ঘর বরাদ্দ মেল। ঘল্পরর মনম যাণকাজ শশর্। আগামী ২০ জনু 
উপকারল্পভামগল্পদর মাল্পে জমমর কাগজপত্রেহ ঘরগুল্পলার চামব হস্তান্তর করা হল্পব। 
োিংবামদকল্পদর োল্পথ্ মতমবমনমল্পয়র েময় উপমিত মেল্পলন েহকামর কমমশার (ভূমম) শমা. 
আতাউর রহমান, উপল্পজলা প্রকে বাস্তবায়ন কম যকতযা জজয়াউর রহমান, জনস্বািয 
েহকামর প্রল্পকৌশলী মমনরুজ্জামান ও িানীয় গণমাধযমকমীরা। 
 



প্রকাশন ার  ২০  বছর  

২০ জনু ২০২১   

প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাকা ঘর পপলেন 
পেওয়ানগলে ১০০ ভূমমহীন পমরবার 

পেওয়ানগলে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাকা ঘলরর েমেে ভূমমহীন পমরবার মালে মবতরণ। -আজলকর 

জামােপুর। 

পেওয়ানগে সংবােোতা: প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাকা ঘর পপলেন পেওয়ানগলে ১০০ ভূমমহীন 

পমরবার। প্রধানমন্ত্রী পশখ হামসনা ভার্চ ুয়যালের মাধযলম ঘর মবতরণ অনুষ্ঠান উলবাধন কলরন। 

পরাববার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমকুতাু এনামুে হাসালনর সঞ্চােনায় উপলজো পমরষলের সভাকলে 

উপলজো মনব ুাহী কমকুতাু এলকএম আব্দলু্লাহ মবন রমশলের সভাপমতলে অনযালনযর মলধয উপমিত 

মছলেন. উপলজো পমরষলের পর্য়ারমযান পসাোয়মান পহালসন, আওয়ামীেীলগর সভাপমত ইস্তস্তয়াক 

পহালসন মেোর, মলেে থানার ওমস মুহাম্মে মহব্বত কমবর, পপৌর পময়র শাহলনওয়াজ শাহান শাহ, 

ভাইস পর্য়ারমযান পেওয়ান ইমরানসহ জনপ্রমতমনমধ, সাংবামেক, সরকামর কমকুতাু, মুস্তিল াদ্ধা, 

রাজননমতক পনতৃবনৃ্দ উপমিত মছলেন। 
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২১শে জনু, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ | ৭ই আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ 

 

নবীগঞ্জে মুজজববষ ষ উপলঞ্জে গহৃহীন ও ভূখ্রমহীন ৬০ 

পখ্রিবািঞ্জে জখ্রম ও গহৃ প্রদান 
 

 

 

নূরুজ্জামান ফারুকী নবীগঞ্জ প্রতিতনতি : মজুজববষ ষ উপলঞ্জেে প্রধানমন্ত্রী েরৃ্ষে ‘ে’ র্াখ্রলোি 
ভূখ্রমহীন ও গহৃহীনঞ্জদি ২য় পর্ ষাঞ্জয় গহৃ প্রদান সািা শদঞ্জেি নোয় নবীগঞ্জেও েুভ উঞ্জবাধন 
হঞ্জয়ঞ্জে।খ্রবগর্ ২০২০ সাঞ্জলি ৭ মার্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রসনা শ াষনা খ্রদঞ্জয়খ্রেঞ্জলন শর্, 
শদঞ্জেি এেটি মানষুও গহৃহীন বা ভুখ্রমহীন থােঞ্জব না। সািাঞ্জদঞ্জে ভূখ্রম ও গহৃহীন ৮ লাখ ৮৫ হাজাি 
৬২২ পখ্রিবািঞ্জে বাখ্রি খ্রনম ষাণ েঞ্জি খ্রদঞ্জে সিোি এিই ধািাবাখ্রহের্ায় ২য় পর্ ষাঞ্জয় শমাি সািা শদঞ্জে 
৫৩ হাজাি ৩৪০টি পখ্রিবািঞ্জে জখ্রমসহ গহৃ প্রদান উপলঞ্জে নবীগে উপঞ্জজলায় ২য় পর্াঞ্জয় ৬০ 
জন উপোি শভাখ্রগ ভূখ্রম ও গহৃহীন পাঞ্জেন র্াঞ্জদি নরু্ন টিোনা। 



গর্োল িখ্রববাি(২০জনু) সোঞ্জল সািা শদঞ্জেি নোয় নবীগে উপঞ্জজলা পখ্রিষদ হল রুঞ্জম উপঞ্জজলা 
খ্রনব ষাহী অখ্রিসাি শেখ মখ্রহ উজিঞ্জনি সভাপখ্রর্ঞ্জে ও উপঞ্জজলা সহোিী েখ্রমেনাি (ভূখ্রম) সুমাইয়া 
মখ্রমঞ্জনি সাখ্রব ষে র্োবধাঞ্জন এবং পজজপ েম ষের্ষা শমাোঃ োখ্রেল আহঞ্জমঞ্জদি উপস্থাপনায় অনুটির্ 
জখ্রমসহ গহৃ প্রদান অনিুাঞ্জন প্রধান অখ্রর্খ্রথ খ্রহঞ্জসঞ্জব বক্তবে িাঞ্জখ হখ্রবগে শজলাি অখ্রর্খ্রিক্ত শজলা 
প্রোসে (সাখ্রব ষে) খ্রমনু্ট শর্ৌধুিী।খ্রবঞ্জেষ অখ্রর্খ্রথি বক্তবে িাঞ্জখন নবীগে উপঞ্জজলা পখ্রিষঞ্জদি 
শর্য়ািমোন আলহাজ্ব িজলুল হে শর্ৌধিুী শসখ্রলম, ভাইস শর্য়ািমোন এড. গখ্রর্ শগাখ্রবন্দ দাে, 
নবীগে থানাি অখ্রিসাি ইনর্াজষ ডাখ্রলম আহমঞ্জদ, উপঞ্জজলা আওয়ামীলীঞ্জগি (ভািপ্রাপ্ত) 
সভাপখ্রর্ খ্রগয়াস উজিন আহঞ্জমদ, নবীগে শপ্রসক্লাঞ্জবি সভাপখ্রর্ উত্তম েুমাি পাল খ্রহঞ্জমল, সাধািণ 
সম্পাদে শমাোঃ শসখ্রলম র্ালেুদাি, উপঞ্জজলা পাখ্রন সম্পদ েম ষের্ষা ডাোঃ আজজজলু হে, উপঞ্জজলা 
মখ্রহলা আওয়ামীলীঞ্জগি সভাপখ্রর্ খ্রদলািা শহাঞ্জসন প্রমুখ।অনিুাঞ্জন ৬০টি পখ্রিবাঞ্জিি মঞ্জধে স্বামী-
স্ত্রীঞ্জে র্াঞ্জদি জখ্রমি প্রঞ্জয়াজনীয় োগজপত্র গহৃ প্রদান েিা হয়। 
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বীরাঙ্গনা শীোগুহ 
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হাজার ৯৭৯ েররবার 
 

 
 

স্টাফ ররকোটটার॥ মুজজববর্ষ ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনার ‘উপহার’ খ্রহর্ির্ব নতুন ঘর শপর্েন 
খ্রির্েট খ্রবভার্ের আরও ১ হাজার ৯৭৯টট ভূখ্রমহীন ও েহৃহীন পখ্ররবার। েতকাে শরাববার প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাখ্রিনা েণভবন শের্ক খ্রভখ্রিও কনফার্রর্ের মাধযর্ম ভূখ্রমহীন ও েহৃহীন এিব মানষুর্ের ঘর 
শেওয়ার এই প্রকর্ের উর্বাধন কর্রন এবং ির্ঙ্গ ির্ঙ্গ স্থানীয় প্রোিন এবং জনপ্রখ্রতখ্রনখ্রধরা 
প্রধানমন্ত্রীর পর্ে জখ্রমর েখ্রেে ও ঘর্রর চাখ্রব উপকারর্ভােীর্ের হার্ত তুর্ে শেন। েতকাে শরাববার 
উর্বাধনী অনষু্ঠার্ন প্রধামন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা খ্রভখ্রিও কনফার্রর্ে িরািখ্রর শ্রীমঙ্গে উপর্জোর িার্ে 
িংযুক্ত হর্য় কো বর্েন। এর পূর্ব ে েত ২৩ জানয়ুাখ্রর প্রেম ধার্প খ্রির্েট খ্রবভার্ে ৩ হাজার ৭২৬টট 
ঘর েহৃহীন পখ্ররবার্রর মর্ধয হস্তান্তর করা হর্য়র্ে। 



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনার উর্বাধনী অনুষ্ঠার্নর িার্ে িমন্বয় শরর্খ খ্রির্ের্টর শোয়াইনঘাট 
উপর্জোয় উপকারর্ভােীর্ের হার্ত জখ্রমর েখ্রেে ও ঘর্রর চাখ্রব তুর্ে শেন প্রবািী কেযাণ ও 
ববর্েখ্রেক কম েিংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমে, ভাচুেয়ােী যুক্ত হর্য় শমৌেভীবাজার্রর বড়র্েখা ও 
জড়ুী উপর্জোর উপকারর্ভােীর্ের মর্ধয চাখ্রব ও েখ্রেে প্রোন কর্রন পখ্ররর্বে, বন ও জেবায়ু 
পখ্ররবতেন মন্ত্রী শমাোঃ োহাব উজিন। এোড়া, ভাচুেয়ােী যুক্ত হর্য় শমৌেভীবাজার্রর বড়র্েখা ও জড়ুী 
উপর্জোর উপকারর্ভােীর্ের মর্ধয চাখ্রব ও েখ্রেে প্রোন কর্রন হখ্রবের্ের চুনারুঘার্ট 
শবিামখ্ররক খ্রবমান পখ্ররবহন ও পয েটন প্রখ্রতমন্ত্রী এির্ভার্কট মাহবুব আেী। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা শমৌেভীবাজার্রর শ্রীমঙ্গর্ে খ্রভখ্রিও কনফার্রর্ে িরািখ্রর িংযুক্ত হর্য় 
কো বর্েন, উপকারর্ভােী খ্রভেুক বীরাঙ্গনা েীো েুর্হর িার্ে। প্রধানমন্ত্রীর িার্ে িরািখ্রর কো 
বোর িুর্যাে শপর্য় বক্তর্বযর েুরুর্তই খ্রবনামূর্েযর ঘর শপর্য় উচ্ছ্বাি প্রকাে কর্রন অেীখ্রতপর 
েীো েুহ। খ্রতখ্রন প্রধানমন্ত্রীর্ক উর্িেয কর্র বর্েন, ‘আখ্রম ঘর শপর্য় খুবই খুখ্রে। আর্ে খ্রেোম 
রাস্তার খ্রভখাখ্রর এখন হোম োখপখ্রত। 

খ্রতখ্রন বর্েন, ‘েুধ ুবঙ্গবনু্ধর কনযার জনযই আখ্রম এ পয োর্য় আির্ত শপর্রখ্রে। তাই, ভেবান তার্ক 
েীঘ েজীখ্রব করুক। আর কামনা কখ্রর বঙ্গবনু্ধর আত্মা শযন োখ্রন্ত পায়। খ্রতখ্রন শযর্না স্বে ে শের্ক 
শেখর্ত পান আমরা িুখী হর্য়খ্রে।’ বীরাঙ্গনা েীো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনার্ক বর্েন ‘আখ্রম এখনও 
আপনার জনয প্রখ্রতখ্রেন েু’টাকা োর্মর একটট কর্র বাখ্রত জ্বাোই। কারণ আমার শবান শযন িুখী 
োর্ক। শবার্নর শযন শকার্না অমঙ্গে না আর্ি। আমার শবান যার্ত হাজার বের বা াঁর্চ শি কামনা 
কখ্রর।’ 

‘আখ্রম মুজক্তযুর্ের িময়ও ভাবর্ত পাখ্ররখ্রন শয বঙ্গবনু্ধর কনযা শেষ বয়র্ি আমার্ক শের্খ রাখর্বন। 
তাই, আখ্রম ভীষণ খুখ্রে হর্য়খ্রে তার ওপর।’ বঙ্গবনু্ধ কনযার কার্ে একটট োখ্রব কর্র বর্িন েীো। 
খ্রতখ্রন বর্েন, ‘বঙ্গবনু্ধ কনযা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কার্ে আমার একটট োখ্রব। আমার্ক 
আপখ্রন শয ঘর খ্রের্য়র্েন শি ঘর্র একটট বার্রর জনয আির্বন। আখ্রম আপনার্ক িাতকড়া খ্রের্য় 
তরকাখ্রর রান্না কর্র খাওয়াব।’ এ িময় প্রধানমন্ত্রী বর্েন, ‘শবান, আখ্রম যখ্রে িুর্যাে পাই খ্রনশ্চয় 
আিার শচষ্টা করব।’ প্রধানমন্ত্রীর এ আশ্বাি েুর্ন আনন্দ অশু্রর্ত ভাির্েন েীো েুহ। তার কান্না 
শের্খ প্রধানমন্ত্রীও আর্বোপ্লতু হর্য় পর্ড়ন। 

