
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

এলচজইচি প্রেদশর প্ররাল মদিল হদত পাদর-  স্থানীয় সরকার মন্ত্ররী 

 ঢাকা,  ২৯ প্রম,  ২০২২ইাং,  রচববার। 

প্রেদশর সরকাচর প্রচতষ্ঠানগুদলার মদযে স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অচযেপ্তর- এলচজইচি প্ররাল মদিল হদত পাদর বদল জাচনদয়দেন স্থানীয় সরকার,  
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজুল ইসলাম। 

আজ রাজযানীর আগারগাাঁওদয় এলচজইচি ভবদন আদয়াচজত স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অচযেপ্তদরর উন্নয়নমূলক কমমকাণ্ড চনদয় পর্মাদলািনা সভায় 
প্রযান অচতচির বক্তদবে চতচন একিা জানান। 

মন্ত্রী বদলন,  গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়দনর পাশাপাচশ এলচজইচি শহর ও নগর অঞ্চদলও প্রভৌত অবকাঠাদমা উন্নয়দন ভচূমকা রাখদে। চনজ অচযেপ্তদরর 
কার্মক্রদমর পাশাপাচশ অতেন্ত েক্ষতার সাদি প্রবশ কদয়কচি মন্ত্রণালয় ও চবভাদগর প্রকল্প বাস্তবায়ন কদর আসদে। বতমমাদন প্রর্ সকল উন্নয়নমূলক 
কমমকাণ্ড হাদত প্রনওয়া হদয়দে তা অন্যান্য সরকাদরর আমদলর প্রিদয় অদনকগুণ প্রবচশ। প্রেদশর অবকাঠাদমা উন্নয়দন এই প্রচতষ্ঠানচির অনস্বীকার্ম। 

চতচন জানান,  সকল প্রকদল্পর কাজ চনচেমষ্ট সমদয়র মদযে প্রশষ করদত হদব। অজুহাত চেদয় প্রকদল্পর সময় বচৃি করা র্াদব না। স্বচ্ছত ও 
জবাবচেচহতার চবষদয় প্রকাদনা কদরামাইজ করা হদব না। চনম্নমাদনর কাজ প্রকাদনাভাদবই গ্রহণদর্াগে নয়। চনম্নমাদনর কাজ ও অচনয়দমর সাদি 
জচ়িতদের ো়ি প্রেয়া হদব না। 

প্রমা.  তাজুল ইসলাম প্রকল্প পচরিালকদের চনয়চমত সাইি চভচজি এবাং কাদজর গুণগত মান র্ািাই- বাোই করার জন্য চনদেমশ প্রোন কদরন। 
এো়িা,  মাঠ পর্মাদয়র কমমকাণ্ড চনয়চমত মচনিচরাং করার জন্য সকল স্তদরর কমমকতমাদের চনদেমশনা প্রোন কদরন চতচন। 

প্রিকসই উন্নয়দন চবকল্প প্রনই। এজন্য চনমমাণ সামগ্রীর গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখদত হদব উদল্লখ কদর মন্ত্রী বদলন ইদতামদযে ইদির গুণগত মান চনচিত 
করার জন্য প্রদতেক প্রজলা প্রশাসদকর চনকি চিচঠ প্রেওয়া হদয়দে। প্রকান ইিভািার মাচলক র্চে গুণগত মানসম্পন্ন ইি উৎপােন না কদর তাহদল 
তাদের লাইদসন্স বাচতল কদর প্রেয়া হদব। 

মন্ত্রী বদলন,  গ্রামীণ,  ইউচনয়ন পচরষে এবাং উপদজলা রাস্তা ও চিদজর স্ট্রাকিারাল চিজাইন চনযমারণ কদর প্রেয়া হদয়দে। রাস্তায় চক পচরমাণ এবাং 
চক যরদনর গাচ়ি িলািল করদব তা আমদল চনদয় ভচবষ্যৎ পচরকল্পনা কদর অবকাঠাদমাগত কাজ করদত হদব। 

প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলন,  প্রেদশর অিমননচতক চেক চবদবিনা কদর গুরুত্ব অনুর্ায়ী নতুন নতুন প্রদজক্ট চনদত হদব। প্রর্সব প্রকদল্পর প্রদয়াজনীয়তা 
কম প্রসগুদলা জরুরী চভচিদত না প্রনওয়ার জন্য সকল প্রকল্প পচরিালকদের েৃচষ্ট আকষমণ কদরন চতচন। 

কমমকতমাদের পারফরদমন্স মূলোয়ন করার বেবস্থা গ্রহদণর জন্য প্রযান প্রদকৌশলীদক চনদেমশনা চেদয় চতচন বদলন শুযু শাচস্ত চেদল হদব না র্ারা ভাদলা 
কাজ করদব তাদেরদক পুরস্কৃত করদত হদব। নতুবা ভাদলা কাদজ আগ্রহী হদব না। েক্ষ জনবল ততচর করদত প্রেচনাং ইনচিচিউি করা হদয়দে। 
প্রচতষ্ঠানদক সুষু্ঠভাদব পচরিাচলত করদত হদল েক্ষ জনবল চবকল্প প্রনই বদলও মন্তবে কদরন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।  

এসময় এলচজইচির উন্নয়নমূলক কার্মক্রদমর উপর একচি উপস্থাপনা প্রোন করা হয়। উপস্থাপনায়  এলচজইচির চবচভন্ন ইউচনদির কার্মক্রম সম্পদকম 
মন্ত্রীদক অবচহত কদরন প্রযান প্রদকৌশলী। 

এর আদগ,  মন্ত্রী স্বাযীনতার সুবণমজয়ন্তী উপলদক্ষ ‘স্বাযীনতার সুবণমজয়ন্তী প্রসৌয’ এর উদবাযন কদরন। 

এলচজইচির প্রযান প্রদকৌশলী প্রসখ প্রমাহাম্মে মহচসদনর সভাপচতদত্ব অনুষ্ঠাদন চবদশষ অচতচি চহদসদব উপচস্থত চেদলন স্থানীয় সরকার চবভাদগর সচিব 
প্রমাহাম্মে প্রমজবাহ্ উচিন প্রিৌযুরী। এো়িা,  স্থানীয় সরকার চবভাগ ও এলচজইচির ঊর্ধ্মতন কমমকতমাগণ উপচস্থত চেদলন। 

 

                               স্বাক্ষচরত/ -  
প্রমাোঃ হায়োর আলী 

তিে ও জনসাংদর্াগ কমমকতমা 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল- ০১৭২২- ০৯৫৫৮৫ 
ইদমইল- pro.lgd20@gmail.com 

সম্মাচনত বাতমা সম্পােক/ চিফ চরদপািমার/ চস, চিচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাযেম/ চপআইচি। 







 


