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সহকমীবৃন্দ, 

সসিববৃন্দ, 

সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকগণ, 

উপসিত অন্যান্য কম যকতযা ও ধিসধবৃন্দ।  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৬-এর শুভ উম্মবাধন উপলম্মে আম্ময়াসেত অনুষ্ঠাম্মন উপসিত সবাইম্মক আন্তসরক শুম্মভচ্ছা 

োনাসচ্ছ। 

আসম গভীর শ্রদ্ধা োনাসচ্ছ সব যকাম্মলর সব যম্মশ্রষ্ঠ বাঙাসল, োসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জশখ মুসেবুর রহমাম্মনর প্রসত। শ্রদ্ধা 

োনাসচ্ছ োতীয় িার জনতা, মুসিযুম্মদ্ধর ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ সনর্ যাসতত মা-জবানম্মক। যুদ্ধাহত মুসিম্মর্াদ্ধা এবং শহীদ 

পসরবাম্মরর সদস্যম্মদর প্রসত গভীর সমম্মবদনা োনাসচ্ছ। বীর মুসিম্মর্াদ্ধার প্রসত সালাম। স্মরণ করসি পঁিাত্তম্মরর ১৫ আগম্মে 

শাহাদাতবরণকারী বঙ্গবন্ধুর স্বেন ও অন্যান্য শহীদম্মক। 

প্রসত বিম্মরর মত এবারও জেলা প্রশাসক সম্মেলম্মনর আম্ময়ােন করা হম্ময়ম্মি। এ সম্মেলম্মন জকম্মের সম্মঙ্গ মাঠপর্ যাম্ময়র 

কম যকতযাম্মদর সরাসসর মতসবসনমম্ময়র ধিম্মর্াগ সৃসি হয়। র্থার্থ সসদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জসগুসলর বাস্তবায়ম্মনর েন্য এটি খুবই 

গুরুত্বপূণ য।  

তৃণমূল পর্ যাম্ময় সরকাম্মরর নীসত ও কম যসূসি বাস্তবায়ম্মনর সমস্যা এবং তা সমাধাম্মনর পন্থা ও জকৌশল সনধ যারম্মণ এ 

সম্মেলন কার্ যকর ভূসমকা পালন কম্মর। 

সরকাম্মরর কার্ যক্রম বাস্তবায়ম্মনর জেম্মে জেলা প্রশাসকগণ একসদম্মক জর্মন নতুন নতুন িযাম্মলম্মের সেুখীন হম্মচ্ছন, 

জতমসন কাম্মের নবতর পসরম্মবশ সৃসি এবং নতুন কম যম্মকৌশল উদ্ভাবম্মনর মাধ্যম্মম তাঁরা সাফম্মের সম্মঙ্গ এসব িযাম্মলে 

জমাকাসবলা করম্মিন।  

মাঠপর্ যাম্ময় সরকাম্মরর নীসত, জকৌশল ও কম যসূসি বাস্তবায়ম্মন এবং নাগসরক েীবম্মনর সাসব যক মান উন্নয়ম্মন েনগণ ও 

সরকাম্মরর মম্মধ্য জসতুবন্ধ সহসাম্মব জেলা প্রশাসকগণ এক অনন্য ভূসমকা পালন করম্মিন।  

সপ্রয় সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ, 

আমরা এক সবম্মশষ সমম্ময় এখাম্মন সমসলত হম্ময়সি। একদল ধম যান্ধ ইসলাম্মমর নাম্মম সন্ত্রাসী কম যকাম্মের মাধ্যম্মম মানুষ 

হতযায় জমম্মত উম্মঠম্মি।  

আপনারা োম্মনন, সবগত জবশ সকছুসদন র্াবত সবসচ্ছন্নভাম্মব সন্ত্রাসীরা জদম্মশর সবসভন্ন িাম্মন সনরীহ মানুষম্মক কুসপম্ময় 

হতযা কম্মর আসসিল।  

আমাম্মদর আইন-শৃঙ্খলা বাসহনী র্খন এসব ঘটনায় দায়ী ব্যসিম্মদর শনাি কম্মর আইম্মনর আওতায় আনার কাম্মে 

ব্যস্ত, ঠিক তখনই গত ১লা জুলাই রােধানীর গুলশাম্মন হসল আটি যোন জরম্মস্তারায় একদল সন্ত্রাসী সশস্ত্র হামলা িাসলম্ময় ১৬েন 

সবম্মদসশসহ ২০েন মানুষম্মক নৃশংসভাম্মব হতযা কম্মর।  

আমাম্মদর আইন-শৃঙ্খলা বাসহনী দ্রুত ব্যবিা জনয়। তাঁরা জগাটা এলাকা সঘম্মর জফম্মল। ফম্মল সন্ত্রাসীরা হতযাকাে ঘটিম্ময় 