কান্না জখ্রড়ত কর্ে প্রধানমন্ত্রী বর্েন, ‘আপনার্ের শয অবোন, আপনার্ের শয আত্মতযাে এর মধয 
খ্রের্য়ই শতা আমার্ের স্বাধীনতা অজেন। কার্জই আত্মতযাে খ্রকনু্ত কখর্না বেৃা যায় না। হয়র্তা 
অর্নক বের আমরা আির্ত পাখ্ররখ্রন। খ্রকনু্ত এখন আমরা শচষ্টা কর্র যাজি।’ 

শ্রীমঙ্গে উপর্জোর খ্রনব োহী অখ্রফিার শমা. নজরুে ইিোম িভাপখ্রতর্ে অনুষ্ঠার্ন উপখ্রস্থত 
খ্রের্েন, শমৌেভীবাজার-৪ আির্নর িংিে িেিয ও িার্বক চীফ হুইপ উপাধযে ি. আব্দিু েহীে, 
খ্রবভােীয় কখ্রমেনার খখ্রেেুর রহমান, শমৌেভীবাজার-হখ্রবেে িংরখ্রেত নারী আির্নর িংিে 
িেিয বিয়ো শজাহরা আোউজিন, শমৌেভীবাজার্রর শজো প্রোিক মীর নাখ্রহে আহিান প্রমুখ। 

প্রবাসী েেযাণ মন্ত্রী ॥ শোয়াইনঘাট (খ্রির্েট) শের্ক খ্রনজস্ব িংবােোতা জানান, প্রবািী কেযাণ ও 
ববর্েখ্রেক কম েিংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমে এমখ্রপ বর্ের্েন, মজুজববষ ে উপের্ে ভূখ্রমহীন ও 
েহৃহীনর্ের ভূখ্রম, পাকা ঘরিহ বাখ্রড় উপহার খ্রের্েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা। এটটই খ্রবর্শ্ব েহৃহীন 
মানুষর্ক খ্রবনামূর্েয ঘর কর্র শেওয়ার িবর্চর্য় বড় কম েিখূ্রচ। এরই ধারাবাখ্রহকতায় শোয়াইনঘার্ট 
ঘর শপর্েন আর্রা ২৭৩ পখ্ররবার। মন্ত্রী বর্েন, পখৃ্রেবীর্ত এটটই প্রেম এবং একমাত্র ঘটনা; 



একির্ঙ্গ এর্তা মানুষর্ক জখ্রমর মাখ্রেকানা খ্রের্য় পাকা ঘর কর্র শেয়া। এটট মূেত মুজজববর্ষ ে 
েরীব ও অিহায় মানুর্ষর জনয প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনার উপহার। েতকাে শরাববার খ্রির্ের্টর 
শোয়াইনঘাট উপর্জো পখ্ররষে খ্রমেনায়তর্ন মুজজববষ ে উপের্ে ভূখ্রমহীন-েহৃহীন পখ্ররবারর্ক 
জখ্রম ও েহৃ প্রোন কায েক্রম ২য় পয োর্য়র উর্বাধন উপের্ে আর্য়াজজত িভায় প্রধান অখ্রতখ্রের 
বক্তর্বয খ্রতখ্রন এিব কো বর্েন। শোয়াইনঘাট উপর্জো খ্রনব োহী অখ্রফিার তাহখ্রমেরু রহমার্নর 
িভাপখ্রতর্ে ও িঞ্চােনায় বক্তবয রার্খন, খ্রির্ের্টর শজো প্রোিক এম, কাজী এমোেেু ইিোম, 
শোয়াইনঘাট উপর্জো আওয়ামী েীর্ের িভাপখ্রত শমাহাম্মে ইব্রাখ্রহম, শোয়াইনঘাট উপর্জো 
পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান শমাোঃ ফারুক আহমে, প্রবািী কেযাণ ও ববর্েখ্রেক কম েিংস্থান মন্ত্রী ইমরান 
আহমে এমখ্রপর খ্রপএ আহর্মে কখ্রবর, শোয়াইনঘাট িরকাখ্রর কর্ের্জর অধযে শমাোঃ ফজেেু 
হক, শোয়াইনঘার্টর িহকারী কখ্রমেনার ভুখ্রম এর্ক,এম,নূর শহার্িন খ্রনর্ের, উপর্জো কৃখ্রষ 
কম েকতো শমাোঃ িেুতান আেী, শোয়াইনঘাট িার্কের্ের খ্রিখ্রনয়র িহকারী পুখ্রেে িুপার প্রবাি 
কুমার খ্রিংহ, পূব ে জাফেং ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান বীর মুজক্তর্যাো েুৎফুর রহমান শেবু, 
উপর্জো আওয়ামী েীর্ের খ্রিখ্রনয়র িহিভাপখ্রত শমাোঃ আিোম, উপর্জো আওয়ামী েীর্ের যুগ্ম 
িাধারণ িম্পােক ইিমাঈে আেী মাস্টার, এিময় উপখ্রস্থত খ্রের্েন, শোয়াইনঘাট উপর্জো 
পখ্ররষর্ের ভাইি শচয়ারমযান মাওোনা শোোম আখ্রিয়া কর্য়ে, শোয়াইনঘাট োনার অখ্রফিার 
ইনচাজে শমাোঃ আব্দেু আহাে, উপর্জো আওয়ামী েীর্ের যুগ্ম িাধারণ িম্পােক, িবুাি চন্দ্র পাে 
োনা,উপর্জো পখ্ররষর্ের মখ্রহো ভাইি শচয়ারমযান আখ্রফয়া শবেম, শোয়াইনঘাট উপর্জো 
আওয়ামী েীর্ের িাংেঠখ্রনক িম্পােক ও নন্দীরো াঁও ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান এি 
কামরুে হািান আখ্রমরুে, শতায়াকুে ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান খার্েে আহমে, শেংেুড়া 
ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান মাহবুব আহমে, শোয়াইনঘাট শপ্রিক্লাব িভাপখ্রত এম এ মখ্রতন ও 
িার্বক িভাপখ্রত মনজরু আহমে, িাধারণ িম্পােক শমাোঃ জাখ্রকর শহার্িন, উপর্জো আওয়ামী 
েীর্ের িাংেঠখ্রনক িম্পােক ফখ্ররে আহমে োমীম, শোয়াইনঘাট উপর্জো মুজক্ত শযাো 
িংির্ের িার্বক কমান্ডার বীর মজুক্তর্যাো আব্দেু হক, উপর্জো আওয়ামী েীর্ের েপ্তর 
িম্পােক শমাোঃ মজুজবুর রহমান, শোয়াইনঘাট উপর্জো আওয়ামী েীর্ের যুব ও ক্রীড়া খ্রবষয়ক 
িম্পােক কামরুে হািান, উপর্জো আওয়ামী েীর্ের িেিয িাংবাখ্রেক িুবাি োি, শোয়াইনঘাট 
উপর্জো যুবেীর্ের আহবায়ক ফারুক আহর্মে, যুগ্ম আহবায়ক োহাব উজিন, আহর্মে 
শমাস্তাখ্রকন, আহবায়ক কখ্রমটটর িেিয শমাোঃ নজরুে ইিোম, শোোম খ্রকবখ্ররয়া রার্িে, উপর্জো 
আওয়ামী েীর্ের িেিয শমাোঃ নাখ্রের উিীন, উপর্জো মুজক্তর্যাো িন্তান কমার্ন্ডর শির্ক্রটারী 
শোোম িারওয়ার প্রমুখ। 

েররকবশ বন ও জেবায়ূ েররবতটন মন্ত্রী ॥ জড়ুী (শমৌেভীবাজার) শের্ক খ্রনজস্ব িংবােোতা 
জানান, পখ্ররর্বে, বন ও জেবায়ু পখ্ররবতেন মন্ত্রী শমাোঃ োহাব উজিন এম খ্রপ বর্ের্েন, প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাখ্রিনার শনতৃোধীন বতেমান আওয়ামীেীে িরকার্রর উর্েযার্ে েহৃহীন জনেণর্ক 
েহৃপ্রোন জাখ্রতর খ্রপতার স্বর্ের শিানার বাংো খ্রবখ্রনম োর্ণ এক অখ্রবস্মরণীয় পের্েপ। খ্রতখ্রন বর্েন, 
এযাবৎ অর্নক িরকার এর্ির্ে, শকার্না িরকার প্রধান এত খ্রবপেু পখ্ররমাণ েহৃহীনর্ক েহৃ খ্রনম োণ 
কর্র শেওয়ার কো খ্রচন্তাও কর্রখ্রন। জাখ্রতর খ্রপতার কনযা শিই স্বের্ক বাস্তর্ব পখ্ররণত কর্র প্রমাণ 
কর্রর্েন, “যতখ্রেন শেখ হাখ্রিনার হার্ত শেে, ততখ্রেন পে হারার্ব না বাংোর্েে।” েতকাে 
শরাববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা কতৃেক মুজজব েতবষ ে উপের্ে ভূখ্রমহীন ও েহৃহীন পখ্ররবারর্ক 
জখ্রম ও েহৃ প্রোন অনষু্ঠার্নর অংে খ্রহর্ির্ব শমৌেভীবাজার্রর (বড়র্েখা ও জড়ুী) উপর্জোর ১ে’ 
৮৫ টট েহৃহীন পখ্ররবার্রর মার্র্ চাখ্রব ও েখ্রেে প্রোন উপের্ে আর্য়াজজত অনষু্ঠার্ন ঢাকাস্থ 
িরকাখ্রর বািভবন হর্ত ভাচুেয়ােী যুক্ত হর্য় বক্তবয প্রোনকার্ে পখ্ররর্বেমন্ত্রী এিব কো বর্েন। 



উর্েখয, শমৌেভীবাজার্রর বড়র্েখা উপর্জোয় (২য় পয োর্য়) ১ে’ ৫০টট েরৃ্হর মর্ধয ১ে’ ৫ টট 
এবং জড়ুী উপর্জোয় ১ে’ ৬৯ টট েরৃ্হর মর্ধয ৮০টট েহৃ উপকারর্ভােীর্ের মার্র্ বজুর্র্য় শেওয়া 
হয়। এিময় উপর্জো পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান, উপর্জো খ্রনব োহী অখ্রফিার, জনপ্রখ্রতখ্রনখ্রধ , 
রাজননখ্রতক ও িাংবাখ্রেক শনতৃবনৃ্দ উপখ্রস্থত খ্রের্েন। 

পবসামররে রবমান েররবহন ও ের্ টটন প্ররতমন্ত্রী॥ চুনারুঘাট (হখ্রবেে) শের্ক খ্রনজস্ব 
িংবােোতা জানান, হখ্রবের্ের চুনারুঘার্ট খ্রবতীয় পয োর্য় মজুজববষ ে উপের্ে ভূখ্রমহীন ও েহৃহীন 
৩০জন ‘ক’ তাখ্রেকাভুক্ত উপকারর্ভােীর্ক ভূখ্রমিহ বািেহৃ হস্তান্তর করা হর্য়র্ে। েতকাে 
শরাববার শবো ১১টায় ‘উপর্জো প্রোিন হে রুর্ম খ্রভখ্রিও কনফার্রর্ের মাধযর্ম এিব ঘর্রর 
চাখ্রব হস্তান্তর অনুষ্ঠার্নর উর্বাধন কর্রন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা। ভাচুেয়ার্ে যুক্ত হন – শবিামখ্ররক 
খ্রবমান পখ্ররবহন ও পয েটন প্রখ্রতমন্ত্রী এির্ভার্কট মাহবুব আেী এমখ্রপ। এ িময় উপখ্রস্থত খ্রের্েন – 
হখ্রবেে শজো অখ্রতখ্ররক্ত মযাজজর্েট শজবুন নাহার োম্মী, উপর্জো শচয়ারমযান আেহাজ্ব আব্দেু 
কাখ্রের েস্কর, উপর্জো খ্রনব োহী কম েকতো িতযজজৎ রায় োে, িহকারী কখ্রমেনার (ভূখ্রম) খ্রমল্টন 
চন্দ্র পাে, শপৌর শময়র শমাোঃ িাইফুে আেম রুর্বে, োনা ভারপ্রাপ্ত কম েকতো শমাহাম্মে আেী 
আেরাফ, ইউখ্রপ শচয়ারমযান োমিুজ্জামান োখ্রমম, প্রকে বাস্তবায়ন কম েকতো প্লাবন পাে, 
চুনারুঘাট শপ্রিক্লাব িহ-িভাপখ্রত জাহাঙ্গীর আেম,িংবােকমী েংকর েীে প্রমুখ। উর্েখয, এর 
আর্ে ভূখ্রমহীন ও েহৃহীন ৭৪জন উপকারর্ভােীর্ক ভূখ্রমিহ বািেহৃ প্রোন করা হর্য়র্ে। 

