
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

সচিচলত প্রদিষ্টায় প্রেঙ্গু চনয়ন্ত্রদণ রদয়দে-  স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা,  ১৭ জুলাই,  ২০২২ইাং,  রচববার। 

চসচি কদপপাদরশদনর প্রময়র এবাং সাংচিষ্ট প্রচতষ্ঠান ও বযচিদের সচিচলত প্রদিষ্টায় প্রেদশ প্রেঙ্গুর প্রভাব সহনীয় পর্পাদয় রদয়দে বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 

আজ রাজধানীর কাকরাইদল জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অচধেপ্তদরর হলরুদম 'Launching of 2020 Global State of the World Volunteerism Report: Strengthening 

volunteerism towards inclusive, balanced societies and support to SDGs in Bangladesh'  শীর্পক অনুষ্ঠাদন প্রধান অচতচির বিদবয চতচন  একিা জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  কদয়ক বের আদগও প্রেদশ প্রেঙ্গ ু আতদের কারণ হদয় োাঁচ়িদয়চেল।  চকন্তু মন্ত্রণালদয়র শি অবস্থান,  চসচি কদপপাদরশদনর প্রময়র ও কাউচিলদরর তোরচক,  সাধারণ 
মানুদর্র মদধয সদিতনতা সৃচষ্টসহ সাংচিষ্ট প্রচতষ্ঠান এবাং বযচিদের পচরশ্রদমর কারদণ প্রেঙ্গ ু এখন চনয়ন্ত্রদণ রদয়দে। 

চতচন আদরা বদলন,  চবগত দুই চতন বেদর চকেু মানুর্ আক্রান্ত হদয়দে আবার দুভপাগযজনকভাদব কদয়কজন মারাও চগদয়দে। চকন্তু সাচবপকভাদব চবদবিনা করদল পার্শ্পবতপী প্রেশ 
প্রর্মন চসঙ্গাপুর,  মালয়চশয়া,  চভদয়তনাম ও চিচলপাইদনর তুলনায় আমাদের অবস্থা ভাদলা চেদলা এবাং এখদনা পর্পন্ত ভাদলা অবস্থাদন রদয়দে। 

প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম জানান,  এবের ঢাকায় এখন পর্পন্ত জলাবদ্ধতা সৃচষ্ট হয়চন। জলাবদ্ধতার কারদণ নগরবাসীর প্রর্ অবণপনীয় কষ্ট হদতা প্রসচি চকন্তু এখন আর প্রনই। কারণ 
ঢাকা ওয়াসা প্রিদক চসচি কদপপাদরশন চনকি খালগুদলা হস্তান্তর করায় দুই প্রময়র জনগণদক সাদি চনদয় অদনক কাজ কদরদেন। অববধ ভাদব েখল হওয়া খালগুদলা উদ্ধার কদর 
সাংস্কার,  খনন/ পুনোঃখনন ও ময়লা আবজপনা পচরষ্কার- পচরচ্ছন্ন কদরদেন র্ার কারদণই আজদকর এই সুিল। 

প্রধান অচতচি বদলন,  ঢাকা শহরসহ সারা প্রেদশ বতপমাদন িযাদলঞ্জ হদচ্ছ ময়লা আবজপনা সুষু্ঠ বযবস্থাপনার মাদধয চনদয় আদস। এিা চনদয় আমরা ইদতামদধয কাজ শুরু কদরচে। 
সরকার বজপয প্রিদক চবদুযৎ উৎপােদনর উদেযাগ চনদয়দে এবাং খুব শীঘ্রই ঢাকা,  গাজীপুর,  িট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জসহ সারাদেদশ বজপয প্রিদক চবদুযৎ উৎপােন শুরু হদব। 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  জাচতসাংঘ ভলাচটিয়াদরর একচি অনুষ্ঠাদন অাংশ চনদল তারা জানান প্রর্,  বাাংলাদেদশ প্রকাদনা প্রস্বচ্ছাদসবক নীচতমালা প্রনই। সাংস্থাচির পক্ষ প্রিদক একচি 
জাতীয় প্রস্বচ্ছাদসবক নীচতমালা প্রণয়দনর অনুদরাধ জানাদল চতচন পরবতপীদত প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনার সাদি আদলািনা কদর তাাঁর সিচত চনদয় জাতীয় প্রস্বচ্ছাদসবক নীচতমালা 
প্রণয়দনর কাজ শুরু কদরন। নীচতমালা প্রণয়দন ওয়াচকপাং কচমচি গঠন কদর অদনকগুদলা সভা এবাং তৃণমলূ ও চবদশর্জ্ঞদের মতামত চনদয় এই নীচতমালার খস়িা িূ়িান্ত করা 
হদয়দে এবাং মচন্ত্রপচরর্দে এই নীচতমালা প্রণয়দন নীচতগত চসদ্ধান্ত চেদয়দে। 

