
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

ঢাকার িারপাদশর চিজ প্রেদে প্রনৌ িলািদলর উপদ াগী করা হদব- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা,  ২৬ জুন,  ২০২২ইাং,  রচববার। 

ঢাকার িারপাদশ নে- নেীর উপর চনচমিত চিজ প্রেদে প্রনৌ িলািদলর উপদ াগী কদর চনমিাণ করা হদব বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন 
ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা.  তাজুল ইসলাম। 

আজ রাজধানীর প্রহাদেল ইন্োরকচন্েদনন্োদল বাাংলাদেশ ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা চনরসদন পাচন উন্নয়ন প্রবাদডির চনয়ন্ত্রণাধীন প্ররগুদলের ও প্রেদনজ 
আউেদলে স্ট্রাকিারসমূহ ঢাকা েচিণ চসচে কদপিাদরশদনর অনুকূদল হস্তান্তদরর লদিে সমদ াতা স্মারক স্বাির অনুষ্ঠাদন প্রধান অচতচির বক্তদবে একিা 
জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  ঢাকার িারপাদশ নে- নেীর উপর প্র  প্রসতুগুদলা রদয়দে প্রসগুদলা প্রনৌ-  ান িলািল উপদ াগী নয়। ইচতমদধে এসব প্রসত ু চিচিত করা 
হদয়দে এবাং প্রেদে প্রনৌ-  ান িলািল উপদ াগী কদর চনমিাদণর চনদেিশনা প্রেয়া হদয়দে। প্রনৌ রুে িালু করদত পারদল ঢাকার রাস্তায় ট্রাচিক অদনকোই 
কদম আসদব। 

প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলন,  ঢাকা ওয়াসার চনকে প্রিদক দুই চসচে কদপিাদরশদনর কাদে খাল হস্তান্তদরর পর প্রসগুদলা পচরস্কার/ খনন/ পনুঃখনন/ সাংস্কার 
এবাং অদনক অববধোদব েখল হদয়  াওয়া জায়গা ও খাল উদ্ধার করার িদল অন্যান্য বেদরর তুলনায় এবের জলাবদ্ধতা অদনক কম হদয়দে। আমরা 
প্রেদখচে ঢাকা শহদরর রাস্তাঘাে পাচনদত তচলদয় প্র দতা। আজ চকন্তু প্রসই পচরচস্থচত প্রনই।  

চতচন বদলন,  শুধু স্বপ্ন প্রেখদল হদবনা বাস্তবায়ন করদত হদব। আনুষ্ঠাচনকতার মদধে সীমাবদ্ধ না প্রিদক কিার সাদি কাদজর চমল রাখদত হদব। প্রকাদনা 
কাজ করদত শুরু করদত  চে দুই বের  ায়। আবার বাস্তবায়ন করদত ৫- ৭ বের লাদগ। তাহদল এর সুিল মানুষ পাদব কখন,  প্রশ্ন প্রতাদলন স্থানীয় 
সরকার মন্ত্রী। 

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানান,  ঢাকা শহদরর অচধকাাংশ বাসাবাচ়িদত প্রসচিেোাংক নাই। বাসা মাচলকরা চনদজদের সুয়াদরজ লাইন সরাসচর খাদল চেদয় 
প্ররদখদেন। অদনক বার চবচেন্নোদব সতকি করা হদয়দে। চকন্তু িলািল সন্তষজনক নয়।  

এ প্রসদে চতচন বদলন,  শুধু সতকি কদর হদব না। কদ ার বেবস্থা চনদত হদব।  ারা সুয়াদরজ লাইন খাদল চেদয়দে তাদের চবরুদদ্ধ অচে ান িাচলদয় 
জচরমানা ও শাচস্তর বেবস্থা চনদল হদব না। চনচেিষ্ট সমদয়র মদধে প্রসচিেোাংক না করদল সুয়াদরজ লাইন বন্ধ কদর চেদত হদব।  

মন্ত্রী বদলন,  ঢাকা শহর অপচরকচিতোদব গদ়ি উদ দে। এই শহদক পচরকচিতোদব বাসদ াগে নগরী গ়িার জন্য মন্ত্রণালদয়র চনদেিশনা অনু ায়ী দুই 
প্রময়র চনরলস কাজ কদর  াদেন। ইদতামদধে অদনক েৃশ্যমান কাজ কদরদেন তারা। 

স্থানীয় সরকার চবোদগর সচিব প্রমাহাম্মে প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌধুরীর সোপচতদে অনুষ্ঠাদন চবদশষ অচতচি চহদসদব উপচস্থত চেদলন স্থানীয় সরকার,  পল্লী 
উন্নয়ন ও সমবায় প্রচতমন্ত্রী স্বপন েট্টািা িে,  পাচনসম্পে প্রচতমন্ত্রী জাচহে িারুক,  ঢাকা েচিণ চসচে কদপিাদরশদনর প্রময়র বোচরস্টার প্রশখ িজদল নূর 
তাপস,  উত্তর চসচে কদপিাদরশদনর প্রময়র প্রমাঃ আচতকুল ইসলাম এবাং পাচন সম্পে মন্ত্রণালদয়র চসচনয়র সচিব কচবর চবন আদনায়ার। 

 

স্বািচরত/ -  
 
 

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

ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 
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