
 

 

 

 

 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর অভিমানপত্র প্রপ্ররণ কম মসচূী 

 

২০০৯ সাল প্রেকক ২০১১ পর্ মন্ত পরপর ভিনটি আভে মক বছকর 

মাননীয় অে মমন্ত্রী ‘প্রেলা বাকেি’ প্রণয়ন করার অভিকার 

ককরভছকলন। ২০১২-১৩ সাকলর োিীয় বাকেিও োিীয় সংসকে 

উপস্থাভপি হকয়কছ। ভকন্তু এবারও প্রেলা বাকেকির এর প্র াষণা 

আসল না।  

এই প্রপ্রক্ষাপকি েনগকণর আশা ও প্রবেনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

প্রিযক্ষ নেকর আনার উকেকশয অনলাইন নকলে প্রসাসাইটির 

আকয়ােকন গণিাভন্ত্রক বাকেি আকদালণ আে ২৩ েনু ২০১২ 

জেভপও এর ডাক বাকে সকাল ১০.৩০ভমভনি প্রেকক ‘মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী বরাবর অভিমানপত্র প্রপ্ররণ’ কম মসূচী পালন ককরকছ।  

োিীয় বাকেিকক গণিাভন্ত্রক করা এবং প্রেলাভিভিক বাকেি 

প্রণয়কনর োভবকি অনটুিি এই কম মসূভচর মাধযকম প্রেকশর 

ভবভশষ্টেন ও ভবভিন্ন প্রেণী প্রপশার মানুষ হিাশা ও প্রবেনা মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর প্রিযক্ষ নেকর আনার উকেকশয মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

বরাবর প্রপাস্ট কাডম প্রপ্ররণ করকছ। রােধানী ঢাকা সহা সারা প্রেকশর ২৩টি প্রেলায় এককর্াকগ ‘মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বরাবর অভিমান 

পত্র’ প্রপ্ররণ ককর। 

অভিমান পত্র প্রপ্ররকণর মাধযকম প্রেলা বাকেকির এ োভবর সাকে অনযানযকের মকধয সংহভি প্রকাশ ককরকছনঃ 

ভশরীন আখিার, সিাপভি, বাংলাকেশ োিীয় েভমক প্রোি , নােমুল হক প্রধান, র্ুগ্ম সাধারণ সম্পােক, োিীয় সমােিাভন্ত্রক েল -

োসে, ইউনছুুর রহমান, সহসিাপভি বাংলাকেশ ছাত্রলীগ, বাংলাকেশ, রুভহন প্রহাকসন ভপ্রন্স, সেসয, প্রকন্দ্রীয় কভমটি, বাংলাকেকশর 

কভমউভনস্ট পাটি, এমএ বাকরক, সাংগঠভনক সম্পােক োিীয় েভমক প্রোি, এম.এম.আকাশ, অধযাপক, অে মনীভি ভবিাগ, ঢাকা 

ভবশ্বভবেযালয় এবং প্রপাষ্টার, বযনার, প্রেস্িুন এবং ভলেকলি ভনকয় জেভপও প্রািকণ সমকবি হন ভবশ্বভবেযালকয়র ছাত্র, ভশক্ষক, 

সাংাাবভেক, গাকম মন্টস কমী, উন্নয়নকমী ও ভবভিন্ন প্রপশােীভব মানুষ সহ অসংখয মানুষ সমকবি হন। বক্তবয প্রশকষ একটি ভবশাল 

আকৃভির প্রিীকী প্রপাস্ট কাকডম প্রেলাভিভিক ও গণিাভন্ত্রক বাকেকির পকক্ষ সম্মাভনি বযজক্তবগ ম স্বাক্ষর ককর কার্ মক্রম এর উকবাধন 

ককরন। অি:পর, উপভস্থি অংশগ্রহণকারী েনিা প্রকিযকক প্রপাস্টকাকডম ভনে ভনে স্বাক্ষর প্রোন ককর ডাক বাকে প্রেকলন। পেচারী 

সাধারণ মানুকষর স্বিঃস্েুিম অংশগ্রহণ ভছল প্রচকখ পড়ার মকিা এবং র্া কম মসূভচর োভবটির প্রর্ৌজক্তিাই িুকল ধকর। 

এই কম মসূভচর সাকে সংহভি প্রকাশ ককর বক্তাগণ বকলন, ভশরীন আখিার, সিাপভি, বাংলাকেশ োিীয় েভমক প্রোি 

“বাংলাকেকশর সংভবধাকন বলা হকয়কছ েনগণই সকল শজক্তর উৎস। সরকার বা রাষ্ট্র র্াভকছুই করকব েনগকণর মিকলর েনয করকব। 

সরকার প্রেম বছর ই একমি হকয়ভছকলন স্থানীয় সরকারকক শজক্তশালী ককরই গণিন্ত্রকক শজক্তশালী করা হকব এবং োবাবভেভহিা 