পিায়ারাবাজার ॥ শোয়ারাবাজার (িুনামেে) শের্ক খ্রনজস্ব িংবােোতা জানান, িুনামের্ের 
শোয়ারাবাজার্র মুজজববষ ে উপের্ে ভূখ্রমহীন-েহৃহীন পখ্ররবারর্ক জখ্রম ও েহৃ প্রোন কায েক্রম ২য় 
ধাপ েুরু হর্য়র্ে। 

েতকাে শরাববার উপর্জো পখ্ররষে খ্রমেনায়তর্ন ২য় পয োর্য় ২০ টট ভূখ্রমহীন-েহৃহীন পখ্ররবার্রর 
মার্র্ জখ্রম ও ঘর প্রোন করা হয়। অনষু্ঠার্ন উপখ্রস্থত খ্রের্েন শোয়ারাবাজার উপর্জো পখ্ররষর্ের 
শচয়ারমযান বীর মজুক্তর্যাো িাোঃ আব্দরু রখ্রহম, উপর্জো খ্রনব োহী কম েকতো শেবাংে ুকুমার খ্রিংহ, 
বীর মুজক্তর্যাো ইখ্রিি আেী বীরপ্রতীক, বীর মুজক্তর্যাো আব্দেু হাখ্রেম বীরপ্রতীক, বীর 
মুজক্তর্যাো আব্দেু মজজে বীরপ্রতীক, ওখ্রি শেবেেুাে ধর, প্রকে বাস্তবায়ন কম েকতো আখ্রিয়া 
আহর্মে, িমাজর্িবা কম েকতো কামরুে ইিোম, প্রােখ্রমক খ্রেো কম েকতো পঞ্চানন কুমার িানা, 
িার্বক ইউখ্রপ শচয়ারমযান আব্দেু খাখ্রেক, উপর্জো শ্রখ্রমকেীে িভাপখ্রত তাজজর উজিন, 
উপর্জো পখ্ররষর্ের খ্রিএ িখ্রফক রহমান । 

উর্েখয, প্রেম ধার্প এ উপর্জোয় ২৬০টট েহৃহীন পখ্ররবারর্ক জখ্রম ও েহৃ প্রোন করা হর্য়র্ে। 
খ্রবতীয় ধার্প ২০টট পখ্ররবার জখ্রম ও েহৃ পার্িন। খ্রবতীয় ধার্পর ৫টট ঘর আনুষ্ঠাখ্রনকভার্ব হস্তান্তর 
করা হর্য়র্ে। বাখ্রক ১৫টট হস্তান্তর্রর প্রজক্রয়াধীন। 

িরিণ সরুমা : েখ্রেণ িরুমা প্রখ্রতখ্রনখ্রধ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা েণভবন শের্ক খ্রভখ্রিও 
কনফার্রর্ের মাধযর্ম শের্ের ৫৩ হাজার ৩৪০টট ভূখ্রমহীন ও েহৃহীন পখ্ররবারর্ক েহৃ ও ভূখ্রম 
হস্তান্তর্রর অংে খ্রহর্ির্ব েতকাে শরাববার িকার্ে েখ্রেণ িুরমা উপর্জোয় ৪৯টট েহৃ হস্তান্তর 
করা হয়। 

উপর্জো খ্রনব োহী অখ্রফিার আব্দেু হর্কর িভাপখ্রতর্ে ও উপর্জো প্রর্কৌেেী আফের 
আহমর্ের পখ্ররচােনায় উপর্জো অখ্রির্টাখ্ররয়ার্ম আর্য়াজজত অনষু্ঠার্ন বক্তবয রার্খন েখ্রেণ 
িুরমা উপর্জো পখ্ররষর্ের ভাইি শচয়ারমযান শমাহাম্মে মাহববুুর রহমান, উপর্জো আওয়ামী 



েীর্ের িাধারণ িম্পােক এির্ভার্কট োমীম আহমে, েখ্রেণ িুরমা োনার ভারপ্রাপ্ত কম েকতো 
(ওখ্রি) মখ্রনরুে ইিোম, শমােোবাজার োনার ওখ্রি (তেন্ত) ফখ্ররে উজিন খান, বীর মুজক্তর্যাো 
িুবে চন্দ্র পাে, আেফাজ উজিন, কুটট খ্রময়া, েখ্রেণ িুরমা শপ্রিক্লার্বর িভাপখ্রত জাহাঙ্গীর 
আেম মুখ্রিক, িাধারণ িম্পােক আেরাফুে ইিোম ইমরান, োোবাজার ইউখ্রনয়ন শচয়ারমযান 
পীর ফয়জেু হক ইকবাে, জাোেপুর ইউখ্রনয়ন শচয়ারমযান মাওোনা িেুাইমান শহার্িন, কুোই 
ইউখ্রনয়র্নর পযার্নে শচয়ারমযান কামাে আহমে কাবেু, উপর্জো প্রকে বাস্তবায়ন কম েকতো 
বাধন কাখ্রন্ত িরকার। 

অনযার্নযর মর্ধয উপখ্রস্থত খ্রের্েন, উপর্জো মাধযখ্রমক খ্রেো কম েকতো িতযব্রত রায়, খ্রেো 
কম েকতো আব্দেু রাজ্জাক, কৃখ্রষ কম েকতো োমীমা আক্তার, উপর্জো পখ্ররবার পখ্ররকেনা কম েকতো 
তপন কাখ্রন্ত শঘাষ, িমাজর্িবা কম েকতো আব্দেু মুন্তাখ্রকম, প্রাণী িম্পে কম েকতো িাোঃ খ্রফরুজা 
শবেম, উপর্জো খ্রহিাবরেণ কম েকতো শতাফার্য়ে আহমে, পখ্ররিংখযান কম েকতো মাহবুব 
ইফর্তখার শচৌধরুী, িমবায় কম েকতো মাহবুবরু রহমান, যুব উন্নয়ন কম েকতো ফখরুজ্জামান, পেী 
উন্নয়ন কম েকতো শমা. নজরুে ইিোম, উপর্জো খ্রনব োচন কম েকতো তানজজো আফখ্ররন েন্দা, 
আনিার খ্রবখ্রিখ্রপ কম েকতো তাখ্রনয়া োইজ,ু পেী খ্রবেুযৎ িখ্রমখ্রত’র এজজএম িেয় শভৌখ্রমক, 
উপর্জো খ্ররর্িাি ে শিন্টার্রর ইেট্রাক্টর েুৎফুর রহমান কামাে, ইউখ্রনয়র্নর প্রোিক তন্ময় 
আখ্রেতয প্রমুখ। অনষু্ঠার্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা’র পে শের্ক েহৃহীন ও ভূখ্রমহীন ৪৯টট 
পখ্ররবার্রর কার্ে েরৃ্হর েখ্রেে ও চাখ্রব হস্তান্তর করা হয়। 

োনাইঘাটঃ কানাইঘাট (খ্রির্েট) শের্ক খ্রনর্জস্ব িংবােোতা জানান আশ্রয়ণ-২ প্রকর্ের 
আওতায় ভূখ্রমহীন-েহৃহীন পখ্ররবার্রর মর্ধয কানাইঘার্ট আরও ৭৫টট জখ্রমিহ বাখ্রড় খ্রবতরণ করা 
হর্য়র্ে। েতকাে শরাববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা খ্রভখ্রিও কনফার্রর্ের মাধযর্ম েহৃহীনর্ের 
মর্ধয েহৃহীন ও ভূখ্রমহীন পখ্ররবার্র েহৃ হস্তান্তর অনুষ্ঠার্নর উর্বাধন কর্রন। 

কানাইঘাট উপর্জো প্রোির্নর উর্েযার্ে িকাে ১১ টায় ইউ টট খ্রিখ্রি হর্ে উপকারর্ভােী 
উপর্জোর ৭৫টট পখ্ররবারর্ক তার্ের জখ্রমর েখ্রেে িহ কােজপত্র তুর্ে শেন প্রধান অখ্রতখ্রে 
খ্রির্েটর খ্রবভােীয় িহকারী কখ্রমেনার (রাজস্ব) ফজেেু কখ্ররম। 

উপর্জো খ্রনব োহী কম েকতো িুমন্ত বযানাজজের িভাপখ্রতর্ে ও উপর্জো িমাজর্িবা কম েকতো শমা. 
জজোনীর পখ্ররচােনায় খ্রবর্েষ অখ্রতখ্রে খ্রের্েন উপর্জো পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান আব্দেু শমাখ্রমন 
শচৌধরুী, উপর্জো িহকারী কখ্রমেনার (ভূখ্রম) আখ্রবো িেুাতানা, কানাইঘাট িার্কের্ের এএিখ্রপ 
আব্দেু কখ্ররম, উপর্জো আওয়ামী েীর্ের িভাপখ্রত শপৌর শময়র েুৎফুর রহমান, িাধারণ 
িম্পােক অধযে খ্রিরাজেু ইিোম, িহ-িভাপখ্রত জামাে উজিন, উপর্জো ভাইি শচয়ারমযান 
মাওোনা আব্দেুাহ োখ্রকর, মাখ্রহো ভাইি শচয়ারমযান খাখ্রেজা শবেম, কানাইঘাট োনার অখ্রফিার 
ইনচাজে তাজেু ইিোম খ্রপখ্রপএম। 

বক্তবয রার্খন খ্রেঘীরপার ইউখ্রপ শচয়ারমযান আেী শহার্িন কাজে, প্রকে বাস্তবায়ন কম েকতো 
জখ্রহরুে ইিোম। 
রবশ্বনাথ : খ্রবশ্বনাে (খ্রির্েট) শের্ক খ্রনজস্ব িংবােোতা জানান, মজুজববষ ে উপের্ে প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাখ্রিনার উপহার্রর ঘর শপর্য়র্েন খ্রির্ের্টর খ্রবশ্বনাে উপর্জোর আরও ৬৫টট পখ্ররবার। 
উপর্জো খ্রবআরখ্রিখ্রব হেরুর্ম আনুষ্ঠাখ্রনকভার্ব জখ্রমর কােজপত্র বুজর্র্য় শেওয়া হয় খ্রবশ্বনাে 
উপর্জোর ৬৫ পখ্ররবারর্ক। উপর্জো খ্রনব োহী কম েকতো ও শপৌর প্রোিক িুমন চন্দ্র োে’র 
িভাপখ্রতর্ে েখ্রেে হস্তান্তর অনষু্ঠার্ন বক্তবয রার্খন উপর্জো পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান এি এম নুনু 



খ্রময়া, উপর্জো িহকারী কখ্রমেনার (ভূখ্রম) শমা. কামরুজ্জামান, োনার অখ্রফিার ইন-চাজে (ওখ্রি) 
োজী আতাউর রহমান, উপর্জো আওয়ামী েীর্ের ভারপ্রাপ্ত িাধারণ িম্পােক ফারুক আহমে, 
খ্রবশ্বনাে িের ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান েয়ফুে হক ও খাজাঞ্চী ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের 
শচয়ারমযান তােুকোর খ্রেয়াি উজিন। এিময় উপখ্রস্থত খ্রের্েন, োমাকাজী ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের 
শচয়ামযান কখ্রবর শহার্িন ধো খ্রময়া, শেৌেতপুর ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান আখ্রমর আেী, 
অেংকারী ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের শচয়ামযান নাজমেু ইিোম রুর্হে, রামপাো ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের 
শচয়ারমযান এির্ভার্কট শমাহাম্মে আেমেীর, শেওকেি ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের ভারপ্রাপ্ত শচয়ামযান 
খায়রুে আখ্রমন আজাে শমিার, উপর্জো স্বাস্থয কম েকতো িা. আব্দরু রহমান মুিা, প্রাণী িম্পে 
কম েকতো িা. আব্দিু েখ্রহে শহার্িন, উপর্জো প্রর্কৌেেী শমা. আব ুিাঈে, পেী খ্রবেযুর্তর 
খ্রিজজএম িাইফুে ইিোম, খ্রবশ্বনাে শপ্রিক্লার্বর িভাপখ্রত কাজী মুহাম্মে জামাে উজিন, 
উপর্জো আওয়ামী েীর্ের খ্রেো খ্রবষয়ক িম্পােক খ্রিরাজেু ইিোম খ্রিরাজ, খ্রবশ্বনাে োনার 
এিআই অরূপ িাের, খ্রবশ্বনাে শপ্রিক্লার্বর যুগ্ম িম্পােক এমোেরু রহমান খ্রমোে, িেিয নূর 
উজিন, িাংবাখ্রেক নবীন িুর্হে, আহমে আেী খ্রহরন, যুবেীে শনতা োহ আেম শখাকন, মখু্রহবুর 
রহমান িইুট প্রমুখ। 