পাসলম্ময় জর্ম্মত পাম্মরসন। এ সময় আমাম্মদর দু’েন পুসলশ কম যকতযাও সনহত হন। 



 

পরসদন জভাম্মর আমাম্মদর জসনাবাসহনী, সবমানবাসহনী, জনৌবাসহনী, পুসলশ, র যাব, সবসেসবসহ অন্যান্য বাসহনীর সমন্বম্ময় 

‘অপাম্মরশন থাোর জবাল্ট’ পসরিালনা করা হয়। মাে ১২-১৩ সমসনম্মটর মম্মধ্যই সন্ত্রাসীম্মদর পরাস্ত কম্মর ২েন সবম্মদসশসহ 

১৩েনম্মক অেত অবিায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। 

এই দুুঃখেনক ঘটনার জরশ কাটম্মত না কাটম্মতই ৭ই জুলাই ঈম্মদর সদন সকম্মশারগম্মের জশালাসকয়ার ঈদগাহ ময়দাম্মন 

হামলার জিিা কম্মর সন্ত্রাসীরা। 

ঈদগাহ ময়দাম্মনর প্রায় ১ সকম্মলাসমটার দূম্মর আইন-শৃঙ্খলা বাসহনীর সদস্যম্মদর বাধার মুম্মখ সন্ত্রাসীরা তাঁম্মদর উপর 

সশস্ত্র হামলা িালায়। এম্মত দু’েন পুসলশসহ একেন গৃহবধু সনহত হন।  

আসম সন্ত্রাসীম্মদর  হামলায় সনহত সকম্মলর আত্মার মাগসফরাত এবং শাসন্ত কামনা করসি। 

রমোন মাস পসবে মাস, সংর্ম্মমর মাস। এ মাম্মস মুসলমানগণ জরাো রাম্মখন, তারাসব নামাে আদায় কম্মরন। জরাো 

জশম্মষ ঈম্মদর খুসশ সনম্ময়ই সবাই ঈদ উদর্াপন কম্মরন। জসই জরাোর মাম্মস, এশা এবং তারাসব এবং ঈম্মদর নামাম্মের সময় 

হামলা কম্মর মানুষ খুন করা হ’ল। 

ইসলাম শাসন্তর ধম য। মানুষ খুন করা ইসলাম সমথ যন কম্মর না। ইসলাম ধম্মম যর নাম্মম র্ারা এ ধরম্মণর কম যকাে কম্মর 

তারা প্রকৃতপম্মে আমাম্মদর পসবে ধম য ইসলামম্মক কলুসষত কম্মর। এরা ইসলাম্মমর বন্ধু নয়, শত্রু। 

বাঙাসলর হাোর বিম্মরর অসাম্প্রদাসয়ক, সহনশীল, অসতসথপরায়ণ ভাবমূসতয আে হুমসকর সেুখীন। সবম্মদশীরা 

বাংলাম্মদম্মশ এম্মসম্মিন আমাম্মদর উন্নয়ম্মন সহম্মর্াসগতা করম্মত। তাঁম্মদর এখাম্মন এম্মস েীবন সদম্মত হল।  

আসম ইম্মতামম্মধ্যই সভসিও কনফাসরসসং-এর মাধ্যম্মম আপনাম্মদর সম্মঙ্গ মত সবসনময় কম্মরসি এবং সকছু সনম্মদ যশনা 

সদম্ময়সি। 

আমরা একটা ক্রাসন্তকাল পার করসি। শুধু বাংলাম্মদশ নয়, জগাটা সবশ্বই আে সন্ত্রাসী কম যকাম্মের সশকার। অসত 

সম্প্রসত ফ্রাম্মস সন্ত্রাসী হামলায় প্রায় ৯০ েম্মনর মত মানুষ সনহত হম্ময়ম্মিন। গত কম্ময়কসদম্মন োম যাসনম্মত অন্তত সতনটি সন্ত্রাসী 

হামলার ঘটনা ঘম্মটম্মি। জসখাম্মন একটি ঘটনায় ১০ েন সনহত হওয়ার খবর পাওয়া জগম্মি। জগাটা সবশ্ব আে সন্ত্রাম্মসর সবরুম্মদ্ধ 

জসাচ্চার। 

সকন্তু আমাম্মদর সমস্যা আমাম্মদর সনম্মেম্মদই সমাধান করম্মত হম্মব। জমধা-মনন, সাহসসকতায় এবং বীরম্মত্ব আমরা 