ভনজিি করা হকব। এেনয প্রভিশ্রুভি ভেকয়ভছকলন প্রেলায় প্রেলায় বাকেি হকব এবং িারই প্রভিেলন হকব প্রকন্দ্রীয় বাকেকি। ভকন্তু 

এবছরও আমরা প্রেলা বাকেি প্রপলাম না।” েনগকণর প্রমৌভলক চাভহোর প্রভি সম্মান প্ররকখ অভবলকে প্রেলা বাকেি প্রণয়কনর আহ্বান 

োনান। 

নােমুল হক প্রধান, র্ুগ্ম সাধারণ সম্পােক, োিীয় সমােিাভন্ত্রক েল -োসে “ক্ষমিায় না োককল এই সরকাকরর প্রভিভনভধরাই বকলন 

বাকেি গণমূখী নয়। বাকেিকক গণমূখী ও েনকলযাণমূলক করকি েন অংশগ্রহন ভনজিি করকি হকব। ভকন্তু ক্ষমিায় প্রগকলই সব 

িুকল র্ান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা আকাকশর টঠকানায় ভচভছ ভেজি না। অভিমান ককর রাগ ককর আপনার ভনকি ভচটঠ ভলখভছ। 

ভবশ্বাস কভর েনগকণর এ োভবর প্রভি েদ্ধা প্ররকখ প্রেলা বাকেকির আশ্বাসকক বাস্তকব রূপ ভেকবন।” 

এম.এম.আকাশ, অধযাপক, অে মনীভি ভবিাগ, ঢাকা ভবশ্বভবেযালয়“প্রেলা বাকেকির সাকে সংহভি প্রকাশ ককর ভিভন বকলন। “আমরা 

শুধ ুঅভিমাভনি নই, কু্ষব্ধও বকি। এ সরকার প্রভিশ্রুভি ভেকয়ভছল স্থানীয় সরকার প্রক শজক্তশালী ককর িৃণমূলকক শজক্তশালী করকব এবং 

স্বিিা োবাবভেভহি ভনজিি ককর বাকেি বাস্তবায়ন করকব। এবার চিুে মবাকরর মি প্রস প্রভিশ্রুভি পূরণ হয়ভন।” ভিভন প্রশ্ন রাকখন 

https://democraticbudget.wordpress.com/2012/06/27/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a6%be/
https://democraticbudget.files.wordpress.com/2012/06/533394_111385769004198_1039143236_n1.jpg


োিীয় উন্নয়ন বাকেকি প্রর্ প্রকল্পগুকলা টঠক করা হয় প্রসগুকলা প্রক ককর!- আমলারা? র্ভে আমলারাই ককর িাহকল প্রসগুকলা প্রিা 

িৃণমূকলর বাকেি হল না, আমলাকের বাকেি হল।” 

প্রকাশিত সংবাদের তাশিকা: 

এই কম মসূচীটি প্রেকশর ভবভিন্ন সংবােমাধযকম প্রকাভশি হয়। প্রকাভশি সংবাকের িাভলকা”: সংবাে- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার- ১৬িম 

পিৃা, দেভনক ভেনকাল- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার- ৮ম পিৃা, দেভনক র্ুগান্তর- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার- ১৬িম পিৃা, দেভনক 

কাকলর কন্ঠ- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার- ৪ে ম পিৃা, ৫. দেভনক প্রডসটিভন- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার- ২য় পিৃা,  সকাকলর খবর- ২৪প্রশ 

েনু, ২০১২ রভববার- ৫ম পিৃা, আমাকের অে মনীভি- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার- ১ম পিৃা,  দেভনক প্র াষণা- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার- 

৮ম পিৃা, দেভনক ককরাকিায়া- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার, বাংলা ভনউে- ২৬প্রশ েনু, ২০১২ মিলবার,  Daily New Nation- ২৪প্রশ 

েনু, ২০১২ রভববার- ১১িম পিৃা, Daily New Age – ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার- ৫ম পিৃা, Daily Independent২৪প্রশ েনু, ২০১২ 

রভববার- ১৬িম পিৃা, Demotix – ২৩প্রশ েনু, ২০১২ শভনবার, ১৫. ATN News – ৬:০০, ৭:০০, ৮:০০, ৯:০০, ১২:০০ িার সংবাে,  

Channel 24 ২৪- ২:০০, ৭:৩০ িার সংবাে, Bangla Vision – ৭:৩০, ১০:৩০ িার সংবাে, Channel i – ৭:০০, ১০:৩০ িার সংবাে, ATN 

angla – ৭:০০ িার সংবাে, Mohona TV– ২:৩০, ১১:০০ িার সংবাে  Digonto TV ২:৩০, ৭:০০, ৮:০০, ৯:০০, ১১:০০ িার সংবাে 

banglanews24 , প্ররভডও আমার- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার- ৩:০০, ৭:০০ িার সংবাে,  ভবভবভস বাংলা- ২৪প্রশ েনু, ২০১২ রভববার 

৭:০০ িার সংবাে 

 