পগাোেগঞ্জ : শোোপেে (খ্রির্েট) শের্ক খ্রনজস্ব িংবােোতা জানান, শোোপের্েও মুজজববষ ে 
উপের্ে ১৯টট েহৃহীন পখ্ররবার শপর্য়র্ে নতুন ঘর। েতকাে শরাববার িকাে িার্ড় ৯টায় 
উপর্জো পখ্ররষে খ্রমেনায়তর্ন আর্য়াজজত অনুষ্ঠার্ন ভূখ্রমহীন ও েহৃহীনর্ের হার্ত ভূখ্রমর েখ্রেে 
ও ঘর্রর চাখ্রব তুর্ে শেয়া হয়। উপর্জো খ্রনব োহী অখ্রফিার শমাহাম্মে শোোম কখ্রবর্রর িভাপখ্রতর্ে 
ও িহকারী খ্রেো অখ্রফিার পারর্ভজ তােকুোর্রর পখ্ররচােনায় অনুষ্ঠার্ন প্রধান অখ্রতখ্রে খ্রের্েন 
উপর্জো পখ্ররষে শচয়ারমযান ও শোোপেে উপর্জো আওয়ামীেীর্ের িভাপখ্রত এির্ভার্কট 
ইকবাে আহমে শচৌধুরী। খ্রবর্েষ অখ্রতখ্রে খ্রহর্ির্ব বক্তবয রার্খন শোোপেে শপৌরিভার শময়র 
আখ্রমনুে ইিোম রার্বে, উপর্জো আওয়ামীেীর্ের িাধারণ িম্পােক রখ্রফক আহমে, শজো 
আওয়ামীেীে শনতা বিয়ে খ্রমেবাহ উজিন, উপর্জো মখ্রহো ভাইি শচয়ারমযান নাজজরা শবেম 
খ্রেো, শোোপেে মর্িে োনার অখ্রফিার ইনচাজে (তেন্ত) েুেংক পাে। স্বােত বক্তবয রার্খন 
িহকারী কখ্রমেনার (ভূখ্রম) অনুপমা োি। অনষু্ঠার্ন খ্রবখ্রেষ্ট বযজক্তবর্ে ের মর্ধয উপখ্রস্থত খ্রের্েন 
মুজক্তর্যাো িংিে খ্রির্ের্টর িার্বক িাংেঠখ্রনক কমান্ডার শমাহাম্মে শতাতা খ্রময়া, বেখ্রনক 
খ্রির্ের্টর িাক এর স্টাফ খ্ররর্পাটোর ইউনুে শচৌধুরী, ঢাকােখ্রেণ ইউখ্রপ শচয়ারমযান শেখ আব্দরু 
রখ্রহম, শোোপেে িের ইউখ্রনয়র্নর ভারপ্রাপ্ত শচয়ারমযান মাওোনা মাহফুজরু রহমান কার্েমী 
জখ্রিম, খ্রির্েট পেী খ্রবেুযৎ িখ্রমখ্রত-১ এর িভাপখ্রত িাংবাখ্রেক আব্দেু আহাে, শোোপেে 
শপ্রিক্লাব িাধারণ িম্পােক মাহফুজ আহমে শচৌধুরী, ফারহান মািউে আফির, তরুণ 
িমাজর্িবী জবুার্য়র আহমে ওর্য়ে প্রমুখ। 
বাোগঞ্জ : বাোেে (খ্রির্েট) শের্ক খ্রনজস্ব িংবােোতা জানান, বাোেে উপর্জোর ৬৫টট 
ভূখ্রমহীন, েহৃহীন পখ্ররবারর্ক জখ্রম ও েহৃ প্রোন করা হর্য়র্ে। েতকাে শরাববার িকার্ে প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাখ্রিনার পে শের্ক িরকাখ্রর এ প্রকর্ের আওতায় বাোের্ে স্বেনীড় খ্রবতরণ ও খ্রভখ্রিও 
কনফার্রর্ে উপখ্রস্থত খ্রের্েন বাোেে উপর্জো পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান ও উপর্জো আওয়ামী 
েীর্ের িভাপখ্রত শমাস্তাকুর রহমান মফুর, উপর্জো খ্রনব োহী অখ্রফিার শরাজজনা আক্তার, 
উপর্জো পখ্ররষর্ের ভাইি শচয়ারমযান িামি উজিন িামি, উপর্জো িহকাখ্রর কখ্রমেনার (ভূখ্রম) 
পোে মন্ডে, উপর্জো উপর্জো আওয়ামী েীর্ের িাধারণ িম্পােক ও শবায়ােজড়ু ইউখ্রনয়ন 
পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান শমা. আনহার খ্রময়া, উপর্জো আওয়ামী েীর্ের যুগ্ম িাধারণ িম্পােক 
িম্পােক ও িার্বক ইউখ্রপ শচয়ারমযান এমএ মখ্রতন, পূব ে বপেনপুর ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের 



শচয়ারমযান আব্দেু মখ্রতন, শেওয়ান বাজার ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান নাজমুে আেম, 
বাোেে িের ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান আব্দেু মখু্রনম, পূব ে শেৌরীপুর ইউখ্রনয়ন পখ্ররষর্ের 
শচয়ারমযান খ্রহমাংে ুরেন োি প্রমুখ। 

নবীগঞ্জ : নবীেে (হখ্রবেে) শের্ক খ্রনজস্ব িংবােোতা জানান, মজুজববষ ে উপের্ে নবীের্ে 
ভূখ্রমহীন ও েহৃহীন ৬০টট পখ্ররবার্রর মর্ধয জখ্রমর কােজপত্র ও েহৃ প্রোন করা হয়। েতকাে 
িকাে িার্ড় ৯টায় িারা শের্ের নযায় নবীেে উপর্জো পখ্ররষে হে রুর্ম উপর্জো খ্রনব োহী 
অখ্রফিার শেখ মখ্রহ উজির্নর িভাপখ্রতর্ে ও উপর্জো িহকারী কখ্রমেনার (ভূখ্রম) িুমাইয়া 
মখ্রমর্নর িাখ্রব েক তত্ত্বাবধার্ন অনটুষ্ঠত জখ্রমিহ েহৃ প্রোন অনষু্ঠার্ন প্রধান অখ্রতখ্রে খ্রহর্ির্ব বক্তবয 
রার্খ হখ্রবের্ের অখ্রতখ্ররক্ত শজো প্রোিক (িাখ্রব েক) খ্রমনু্ট শচৌধরুী। খ্রবর্েষ অখ্রতখ্রের বক্তবয রার্খন 
নবীেে উপর্জো পখ্ররষর্ের শচয়ারমযান আেহাজ্ব ফজেুে হক শচৌধুরী শিখ্রেম, ভাইি 
শচয়ারমযান এির্ভার্কট েখ্রত শোখ্রবন্দ োে, নবীেে োনার অখ্রফিার ইনচাজে িাখ্রেম আহমর্ে, 
উপর্জো আওয়ামীেীর্ের (ভারপ্রাপ্ত) িভাপখ্রত খ্রেয়াি উজিন আহর্মে প্রমুখ। 

িরিণ সনুামগঞ্জ॥ েখ্রেণ িুনামেে শের্ক খ্রনজস্ব িংবােোতা জানান, িারা শের্ের নযায় 
িুনামের্ের েখ্রেণ িুনামেে উপর্জোর্তও ভূখ্রমহীন ও েহৃহীন পখ্ররবার খ্রবতীয় পয োর্য় এর্ি 
মুজজববষ ে উপের্ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনার উপহার ২য় পয োর্য় ঘর শপর্েন ১০ টট পখ্ররবার ও ১ম 
পয োর্য় ঘর শপর্েন ২ ে’ ৫১ টট পখ্ররবার। েতকাে শরাববার িকাে িার্ড় ১০ টায় েণভবন শের্ক 
খ্রভখ্রিও কনফার্রর্ের মাধযর্ম িারার্ের্ে একর্যার্ে জখ্রমর েখ্রেে প্রোন ও েহৃহীনর্ের ঘর্রর 
উর্বাধন কর্রন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা। েহৃহীনর্ের জনয টটনর্েি ঘর্রর মর্ধয েুটট কে 
বারান্দািহ, একটট রান্নঘর, একটট বােরুম ও ইউটটখ্রেটট রর্য়র্ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনার 
অঙ্গীকার বাস্তবায়র্ন মজুজববর্ষ ে িব েহৃ ও ভূখ্রমহীনর্ের খ্রবতীয় পয োর্য়র তাখ্রেকা শের্ক ঘর 
শপর্েন তারা। উপর্জোর োখ্রন্তেেস্থ এফআইখ্রভখ্রিখ্রবর হেরুর্ম আর্য়াজজত অনুষ্ঠার্ন 
প্রধানমন্ত্রীর পর্ে উপকারর্ভােীর্ের হার্ত বািেরৃ্হর েখ্রেে ও নবখ্রনখ্রম েত ঘর্রর চাখ্রব তুর্ে শেন 
অখ্রতখ্রেবনৃ্দ। প্রধানমন্ত্রী কতৃেক খ্রভখ্রিও কনফার্রর্ের মাধযর্ম েহৃ উর্বাধন পরবতী আর্োচনা 
িভায় েখ্রেণ িুনামেে উপর্জো খ্রনব োহী কম েকতো আর্নায়ার উজ জামার্নর িভাপখ্রতর্ে ও 
উপর্জো িমবায় কম েকতো মািেু আহমর্ের পখ্ররচােনায় প্রধান অখ্রতখ্রে খ্রহর্ির্ব বক্তবয রার্খন 
খ্রির্েট খ্রবভার্ের অখ্রতখ্ররক্ত খ্রবভােীয় কখ্রমেনার(িাখ্রব েক) শমা: জাকাখ্ররয়া। স্বােত বক্তবয রার্খন 
উপর্জো প্রকে বাস্তবায়ন কম েকতো োহাোৎ শহার্িন ভুইাঁয়া। খ্রবর্েষ অখ্রতখ্রে খ্রহর্ির্ব বক্তবয 
রার্খন উপর্জো পখ্ররষর্ের ভাইি শচয়ারমযান প্রভাষক নূর শহার্িন, মখ্রহো ভাইি শচয়ারমযান 
েুেন রানী তােকুোর, উপর্জো আওয়ামীেীর্ের িাধারণ িম্পােক আতাউর রহমান, শজো ত্রাণ 
ও পুনব োিন কম েকতো েখ্রফকুে ইিোম, পখ্ররকেনামন্ত্রীর বযজক্তেত িহকারী হািনাত শহার্িন, 
োনার অখ্রফিার ইনচাজে(ওখ্রি) কাজী শমাক্তাখ্রের শহার্িন, জয়কেি ইউখ্রপ শচয়ারমযান মািুে 
খ্রময়া প্রমুখ। উর্েখয, মুজজব েতবষ ে উপের্ে েখ্রেণ িুনামের্ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাখ্রিনা ভূখ্রমহীন 
ও েহৃহীন পখ্ররবারর্ক ভূখ্রমিহ েহৃ খ্রনম োর্ণর অগ্রাখ্রধকার প্রকে ১ম পয োর্য় ২ে’৫১টট, ২য় পয োর্য় 
১২টটিহ শমাট ২ে’৬৩টট পখ্ররবারর্ক বািেহৃ খ্রনম োণ কর্র শেয়া হর্য়র্ে। 

 



 
Monday, 21 June 2021.   
 

শেখ হাসিনা গসিবেি আপনজন : 
ইকোল আহমদ শ ৌধুিী 
 

 
 
সিবলবেি শগালাপগঞ্জ উপবজলা পসিষবদি শ য়ািমযান অ্যাডব াবকে ইকোল আহমদ 
শ ৌধুিী েবলবেন, শেখ হাসিনা গসিবেি আপনজন। সিসন িেিময় িাধািণ মানুবষি 
উন্নয়বনি কথা  াবেন। শদবেি প্রসিটে মানুবষি োিস্থান, সেক্ষা, স্বাস্থযিহ শমৌসলক 
 াসহদা সনশ্চিি কিবি সিসন েদ্ধপসিকি। প্রধানমন্ত্রীি ঘি উপহাি িাি একটে অ্ননয 
দৃষ্টান্ত। 

শিামোি (২১ জনু) উপবজলাি ঢাকাদসক্ষণ ইউসনয়বনি িুনামপুি ও োিবকাে গ্রাবম 
প্রধানমন্ত্রীি আশ্রয়ণ প্রকবেি মাধযবম গহৃহীন পসিোিগুবলাি মবধয হস্তান্তিকৃি ঘি 
পসিদে শনকাবল সিসন এিে কথা েবলন।  



শিামোি শেলা ২োয় উপবজলাি ঢাকাদসক্ষণ ইউসনয়বনি িুনামপুি ও োিবকাে গ্রাবম 
সনসম শি ১৯টে ঘবি ওঠা পসিোিগুবলাি শখা োঁজ শনন উপবজলা পসিষবদি শ য়ািমযান 
অ্যাডব াবকে ইকোল আহমদ শ ৌধুিী ও উপবজলা সনে শাহী কম শকিশা শমাহাম্মদ শগালাম 
কসেি। 

এ িময় উপসস্থি সেবলন, উপবজলা িহকািী কসমেনাি ( ূসম) অ্নুপমা দাি, উপবজলা 
প্রকে োস্তোয়ন কম শকিশা হাসেেুি িহমান, শগালাপগঞ্জ শপ্রিক্লাবেি িাধািণ িম্পাদক 
ইউনুে শ ৌধুিী, উপবজলা আওয়ামী লীবগি িহ-দপ্তি িম্পাদক শহাবিন আহমদ, 
শগালাপগঞ্জ শপ্রিক্লাবেি িদিয ফািহান মািউদ আফেি, িাাংোসদক শমবহদী হাোন 
প্রমুখ। 
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Ashrayan: poverty alleviation and 
sustainable development 

