
জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০০৯ উম্মবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

জশখ হাসসনা  

ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪১৬, ২৮ জুলাই ২০০৯  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

সপ্রয় সহকমীবৃন্দ,  

সোসনত উপম্মেষ্টাগণ,  

সসিববৃন্দ,  

সামসরক ও জবসামসরক কম মকতমাগণ এবং  

সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

জেলা প্রশাসকম্মের আেম্মকর এ সম্মেলম্মন আসম আপনাম্মের সবাইম্মক স্বাগত োনাসি। জেলা প্রশাসকগণ মাঠ পর্ মাম্ময় 

সরকাম্মরর প্রসতসনসধত্বকারী কম মকতমা সহম্মসম্মব োসয়ত্ব পালন কম্মর থাম্মকন। আপনাম্মের মাধ্যম্মমই সরকার তার সবসভন্ন সসদ্ধান্ত, নীসত 

ও পসরকল্পনা বাস্তবায়ন এবং েনকল্যাণ ও উন্নয়ম্মনর কাে সম্পন্ন কম্মর থাম্মক।   

মাঠ পর্ মাম্ময়র সম্মব মাচ্চ কম মকতমা সহসাম্মব আপনারাই েনগণ এবং সরকাম্মরর মম্মধ্য জসতুবন্ধন সহসাম্মব কাে কম্মর থাম্মকন।  

সপ্রয় সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

গত বছম্মরর ২৯ োনুয়াসর একটি অবাধ, স্বি এবং  সনরম্মপক্ষ সনব মািম্মনর মাধ্যম্মম সবপুল েনসমথ মন সনম্ময় বতমমান সরকার 

জেশ পসরিালনার োসয়ত্বভার গ্রহণ কম্মরম্মছ। েনগণ তাঁম্মের রায় প্রোম্মনর মাধ্যম্মম আমাম্মের উপর জর্ আস্থা ও সবশ্বাস স্থাপন কম্মরম্মছ 

তার র্থার্থ প্রসতোন আমাম্মের সেম্মত হম্মব। বতমমান সরকাম্মরর কাম্মছ েনসাধারম্মণর প্রতযাশাও অম্মনক জবসশ। পাশাপাসশ এই সবপুল 

েনসমথ মন আমাম্মের োসয়ত্ব ও কতমব্য অম্মনকগুণ বাসিম্ময় সেম্ময়ম্মছ।  

প্রসতটি রােননসতক সরকাম্মরর তার একটি সনেস্ব েশ মন ও সভশন থাম্মক। বাংলাম্মেশ আওয়ামী লীম্মগর জনতৃম্মত্ব গঠিত 

বতমমান সরকাম্মরর সকল কম মকাম্মের মূল েশ মন হম্মি এম্মেম্মশর গরীব জখম্মে খাওয়া সাধারণ মানুম্মষর ভাম্মের উন্নয়ন।  

আগামী ২০২০ সাল সব মকাম্মলর সব মম্মশ্রষ্ঠ বাঙাসল, োসতর েনক বঙ্গবন্ধু জশখ মুসেবুর রহমাম্মনর েন্ম শতবাসষ মকী। ২০২১ 

সাল আমাম্মের স্বাধীনতার সুবণ মেয়ন্তী। আমরা অঙ্গীকার কম্মরসছ ২০২১ সাম্মলর বাংলাম্মেশ হম্মব সবজ্ঞান ও প্রযুসিসনভ মর সিসেোল 

বাংলাম্মেশ। আমরা িাই, স্বাধীনতার সুবণ মেয়ন্তীম্মত বাংলাম্মেশ হম্মব একটি ক্ষুধা, োসরদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুনীসতমুি, আধুসনক, সমৃদ্ধ ও 

কল্যাণমুখী রাষ্ট্র। আমরা সামাসেক ন্যায়সবিার, আইম্মনর শাসন, মানবাসধকার ও সুশাসন প্রসতষ্ঠা করম্মত িাই। এই লক্ষযম্মক সামম্মন 

জরম্মখই আমরা সবগত সনব মািনী ইশম্মতহাম্মর সেন বেম্মলর সনে ‘সভশন ২০২১' জ াষণা কম্মরসছ।  

