
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

( প্রপ্রস চরচলজ)  
 

সুশাসন চনচিত করদল প্র াট িাইদত হদব না- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

 

ঢাকা,  ২৮ জুলাই,  ২০২২ইাং,  বৃহস্পচতবার। 

নাগচরক প্রসবা চনচিত কদর স্বচ্ছতা,  জবাবচেচহতা এবাং সুশাসন প্রচতষ্ঠা করদত পারদল জনপ্রচতচনচিদের প্র াদটর জন্য প্র াটারদের কাদে প্রেদত হদব না বদল 
জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 

আজ রাজিানীর আগারগাাঁওদয় বঙ্গবনু্ধ আন্তজজাচতক সদেলন প্রকদে স্থানীয় সরকার চব াগ কতৃজক বাস্তবাচয়ত কােজকর ও জবাবচেচহমূলক স্থানীয় সরকার 
( ইএএলচজ)  প্রকল্প এবাং ইউএনচিচপ আদয়াচজত স্থানীয় সুশাসন চবষদয় অাংশীজনদের সদেলন:  অগ্রগচত,  চশখন ও করণীয় শীষজক চেনবযাপী জাতীয় 
সদেলদন চতচন এ কথা জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  সমাদজ সুশাসন ও ন্যায়চবিার প্রচতষ্ঠা করদত হদব। জনগদণর প্রতযাশা পরূণ করদত হদব। জনপ্রচতচনচিদের প্র াট নয় বরাং মানুদষর জন্য কাজ 
করার আহবান জাচনদয় চতচন বদলন,  মানুদষর জন্য কাজ করদল প্র াট চনদয়  াবদত হদব না। জনপ্রচতচনচিদের মেজাোর জায়গায় প্রেদত হদব। না পারদল 
প্রজার কদর টাইদটল লাচগদয় শুিু পেবীর মেজাোই পাদবন। সোন আোয় করদত মানুদষর জন্য কাজ করদত হদব। মানুদষর মুদখ হাচস প্র াটাদনার মদতা 
আনদের চকেু প্রনই। 

এপ্রসদঙ্গ চতচন আদরা বদলন,  প্রচতষ্ঠাদন স্বচ্ছতা থাকদল ও সুশাসন চনচিত করদত পারদল আপনাদের ( জনপ্রচতচনচি)  সাদথ সম্পকজ ততরী হদয় োদব। তারা 
আপনাদের কােজক্রদম সুচবিা প্রপদল একসময় প্র াদট তাদের কাদে কযাদম্পইন করদত প্রেদত হদব না। মানুষদক দু: শাসন ও অতযািার- অচবিার প্রথদক মুচি 
চেদত না পারদল আপনাদক বার বার মানুদষর কাদে প্রদের সেুখীন হদত হদব।  

স্থানীয় সরকার প্রচতষ্ঠানসমূহদক আত্মচন জরশীল হদত হদব উদল্লখ কদর প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলন,  জনপ্রচতচনচিদের জনগদণর চনকট প্রথদক কর আোদয়র 
পাশাপাচশ পচরষদের আয়- বযদয়র চহসাব জনগদণর চনকট প্রকাশ এবাং উন্মুি বাদজট উপস্থাপন করদত হদব। এদত কদর জনসািারণ অবশ্যই কর প্রোদন 
উৎসাহী হদবন। জনগণদক তাদের প্রতযাচশত প্রসবা প্রোন করদল কর প্রোন না করার সুদোগ প্রনই। প্রকেীয় সরকাদরর উপর চন জরতা কচমদয় চনদজদের 
ইনকাম বৃচি কদর উন্নয়নমূলক কাদজ অবোন রাখদত হদব।  

উপদজলা ও ইউচনয়ন পচরষেসহ অন্যান্য প্রচতষ্ঠানদক আদরা প্রবচশ শচিশালী করদত ইউচনয়ন এবাং উপদজলা পচরষদের সক্ষমতা বৃচিসহ স্বচ্ছতা ও 
জবাবচেচহতা চনচিবত করদত ইএএলচজ প্রকল্প প্রশাংসনীয়  ূচমকা রাখদে বদলও জানান চতচন । 

মন্ত্রী বদলন,  জনপ্রচতচনচি,  সরকাচর কমজকতজাসহ সকল প্রেণী প্রপশার মানুষদক প্রেৌথ াদব কাজ কদর প্রেশদক উন্নত সমৃচির জায়গা চনদত হদব। জাচতর চপতা 
বঙ্গবনু্ধ প্রশখ মুচজবুর রহমাদনর স্বপ্ন চেদলা একচট স্বািীন তবষমযমুি ও উন্নত প্রেশ প্রচতষ্ঠা করা। তাাঁর কন্যা প্রিানমন্ত্রী প্রশখ হাচসনা প্রসই স্বপ্ন বাস্তবায়দন 
অক্লান্ত পচরেম কদর োদচ্ছন। প্রিানমন্ত্রীর চনরলস প্রদিষ্টায় নারীর ক্ষমতায়ন,  চশক্ষার হার বৃচি,  পয়োঃচনষ্কাশন বযবস্থার উন্নয়ন,  মাথাচপেু আয় বৃচি,  কৃচষ 
উৎপােন ও গড় আয়ু বৃচি এবাং মানবসম্পে উন্নয়নসহ চবচ ন্ন প্রক্ষদে অ ূতপূবজ সা লয অচজজত হদয়দে। 

স্থানীয় সরকার চব াদগর সচিব প্রমাহােে প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌিুরীর স াপচতদে সদেলদন চবদশষ অচতচথ চহদসদব উপচস্থত চেদলন সুইজারলযাদডির রাষ্ট্রেূত চমস 
নাথালী শুয়ািজ এবাং ইউএনচিচপর আবাচসক প্রচতচনচি সুেীপ্ত মুখাজজী। 

এোড়া,  স্থানীয় সরকার চব াদগর ঊর্ধ্জতন কমজকতজাবৃে,  মাঠ পেজাদয় প্রথদক উপ- পচরিালক স্থানীয় সরকার,  উপদজলা চনবজাহী অচ সার,  উপদজলা এবাং 
ইউচনয়ন পচরষদের জনপ্রচতচনচি,  উন্নয়ন সহদোগী প্রচতষ্ঠাদনর প্রচতচনচি এবাং প্রকল্প কমজকতজা সদেলদন অাংশগ্রহণ কদরন। 

 

 

কৃতজ্ঞতায়-  
 

প্রমাোঃ হায়োর আলী 
তথয ও জনসাংদোগ কমজকতজা 

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

ইদমইল- pro.lgd20@gmail.com 
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