বাাংলাদেদশ চবেযমান প্রস্বচ্ছাদসবার এই মহৎ কাজদক প্রাচতষ্ঠাচনক রুপ প্রেয়া ও প্রস্বচ্ছাদসবা প্রোনকারী বযচিদেরদক স্বীকৃচত প্রেয়ার মাধযদম অন্যদেরদক উৎসাচহত করার পাশাপাচশ 
প্রস্বচ্ছাদসবা িিপার চবর্য়চিদক আর গচতশীল করদব। র্া জাতীয় উন্নয়দনর লক্ষযমাত্রা অজপদন একচি প্রকৌশল চহদসদব ভূচমকা রাখদব বদল জানান মন্ত্রী। 

প্রেদশর চবচভন্ন েূদর্পাগ প্রমাকাদবলার জন্য প্রস্বচ্ছাদসবায় জনসাধারদণর প্রদবশ ও প্রস্বচ্ছাদসবার িিপা খুবই গুরুত্বপণূপ উদল্লখ কদর চতচন বদলন,  গ্রাম বাাংলা ও শহদরর প্রর্ প্রকান 
জলবায়ু,  মহামাচর,  সামাচজক বা অন্য প্রর্ প্রকান চবপর্পয় প্রিদক প্রিকসই উন্নয়ন সম্ভবপর হদব। এই পেদক্ষপ নগর ও গ্রাদমর মানুদর্র মদধয জলবায়ু পচরবতপন,  মহামাচর,  
সামাচজক ও অন্যান্য প্রর্দকান সাংকি প্রমাকাদবলায় সক্ষমতা বৃচদ্ধ করদব। 

প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা প্রিমবার ক্ষমতায় এদসই শতবদর্পর োচরদযযর কর্াঘাত প্রিদক প্রেশদক মচুি চেদয় খাদেয স্বয়াংসম্পূণপ কদরদেন। পদ্মা প্রসত,ু  প্রমদরাদরল এবাং কণপিুলী 
িযাদনলসহ প্রেদশর প্রমগা প্রকল্পসমহূ প্রেদশর অিপবনচতক িালচিত্র পাচিদয় চেদব উদল্লখ কদর চতচন বদলন,  আমাদের সবাইদক ঐকযবদ্ধ প্রিদক কাজ করদত হদব র্াদত প্রকানভাদবই 
প্রকউ উন্নয়ন অগ্রর্াতাদক বযাহত করদত না পাদর। 

ইউএনচভ বাাংলাদেদশর কাচটর প্রকা- অচেপদনির আকতার উচিদনর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠাদন দুদর্পাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র প্রচতমন্ত্রী ো:  প্রমাোঃ এনামরু রহমান,  প্রািচমক ও 
গণচশক্ষা মন্ত্রণালদয়র চসচনয়র সচিব প্রমাোঃ আচমনুল ইসলাম খান এবাং ইউএন প্ররচসদেনচসয়াল প্রকা- অচেপদনির Ms Gwyn Lewis চবদশর্ অচতচি চহদসদব উপচস্থত চেদলন। 

এো়িা,  একশন এইদের কাচটর চেদরক্টর িারাহ কবীর এবাং ইউএনচভ এর এচশয়া এটে েযা পযাচসচিদকর চরচজওনাল মযাদনজার Mr. Dmtri Fraschin বিবয রাদখন। 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,  দুদর্পাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবাং ইউনাইদিে ন্যাশনস ভলাচটিয়ার ( ইউএনচভ)  ও ইউএনচেচপ বাাংলাদেশ অনুষ্ঠাদনর 
আদয়াজন কদর। 

স্বাক্ষচরত/ -  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তিয ও জনসাংদর্াগ কমপকতপা 

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

ইদমইল- pro.lgd20@gmail.com 

 

 
সিাচনত বাতপা সম্পােক/ চিি চরদপািপার/ চস, চেচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধযম/ চপআইচে। 
 
 



 
 

 
 



 