সিসেোল বাংলাম্মেশ গঠম্মনর পেম্মক্ষপ সহম্মসম্মব আমরা সকল মন্ত্রণালয় ও সবভাম্মগ ই-গভমম্মনন্স িালুর উম্মযাগ সনম্ময়সছ। 

পর্ মায়ক্রম্মম জেলা ও উপম্মেলা প্রশাসনম্মকও ই-গভম্মন মন্স এর আওতায় আনা হম্মব।  

মাঠ পর্ মাম্ময়র কাম্মের সমন্বয়কারী সহম্মসম্মব সরকাম্মরর কম মসূসি বাস্তবায়ম্মনর জক্ষম্মে জেলা প্রশাসকম্মের োসয়ত্ব সবম্মিম্ময় 

জবসশ। জেম্মশর েনসাধারণম্মক তাঁম্মের প্রতযাশা অনুর্ায়ী জসবা প্রোম্মনর েন্য আপনাম্মের কম্মঠার পসরশ্রম করম্মত হম্মব।     

পেবীর পাম্মশ ‘প্রশাসক' থাকম্মলও আপনাম্মের হম্মত হম্মব েনগম্মণর জসবক। একো সময় সছল র্খন সরকাসর কম মকতমারা 

সনম্মেম্মেরম্মক শাসক সহম্মসম্মব মম্মন করত। সকন্তু সমম্ময়র পসরবতমন হম্ময়ম্মছ। এখন েনগণম্মক সম্পৃি কম্মরই প্রসতটি উন্নয়ন কাে 

করম্মত হয়। আপনাম্মের দৃসষ্টভসঙ্গর পসরবতমন করম্মত হম্মব। েনগম্মণর বন্ধু হম্মত পারম্মলই আপসন আপনার োসয়ত্ব পালম্মন শতভাগ 

সফল হম্মবন।  



মম্মন রাখম্মবন, সাধারণ মানুম্মষর ট্যাম্মের পয়সায় আমার-আপনার জবতন-ভাতা হয়। কাম্মেই তাঁম্মের দুুঃখ-জবেনা, সুখ-

দুুঃম্মখর সঙ্গী আমাম্মের হম্মত হম্মব। তাঁম্মের সম্মঙ্গ সমশম্মত হম্মব, কথা বলম্মত হম্মব, তাঁম্মের সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পমম্মক োনম্মত হম্মব। 

আপনারা মাঠ পর্ মায় জথম্মক েনগম্মণর কথা জেম্মন সরকাম্মরর উচ্চ পর্ মাম্ময় োনাম্মল, আমরা জস অনুর্ায়ী ব্যবস্থা সনম্মত পারব।  

সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

আমাম্মের সরকার িায়, একটি জেকসই গণতন্ত্র, জর্খাম্মন েনগম্মণর সাব মম্মভৌম ইিার প্রসতফলন থাকম্মব। গণতাসন্ত্রক রাম্মষ্ট্রর 

পূব মশতম হম্মি সুশাসন প্রসতষ্ঠা। জস কারম্মণই আমরা স্বিতা ও েবাবসেসহতাম্মক প্রশাসন পসরিালনার মূলনীসত সহসাম্মব গ্রহণ কম্মরসছ।   

আমরা োসয়ত্ব গ্রহম্মণর পর দ্র্ব্যমূম্মল্যর ঊর্ধ্মগসত সনয়ন্ত্রম্মণ বাসত্মব পেম্মক্ষপ গ্রহণ কম্মরসছ। এর সুফল েনগণ জপম্মত শুরু 

কম্মরম্মছন। ইম্মতামম্মধ্য জভােয জতল, িাল, আো, ময়ো, জেঁয়ােসহ সনতযপ্রম্ময়ােনীয় পম্মের মূল্য কম্মম এম্মসম্মছ। দ্র্ব্যমূল্য বৃসদ্ধ 

সনয়ন্ত্রম্মণ সনয়সমত বাোর মসনেসরং-এর কার্ মক্রম গ্রহম্মণর েন্য আসম জেলা প্রশাসকম্মের অনুম্মরাধ োনাসি।  

সীসমত ও স্বল্প আম্ময়র জলাকম্মের সুসবধাম্মথ ম আমরা ওএমএস-এর মাধ্যম্মম জখালাবাোম্মর কম মূম্মল্য িাল সবসক্রর উম্মযাগ 

