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সোধনত সভাপধত,  

সহকমীবৃন্দ,  

UNDP'র আোধসক প্রধতধনধধ,  

ইউম্মরাধপয়ান ইউধনয়ন শেধলম্মেশম্মনর চার্জ দ্যা এম্মেয়াস জ,  

ইউধনয়ন পধরষম্মদর শচয়ারম্যান ও সধচেবৃন্দ,  

সুধধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম এেং Very good morning to you all.  

গ্রাম আদালত সম্মেলম্মনর উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন উপধিত সোইম্মক আধম আন্তধরক শুম্মভচ্ছা র্ানাধচ্ছ।  

গ্রাম আদালম্মতর ধারণা আমাম্মদর শদম্মশ আম্মেই ধিল। অনাধদকাল ধম্মর আমাম্মদর শদম্মশ গ্রাম-েম্মে মুরুধেেরা 

অনানুষ্ঠাধনকভাম্মে শিাটখাট ধেম্মরাম্মধর মীমাংসা কম্মর আসম্মিন। এই ধারণাটিম্মকই আনুষ্ঠাধনকতা এেং আইনী কাঠাম্মমা প্রদাম্মনর 

লম্মযৈ গ্রাম আদালত আইন প্রণয়ন করা হয়।  

গ্রাম আদালত আইনম্মক কার্ জকর করার র্ন্য িানীয় সরকার ধেভাে ২০০৯ সাম্মল Activating Village 

Courts in Bangladesh Project গ্রহণ কম্মর। ইউএনধেধপ ও ইউম্মরাপীয়ান ইউধনয়ম্মনর সহাম্মর্াধেতায় প্রাথধমক 

পর্ জাম্ময় শদম্মশর ৩৫০টি ইউধনয়ম্মন গ্রাম আদালত কার্ জকর করার কার্ চলম্মি।  

গ্রাম আদালত আইম্মন ইউধনয়ন পধরষম্মদর ধনে জাধচত শচয়ারম্যান ও সদস্যেণম্মক ধেচার কার্ পধরচালনার যমতা শদওয়া 

হম্ময়ম্মি।  

এটা একধদম্মক শর্মন অসাধারণ যমতা, শতমধন একটি গুরুদাধয়ত্ব। এই গুরুদাধয়ত্ব সঠিকভাম্মে পালন কম্মর ন্যায় ধেচার 

ধনধিত করম্মত হম্মে।  

আমরা চাই গ্রাম আদালত আইম্মন আপনাম্মদর শর্ যমতা প্রদান কম্মরম্মি, তার সুষ্ঠু ও ন্যায়ধনষ্ঠ প্রম্ময়াম্মের মাধ্যম্মম আপনারা 

গ্রাম োংলার মানুম্মষর মম্মধ্য ধেদ্যমান শিাটখাট ধেম্মরাম্মধর ধনষ্পধি করম্মেন। মানুম্মষর আিা ও ভালোসা অর্জন করম্মেন। এর 

মাধ্যম্মম সমাম্মর্ শসৌহাদ জ ও শাধন্তপূণ জ পধরম্মেশ ের্ায় রাখা সম্ভে হম্মে।  

তম্মে ধেচার কার্ পধরচালনার সময় মম্মন রাখম্মত হম্মে, কারও বারা প্রভাধেত হম্ময় শর্ন অন্যায়ভাম্মে কারও উপর শকান 

ধকছু চাধপম্ময় শদওয়া না হয়। ধমীয় কুসংস্কার এেং শোড়াধমম্মক শর্ন প্রশয় শদওয়া না হয়। মানুষম্মক বুধিম্ময় এেং সমম্মিাতার 

ধভধিম্মত ধেম্মরাম্মধর ধনষ্পধি করম্মত হম্মে।  



োংলাম্মদম্মশর ৩৫০টি ইউধনয়ন পধরষম্মদ গ্রাম আদালত প্রকম্মের কার্ চলম্মি। আরও চার হার্াম্মরর শেধশ ইউধনয়ন পধরষদ 

রম্ময়ম্মি। এসে ইউধনয়ম্মনও আমরা গ্রাম আদালত চালু করার উম্মদ্যাে ধনম্ময়ধি। এ ধেষম্ময় আমরা উন্নয়ন সহম্মর্ােীম্মদর এধেম্ময় আসার 

র্ন্য অনুম্মরাধ র্ানাধচ্ছ।  

 গ্রাম আদালত চালু করার র্ন্য প্রধতটি ইউধনয়ম্মন একর্ন কম্মর আদালত সহকাধর ধনম্ময়াে প্রদাম্মনর ধেষয়টি আমাম্মদর 

