
বিবিএি প্রশািন একাডেবি 

শাহিাগ, ঢাকা 

www.bcsadminacademy.gov.bd 

 

প্রপ্রি বিবিজ 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ডন িিস্যা ও তাি প্রবতকাডিি উপায় শীর্ ষক প্রিবিনাি  

িাাংিাডেশ বিবিি িাবি ষি প্রশািন একাডেবিডত “বিবিএি প্রশািন একাডেবি িক্ষিতা বৃবিকিণ” প্রকডল্পি 

আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ডন িিস্যা ও তাি প্রবতকাডিি উপায় শীর্ ষক এক প্রিবিনাি অনুবিত হডয়ডে। ১৪ 

প্রিডেম্বি বৃহস্পবতিাি িকাি ১০ ঘটিকায় এ প্রিবিনাডি প্রধান অবতবি বহডিডি উপবিত বেডিন গণপ্রজাতন্ত্রী   

িাাংিাডেশ িিকাডিি জনপ্রশািন িন্ত্রণািডয়ি িাননীয় প্রবতিন্ত্রী ইিিাত আিা িাডেক এিবপ।    

িাবর্ ষক উন্নয়ন কি ষসূবি (এবেবপ) িিকাডিি একটি গুরুত্বপূণ ষ স্বল্পডিয়াবে উন্নয়ন পবিকল্পনা। িিকাডিি 

ম্যাডেটডক িাস্তডি রূপান্তবিত কিাি অন্যতি উপায় িা িাধ্যি হি এ িাবর্ ষক উন্নয়ন কি ষসূবি। প্রেডশি িীবিত 

িম্পডেি িিয়ানুগ ও িডি ষাচ্চ ব্যিহাডিি িাধ্যডি উন্নয়ন প্রকডল্পি িফি িাস্তিায়ন কিডত হয়।  

প্রিবিনাডিি প্রধান অবতবি িাননীয় প্রবতিন্ত্রী ইিিাত আিা িাডেক িাবর্ ষক উন্নয়ন কি ষসূবিি িফি িাস্তিায়ডনি 

উপি অবধক গুরুত্ব আরুপ কডিন। বতবন িাবর্ ষক উন্নয়ন কি ষসূবি িাস্তিায়ডন প্রকান অন্তিায় প্রেন পবিিবক্ষত না 

হয় প্রিবেডক িতকষ িাকাি জন্য িিাইডক অনুডিাধ কডিন। জনগডণি িাবহোডক িাস্তডি রূপোডনি জন্য 

িিকাডিি গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন কিা জটিি ও কঠিন হডিও অিম্ভি নয়।  প্রেডশি িািবিক উন্নয়ডনি 

বিডিিনায়  আিাডেি হাডত অন্য প্রকান বিকপ্ল প্রনই।  আিাডেি িি ষশবি বনডয়াগ কডি ২০২১ িাডিি িডধ্য িধ্য 

আডয়ি প্রেশ এিাং ২০৪১ িাডিি িডধ্য উন্নত িাাংিাডেশ গড়াি স্বপ্নডক িাস্তডি রূপোন কিডত হডি। আি প্রি 

িক্ষযপূিডণ উন্নয়ন প্রকডল্পি েিােি িাস্তিায়নই একিাত্র উপায়।  

 বিবিএি প্রশািন একাডেবিডক এ জনগুরুত্বপূণ ষ ও উন্নয়ন িািনা প্রািবিক প্রিবিনাডিি আডয়াজডনি জন্য 

প্রধান অবতবি আন্তবিক ধন্যিাে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কডিন।  

এ প্রিবিনাডি িিাপবতত্ব কডিডেন বিবিএি প্রশািন একাডেবিি প্রি্টরি ও িাাংিাডেশ িিকাডিি িবিি জনাি 

প্রিাোঃ আডনায়ারুি ইিিাি বিকাোি এনবেবি। 
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Press Release 

Seminar on  

 “Implementation of Development Projects: Challenges and Mitigation” 

The Seminar on “Implementation of Development Projects: Challenges and 

Mitigation” held in Bangladesh Civil Service Administration Academy. 

Honorable Minister of State, Ministry of Public Administration Ismat Ara 

Sadique MP graced the seminar as the Chief Guest on September 14, Thursday 

at 10.30 am.  

Annual development programme (ADP) is the key mechanism to translate 

government’s mandate to reality. GoB wants to develop its infrastructure, create 

vibrant economic activities, employment generation, transform the country from 

manual to electronic service, and many more things to satisfy people’s need. 

Government undertakes development projects to materialize those desires. Due 

to the poor implementation of the ADP, Government  has not been able to reach 

to its expected level of development. Also, the people are deprived of getting 

benefits of public spending. 

Honorable Minister of State Ismat Ara Sadique MP delivered a speech towards 

the participants of the seminar. You all will agree that there might be 

complexity and difficulty in the implementation stage, but it is not impossible to 

fix or mitigate these challenges. We have no other choice than dealing with it, 

because we want to achieve our targets of vision 2021 and 2041. We must put 

our highest efforts to make this happen.   

The seminar was chaired by the Rector of the Academy, Secretary of the 

Government Mr. Md Anwarul Islam Sikder, ndc.  


