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স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ- ২ 
 

পাচনর মূলয প্র ৌচিকভাদব চনর্ধারদণর চনদেধশ স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর 

ঢাকা,  ১৭ জুলাই,  রচববার। 

রাজর্ানীদত পাচনর মলূয প্র ৌচিভাদব চনর্ধারদণর জন্য ঢাকা ওয়াসাদক চনদেধশ চেদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা.  
তাজুল ইসলাম। 

আজ রাজর্ানীর পযান পযাচসচিক প্রসানারগাাঁও প্র াদেদল ঢাকা ওয়াসার এলাকাচভচিক পাচনর মূলয চনর্ধারণ চবষয়ক প্রেকচনকযাল স্টাচির 
( কাচরগচর গদবষণা)  িলািল উপস্থাপনা অনুষ্ঠাদন প্রর্ান অচতচির বিদবয চতচন এ চনদেধশ প্রেন। 

মন্ত্রী বদলন,  পাচনর োম অবশ্যই প্র ৌচিকভাদব চনর্ধারণ করদত  দব। মানুদষর জন্য প্র ন কষ্টকর না  য় প্রসচেদক প্রেয়াল রােদত  দব। 
আবার কম মূদলয পাচন সরবরা  করদত চগদয় প্রচতষ্ঠান  াদত অকা ধকর না  য় প্রস চেকোও লক্ষ্য রােদত  দব। 

প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলন,  ভুতধচক চেদয় প্রকান প্রচতষ্ঠান চেদক িাকদত পারদব না। পাচনর োম কত  দব তা ওয়াসার প্রবািধ সভার মার্যদম 
চনর্ধারণ করদত  দব। অদ ৌচিকভাদব পাচনর োম প্র মন বাডাদনা উচিত নয়,  প্রতমচন প্র ৌচিক মূলয প্রোদন অস দ াচগতা করার সুদ াগ প্রনই। 
উৎপােন েরি প্রকানভাদবই চবক্রদয়র প্রিদয় কম  দত পাদর না। শুর্ু োম বাডদলই প্রচতষ্ঠান লাভজনক  দব না।  চে প্রসোদন অবযবস্থাপনা 
িাদক। অবযবস্থাপনা বা দুনধীচতর কারদণ পাচনর োম বৃচি পাদে চকনা প্রসোও েচতদয় প্রেো  দব। দুনধীচতদক প্রকানভাদবই সহ্য করা  দব না। 

চতচন বদলন,  অচভজাত এলাকায় বসবাসরত মানুষদক প্র  মূদলয পাচন প্রেয়া  য় বচিবাসী বা চনম্নচবিদের তার প্রিদক কম মূূ্লয পাচন সরবরা  
করা উচিত। গচরব মানুদষর কাে প্রিদক রাজস্ব চনদয় র্নীদের কম োদম পাচন প্রেয়ার সুদ াগ প্রনই। এজন্য প্রজানচভচিক পাচনর মলূয চনর্ধারণ 
করদত  দব। আর শুর্ু পাচন নয় গযাস,  চবদুযৎ ও প্র াচডাং েযাক্সস  অন্যান্য ইউচেচলচেকযাল সাচভধদসর মূলয চনর্ধারণ  ওয়া উচিত। 

মন্ত্রী জানান,  চবদের অদনক উন্নত প্রেদশর মূল শ দর প্রবচশ মানুষ বসবাস কদর না। কারণ এোদন বসবাস করা অদনক বযয়বহুল। তাই 
বযয় সাংদকািদনর জন্য পােধবতধী শ দর বসবাস কদর। সকাদল প্রেদন কদর মানুষ শ দব এদস অচিস কদর চবদকদল িদল  ায়। আমরাও  চে 
আমাদের প্র াগাদ াগ বযবস্থা উন্নয়ন করদত পাচর তা দল ঢাকার মানুষদক আশপাদশর শ দর চরদলাদকে করা সম্ভব  দব। 

এপ্রসদে চতচন আরও বদলন,  সবাই ঢাকায় িাকদত িায়। প্রেদশর সব মানুষদক ঢাকায় রাো  াদব না। আবার ঢাকা প্রিদক মানুষদক প্রজার 
কদর প্রবর কদর প্রেওয়াও  াদব না। শ রমুেী মানুদষর িাপ কমাদত গ্রামগুদলাদক উন্নত করদত  দব। আর্ুচনক নাগচরক প্রসবা গ্রাদম প্রপৌাঁদে 
চেদত সরকার আমার গ্রাম আমার শ র েশধন বািবায়ন করদে। শ দরর সকল সুদ াগ- সুচবর্া গ্রাদম প্রপৌাঁদে প্রেয়া  দে। গ্রাদম বদস শ দরর 
আর্ুচনক সব নাগচরক প্রসবা প্রপদল মানুষ শ দর আসদব না বদলও উদল্লে কদরন মন্ত্রী। শ দরর প্রসবা গ্রাদম প্রপৌাঁদে চেদত সরকার প্রচতশ্রুচতবি 
কাজ করদে। 

সকল প্রচতষ্ঠান কাজ করার জন্য একচেদক প্র মন সুদ াগ চেদত  দব প্রতমচন প্রচতষ্ঠানদক োচয়ত্বশীল  দত  দব। স্বেতা ও জবাবচেচ তা 
চনচিত করদত  দব। নাগচরকদক দ্রুত প্রসবা প্রেয়ার মানচসকতা ততচর করদত  দব। চেদনর পর চেন প্রসবাগ্র ীতাদক প্রকাদনাভাদবই  য়রাচন করা 
 াদব না বদলও সতকধ কদরন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী। 

ঢাকা ওয়াসার বযবস্থাপনা পচরিালক প্রদকৌশলী তাকচসম এ োদনর সভাপচতদত্ব অনুষ্ঠাদন চবদশষ অচতচি চ দসদব উপচস্থত চেদলন স্থানীয় 
সরকার চবভাদগর সচিব প্রমা াম্মে প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌর্ুরী,  ঢাকা ওয়াসা প্রবাদিধর প্রিয়ারমযান ি.  প্রদকৌশলী প্রগালাম প্রমািিা এবাং ওয়াোরএইি 
বাাংলাদেদশর কাচরে চিদরক্টর  াচসনা জা ান। 

স্বাক্ষ্চরত/ -  
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সকল সাংবাে মার্যম/ চপআইচি। 
 
 

 