ধেম্মেচনাধীন রম্ময়ম্মি। র্নেম্মণর কল্যাম্মণর র্ন্য শর্ শকান কার্ জক্রম গ্রহণ করম্মত আমাম্মদর সরকার েদ্ধপধরকর।  

আধম আশা কধর গ্রাম আদালত গ্রাম্মমর দধরদ্র ও ধপধিম্ময় পড়া মানুম্মষর ন্যায় ধেচার পাওয়ার পথ সুেম করম্মে।  

প্রাথধমকভাম্মে গ্রাম আদালম্মত ধেচার কার্ জক্রম পধরচালনায় ধকছু ভুলক্রটি হম্মত পাম্মর। ধকন্তু আমার ধেশ্বাস ধীম্মর ধীম্মর এই 

প্রধক্রয়া একটি মানসেত পর্ জাম্ময় শপৌৌঁিম্মে। আমাম্মদর র্নপ্রধতধনধধেণ এটিম্মক একটি আদশ জ মম্মেল ধহম্মসম্মে প্রধতধষ্ঠত করম্মত সযম 

হম্মেন। োংলাম্মদম্মশর গ্রাম আদালত হম্মে উন্নয়নশীল শদশগুম্মলার র্ন্য একটি মম্মেল।  

সুধধবৃন্দ,  

একটি শধিশালী ও কার্ জকর িানীয় সরকার ব্যেিা প্রধতষ্ঠা করা আমাম্মদর অন্যতম ধনে জাচনী অঙ্গীকার। আমাম্মদর 

প্রধতশ্রুধত পূরম্মণ আমরা ধনরলসভাম্মে কার্ কম্মর র্াধচ্ছ। ইনশাআল্লাহ্ আমাম্মদর অঙ্গীকার আমরা োস্তোয়ন করেই। ইম্মতামম্মধ্য 

আমরা শর্সে কার্ কম্মরধি তার সুেল র্নেণ শপম্মত শুরু কম্মরম্মি।  

আপনারা র্াম্মনন, র্নম্মসোর মাম্মনান্নয়ন এেং প্রশাসধনক ধেম্মকন্দ্রীকরম্মণর লম্মযৈ ঢাকা ধসটি কম্মপ জাম্মরশনম্মক দুই ভাম্মে ভাে 

করা হম্ময়ম্মি।  

ঢাকা দধযণ ধসটি কম্মপ জাম্মরশন ও ঢাকা উির ধসটি কম্মপ জাম্মরশন সেলভাম্মে নােধরকম্মদর শসো প্রদান শুরু কম্মরম্মি। নােধরক 

সুধেধা সম্প্রসারম্মণর র্ন্য আমরা নারায়ণেে ও কুধমল্লাম্মক ধসটি কম্মপ জাম্মরশম্মন উন্নীত কম্মরধি। ইম্মতামম্মধ্য এ দুটি কম্মপ জাম্মরশম্মন 

সুষ্ঠুভাম্মে ধনে জাচন সম্পন্ন হম্ময়ম্মি।  

আমাম্মদর সরকার উপম্মর্লা পধরষদম্মক শধিশালী করার র্ন্য প্রম্ময়ার্নীয় আইন প্রণয়ন, আইন সংম্মশাধন এেং ধেধধমালা 

প্রণয়ন কম্মরম্মি। প্রধতটি উপম্মর্লা পধরষম্মদর র্ন্য ৪ র্ন নতুন কম জচাধরর পদ সৃধি করা হম্ময়ম্মি। এম্মত প্রায় ২ হার্ার শলাম্মকর 

কম জসংিান হম্ময়ম্মি।  

নােধরক সুম্মর্ােসুধেধা ধনধিত করার র্ন্য শপৌরসভার উন্নয়ম্মন আমরা ব্যাপক কম জসূধচ োস্তোয়ন কম্মরধি। 

শপৌরসভাগুম্মলাম্মত ৫০৯ র্ন নতুন কম জকতজা ধনম্ময়াে শদওয়া হম্ময়ম্মি।  

ধভশন ২০২১ এর আম্মলাম্মক উপম্মর্লা সদর ও েধধ জষ্ণু ধশেম্মকন্দ্রগুম্মলাম্মক উপশহর ও শহর ধহম্মসম্মে েম্মড় শতালার র্ন্য 

ইম্মতামম্মধ্য ৯টি নতুন শপৌরসভা েঠন করা হম্ময়ম্মি।  

শপৌরসভার শময়র, উপম্মর্লা শচয়ারম্যান এেং ইউধনয়ন পধরষম্মদর শচয়ারম্যানম্মদর শদম্মশ ধেম্মদম্মশ প্রধশযণ শদওয়া হম্মচ্ছ। 