সনম্ময়সছ। জেম্মশর দুস্থ ও েসরদ্র্ েনগম্মণর সুসবধাম্মথ ম সভসেসি ও সভসেএফ কম মসূসি িলমান রম্ময়ম্মছ। এ কম মসূসির সুফল র্াম্মত েসরদ্র্ 

মানুষ পায় তা সনসিত করার োসয়ত্ব আপনাম্মের। বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মসহলা ও সবধবা ভাতা ও মুসিম্মর্াদ্ধা ভাতা গ্রহম্মণর সময় মানুষ 

র্াম্মত হয়রাসনর সশকার না হয় তা কম্মঠারভাম্মব লক্ষয রাখম্মবন।  

কৃসষ উৎপােন বৃসদ্ধর েন্য আমরা োসয়ত্ব গ্রহম্মণর পরপরই নন-ইউসরয়া সাম্মরর োম অম্মধ মম্মক নাসমম্ময় এম্মনসছ। সিম্মেল ও 

জকম্মরাসসম্মনর োম কমাম্মনা হম্ময়ম্মছ । এছািা, উন্নত বীে সরবরাহ, জসি মওসুম্মম জসি সুসবধার েন্য গ্রামাঞ্চলম্মক সবদুযৎ-এর 

জলািম্মশসিং-এর আওতামুি করার ব্যবস্থা জনওয়া হম্ময়সছল। এর সুফল আমরা ইম্মতামম্মধ্যই জপম্ময়সছ। গত জবাম্মরা মওসুম্মম আমরা 

বাম্পার ফলন জপম্ময়সছ।    

েলবায়ুর পসরবতমনেসনত কারম্মণ এ বছর বষ মা মওসুম্মম পর্ মাপ্ত বৃসষ্ট হম্মি না। আপনারা োম্মনন, এখন আমন ধাম্মনর িারা 

জরাপম্মনর সময়। সকন্তু েসমম্মত পাসন না থাকায় কৃষক আমন িারা জরাপন করম্মত পারম্মছ না। আমরা সসদ্ধান্ত সনম্ময়সছ সবনা খরম্মি 

আমন জক্ষম্মত জসি সুসবধার ব্যবস্থা করা হম্মব। এ েন্য মাঠ পর্ মাম্ময় আপনাম্মের কার্ মকর পেম্মক্ষপ সনম্মত হম্মব। জর্ োকা ভতুমসক 

জেওয়া হম্মব, তার জর্ন জকানভাম্মবই অপিয় না হয়। প্রকৃত উপকারম্মভাগীরা র্াম্মত জস োকা পায়।   

সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

সরকাম্মরর প্রসতসনসধ হম্ময় আপনাম্মের মাঠ পর্ মাম্ময় সকল উন্নয়ন কম মকাম্মের সমন্বয়কারীর ভূসমকা পালন করম্মত হয়। 

সকল সনম মাণ কাম্মের মান সনসিতকরণ, সশক্ষা, স্বাস্থয ও পসরবার পসরকল্পনা, কৃসষ, েনস্বাস্থয, পল্লী উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার প্রসতষ্ঠানসমূহ কতৃমক গৃহীত প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাম্মব বাস্তবায়ম্মন সাসব মক সহম্মর্াসগতা করম্মত হম্মব।  

সরকাম্মরর সাসব মক কম মকাম্মের সুসমন্বম্ময়র মাধ্যম্মমই সাফল্য লাভ করা সম্ভব। সমন্বয় কার্ মক্রম সম্পােম্মন জকানরকম 

প্রসতবন্ধকতা থাকম্মল তা দূর করার েন্য মসন্ত্রপসরষে সবভাগসহ অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়ম্মক সনম্মে মশ সেসি।  

জেলা প্রশাসকগণম্মক তাঁম্মের আওতাধীন সকল সরকাসর অসফস, সশক্ষা প্রসতষ্ঠান, উন্নয়ন প্রকল্প সনয়সমত পসরেশ মন করম্মত 

হম্মব। এম্মত কম্মর স্থানীয় পর্ মাম্ময় কাম্মের গসতশীলতা ও েবাবসেসহতা বৃসদ্ধ পাম্মব।  

