
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। 

(মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর) 

প্রপ্রস চরচলজ 

 

শুদ্ধািার পুরস্কার প্রপদলন স্থানীয় সরকার চবভাদগর িার কম মিারী; এচপএ স্বাক্ষচরত 

ঢাকা, ২৮প্রশ জুন, ২০২২ইাং, মঙ্গলবার। 

কম মদক্ষদে শুদ্ধািার িি মার স্বীকৃচতস্বরূপ স্থানীয় সরকার চবভাগ ও আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থা হদত পাঁিজন কম মকতমা-কম মিারীদক জাতীয় শুদ্ধািার- ২০২১-২০২২ 

পুরস্কার প্রেওয়া হদয়দে। 

আজ মন্ত্রণালদয় স্থানীয় সরকার চবভাদগর সদেলন কদক্ষ আদয়াচজত ২০২২-২০২৩ অর্ মবেদরর বাচষ মক কম মসম্পােন চুচি স্বাক্ষর ও শুদ্ধািার পুরস্কার ২০২১-

২০২২ প্রোন অনুষ্ঠাদন শুদ্ধািার পুরস্কাদরর সন্মাননা ও সনে তুদল প্রেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাম। 

শুদ্ধািার পুরস্কার প্রাপ্তরা হদলন-স্থানীয় সরকার চবভাদগর আওতাধীন েপ্তর/ সাংস্থার প্রধানদের মদে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউদের মহাপচরিালক (অচতচরি 

সচিব) সাদলহ আহমে প্রমাজাফফর, ২য-়৯ম প্রেদে স্থানীয় সরকার চবভাদগর উপসচিব প্রজসচমন পারভীন, ১০ম-১৬তম প্রেদে প্রশাসচনক কম মকতমা প্রশখ ইমরান 

প্রহাদসন এবাং ১৭-২০ তম প্রেদের অচফস সহায়ক প্রসতু িাকমা। 

২০২০-২১ অর্ মবেদরর বাচষ মক কম মসম্পােন চুচি (এচপএ) বাস্তবায়দন ভাদলা ফলাফল করায় প্রর্ম পাঁিটি প্রচতষ্ঠানদক প্রদনােনা প্রোন করা হয়। বাচষ মক 

কম মসম্পােন চুচি (এচপএ) বাস্তবায়দন প্রর্ম স্থান অজমন কদর ঢাকা ওয়াসা, চিতীয় স্থাদন চসদলে চসটি কদপ মাদরশন, স্থানীয ়প্রদকৌশল অচধেপ্তর তৃতীয়, িট্টোম 

ওয়াসা িতুর্ ম এবাং পঞ্চম স্থাদন রদয়দে জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অচধেপ্তর। 

এোড়া, স্থানীয় সরকার চবভাদগর আওতাধীন ৮টি েপ্তর/সাংস্থার শীষ ম কম মকতমা ও ১২ চসটি কদপ মাদরশদনর প্রধান চনব মাহী কম মকতমা এবাং স্থানীয় সরকার চবভাদগর 

সচিব এর মদে আগামী ২০২২-২০২৩ অর্ মবেদরর বাচষ মক কম মসম্পােন চুচি স্বাক্ষচরত হয়। 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা. তাজুল ইসলাম প্রধান অচতচর্র বিদে বদলন, ভাদলা কাদজর জন্য পুরস্কার এবাং মন্দ কাদজর জন্য চতরস্কার 

এটি সব মদক্ষদে প্রচতচষ্ঠত করদত হদব। ভাদলা কাদজর স্বীকৃচত চেদল কম মসৃ্পহা ও উৎসাহ বাচড়দয় প্রেয়। প্রতমচন মন্দ কাদজর জন্য শাচস্ত চেদল সতকম হওয়া এবাং 

চনদজদক সুধদর প্রনয়ার সুদযাগ পাদব। 

কম মদক্ষদে প্রসৌহার্দ্মপূণ ম পচরদবশ বজায় রাখার আহবান জাচনদয় চতচন বদলন জাচতর চপতা বঙ্গবন্ধু প্রশখ মুচজবুর রহমাদনর স্বপ্ন পূরদণর জন্য জনপ্রচতচনচধ, সরকাচর 

কম মকতমা, কৃষক-শ্রচমকসহ সকল প্রশ্রণী প্রপশার মানুষদক ঐকবদ্ধয হদয় কাজ করদত হদব। চনদজর উপর অচপ মত োচয়ত্ব পালদন সব মো অটুে র্াকদত হদব। অন্যাদয়র 

কাদে কখদনা মার্া নত করা যাদব না। োচয়ত্ব পালদন সকলদক অঙ্গীকারাবদ্ধ হদত হদব। 

স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব প্রমাহাোে প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌধুরীর সভাপচতদত্ব অনুষ্ঠাদন এ চবভাদগর উর্ধ্মতন কম মকতমাবৃন্দ এবাং আওতাধীন েপ্তর/ সাংস্থার 

প্রধানগণ উপচস্থত চেদলন। 

 

 

স্বাক্ষচরত/- 

 

 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 

তথ্য ও জনসাংদযাগ কম মকতমা 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল-০১৭২২-০৯৫৫৮৫ 

ইদমইল-pro.lgd20@gmail.com 

 

 

সম্মানিত বাততা সম্পাদক/নিফ নিপ ার্ তাি/নস,নিন আইও(প্রেস) 

সকল সংবাদ মাধ্যম/ন আইনি। 

 

mailto:ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com


 

 

 



 

 

 



 

 

 