পধরকধেত নের উন্নয়ম্মনর র্ন্য আমরা ২৩টি শর্লা সদম্মরর শপৌরসভা এেং ২২৩টি উপম্মর্লা সদম্মরর শপৌরসভার র্ন্য মাস্টার প্ল্ৈান 

জ্তধর করধি।  

আমরা র্ন্মমৃতুৈ ধনেন্ধনম্মক ধেধর্টাল পদ্ধধতর আওতায় এম্মনধি। ইম্মতামম্মধ্য ৩ শকাটির অধধক র্ন্ম ধনেন্ধন ধেধর্টাল 

পদ্ধধতম্মত সংরযণ করা হম্ময়ম্মি। ক্রমান্বম্ময় সকল নােধরম্মকর র্ন্ম ধনেন্ধন ধেধর্টাল পদ্ধধতর আওতায় আনা হম্মে।  

সুধধমন্ডলী, 

আমাম্মদর সেচাইম্মত প্রাচীন িানীয় সরকার প্রধতষ্ঠান ইউধনয়ন পধরষদ। র্নেম্মণর সেচাইম্মত কাম্মি অেিান কম্মরন 

ইউধনয়ন পধরষম্মদর ধনে জাধচত র্নপ্রধতধনধধেণ।  

সরকাম্মরর অম্মনক কম জসূধচ োস্তোয়ম্মন তাঁম্মদর গুরুত্বপূণ জ অংশগ্রহণ রম্ময়ম্মি। ধেম্মশষ কম্মর সরকাম্মরর সামাধর্ক সুরযামূলক 

র্ত কার্ তার একটি ধেরাট অংশ ইউধনয়ন পধরষদ োস্তোয়ন কম্মর।  

ইউএনধেধপ, ইউম্মরাপীয় ইউধনয়ন, ধেশ্বব্যাংক, ইউধনম্মসম্মের আধথ জক ও কাধরেধর সহায়তায় ইউধনয়ন পধরষম্মদ আমরা 

অম্মনকগুম্মলা প্রকে োস্তোয়ন করধি।  

ইউধনয়ন পধরষম্মদর র্ন্য আমাম্মদর সেচাইম্মত েড় প্রকে হম্মচ্ছ ‘শলাকাল েভন্যজান্স সাম্মপাট জ প্রম্মর্ক্ট'। ২০০৬-২০১১ শময়াম্মদ 

ধেশ্বব্যাংম্মকর আধথ জক সহায়তায় এ প্রকেটি োস্তোধয়ত হম্ময়ম্মি।  



েত পাঁচ েির শমাট এক হার্ার শচৌধিশ শকাটি টাকা Basic Block Grant ধহম্মসম্মে সরাসধর ইউধনয়ন পধরষম্মদ 

শপ্ররণ করা হম্ময়ম্মি।  

এ প্রকম্মের গুরুত্ব ধেম্মেচনা কম্মর ৩ হার্ার ৯১২ শকাটি টাকা ব্যম্ময় এলধর্এসধপ-২ হাম্মত শনওয়া হম্ময়ম্মি। এটি জুন ২০১৬ 

পর্ জন্ত চলম্মে। ইম্মতামম্মধ্য প্রথম েিম্মরর অথ জ ৪৯২ শকাটি টাকা সকল ইউধনয়ন পধরষম্মদ শপ্ররণ করা হম্ময়ম্মি। আমরা আশা করধি এর 

মাধ্যম্মম ইউধনয়ন পধরষদ একটি শধিশালী িানীয় সরকার প্রধতষ্ঠাম্মন পধরণত হম্মে।  

র্নেম্মণর কল্যাম্মণর কথা ধেম্মেচনা কম্মর আমরা ইউধনয়ন পধরষদম্মক আরও শধিশালী, কার্ জকর ও আত্মধনভজরশীল করম্মত 

চাই। গ্রাম আদালতসহ সকল উন্নয়ন কম জকান্ড এেং র্নকল্যাণকর কম জসূধচ োস্তোয়ম্মনর শকন্দ্রধেন্দু হম্মে োংলাম্মদম্মশর ইউধনয়ন 

পধরষদগুম্মলা।  

এই প্রতৈয় ব্যি কম্মর দু'ধদনব্যাপী গ্রাম আদালত সম্মেলম্মনর শুভ উম্মবাধন শ াষণা করধি। সোইম্মক ধন্যোদ।  

শখাদা হাম্মের্।  

র্য় োংলা, র্য় েঙ্গেন্ধু  

োংলাম্মদশ দী জর্ীেী শহাক।  

... 


