
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,  বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 

( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  
প্রপ্রস চরচলজ 

 
সকল কযাডার কমমকতমাদের ঐকযবদ্ধ হদয় কাজ করার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর 

ঢাকা,  ১৬ প্রসদেম্বর,  ২০২২ইাং,  শুক্রবার। 

জাচতর চপতা বঙ্গবনু্ধ প্রশখ মুচজবুর রহমাদনর স্বদের প্রসানার বাাংলা গড়দত সকল কযাডার কমমকতমাদের ঐকযবদ্ধ হদয় সাধারণ মানুষদক 
সাদে চনদয় কাজ করার আহ্বান জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 

আজ সন্ধযায় রাজধানীর অচিসাসম ক্লাদব আদয়াচজত ২৯তম চবচসএস- এর একােশ বষমপূচতম উপলদে ' বঙ্গবনু্ধর স্বদের প্রসানার বাাংলাদেশ 
েৃঢ় প্রতযায়ী ২৯তম চবচসএস'  শীষমক আদলািনা সভায় প্রধান অচতচের বক্তদবয চনদয় কো জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  প্রেশদক উন্নত সমৃদ্ধ করদত সকল খাদত উন্নয়ন েরকার। উন্নয়ন কার্মক্রম পচরিালনায় সরকার চবচভন্ন চবভাদগ কমমকতমা-
কমমিারী চনদয়াগ কদরদে। র্ার উপর প্রর্ োচয়ত্ব অচপমত হদয়দে তা র্োর্েভাদব পালন করা আমাদের ননচতক োচয়ত্ব। আমরা র্চে স্ব স্ব 
জায়গা প্রেদক সকদল একচিত হদয় কাজ কচর তাহদল প্রেশদক লদেয প্রপ ৌঁোদনা সহজ হদব। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম জানান,  ২০৩০ সাদলর মদধয উচ্চ মধযম আদয়র এবাং ২০৪১ সাদলর মদধয প্রেশদক উন্নত- সমৃদ্ধ প্রেদশ রুপান্তচরত 
করার লেযমািা চনধমারণ কদরদে সরকার। চশো,  স্বাস্থয,  কৃচষ,  প্রর্াগাদর্াগ বযবস্থা এবাং প্রেদশর মাোচপেু আয় বৃচদ্ধসহ সকল প্রেদি 
অভূতপূবম উন্নয়ন অজমন হদয়দে। এধারা অবযাহত োকদল চনচেমষ্ট সমদয়র আদগই কাচিত লেয পরূণ হদব।  

এপ্রসদঙ্গ চতচন আরও জানান,  উচ্চ আদয়র প্রেশ হদত হদল আমাদের সাদড় ১২ হাজার ডলার মাোচপেু আয় প্রদয়াজন হদব। উন্নত প্রেদশর 
কাতাদর প্রপ ৌঁোদনার জন্য আমাদের পঞ্চবাচষমকী পচরকল্পনা করা হয়। প্রচতচি পঞ্চবাচষমকী পচরকল্পনার বাস্তবায়দনর জন্য লদেয প্রচত বের 
বাদজি করা হয়। এরমদধয অদনকগুদলা পঞ্চবাচষমকী পচরকল্পনা বাস্তবায়ন করা হদয়দে।  

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  আচম চবশ্বাস কচর প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার হাদত প্রেশ োকদল কখদনাই পে হারাদব না বাাংলাদেশ। আর 
বাাংলাদেশ পে হারাদল আমরা েচতগ্রস্ত হব। প্রেশ চপচেদয় পড়দব। সাধারণ মানুদষর আশা আকাঙ্ক্ষা অপণূম প্রেদক র্াদব। 

২৯তম চবচসএস অল কযাডার প্রিারাদমর সভাপচত মমতাজ প্রবগদমর সভাপচতদত্ব অনুষ্ঠাদন মুখয আদলািক চহদসদব উপচস্থত চেদলন জনপ্রশাসন 
প্রচতমন্ত্রী িরহাে প্রহাদসন। এোড়া র্ুব ও ক্রীড়া সচিব প্রমজবাহ উচিনসহ ২৯ তম চবচসএদসর চবচভন্ন কযাডাদরর কমমকতমা উপচস্থত চেদলন। 

 

স্বােচরত/ -  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তেয ও জনসাংদর্াগ কমমকতমা 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 
প্রমাবাইল- ০১৭২২- ০৯৫৫৮৫ 

ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

 
সম্মাচনত বাতমা সম্পােক/ চিি চরদপািমার/ চস, চডচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধযম/ চপআইচড। 
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