িনজ িনজ অবস্থােন ঈদ
করুন : প্রধানমন্ত্রী

উদযাপন

িনউজ েডক্স : সরকাির িবিধিনেষধ উেপক্ষা কের গ্রােমর বািড়েত িগেয়
ভাইরাস বহন না কের, েয েযখােন আেছ, েসখােন েথেকই ঈদ উদযাপেনর
আহ্বান জািনেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা।েরাববার পূর্বাচল
প্রকল্েপর প্লট বরাদ্দপত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠােন িতিন এ আহ্বান
জানান।

প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘একটা ঈেদ বািড় না েগেল কী হয়!’ এ সময় জীবন
ও
জীিবকা
বাঁচােত
সবাইেক
সরকাির
িবিধিনেষধ
ও
স্বাস্থ্যসুরক্ষািবিধ েমেন চলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনা।

প্লট বরাদ্দ িবষেয় প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘শহেরর মেতা গ্রােমও
পিরকল্িপত আবাসন ব্যবস্থা গেড় েতালা হেব। ধনীেদর েদৗরাত্ম্য
েমাকািবলা কেরই সরকার প্রকৃত দািবদারেদর অিধকার িনশ্িচত করেব।’

প্রসঙ্গত, দুই যুেগরও েবিশ সময় অেপক্ষার পর পূর্বাচল নতুন শহর
প্রকল্েপ ক্ষিতগ্রস্তরা বুেঝ পাচ্েছন তােদর প্লট। ‘মূল অিধবাসী ও
সাধারণ ক্ষিতগ্রস্ত’ এ দুিট ক্যাটাগিরেত েমাট ১ হাজার ৪৪০িট প্লট
বরাদ্দ েদয়া হচ্েছ। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউেকর
তত্ত্বাবধােন পূর্বাচল প্রকল্েপর বহুতল ভবন িনর্মাণ ব্লক েথেক ৮৯
দশিমক ৬৩ একর জিম িনেয় নতুন এসব প্লট ৈতির করা হয়। আেবদন যাচাই
বাছাই কের িতন কাঠা আয়তেনর এ প্লটগুেলা বরাদ্েদর িসদ্ধান্ত েনয়া
হয়।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জািতক সম্েমলন েকন্দ্ের আেয়ািজত বরাদ্দপত্র
প্রদান অনুষ্ঠােন গণভবন েথেক ভার্চুয়ািল েযাগ েদন প্রধানমন্ত্রী
েশখ হািসনা। তার পক্ষ েথেক প্লটপ্রাপ্ত িতনজেনর হােত বরাদ্েদর
কাগজ তুেল েদন গণপূর্ত প্রিতমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বেলন, ‘শহর
মানুেষর জন্য আবাসন িনশ্িচত
করেত সরকার কাজ কের যাচ্েছ।’
গ্রােম েপৗঁেছ েদয়ার অঙ্গীকার

অথবা গ্রাম, বাংলােদেশর প্রিতিট
করা ও জনগেণর েমৗিলক চািহদা পূরণ
িতিন বেলন, শহেরর সব আধুিনক সুিবধা
বাস্তবায়ন করেব সরকার।

এ সময় প্লেটর চািহদা িনেয় িতিন বেলন, যােদর এত িবশাল িবশাল
অট্টািলকা, বািড়ঘর ফ্ল্যাট সবই আেছ, তােদর আরও লাগেব েকন? মরেল

েতা সবাইেক েযেত হেব েসই কবের, মাত্র সােড় িতন হাত জায়গায়। এই
ধনসম্পদ েকউ সােথ িনেয় েযেত পারেব না। এই কথাটা মানুষ েকন ভুেল
যায়, আিম জািন না।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জািতক সম্েমলন েকন্দ্র প্রান্েত বস্ত্র ও
পাটমন্ত্রী েগালাম দস্তগীর গাজী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রী েমা. তাজুল ইসলাম, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রিতমন্ত্রী
শরীফ আহমদ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্িকত সংসদীয় স্থায়ী
কিমিটর সভাপিত েমাশাররফ েহােসন, মন্ত্রণালেয়র সিচব েমা. শহীদ
উল্লাহ খন্দকার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) েচয়ারম্যান এ
িব এম আিমন উল্লাহ নুরীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্িথত িছেলন।