•  
• Md Tofazzel Hossain Miah 

• 20th Jun 2021 

•  

The authorities have built rows of houses under Ashrayan-2 project at Arpara village in Gopalganj’s 
Haridaspur union on the bank of the river Madhumati. Prime Minister Sheikh Hasina is set to hand 
the keys and ownership documents to landless and homeless families via video conferencing from 
the Ganabhaban on Sunday. Photo: Mostafigur Rahman 



Bangladesh is going through a glorious chapter in its development journey. Who would have thought 
that the electoral manifesto, “Bangladesh: For Prosperity, Progress”, would become a glorious reality in 
such a short span of time. Bangladesh has been constantly adopting various development strategies to 
achieve one development goal after another throughout its history. On one hand, long-term and 
sustainable development plans are being adopted in the economic and industrial sectors under the 
unrelenting leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. On the other hand, rapid development 
programmes are being implemented in the infrastructure and social sectors. During the last decade, 
Bangladesh has achieved steady growth in the economic field; it has emerged as a “development 
miracle” through the inclusive participation of the people in the development agenda. In war-torn 
Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman started this journey of growth 
with zero reserves and presented the country’s first-ever budget of Tk 7.19 billion. With his daughter at 
the helm, that budget stands today at Tk 6.03 trillion. In the fiscal year 2019–20, the GDP growth has 
been 8.15 percent, the highest in the Asia-Pacific region. GDP growth has been in excess of 7 percent in 
the last five years up to the COVID-19 period. The government is undertaking multi-faceted 
development projects aimed at structurally transforming the economy as well as widening the scope of 
social security to reduce poverty and inequality for inclusive development. In addition to large-scale 
development projects, various programmes are being conducted simultaneously to meet the basic needs 
of the backward, destitute, helpless and marginalised people of the society. The Ashrayan Project has 
been initiated from the inclusive spirit of the prime minister’s development ideas. Through this project, 
various activities, including employment, healthcare, sanitation, education and vocational training, have 
been added to housing. The Ashrayan Project is a unique example of how a home can be a major tool for 
overall family well-being and social development. 

No One Will Be Left Behind 

One of the inventions of Bangabandhu’s daughter Hasina, Ashrayan aims to ensure housing for the 
landless and homeless people. A house is now proving to be the most important tool in social and 
economic development, including poverty reduction for a dismembered family. Every safe home makes 
everyone in the family self-assured, confident and proactive in formulating and implementing current 
and future plans. In 1997, the daughter of Bangabandhu launched the first Ashrayan Project and took 
the initiative to rehabilitate the homeless, uprooted and helpless poor people. These people have also 
been engaged in income-generating activities through the providence of loans and training facilities in 
order to improve their quality of life. From 1997 to 2019, a total of 298,249 families have been 
rehabilitated at a cost of Tk 38.4 billion through the path shown by Hasina. But in Mujib Borsho, 
Bangabandhu’s daughter re-introduced the housing programme proposed by the Father of the Nation to 
provide houses to the homeless and landless people in the quickest time. She took initiative to build 
newly designed houses to make the Ashrayan-2 Project more timely and sustainable for the nation. In 
addition to the construction of barracks, a programme was undertaken for the construction of a two-
room house, a spacious verandah, a kitchen and a toilet, including the provision of 2 decimals of land for 
each destitute family. In the first phase (reported on 23 January 2021) a total of 69,904 families have 
been given houses along with ownership rights. In the second phase (reported on June 20, 2021), more 
than 53,000 families were provided houses in a similar fashion. The provision of housing to such a large 
number of families has not been possible in any other country in the world. All these houses are being 
constructed under the leadership of the district administration and Upazila administration of the whole 
of Bangladesh. They are simultaneously identifying khaas land, recovering illegally occupied land and 
arranging accommodation for the homeless. In many instances, they recovered land from illegal 
occupiers while risking their lives. 

  

 

 



Project Features: 

1. Ownership of land and house is given in the joint names of husband and wife of landless, 
homeless, miserable and uprooted families. In this case, special priority is being given to the 
disabled, elderly, widows and to women abandoned by husband. In order to prevent the 
resettled family from getting involved in future disputes over ownership, the land ownership is 
handed over on the spot along with the registered deed, hand over certificates and title deeds. 

2. Rehabilitated families are brought under VGF programs for 3 months. 
3. According to the government policy, the benefits of freedom fighters, the elderly, widows and 

the disabled are considered with priority under the social benefits program. 
4. Rehabilitated family members are provided with practical and technical training to engage in 

various productive and income generating activities. 
5. Micro-credit for their socio-economic development is disbursed from various government 

agencies (such as Bangladesh Rural Development Board, Cooperatives, Department of Women 
and Children, Department of Social Services). Other social organizations and NGOs are also 
involved in these programs. 

6. Free electricity connection is provided for the rehabilitated families and tubewells are being 
installed for safe water at the project site. 

7. Community centres, prayer houses and graveyards, ponds and roads for internal communication 
are also being facilitated. 

8. Different types of fruits, forest and medicinal trees are being planted in the project area. 
Homeless people are also being encouraged to be involved in agricultural work. 

  

Role of Housing in Achieving SDGs (Sustainable Goals): 

The unique feature of the Ashrayan Project perceived by the Hon’ble Prime Minister is that there is a the 
special connection of housing activities with the United Nations Sustainable Goals. Building houses alone 
can have major footprints in the attainment of various sustainable development goals. Housing is related 
to positive changes in the areas of education, health, security, empowerment, women’s empowerment as 
well as inclusive development. 

 SDG Target 1.4 

By 2030, ownership and control of economic resources and basic services, land and other assets in 
favour of all women and men, especially the poor and vulnerable people have been talked about. At the 
same time, the determination to establish equal rights in obtaining financial services including micro-
credit is reaffirmed. 

Comment: Under the Ashrayan Project, the ownership of the land is being provided by the government 
in the joint name of the husband and wife on the basis of a donation deed. In this case, priority has been 
given to those who are landless and homeless, disabled, destitute, widows, victim of domestic abuse, 
elderly women and men and their families. At the same time, micro-credit schemes by government 
agencies and non-government organizations are facilitated. 

 SDG target 1.5 

To build the resilience of the people living in poverty and vulnerable conditions and to reduce the risk of 
those affected and distressed by climate change. 



Comment: 4,409 poor families who have been displaced due to the negative effects of climate change at 
the coastal areas of Chittagong and Cox’s Bazar, are being rehabilitated through the Khurushkul Shelter 
Project in Cox’s Bazar. Construction of 139 five-storey buildings is underway for their rehabilitation. It is 
the largest climate refugee rehabilitation project in the world. 640 families have already been 
rehabilitated here after completing the work of 20 buildings. In addition, more than 50 multi-storey 
buildings are under construction in different districts of the country as per the demand. 

Doubling the income and agricultural productivity of small scale food producers especially women, 
indigenous peoples, family farmers, pastoralists and others by ensuring safe and equal access to land 
and other productive resources and materials. The indicator to achieve this has been set 

Comment: Malnutrition is one of the factors that sustain poverty. On the other hand, the nutritional 
value of children and adults largely depends on the quality of water, sanitation and hygiene. The 
rehabilitated families are getting water and sewerage facilities in their new house, as well as are being 
involved in agricultural production in the backyard. They are also involved in poultry farming and 
animal husbandry. For this, they are being given training and loan assistance through government 
agencies. Fish is being farmed in the ponds of the project area on a cooperative basis. Small loans are 
being provided to those who have received vocational training. Training and loans have also been 
arranged for the people of the small ethnic groups living in the plains. 

SDG target 3 

Ensuring good health and well-being for all people of all ages: 

Comment: Rehabilitated families who used to lead floating lives were suffering from various infectious 
diseases such as malaria, tuberculosis and water-borne diseases. In addition, the lives of these 
underprivileged and distressed people are made further miserable due to reproductive, maternal, 
neonatal and child health-related diseases. As a result of housing facility, they are being able to protect 
themselves from adverse and hostile environment. Similarly, they are getting rid of neglected tropical 
diseases (NTDs) by ensuring potable water, sanitation and cleanliness. Children are being vaccinated as 
they live in homes now. In addition, various services related to reproductive and maternal health have 
become readily available. Health assistants and family welfare inspectors visit the homes regularly to 
provide birth control supplies and other primary health care services. At the same time, women and 
children have been able to protect themselves from unhealthy sanitation. The presence of skilled health 
workers during childbirth is an important factor in reducing maternal and child mortality. The timely 
presence of health workers will be ensured by the improved communication system within the shelter 
areas. It is expected that this will reduce maternal and child mortality. 

 SDG target 5.a 

Carrying out necessary reforms to ensure ownership, control and equal rights of women on all types of 
property, including economic resources and land, financial services, inheritance in natural resources. 

Comment: In this project, the ownership of the land is registered under the joint names of the husband 
and wife of each beneficiary family and the registry documents are given in accordance. All names, 
ledgers and entries are also registered in joint names. This is done to secure equal and inheritance rights 
of their children within the traditional legal framework. 

 SDG target 6.2 

Ensuring access to adequate and equitable sanitation hygienic lifestyles and ending open defecation 
with a special focus on the needs of vulnerable populations, including women and girls. 



Comment: Earlier, there was no toilet facilities and arrangement for people like the day labourers, 
vagrants, and poor people. At the marginal level, many people defecated in the open. The present project 
has 4 feet long and 4 feet wide toilets attached to each house and provisioned water storage system 
from the tubewell adjacent to the house. As a result, the beneficiaries of the shelter will get sanitation 
services under safe management. Training on cleanliness and sanitation is also being imparted to the 
households through government agencies and NGOs. 

 SDG Target 10.2 

Empowerment of all irrespective of age, gender, disability, ethnicity, anthropological identity, origin 
(place of birth) religion or economic or other status and initiation of their socio-economic and political 
inclusion. 

Comment: Landless and homeless people of any age are covered under this project. However, the 
elderly, widows, the disabled and the divorced have been given priority considering their helplessness. 
Apart from the plains, small ethnic communities living in hilly areas and as well as in the plains have also 
been included in the program. So far, 8,106 houses have been distributed among ethnic groups in the 
hilly areas and 4,832 houses among small ethnic groups in the plains. Community centres have been set 
up in different areas for social communication. Besides, fish is being farmed in the ponds excavated 
under a cooperative scheme. Micro-credit has been provided for business or agricultural work with 
various vocational training with assistance from the government. Besides, houses have been constructed 
in Bandabari shelter project for leprosy patients, in Ullapara shelter project of Sirajganj district for third 
gender community, for coal mine workers in Parbatipur area of Dinajpur, special tong houses for 
Rakhine family in Barguna Taltoli area and for Harijan community in Sadar Upazila of Nilphamari 
district. 

 SDG target 11.5 

Significant reduction in the number of victims and deaths in other disasters including water-borne 
disasters, with special emphasis on protecting people living under poor and vulnerable conditions. 

Comment: Natural disasters such as floods, river erosion, cyclones, tidal surges, etc. directly affect the 
economic resources of visible resources such as houses, crops, livestock and other infrastructures. 
Considering that, every house under the project has been built in a relatively high place. The site has 
been selected with special care so that houses are not damaged or people’s lives endangered due to 
natural calamities, river erosion or heavy rains. Even special allocations are being made under the 
project for landfilling so that the habitats become disaster tolerant. 

Conclusion: 

The main reason for Bangladesh’s progress in institutionalising the SDG implementation process and 
formulating an integrated policy framework is the formulation and implementation of inclusive 
programs. At the same time, the SDGs have been integrated with the Eighth Five Year Plan (2021–2025) 
which has integrated the poor, disadvantaged and backward sections of the society with large scale 
infrastructure development to implement the development agenda. Hon’ble Prime Minister Sheikh 
Hasina has set this unique precedent by providing land and houses to the marginalised people of the 
society in a special initiative in the Mujib Borsho. Adopting it as a priority policy of “Whoever is at the 
rear must come to the fore” will further accelerate the pace of balanced and inclusive development. The 
main beneficiaries of the housing program are the people living in extreme poverty (10.5 percent) in 
Bangladesh. As a result, this project is certainly unique in poverty alleviation. The backward areas of the 
country are getting the benefit of this program. At the same time, small ethnic groups, cleaning workers, 
tea workers, landless peasants, third gender community, climate refugees, people with disabilities, 
miners, lepers and extremely poor women are the main beneficiaries of the program. It is possible for 



these backward communities to increase their access to income and productive resources and to achieve 
minimum education, health care and nutrition through this program. The implementation of the SDG 
2030 Agenda will reduce inequality, provide access to various services and to electricity and safe water, 
and end the barriers to civic dignity. This will also end gender and ethnic inequalities. Just housing itself 
will have a positive impact on employment and other earning opportunities. As a result of clustered 
housing, it will be easy to provide primary health care for all from one place. Family Welfare Assistants 
and Healthcare Assistants will also be able to provide services in rural areas by connecting regularly 
with beneficiaries. At the local level, construction materials are procured directly from the rural market, 
which is resulting in lower construction costs and at the same time boosting the rural economy. Through 
this one project, a new horizon of development in family, social and economic sectors can be seen in the 
sphere of Bangladesh. 