কাম্মলক্টর সহম্মসম্মব জেলা প্রশাসকম্মের ভূসম ব্যবস্থাপনায় স্বিতা, েবাবসেসহতা ও গসতশীলতা আনম্মত হম্মব। সরকাসর খাস 

েসম, অসপ মত সম্পসি, অসধগ্রহণকৃত সম্পসি, পসরতযি সম্পসির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সনসিত করম্মত হম্মব। অ-ব্যবস্থাপনার কারম্মণ 

মফস্বম্মল েসমেমা সংক্রান্ত ঝগিা-সববাে সবম্মিম্ময় জবসশ হম্ময় থাম্মক। এ সবষম্ময় আপনাম্মের এবং আপনাম্মের সহকমীম্মের আরও 

র্ত্নবান হম্মত হম্মব। সাধারণ মানুষ র্াম্মত অর্থা হয়রাসনর সশকার না হয়, মামলা-জমাকদ্দমায় েসিম্ময় পম্মি সব মসান্ত না হয় জসসেম্মক 

নের রাখম্মত হম্মব।  

ববসশ্বক উষ্ণতা বৃসদ্ধর ফম্মল আমরা আে পসরম্মবশগত সবপর্ মম্ময়র মুম্মখামুসখ হম্ময়সছ। পাশাপাসশ আমাম্মের নেী-নালা, 

খালসবল, প্রাকৃসতক েলাভূসম ভূসমেসুযম্মের েখম্মল িম্মল জগম্মছ বা র্াম্মি। ইম্মতামম্মধ্যই আপনারা জেম্মখম্মছন, ঢাকার আম্মশপাম্মশর 

নেীগুম্মলাম্মক েখলমুি করার কম্মঠার পেম্মক্ষপ আমরা গ্রহণ কম্মরসছ। অতীম্মত কী হম্ময়ম্মছ আসম জসসেম্মক র্াব না , সকন্তু আসম 

আপনাম্মের কম্মঠার সনম্মে মশ সেসি আমাম্মের শাসনামম্মল জকউ র্াম্মত অনবধভাম্মব সরকাসর েসম, নেী-খাল-সবল েলাভূসম েখল করম্মত 

না পাম্মর জসসেম্মক আপনারা সোগ দৃসষ্ট সেম্মবন।  



পসরম্মবশ সবপর্ ময় জরাম্মধ েনগণম্মক সম্মিতন করম্মত জবসশ কম্মর গাছ লাগাম্মনার পেম্মক্ষপ সনন।  র্থার্থ সনয়ম না জমম্মন 

ইম্মের ভাো বতসর বন্ধ করা, নেী জথম্মক অনবধভাম্মব বাসল বা মাটি উম্মিালন ইতযাসে বন্ধ করম্মত র্থার্থ পেম্মক্ষপ সনন। এম্মক্ষম্মে 

প্রিসলত আইম্মনর বাস্তবায়ম্মন আপনাম্মের আরও কম্মঠার হম্মত হম্মব। আইম্মনর  ােসত থাকম্মল বলুন, আমরা আরও কম্মঠার আইন 

বতসর ক'রব।  

ভরাে হম্ময় র্াওয়া খাল-সবল, েলাশয় সম্ভাব্য জক্ষম্মে পুনুঃখনন কম্মর জনৌ-িলািল, মৎস্য িাষ ও  জসম্মির সুসবধা সৃসষ্ট 

করম্মত প্রম্ময়ােনীয় পেম্মক্ষপ জনওয়ার েন্য আসম আপনাম্মের সনম্মে মশ সেসি।  

আপনারা োম্মনন, েসঙ্গবাে আমাম্মের জেম্মশর আইন-শৃঙ্খলার জক্ষম্মে জনসতবািক ভূসমকা জফম্মলম্মছ। েঙ্গী সংগঠম্মনর 

অপতৎপরতা জরাম্মধর েন্য জেলা আইন-শৃঙ্খলা কসমটিগুম্মলাম্মক কার্ মকর পেম্মক্ষপ গ্রহণ করম্মত হম্মব। সনয়সমত মাসসক সভা কম্মর 

