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িবেশষ িতিনিধ ॥ জীবৈবিচ  র া ও নাগিরক িবধা িনি ত কের িতিট ামেক পিরকি তভােব সাজােনার
িনেদশ িদেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা। িতিন বেলন, জািতর িপতা ব ব রু ে র সানার বাংলা িত ার লে
সকল নাগিরক িবধা িনি েতর পাশাপািশ জীবৈবিচ  র া ও নাগিরক িবধা িনি ত কের দেশর িতিট ামেক
পিরকি তভােব সাজােত হেব। সব ামেক পিরকি তভােব সাজােত তার সরকার কাজ কের যাে । বধুবার িনজ
িনবাচনী এলাকা গাপালগে র টিু পাড়ায় ব ব ু

শখ মিুজবরু রহমান িৃত কমে  সংল  ‘জিম অিধ হণ ও জীবৈবিচ  সংর ণ পিরক না’ শীষক উপ াপনা
ত কােল ধানম ী এসব কথা বেলন। অ ােন টিু পাড়ায় ব ব রু সমািধেসৗধ সংল  এলাকায় ভূিম অিধ হণ,

জীবৈবিচ  সংর ণ পিরক না ও বা বায়ন স িকত উপ াপনা করা হয়। ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে
রাজধানীর তজগাঁওেয় তার কাযালেয় অ ি ত অ ােন ক িট উপ াপন করা হয়।

অ ােন ধানম ী বেলন, জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর ে র সানার বাংলা গড়েত জীবৈবিচ
সংর ণ এবং সকল নাগিরক েযাগ- িবধা িনি ত কের দেশর সব ামেক রভােব সাজােত কাজ করেত হেব।

ধু উপেজলা নয় বরং ইউিনয়ন-ওয়াড এবং াম পয  নাগিরক িবধা িনি ত করেত হেব। আর স লে  দেশর
িতিট এলাকায় নাগিরক িবধা যন িনি ত করা যায়, সরকার স পিরক না িনেয়েছ। এ লে  তার সরকার

িনরলসভােব কাজ কের যাে ।

আবািদ জিম র ার কথা মাথায় রেখ উ য়ন পিরক না হণ করেত সংি  কতৃপ েক িনেদশ িদেয় ধানম ী
বেলন, জািতর িপতা খাদ  িনরাপ া িনি ত করার লে  ফসিল জিম যােত ন  না হয় সভােব কমসূচী হণ
কেরিছেলন। তার পথ অ সরণ কের পিরকি তভােব িবিভ  উ য়ন কমসূচী হেণর ওপর ােরাপ কের িতিন
বেলন, ধু ইট- রিকর াপনা িনমাণ নয় বরং াকিৃতক পিরেবশ ও জীবৈবিচ  র া কের জনগেণর েয়াজন
অ যায়ী িবিভ  ক  হণ ও বা বায়ন করেত হেব।

এ সে  ধানম ী নদীেত অ েয়াজনীয় সতু এবং িবেলর পােশ সাগরপােরর মেতা উচঁু  বাঁধ িনমাণ না করার
পরামশ দন। িনেজর িনবাচনী এলাকা টিু পাড়া- কাটািলপাড়ার উ য়েন এলিজইিডর বা বায়নাধীন িবিভ  িনমাণ

কে র খবর নন ধানম ী। ানীয় সরকার েকৗশল  অিধদফতেরর ধান েকৗশলী মাঃ খিললরু রহমান
পাওয়ার পেয়ে টর মাধ েম িব ািরত তেুল ধেরন।

ধানম ীর রাজৈনিতক উপেদ া এইচিট ইমাম, মাশরািফ িবন মতুজা এমিপ, ধানম ীর মুখ  সিচব মাঃ নিজবরু
রহমান,  ধানম ীর  স  সিচব  ইহসা ল  কিরম,  টিু পাড়া  উপেজলা  চয়ারম ান,  টিু পাড়া  পৗরসভা  ময়র,
টিু পাড়া উপেজলার ইউিনয়ন পিরষেদর ৫ িনবািচত চয়ারম ান এবং ানীয় আওয়ামী লীগ নতৃবৃ  অ ােন
উপি ত িছেলন।
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ানীয়  সরকার  েকৗশল  অিধদফতেরর  আওতাধীন  নগর  অবকাঠােমা  উ য়ন  ক  ি তীয়  পযােয়র  অধীেন
টিু পাড়ায় ভূিম অিধ হণসহ জীবৈবিচ  সংর ণ পিরক না বা বায়েনর পদে প নয়া হেয়েছ। এলিজইিড ৩৯৫
কািট টাকা ব েয় ‘ভূিম অিধ হণ ও জীবৈবিচ  সংর ণ পিরক না’ শীষক চার বছর ময়াদী ক িট বা বায়ন

করেব। এর অধীেন ২০১৮ সােলর জা য়াির থেক ২০২১ সােলর িডেস েরর মেধ  ২৮১িট পৗরসভায় ৩ হাজার
৪৬৫ কািট টাকা বিশ ব েয় িবিভ  কাজ করা হেব।

ক  উপ াপনায় বলা হয়, দশব াপী ৩ হাজার ৪৬৫ দশিমক ৫০ কািট টাকা ব েয় য চলমান ‘জ রী নগর
অবকাঠােমা উ য়ন ক  (২য় পযায়)’ চলেছ, তার একিট অংশ িহেসেব ক িট হণ করা হেয়েছ। দশব াপী
২৮১িট পৗরসভায় ক িট বা বািয়ত হেব।

ক িটর আওতায় মলূ  কােজর মেধ  রেয়েছ- সড়ক উ য়ন, ি জ ও কালভাট িনমাণ, ন িনমাণ এবং ভূিম
অিধ হণ ও পুনবাসন, জীবৈবিচ  সংর ণ, খাল খনন, পাড় বাঁধােনা, পু র সং ার, সৗ যবধন, বৃ েরাপণ এবং
অ া  অবকাঠােমাগত উ য়েনর পাশাপািশ সড়েকর পােশ বািত াপন করা হেব। এছাড়া জলা ও উপেজলা
পযােয় পৗরসভার অবকাঠােমা ও নাগিরক িবধা বিৃ , কমসং ান বিৃ র মাধ েম দাির  াস এবং অপিরহায
অবকাঠােমা উ য়েনর মাধ েম পিরেবশগত উ য়ন করা হেব।

অ ােন এলিজইিড কতৃক টিু পাড়া পৗর এলাকার জ  িকছু পূণ উ য়ন কাজ স েক ধানম ীেক জানােনা
হয়। ধানম ী উ য়ন কায েমর সবেশষ অব ার শংসাও কেরেছন। এই উ য়ন কায ম েলার মেধ  রেয়েছ-
শখ রােসল িশ পাক (স ), টুি পাড়া-পাটগািত খােলর সৗ যবধন (স ), টিু পাড়া উপেজলা কমে ে র

পু র েলার সৗ যবধন (স ), পাটগািত কাঁচাবাজার (িনমাণাধীন), টিু পাড়া কাঁচাবাজার (স ) এবং ািবত
ব তল ভবেনর িনমাণকাজ, গার ােনর অসমা  কাজ স , শখ রােসল িশ  পােকর িবপরীত পােশ টিু পাড়া
বাজার মসিজেদর পুনিনমাণ ( ািবত) এবং টিু পাড়া নতুন বাস া ড িনমাণাধীন ক সহ মাট ১৬িট ক ।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
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