Md Tofazzel Hossain Miahis the secretary to the Prime Minister's Office. 
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RvZxq ˆ`wbK
mgKvj
cÖ_g Av‡jv
ˆ`wbK B‡ËdvK
hyMvšÍi
†fv‡ii KvMR
Avgv‡`i mgq
ˆ`wbK w`bKvj
†fv‡ii WvK
evsjv‡`‡ki Lei
ˆ`wbK Lei
ˆ`wbK ¯^vaxb gZ
ˆ`wbK evsjv
evsjv‡`k cÖwZw`b
msev`
hvqhvq w`b
XvKv cÖwZw`b
ˆ`wbK mKv‡ji mgq

MYKÉ
Avgv‡`i bZzb mgq
ˆ`wbK Ki‡Zvqv
Avgv‡`i A_©bxwZ
†fv‡ii `c©b
ˆ`wbK Revew`wn
mg‡qi Av‡jv
gvbeKÉ
ˆ`wbK Avgvi msev`
‡kqvi weR
gvbeRwgb
cÖwZw`‡bi msev`
w` wbD †bkb
evsjv‡`k †cvó
w` Gwkqvb GR
w` wbDR UvBg
evsjv‡`k wbDR
‡WBjx BÛvw÷ª

AvÂwjK cwÎKv
ˆ`wbK Puv`cyi cÖwZw`b
ˆ`wbK Puv`cy‡ii Lei
ˆ`wbK kc_
ˆ`wbK my`xß Puv`cyi
ˆ`wbK Puv`cy‡ii `c©b
ˆ`wbK Puv`cyi evZ©v























































































AvÂwjK cwÎKvqv cÖKvwkZ msev`



















RvZxq ˆ`wbK
ˆ`wbK RbKÉ
mgKvj
†`k iƒcvšÍi
cÖ_g Av‡jv
hyMvšÍi
msev`
Kv‡ji KÉ
ˆ`wbK Avgvi msev`
gvbe KÉ
mg‡qi Av‡jv
cÖwZw`‡bi msev`
ˆ`wbK Ki‡Zvqv
ˆ`wbK mKv‡ji mgq
Avgv‡`i bZzb mgq
†fv‡ii cvZv
†fv‡ii WvK
ˆ`wbK Revew`wn
†fv‡ii `c©b
evsjv‡`‡ki Lei

XvKv cÖwZw`b
Avgv‡`i A_©bxwZ
ˆ`wbK ¯^vaxb gZ
ˆ`wbK evsjv
ˆ`wbK Lei
evsjv‡`k cÖwZw`b
hvqhvq w`b
ewYK evZ©v
Av‡jvwKZ evsjv‡`k
evsjv‡`k wbDR
w` †WBjx AeRvievi
XvKv wUªweDb
wUweGm dªvB‡W
w` wbDR UvBg
AvIqvi UvBg
†WBjx mvb
w` evsjv‡`k Uz‡W
w` wbD †bkb
w` Gwkqvb GR
evsjv‡`k †cvó
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AvÂwjK cwÎKv
WvwÛevZ©v
ˆ`wbK kxZjÿv
ˆ`wbK ‡mvRvmvcUv
ˆ`wbK Le‡ii cvZv
cÖwZw`‡bi bvivqYMÄ
ˆ`wbK D¾xweZ evsjv‡`k
AvR‡Ri cwieZ©b
ˆ`wbK mf¨Zvi Av‡jv
ˆ`wbK Puv`cy‡ii Lei
ˆ`wbK Puv`cy‡ii `c©b

we‡kl cÖwZ‡e`b
mgKvj
Kv‡ji KÉ
ˆ`wbK B‡ËdvK
XvKv wUªweDb





























































































AvÂwjK cwÎKvqv cÖKvwkZ msev`



























cÖKvwkZ we‡kl cÖwZ‡e`b



  ঢাকা    বৃহস্পতিবার, ১৭ জুন ২০২১ ।  
    

 

 

আশ্রয়ণ প্রকল্পে সল্পেজমিন 

'যতমিন ব াঁইল্পে আমি দি য়  করুি' 
 রাশেদ মেশেদী 
  
       

 
ঘররর সামরন দাাঁতিরে হাি িুরে মমানাজাি কররেন মাতনকগরের মতজরন মবগম-মাহববু 
মহারসন নবীন 
মাতনকগরের তিবােরের মিওিা গ্রারমর আশ্রেণ প্রকল্প-২-এর অধীরন ভূতমহীনরদর জন্য ঘর তনমমাণ মিষ। 
আগামী ২০ জুন প্রধানমন্ত্রী মিখ হাতসনা এই প্রকল্প উরবাধন কররবন। ৬৫ বের বেসী মতজরন মবগম একটা ঘর 
বরাদ্দ মেরেরেন। কথা বোর সমে তিতন দু'হাি িুেরেন আসমারনর তদরক। বেরসর ভারর মতেন মুরখ দুুতিমে 
হাতস। ম ারখ আনন্দাশ্রু। বেরেন, 'আমারগা মিখ হাতসনা মাথা মগাাঁজার ঠাাঁই তদরে। যিতদন বাাঁইর  আতে, তদন-
রাি িার জন্য মদাো করমু।' খুেনার ডুমুতরোে ভূতমহীনরদর জন্য সরকাতর আশ্রেণ প্রকরল্পর আওিাে এরই 



মরধু ঘর বরাদ্দ োওো তেন্নমেূরদর একজন ফতুে মবগম। গি জানুোতর মারস ঘর োওোর ের মথরক িার 
জীবরনর গল্প অরনকটাই বদরে মগরে। 'আরগ েররর জােগাে ফুটোরি েতি থাতক োতথ-উষ্ঠা খাইো থাতকিাম। 
এখন এই ঘর োইতে। োকা ঘর, তটরনর  াে। অরনক ভারো আতে। মিখ হাতসনার জন্য মদাো কতর, আল্লা ওনার 
ভারো করুন, অরনক তদন ভারোভারব বাাঁত ো রাখুন।' বেতেরেন ৪৫ বের বেসী ফুতে মবগম। 
শুধু ফুতে মবগম তকিংবা মতজরন নন- মাতনকগরের তিবােে, খুেনার ডুমতুরো, মগাোেগরের হতরদাসেরুরর 
মারেঙ্গা গ্রারম আশ্রেণ প্রকল্প সররজতমরন মঘারার সমে িারদর কথারই প্রতিধ্বতন মিানা মগরে িষৃ্ণা, মারেক, 
িিংকর, কুেসুমরদর করেও। িারদর জীবন বদরে যাওোর গল্পটা শুরু হরেরে মাথা মগাাঁজার ঠাাঁই োওোর মধু 
তদরে। এখন িারদর সিংগ্রাম জীতবকার। প্রধানমন্ত্রী মিখ হাতসনা প্রথম মমোরদ প্রধানমন্ত্রীর দাতেত্ব মনওোর ের 
১৯৯৭ সারেই তনরেতেরেন আশ্রেণ প্রকল্প। ২০০৮ সারের ২৯ তডরসম্বররর তনবমা রন তবেেু তবজরে ক্ষমিাে 
আসার ের প্রধানমন্ত্রী মিখ হাতসনার তনরদমরি আবারও গ্রহণ করা হে আশ্রেণ প্রকল্প। 
তদনবদে ও জীতবকার সিংগ্রাম :দি বের আরগ ফুতে মবগরমর স্বামী তবিীে তবরে করর অন্যত্র  রে যান। তকরিার 
বেসী এক মমরে, আর মকারে আররক তিশু তনরে খুেনার  কুনগররর ফুতে মবগরমর জীবন-সিংগ্রাম শুরু হে। 
তনরজর জােগা-জতম মনই। থাকরি হে ফুটোরি েতেতথরনর োউতনর তনর । ফুটোরি খি তবতেরে দুই সন্তানরক 
তনরে ঘুমারিন। অরন্যর বাতিরি কাজ করর সন্তানরদর মুরখ যৎসামান্য খাবার িুরে তদরিন। এভারবই মকরট যাে 
দি বের। তকরিারী মমরেতটর বেস তবি বের েূণম হরে তবরে মদন। মোটতট এখন তকরিারী। এরই মরধু এক তদন 
এোকার করেকজনরক আোে কররি মদখরেন, মিখ হাতসনার সরকার ভূতমহীনরদর জতম আর ঘর তদরে। 
এোকার ম োরমুান আর সরকাতর কমমকিমারা ভূতমহীনরদর িাতেকা কররেন। ফুতে মবগম িারদর কারে মগরেন, 
তনরজর দুুঃরখর কথা জানারেন। েরর িারক জানারনা হে তিতন ডুমুতরোে একটা ঘর োরবন। গি জানুোতররি 
মসই ঘর মেরে যান তিতন। 
কথাে কথাে ফুতে মবগম জানারেন, ঘর োওোর ের রারি ঘুমারনার কষ্ট আর নাই। এখন বৃতষ্ট এরে তভজরি হে 
না, গররমর িারে েুিরি হে না। রারির ের রাি দুতিন্তাে ঘুম আসি না। তবরিষ করর আকারি মমঘ কররেই 
বুক মকাঁরে উঠি। ঝি উঠরে আিোরি কারও ঘররর বারান্দাে, মকারনা মদাকারনর  াোর তনর  মোট্ট বাচ্চারক 
তনরে বসরি হরিা। এখন মসই দুতিন্তার তদন মগরে। রারি োকা ঘররর মমরঝরি োিা তবোনাে শুরে েিরে তদতবু 
ঘুরম আরস। 
 

 

 তকন্তু ফুতে মবগরমর জীতবকার সিংগ্রাম এখনও আরগর মরিাই। আরগ এর-ওর বাতিরি তঝরের কাজ কররিন। 
আশ্রেণ প্রকরল্পর ঘরর আসার েরর আিোরি কাজ জটুে না। ফুতে মবগম নিুন এক উোে খুাঁজরেন। আিাই 
হাজার টাকা ধার তনরেন েতরত ি একজরনর কাে মথরক। মসই টাকাে মমরেরদর কারনর দুে, হারির  ুতর,  ুরের 



