
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

প্র াচডাং ট্যাক্স,  পাচন,  গযাস- চবদ্যযদতর প্রজানচিচিক োম চনর্ধারণ করদত  দব:  স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা,  ৩০ মািধ,  ২০২২ইাং,  বুর্বার। 

স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলদেন,  রাজর্ানীদত প্র াচডাং ট্যাক্স,  পাচন,  গযাস চবদ্যযৎস  অন্যান্য সাচিধদসর প্রজান 
চিচিক োম চনর্ধারণ করদত  দব।  

নাগচরক প্রসবা স জ এবাং  য়রাচন ও ঝাদমলামুক্ত করদত অদট্াদমশদনর আওতায় আনা  দব বদলও জানান মন্ত্রী।  

আজ ঢাকা উির চসচট্ কদপধাদরশদনর  লরুদম আদয়াচজত রাজস্ব চবিাদগর অদট্াদমশন কার্ধক্রদমর উদবার্নী অনুষ্ঠাদন প্রর্ান অচতচির বক্তদবয চতচন এসব 
কিা বদলন। 

মন্ত্রী বদলন,  গুলশান- বনানী- বাচরর্ারার মদতা অচিজাত এলাকা এবাং র্াত্রাবাচির পাচন,  চবদ্যযৎ,  গযাসস  অন্যান্য ইউচট্চলচট্কযাল সাচিধদসর িাজধ র্চে 
সমান  য় তা দল সবাই প্রতা অচিজাত এলাকায় িাকদত িাইদব। প্রকউ প্রতা র্াত্রাবািী বা কম সু্দর্াগ- সচবর্া সম্বচলত এলাকায় িাকদব না। তাই প্রজানচিচিক 
সাচিধদসর মূলয চনর্ধারণ করা এখন সমদয়র োবী। 

চতচন জানান,  জাচতর চপতা বঙ্গবনু্ধ প্রশখ মুচজবুর র মান সমতাচিচিক ও ববষময ীন সমাজ বযবস্থা গিার স্বপ্ন প্রেদখচেদলন। আর প্রস স্বপ্ন বাস্তবায়দন 
চনরলসিাদব কাজ করদেন প্রর্ানমন্ত্রী প্রশখ  াচসনা। সরকার প্রচতচট্ নাগচরকদের কাে প্রিদক রাজস্ব আোয় কদর। গরীবদের ট্াকা চেদয় প্রতা র্নীদের 
সাবচসচি প্রেয়ার সদর্াগ প্রনই। 

প্রমা.  তাজুল ইসলাম বদলন,  িাদলা চশক্ষা স্বাস্থযদসবাস  অন্যান্য সদর্াগ- সচবর্ার কিা বদল সবাই ঢাকায় িাকদত িায়। চবদের সকল প্রেদশর মানুষ 
প্রসদেদশর প্রমইন চসচট্দত িাদক না। আমাদের চসদ্ধান্ত চনদত  দব আমরা চক সারাদেদশর মানুষদক ঢাকায় চনদয় আসদবা চকনা।  

ঢাকা শ দর র্ানদজাট্ তীব্র আকার র্ারণ কদরদে উদল্লখ কদর চতচন বদলন,  মানুষ এবাং র্ানবা ন প্রর্ াদর বৃচদ্ধ পাদে তাদত কদর আগামী কদয়ক বেদরর 
মদর্য ঢাকা শ দর র্ানবা দনর গচত মানুদষর  াাঁট্ার গচতর প্রিদয়ও কম  দব।  

চতচন আদরা বদলন,  শুরু্ বাসাবাচিদত িাকদল  দব না। আমাদক অচিদস প্রর্দত  দব,   াসপাতাল প্রর্দত  দব,  প্রেদল- প্রমদয়দের স্কুদল চনদত  দব,  বাজাদর 
প্রর্দত  দব। িলািদলর জন্য রাস্তার বযবস্থা না প্ররদখ শুরু্ চবচডাং কদর মানুদষর আবাসদনর বযবস্থা করদল ঢাকা শ র বসবাদসর উপদর্াচগতা  ারাদব। 

মন্ত্রী বদলন,  অদট্াদমচশদনর মার্যদম সচতযকার অদিধ নাগচরক প্রসবা স চজকরদণর পাশাপাচশ স্বেতা চনচিত করা সম্ভব। অট্দমশন বযবস্থাপনায়ও চকেু 
িযাদলঞ্জ রদয়দে তদব প্রসগুদলাদক প্রমাকাদবলা করদত  দব। আমাদের সতকধ িাকদত  দব। র্ারা উদেশ্য প্রদণাচেতিাদব চসদেদম ইন্ট্ারাপ্ট করার অপদিষ্টা 
করদব তাদের চবরুদদ্ধ বযবস্থা প্রনওয়া  দব বদলও জানান চতচন। 

চসচট্ কদপধাদরশদনর উদেযাদগ রাজস্ব আোদয়র কার্ধক্রম অদট্াদমশন করার উদেযাদগর প্রসাংশা কদর স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  শুরু্ আচিধক প্রলনদেদনর 
মার্যদম করাপশন  য় না। নাগচরকদক তার প্রাপয প্রসবা প্রিদক বচিত করাও করাপশন। তাই বযাপাদর সজাগ িাকদত  দব। 

উির চসচট্ কদপধাদরশদনর প্রময়র প্রমাোঃ আচতকুল ইসলাদমর সিাপচতদে অনুষ্ঠাদন চবদশষ অচতচি চ দসদব উপচস্থত চেদলন নগর গদবষণা প্রকদের সিাপচত 
অর্যাপক নজরুল ইসলাম,  েযা প্রিিাদরশন অব বাাংলাদেশ প্রিম্বার অব কমাসধ এন্ি ইন্িাচির সিাপচত প্রমাোঃ জচসম উচেন। 

 

 
স্বাক্ষচরত/ -  

 
প্রমাোঃ  ায়োর আলী 

তিয ও জনসাংদর্াগ কমধকতধা 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

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

 
 
সম্মাচনত বাতধা সম্পােক/ চিি চরদপাট্ধার/ চস, চিচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মার্যম/ চপআইচি। 
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