আইন-শৃঙ্খলা পসরসস্থসত মসনেসরং জোরোর করম্মত হম্মব। সংসিষ্ট সকল সবভাম্মগর কার্ মক্রম সমন্বম্ময়র ব্যবস্থা অব্যাহত রাখম্মত হম্মব।  

আমাম্মের সরকার স্থানীয় সরকার কাঠাম্মমাম্মক শসিশালী করম্মত িায়। েী মসেন পর সনব মাসিত েনপ্রসতসনসধম্মের সমন্বম্ময় 

উপম্মেলা পসরষে কাে শুরু কম্মরম্মছ। সংসম্মে উপম্মেলা পসরষে আইন পাম্মশর প্রসক্রয়াধীন রম্ময়ম্মছ। উপম্মেলা পসরষে জর্ন জেম্মশর 

আপামর েনসাধারম্মণর কল্যাম্মণ কাম্মে আসম্মত পাম্মর জস সবষম্ময় সাসব মক সহম্মর্াসগতা প্রোন করম্মত হম্মব।  

সপ্রয় কম মকতমাবৃন্দ,   

েনপ্রশাসম্মন সনম্ময়াসেত কম মকতমাবৃন্দ ন্যায়সবিার প্রসতষ্ঠায় র্াম্মত কার্ মকর অবোন রাখম্মত পাম্মরন জস সবষম্ময় পেম্মক্ষপ 

জনওয়া হম্মব। আমরা সবশ্বাস কসর, েনকল্যাম্মণর েন্য শসিশালী সুদৃঢ় প্রশাসন অপসরহার্ ম। সবিার সবভাগ পৃথকীকরম্মণর ফম্মল মাঠ 

প্রশাসম্মন র্াম্মত ভারসাম্যহীনতার সৃসষ্ট না হয় জস সবষম্ময় সরকার ওয়াসকবহাল। ইম্মতামম্মধ্য জফৌেোরী কার্ মসবসধ, ১৯৯৮ আংসশক 

সংম্মশাসধত হম্ময়ম্মছ এবং জমাবাইল জকাে ম আইন প্রণয়ম্মনর কােও অম্মনক দূর এসগম্ময় জগম্মছ। মাঠ প্রশাসম্মন কম মরত কম মকতমাম্মের 

সুষ্ঠুভাম্মব োসয়ত্ব পালম্মনর জক্ষম্মে প্রম্ময়ােনীয় আইনী সহায়তা প্রোম্মনর জক্ষম্মেও সরকার ওয়াসকবহাল আম্মছ।  

জপশাগত োসয়ত্ব পালম্মন আপনাম্মের জর্ সকল সমস্যার মুম্মখামুসখ হম্মত হয় তা দূর করার েন্য আমাম্মের সরকার অতযন্ত 

আন্তসরক। আপনারা র্াম্মত প্রভাবমুি হম্ময় কাে করম্মত পাম্মরন, তার ব্যবস্থা আমরা সনসি।  

সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

েনগণম্মক জসবা জেওয়া প্রোতম্মন্ত্রর প্রসতটি কম মিাসরর সাংসবধাসনক োসয়ত্ব। েনপ্রশাসম্মন স্বিতা, েবাবসেসহতা, েক্ষতা ও 

জপশাোসরত্ব অেমম্মন আপনাম্মের প্রম্মিষ্টা অব্যাহত রাখম্মত হম্মব। ব্যসিগত সততার মান বািাম্মত হম্মব। জর্ােতাম্মক আরও শাসণত 

করম্মত হম্মব। আমরা িাই না, সাধারণ মানুষ বছম্মরর পর বছর ধম্মর েসরদ্র্ থাকুক। আপনাম্মের লক্ষয হম্মব জেশ জথম্মক ক্ষুধা , োসরদ্র্য 

দূর করা। সুশাসন কাম্ময়ম করা।  

অসপ মত োসয়ত্ব পালম্মন আপনারা শতভাগ সফল জহান এই আশাবাে ব্যি কম্মর আসম জেলা প্রশাসক সম্মেলন¾২০০৯-এর 

শুভ উম্মবাধন জ াষণা করসছ। আপনাম্মের সবাইম্মক ধন্যবাে।       

জখাো হাম্মফে।  

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাম্মেশ সিরেীবী জহাক।  

 