তফিা, েুাঁতির মাো তকরনরেন। এগুরো তনরে গ্রারম গ্রারম ঘুরর তবতি কররন। ময টাকা হে, মসটা তদরে একটু একট ু
করর ধার মিাধ কররেন, মোট মমরেটারক তনরে মকারনা রকরম মখরে েরি আরেন। 
িৃষ্ণা নন্দীর গল্পটা একটু অন্যরকম। তিতনও  ুকনগর মথরক এরসরেন। স্বামী েতরমে নন্দী শ্রতমরকর কাজ 
কররন। কখনও স'তমরে, কখনও ইরটর ভাটাে, কখনও মাতট কাটার কাজ। িৃষ্ণা তনরজও আরগ মাতট কাটার কাজ 
কররিন। এখন ঘররই থাকরেন। কারণ কাজ করম মগরে। স্বামীরকই এক-দুই তদন ের ের কাজ খুাঁজরি হে। 
মহামাতরর সমরে িৃষ্ণার কাজ মজাটারনা মবি কতঠন হরে েরিরে। 'কাজ করতি  াই, কররানার মতধু কাজই মিা 
োই না। িার দুুঃখ, সরকার ঘর তদে, একটা ম ৌতক যতদ তদি।' ঘরর ওঠার ের মমরঝরিই তবোনা করর থাকরি 
হরে। তদরন এরন তদরন খাওোর জীবরন একটা ম ৌতক এখনও মকনার সামথমু  িারদর গি তিন মারসও হেতন! 
ডুমুতরোর এই প্রকরল্প মদখা মগে তহন্দু-মুসতেম োিাোতি ঘরর আরেন। সাম্প্রদাতেক সম্প্রীতির মদি বািংোরদি, 
মসই িাশ্বি সিুতট এই আশ্রেণ প্রকরল্পর বাতসন্দারদর মরধুও মদখা মগে। ডুমুতরো উেরজোর তনবমাহী কমমকিমা 
আব্দুে ওোদুদ সমকােরক জানারেন, এ এোকাে আবহমানকাে ধররই সাম্প্রদাতেক সম্প্রীতি অিুন্ত মজবুি, 
এটা এখানকার ঐতিহ্য। আশ্রেণ প্রকরল্প বরারদ্দর মক্ষরত্র ধমমীে েতর ে নে, ভতূমহীন এবিং গৃহহীন তকনা মসটাই 
মদখা হরেরে। এই আশ্রেণ প্রকরল্প প্রথম েযমারে ৬৪তট ঘর তনমমাণ করা হে। এখন আরও ৪৫তট ঘর তনমমারণর 
কাজ  েরে। 
মগাোেগরের হতরদাসেরুর মবিাখাে নদীর িীরর মারেঙ্গা গ্রারম গরি উরঠরে ৩০০ ঘররর আবাসন প্রকল্প। 
এতটরক আরও সম্প্রসাতরি করার কাজও ম ারখ েিে। এখারন সররজতমরন ঘুরর অতধকািংি ঘরর িাো ঝুেরি 
মদখা মগে। কারণটা জানারেন বরাদ্দ োওো একজন মরাতজ। তিতন জানারেন, দি-েরনররা তদন আরগ এই ঘর 
বরাদ্দ মেরেরেন। স্বামী জাোে মিরখর সরঙ্গ এরসতেরেন  ার সন্তানসহ। তকন্তু তবদুুৎ মনই। ময কাররণ ফুান 
োগারি োররনতন। প্র ণ্ড গররম ঘুমারি খুব কষ্ট হে। এরের জাোে মিখ একাই থাকরিন। ক'তদন হরো তিতন 
আবার বাচ্চারদর তনরে ঘরর উরঠরেন। তবদুুৎ না থাকার কাররণই অরনরক বরাদ্দ মেরেও ঘরর থাকরেন না বরে 
জানান মরাতজ। 
প্রকল্প-সিংতিষ্টরা জানারেন, তবদুুৎ সিংরযারগর প্রতিোও  েরে। খুব িািািাতিই তবদুুৎ সিংরযাগ মদওো হরব। 
মযভারব বাস্তবাতেি হরে আশ্রেণ প্রকল্প :আশ্রেণ প্রকল্প-২ এর মাধুরম দুইভারব গৃহহীনরদর ঘর তনমমাণ করর 
মদওো হরে। যারদর তনরজর এক টকুররা জতম আরে, তকন্তু ঘর তনমমারণর সামথমু  মনই িারদর জন্য সরকার ঘর 
তনমমাণ করর তদরে। আর যারা ভূতমহীন, তেন্নমূে িারদর জন্য আশ্রেণ প্রকরল্প ঘর ও ঘররর জতম দুরটাই মদওো 
হরে। 
আশ্রেণ প্রকরল্পর ওরেবসাইরট মদওো িথু অনুযােী, ২০১৯ সাে েযমন্ত এই প্রকরল্পর আওিাে ২ হাজার ৩০তট 
গ্রারম ১৯ হাজার ৮৭৮তট বুারাক তনমমাণ করা হরেরে। বুারারক েুনবমাতসি ভূতমহীন েতরবাররর সিংখুা ১ োখ ৫৪ 
হাজার ২৩৮তট। যার জতম আরে, ঘর মনই এমন গৃহহীনরদর জন্য তনতমমি ঘররর সিংখুা ১ োখ ৪৩ হাজার 
৭৭৭তট। এ সমরে োবমিু এোকাে ক্ষুদ্র নৃ-রগাষ্ঠীর েতরবাররর জন্য তবরিষ নকিার ঘর তনমমাণ করা হরেরে 
২১৪তট। ২০১৯ মথরক ২০২২ সারের মরধু তনতমমিবু প্রকরল্প গ্রারমর সিংখুা ৪১৮। বুারারকর সিংখুা ৬ হাজার 
৪৪৫তট। েুনবমাতসি ভূতমহীন েতরবাররর সিংখুা হরব ৩২ হাজার ২২৫তট। আর জতম আরে, ঘর মনই এমন 
গহৃহীনরদর জন্য তনতমমিবু ঘররর সিংখুা ২৭ হাজার ২৯তট। োবমিু এোকাে ক্ষুদ্র নৃ-রগাষ্ঠীর জন্য তবরিষ নকিার 
ঘররর সিংখুা ৩৩৬তট। 
আশ্রেণ প্রকল্প-২ এর প্রকল্প েতর ােক অতিতরক্ত সত ব মমা. মাহবুব মহারসন জানান, জাতির তেিা বঙ্গবন্ধু মিখ 
মুতজবরু রহমারনর জন্মিিবাতষমকীরি প্রধানমন্ত্রী মিখ হাতসনার মঘাষণা অনুযােী 'রদরি মকউই গৃহহীন থাকরব না'। 
এই েক্ষু তনরেই মুতজববরষম প্রধানমন্ত্রীর উেহার তহরসরব ভূতমহীন ও গহৃহীনরদর জতম ও ঘর মদওো হরে। প্রতিতট 
ঘর তনমমারণ প্রথম েযমারে ১ োখ ৭১ হাজার টাকা বুে হরেরে। েরবিমী েযমারে ১ োখ ৮০ হাজার টাকা এবিং 
 েতি বেরর প্রতিতট ঘর তনমমারণ ২ োখ টাকা বুে ধরা হরেরে। সব তমতেরে এই েযমারে প্রকল্প বুে প্রাে ২ 
হাজার ৪০০ মকাতট টাকা, যার েুররাটাই আসরে সরকাররর তনজস্ব িহতবে মথরক। 



 
বৃহস্পতিবার । ৩ আষাঢ় ১৪২৮। ১৭ জনু ২০২১। ৫ জজলকদ ১৪৪২ 

 

বিষাদ ভুলে সুখবিেলে 
মুবিিিলষে প্রধািমন্ত্রীর উপহার পপলে বপ্রে িীলে শাবির িাস 
‘পদাো কবর, পশখ হাবসিা যত বদি িাইচ্ছা থালহ, তত বদি যালত প্রধািমন্ত্রী থালহ’ 
পমািারক আিাদ, খুেিা ও পগাপােগঞ্জ পথলক বিলর    

 

 
আশ্রেণ প্রকল্প : মুবিিিলষে প্রধািমন্ত্রীর উপহার আশ্রেণ প্রকলল্পর ঘর পপলে খুবশ হাবিিা। খুেিার ডুমুবরোর 
কাাঁঠােতো িািার পথলক পতাো। িবি : কালের কণ্ঠ 

মৃদু িাতালস ঘলরর আবিিার গালি মবরলের িােি। পালশর মাোে েকেবকলে িােলি িরিবি, বিলের গালি 

ঝুেলি পিাি পিাি সিুি পিগুি। এক পকালণ োেশাকও মাবি িুাঁলে উলঠলি ইবি দুলেক। এর পালশই সুিাস 

িোলচ্ছ গালির রবিি িুে। এককথাে পিাি পবরসলর আদশে বিমিাম ঘর। আর পসই সুখবিেলের উঠালি িলস 

আোই িিলরর পিলে পাথেলক ভাত মাবখলে পরম যলে মুলখ তুলে বদবচ্ছলেি রো দাস। খুেিার ডুমুবরোে 



ভূবমহীিলদর িন্য সরকাবর আশ্রেণ প্রকলল্পর ঘর িরাদ্দ পাওো বিন্নমূেলদর মলধে বতবিও একিি। গত 

িানুোবরলত এই ঘলর পবরিার বিলে ওলঠি রো। এখি পকমি আলিি িািলত োইলে হাবসমুলখ রো দাস 

িেলেি, ‘বিশাখ মালস ঝে-িাদলে পাবহর িাসা পযভালি ভালে পহরম বিে আমালদর থাহার খুপবর ঘর। 

প্রধািমন্ত্রী আমালদর ঘর-িবম বদলি, ঘর বিলে আর পিিশি িাই। দুুঃলখর বদি পমািামুবি পশষ, বিলিও ভালো 

একিা কালির পেষ্টা করতাবি।’  

পালশই ভোিোেক আবেম আেীর ঘর। এমি ঘলর থাকার অনুভূবত িািলত োইলে আলিগ আপ্লুত হলে পলেি 

আবেম আেী। বকিু সমে েুপ থাকার পর িলে উঠলেি, ‘আলগ োকুবিোে পলরর িােগাে তাাঁিু িািাইো 

থাকতাম। বতি পপাো-মাইো ও িউলর বিো থাকলত খুি কষ্ট হইত। পগে োর মাস ধইরা অলিক ভালো আবি। 

এখি আর িৃবষ্টলত বভিলত হে িা, পরালদও পুেলত হে িা। আরালম ঘুমাইলত পাবর। িো যাে ঘর পাওোর পর 

পয সুখ পাবচ্ছ, দুবিোলত এর পেলে সুখ আর বকিুলত পাইবি। আমালদর মলতা বঠকািা িাো মানুষলদর ঘর কবর 

বদোর িন্য আল্লাহ পশখ হাবসিা সরকারলক ভালো রাখুক।’ 

অন্যবদলক পগাপােগঞ্জ সদলরর হবরদাসপুর ইউবিেলি বদিমিুর মবিিুে বমো ঘর পাওোর আিি প্রকাশ 

কলরি এভালি, ‘আলগ থাকার বিবদেষ্ট িােগা িা থাহাে কত পয কষ্ট করবি। পশখ হাবসিা সরকার আমালদর 

িন্য যা করলি, বকভালি পয ধন্যিাদ বদি ভাষা িাই। তলি কথা একিাই, আল্লাহ তালর ভালো রাখুক, আোত 

িাোইো বদক।’ 

প্রধািমন্ত্রীর কাযোেলের আশ্রেণ-২ প্রকলল্পর মাধেলম মুবিিিলষের উপহার বহলসলি খুেিার ডুমুবরোর 

কাাঁঠােতো িািার সংেগ্ন এোকাে ৬০বি এিং পগাপােগলঞ্জর পিোখাে িদীর তীলর মালেো গ্রালমর পখোঘাি 

এোকার হবরদাসপুর ইউবিেলি ৩৬বি ও উেপুর ইউবিেলি ৪০বি িতুি ঘর পদওো হলেলি ভূবমহীি, গৃহহীি 

ও বিন্নমূে পবরিারলক। এসি আশ্রেণ প্রকলল্প আলরা িতুি ঘলরর কাি েেলি। সলরিবমি ঘুলর এমিই বেত্র 

পদখা পগলি। প্রধািমন্ত্রী পশখ হাবসিার উপহার পপলে কলষ্টর বদিলক িাইোপা বদলে এভালিই সুখ খুাঁিলত বিলভার 

রো, আবেম ও মবিিুলের মলতা অলিলকই। িবমসহ ঘর পপলে িীিিমাি উন্নেি করলত সরকাবর উলদোলগ 

কিুতর, হাাঁস, িাগে ও গরু পােি করলিি তাাঁরা। পাশাপাবশ ঘলরর পালশ োবগলেলিি রকমাবর সিবি। পকউ 

পকউ পপশা িদবেলে িাাঁলশর, পিলতর কাি, িারীলদর পকউ দরবির কাি এিং পুরুষরা হকাবর করলত িাইলর 

পির হলেলিি। গত িানুোবর পথলক ঘর পাওোর পর এভালিই তাাঁলদর িীিলির গল্প অলিকিা িদলে পগলি। 

ডুমুবরো আশ্রেলণর িাবসিা তৃষা বশকদার িািালেি, বিলি কলরি দরবির কাি, স্বামী শ্রবমক। কষ্ট কলর পমলে 

সুমা দাসলক মাগুরা সরকাবর কলেলি মাস্টালসে পোলচ্ছি। পমলে থালকি মামার িাবেলত। এখি মলি হলচ্ছ ঘর 



পপলে আলগর পেলে অলিক ভালো পবরলিলশ আলিি। বশগবগরই পমলেলক বিলে আসলিি। তাাঁর পালশর ঘলরর 

িৃদ্ধা রওশিা পিগম িলেি, ‘িীিলির পশষ সমে বিবদেষ্ট বঠকািা পাইোম। এখি এক ওোক্ত িা খাইলে সুলখ 

থাকুম। োরপালশর মানুষও খুি িাো পাইবি। পদাো কবর, পশখ হাবসিা যত বদি িাইচ্ছা থালহ, তত বদি যালত 

প্রধািমন্ত্রী থালহ।’ 

এসি প্রকল্প ঘুলর পদখা পগলি, বহন্দু-মুসেমাি পাশাপাবশ ঘলর বমলেবমলশ আলি। বদি যতই যালচ্ছ এলক 

অপলরর সুখ-দুুঃলখর সেীও হলচ্ছ। ডুমুবরো উপলিো বিিোহী কমেকতো আবু্দে ওোদুদ িািাি, আশ্রেণ প্রকলল্প 

িরালদ্দর পেলত্র পকালিা ধমেীে পবরেে িে, শুধু ভূবমহীি ও গৃহহীি বক িা পসিাই পদখা হলেলি। যাাঁরা ঘর 

পপলেলিি তাাঁলদর স্বািেম্বী হওোর িন্য সরকাবরভালি বিবভন্ন সহােতাও পদওো হলচ্ছ। 

আশ্রেণ-২ প্রকলল্পর পবরোেক (অবতবরক্ত সবেি) পমা. মাহিুি পহালসি িলেি, ‘প্রধািমন্ত্রীর পঘাষণা, পকউ আর 

গৃহহীি থাকলি িা। যাাঁলদর ঘর পিই, িবম পিই, তাাঁরা সিাই ঘর পালচ্ছি। সরকালরর বিলদেলশ গৃহহীি যাাঁরা 

এখলিা তাবেকাে আলসিবি, তাাঁলদর খুাঁলি খুাঁলি তাবেকা করা হলচ্ছ। ইবতমলধে যাাঁরা ঘর পপলেলিি, তাাঁলদর 

সামলি এবগলে যাওোর েলেে প্রবশেলণর মাধেলম কালি যুক্ত করা হলচ্ছ। প্রবতবি ঘর বিমোলণ প্রথম পযোলে 

এক োখ ৭১ হািার িাকা কলর িেে হলেলি। পলর সংবিষ্ট বিবিসপলত্রর দাম বিলিেিাে এ িির প্রবতবি ঘর 

বিমোলণ দুই োখ িাকা িেে ধরা হলেলি। সি বমবেলে এই পযোলে প্রকল্প িেে প্রাে দুই হািার ৪০০ পকাবি 

িাকা, যার পুলরািাই সরকালরর বিিস্ব তহবিে পথলক আসলি।’ 

গত ২৩ িানুোবর মুবিিিলষের উপহার বহলসলি পদলশর গৃহহীিলদর িবম ও ঘর পদওোর কমেসূবের উলবাধি 

কলরি প্রধািমন্ত্রী পশখ হাবসিা। পসবদি ৬৬ হািার ১৮৯বি ঘর পদওো হে। সি পবরিারলক ২ শতাংশ খাসিবমর 

মাবেকািা বদলে পসখালি আধাপাকা ঘর কলর পদওো হলেলি। একই বদলি ২১ পিোর ৩৬ উপলিোে ৭৪৩বি 

িোরালক বতি হািার ৭১৫বি পবরিারলক পুিিোসি করা হে। এ িাো আগামী ২০ িুি ববতীে ধালপ গৃহহীি ও 

ভূবমহীিলদর মালঝ আলরা ৫৩ হািার ৩৪০বি ঘর হস্তাির করা হলি। সমতলের গৃহহীিরা িতুি ঘলর আসিাি 

স্থািািলরর িন্য পাাঁে হািার এিং হাওরািলের গৃহহীিরা পালিি সাত হািার িাকা। 
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প্রধানমন্ত্রীর উপহার পপয়ে পেভায়ব আয়েন গৃহহীনরা 
আতথিক সচ্ছলিার পাশাপাতশ সামাতজক বঞ্চনা পথয়কও মুতি পপয়েয়েন িারা,  

২০ জুন আয়রা ৫৩ হাজার ঘর হস্তান্তর 

 

 

 
মুতজব শিবষি উপলয়যে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাওো ঘয়র আনয়ে তিন কাটয়ে তেন্নমূল মানুয়ষর। খুলনার ডুমুতরো পথয়ক পিালা 

েতব —সামসুল হােিার বািশা 

তনলে মামুন, খুলনা পায়ের সমে : ২.৪ তমতনট 
ভোনচালক তনমাই িাস। পাাঁচ সিয়ের পতরবার িার। তেয়লন পোট্ট একতট ভাড়া ঘয়র। তিয়ন ো আে হয়িা পসতট তিয়ে খাবায়রর বেবস্থার 

পর মাস পশয়ষ ভাড়ার টাকা তমটায়নার কারয়ে প্রতিমায়সই তহমতশম পখয়ি হয়িা। তনয়জর একটু জতমও তেল না পে একতট ঘর িুলয়বন। িার 



কায়ে জতমসহ তনয়জর একতট ঘর পেন আজীবয়নর লাতলি স্বপ্ন। মুতজববয়ষির উপহার তহয়সয়ব তনমাই িায়সর পসই স্বপ্ন পূরে কয়রয়েন 

প্রধানমন্ত্রী পশখ হাতসনা। তিতন পপয়েয়েন জতমসহ মাথা পগাাঁজার োাঁই। 

খুলনার ডুমুতরোর কাোলিলার তনমাই িাস এখন পতরবার তনয়ে থাকয়েন তনয়জর ঘয়র। এখন সংসায়রর চাতহিা তমতটয়ে তকেু সঞ্চয়েরও 

তচন্তা করয়েন। তনমাই িাস বয়লন, আয়গ েখন সারা তিন ভোন চাতলয়ে ভোনটা পকাথাে রাখব এ তনয়ে ভাবয়ি হয়িা, মানুষ কি রকম কথা 

বলয়িা ভোনটা একটু এখায়ন পসখায়ন রাখার কারয়ে। এখন পসই ভোন তনয়জর জােগাে রাতখ। পেয়লয়ময়েসহ থাতক তনয়জর ঘয়র। আতম 

এখন পে ঘর ও জতমর মাতলক, পস ঘর ও জতম বাজায়রর পায়শ হওোে পে িাম, পসতট আমার সারাজীবন পরাজগার করয়লও পকনা সম্ভব 

তেল না। িাহয়ল এতট তক আমার জন্য স্বয়প্নর ময়িা না? এই ঘয়রর কারয়ে মানুষ আমায়ক এখন অন্য পচায়খ পিয়খ। সামাতজকভায়ব আতম 

তনয়জর একতট পতরচেও পপয়েতে। 

খুলনার ডুমুতরোর কাাঁোলিলাে ঘর পপয়েয়েন জুমা সিিার। োর তবয়ের এক বেয়রর মাথাে স্বামী মারা োে। এর পর আর তবয়ে কয়রনতন। 

বাবা-মায়ের বাতড়য়ি তেয়লন। তকন্তু বাবা-মা মারা োওোর পয়র ভাই-ভাতব সব সমে কথা পশানায়িন। স্বামী মারা োওোর পর পবায়নর 

পময়েয়ক মানুষ করাই তেল িার বড় কাজ। কারে পবানও মারা োওোে বাবা-মা োড়াই িায়ক বড় হয়ি হয়েয়ে খালার কায়ে। পসই হিভাগী 

নারী পপয়েয়েন এবার জতমসহ ঘর। পবায়নর পময়েয়ক তবয়ে তিয়ে জীবয়নর পশষ সমে এখন এই ঘয়রই িার কাটয়ে। বাসা বাতড়য়ি কায়জর 

পাশাপাতশ দিতনক মজুতরয়ি তবতভন্ন কাজ কয়রন। জুমা সিিার বয়লন, এখন আতম তকেু টাকাও সঞ্চে কয়রতে। আয়গ কি বঞ্চনা তেল আমার 

জীবয়ন। তনয়জর পকায়না অবস্থান তেল না সমায়জ। আমার এখন একটা ঘর হয়েয়ে। জীবয়নর পশষ তিন পেিন্ত এই ঘয়রই থাকয়ি চাই। 

ঘয়রর আশপায়শ তিতন তকেু সবতজও লাতগয়েয়েন। একা মানুষ। িাই িার পোট্ট সংসায়র তিতন এখন শুধু শাতন্তয়ি একটু থাকয়ি চান। কথাে 

কথাে বলয়লন, প্রধানমন্ত্রী আমায়ির পেভায়ব সম্মাতনি কয়রয়েন পসভায়ব সৃতিকিিা িায়কও সম্মাতনি করুক। তিতন আয়রা বয়লন, ডুমুতরোে 

এখায়ন িায়ির ঘয়রর পাশাপাতশ খাওোর পাতনর জন্য তটউবওয়েয়লরও বেবস্থা কয়রয়েন। ো িায়ির দিতনক পাতনর চাতহিাও পূরে করয়ে। 

গি ২৩ জানুোতর সারা পিয়শর গৃহহীন, তেকানাহীন ও সুতবধাবতঞ্চি ৬৬ হাজার ১৮৯তট ভতূমহীন পতরবায়রর হায়ি মুতজববয়ষির উপহার 

তহয়সয়ব এসব ঘর িুয়ল পিন প্রধানমন্ত্রী পশখ হাতসনা। এ সমে খুলনার ডুমতুরো উপয়জলার চুকনগর ইউতনেয়নর কাাঁোলিলাে িখন এসব 

ঘর তভতডও কনফায়রয়ের মাধেয়ম প্রধানমন্ত্রী পশখ হাতসনা উয়বাধন কয়রন। পয়র ভোনচালক তনমাই িাস, জুমা সিিার, রত্না িাসসহ গৃহহীনরা 

এসব ঘয়র বসবাস শুরু কয়রন। ভতূমহীন ও গৃহহীন পতরবারয়ক আবাসন সুতবধার আওিাে আনার জন্য সরকায়রর কমিসূতচর অংশ তহয়সয়ব 

প্রধানমন্ত্রী পশখ হাতসনা আগামী ২০ জুন আয়রা ৫৩ হাজার বাতড় হস্তান্তর করয়বন বয়ল জাতনয়েয়েন প্রকল্প পতরচালক পমা. মাহবুব পহায়সন। 

 



 

‘Ashrayan project has saved us from 
uncertain future’ 
 Shohel Mamun, back from Khulna 
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Some 53,340 houses will be handed over to homeless and 
landless families across Bangladesh as part of the second phase 
of Ashrayan project on Sunday 



Shila Das, a soft-spoken 55-year-old woman, has been living at her own house at 
Kathaltola under Domuriya Upazila in Khulna since January after having been 
homeless since the emergence of Bangladesh in 1971. 
Like Shila, 69,904 families received houses as part of a government project 
initiated by Prime Minister Sheikh Hasina. On January 23, the first phase of the 
distribution got underway. It is the largest shelter distribution event in the world so 
far. 
“Once I got the key to the house I was really surprised; it is the biggest gift in my 
life,” said Shila Das.    
“We had some land which was sold to move to India but we didn’t leave as my 
father died when I was only a 10-year-old. So, I have been staying at other 
people’s places since my childhood. When my only daughter was five years old, 
my husband left Bangladesh for India and never contacted us. My daughter, Lata, 
is now 27 years old. Her husband is a van-puller and they have a son and a 
daughter. All five of us are now living here,” said Shila Das. 
Her daughter Lata Das said: “Since my childhood I have seen my mother work at 
the house next door. They gave us food but no more than twice a day as they too 
were not financially stable.” 
“I dropped out of school when I was in class 3. I had to work at home and in the 
fields. I was sexually harassed, physically tortured many times even while working 
in the field. I also had to endure natural disasters,” she said. 
“During Sidr – an extremely severe cyclonic storm which hit the coastal districts, 
including Khulna in 2007 – I was 13 years old and had to stay at a neighbour’s 
house and was sexually harassed,” she added. 
“With my son and daughter now growing up, we are very much happy as a home 
like this can ensure our safety and remove fears of sexual harassment,” she 
added.          
Interestingly, there has been no recent study on homeless people and their 
sexual vulnerability in Bangladesh. 
Khushi Kabir, a prominent human rights activist, said: “Homelessness is an 
enormous social problem not only in Bangladesh but across the world. Homeless 
women, adolescents and children are particularly vulnerable to multiple forms of 
victimization, including forced, coerced, or manipulated sexual activity.” 
She said in Bangladesh there was a social bonding that might assist in 
overcoming such challenges, but the rate of victimization was still high.  



“Homeless people are abused more than others as they are not empowered,” she 
added. 
“The Ashrayan project is one of the good initiatives taken by the government. If it 
is possible to implement it successfully, a social change will be visible soon,” she 
added. 
As part of the house and rehabilitation program on the occasion of Mujib Year, 
being observed to celebrate the birth centenary of Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the government plans to provide houses 
to as many as 900,000 homeless people all over Bangladesh. 
“The government has distributed 65 houses free of cost to landless people in 
Kathaltola village,” said Abdul Wadud, UNO, of Dumuria Upazila. 
 
Second phase of Ashrayan 
Some 53,340 houses will be handed over to homeless and landless 
families around Bangladesh as part of the second phase of the Ashrayan project 
on Sunday. 
Dumuria UNO Wadud said: “Forty people will get houses in the second phase of 
the project in Dumuria.” 
Gita Das, another beneficiary of the Ashrayan project, said there were six people 
in her family. “We got a pucca house — this is surprising for us. We never thought 
of getting such a sweet home.” 
“Natural disasters like cyclones have always hampered our life. We had a 
bamboo-made house at Baradiya village, but cyclones and 
floods swallowed everything,” she added. 
Her son Khokon, a student of class five, said: “We have an address now with a 
holding number.” 
Gita Das said: “Khokon will now continue his studies, although we earlier had a 
plan to send him to work.” 
“January 23 was a wonderful day in our life as we got the land document and key 
to my house on that day. We want to thank Prime Minister Sheikh Hasina for her 
initiative, for without her initiative  we would never have owned a house,” said 
Alim Ali, another beneficiary. 
“I earned Tk5,000 to Tk6,000 a month working as a day labourer and had to 
spend Tk1,500 as house rent. We can now save the money as we have got a 
house,” he said. 



“I want to run a tea stall in the local market once I manage to save around 
Tk20,000, which may be possible in a year if no new disaster hinders our life,” he 
added. 
Some of the families who have been given houses have already started 
gardening and nurturing ducks and chickens in front of the houses. Many people 
are making fishing nets or fences for crop fields. 
“The Ashrayan Project will continue until there are no homeless people as per 
plan of the government,” said Md Mahbub Hossain, project director of Ashrayan 
Project-2. 
“Once people get shelter they can easily improve their livelihoods. So, the 
initiative will tally with dozens of our SGD goals,” he added.     
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