জকান অংম্মশ কম নই। আমরা অম্মনক কঠিন সঙ্কট জমাকাসবলা কম্মর আে সামম্মন এসগম্ময় র্াসচ্ছ।   

আপনারা র্াঁরা মাঠ প্রশাসম্মন কাে কম্মরন, আপনাম্মদর দাসয়ত্ব অম্মনক জবসশ। আপনাম্মদর সম্মব যাচ্চ জমধা, বুসদ্ধ, শসি 

সদম্ময় সন্ত্রাসীম্মদর রুখম্মত হম্মব। 

সবম্মিম্ময় বড় কথা, এই সমস্যা একক প্রশাসসনক প্রম্মিিায় জমাকাসবলা করা সম্ভব নয়। এটা সসেসলতভাম্মব সমাধান 

করম্মত হম্মব। েনগণম্মক সম্মঙ্গ সনম্ময় করম্মত হম্মব। মানুম্মষর মম্মধ্য সম্মিতনতা বৃসদ্ধ করম্মত হম্মব। 

িানীয় েনপ্রসতসনসধ, স্কুল-কম্মলে-মাদ্রাসার সশেক, মসসেম্মদর ইমাম, গ্রাম্মমর মুরুসি, জনতৃিানীয় ব্যবসায়ী, নারী 

সংগঠক, আনসার-সভসিসপ, গ্রাম পুসলশ, এনসেও কমীসহ সমাম্মের সবাইম্মক সম্পৃি করম্মত হম্মব।  

গ্রামাঞ্চম্মল এ কােটি করা সহে হম্মব। সকন্তু শহম্মর সবম্মশষ কম্মর বড় শহম্মর খাসনকটা েটিল হম্মত পাম্মর। সকন্তু 

েনগণম্মক উবুদ্ধ করম্মত পারম্মল জকান কােই কঠিন নয়।  

এখন পর্ যন্ত র্া োনা জগম্মি, তাম্মত জদখা র্াম্মচ্ছ হামলাকারীরা সবশ্বসবদ্যালম্ময়র, মাদ্রাসার জকামলমসত যুবক জিম্মল। 

এম্মদরম্মক কারা এই ধ্বংম্মসর পম্মথ সনম্ময় র্াম্মচ্ছ? কারা এম্মদর ব্যবহার করম্মি? কারা এম্মদর মদদ সদম্মচ্ছ? এম্মদর কারা 

অস্ত্র সদম্মচ্ছ, প্রসশেণ সদম্মচ্ছ?  

একাত্তম্মরর পরাসেত শসি র্ারা এখনও বাংলাম্মদম্মশর অসস্বত্বম্মক জমম্মন সনম্মত পাম্মরসন, তাম্মদর মদদ, উস্কাসন এবং 

আসথ যক সহায়তায় এসব কম যকাে সংঘটিত হম্মচ্ছ। জকামলমসত িাে-িােীম্মদর সবপম্মথ জঠম্মল সদম্মচ্ছ। এসব মদদ-দাতাম্মদর 

আমাম্মদর খু ুঁম্মে জবর করম্মত হম্মব। 

আেম্মক র্ারা এসব হতযাকাে ঘটাম্মচ্ছ তাম্মদর উম্মেশ্য একটাই। আর তা হ’ল বাংলাম্মদম্মশর অগ্রর্াোম্মক ব্যাহত করা। 

বাংলাম্মদশ সবম্মশ্বর বুম্মক মাথািাড়া সদম্ময় উঠুক, স্বাবলম্বী জহাক - এটা তারা িায় না। আমরা র্খন স্বাধীনতা সবম্মরাধী, 

যুদ্ধাপরাধীম্মদর সবিার কাে এসগম্ময় সনসচ্ছ তখনই এই ধরম্মণর উৎপাত শুরু হম্ময়ম্মি।  

২০১৩-১৪ সাল জথম্মক তারা মানুষ হতযা শুরু কম্মরম্মি। মানুষ পুসড়ম্ময় জমম্মরম্মি। আমাম্মদর ভয় জপম্মল িলম্মব না। আসম 

ভয় পাই না। ২০০৪ সাম্মল ২১ আগে আমার উপর জগ্রম্মনি হামলা করা হম্ময়সিল। আমার দম্মলর ২২ জনতা-কমী জসসদন প্রাণ 



 

সদম্ময়সিম্মলন। তার আম্মগও অন্তত ১৮ বার হামলা কম্মর আমাম্মক হতযার জিিা করা হয়। জগাপালগম্মে আমার েনসভািম্মল ৭৬ 

জকসের জবামা পুম্মত রাখা হম্ময়সিল। আমাম্মদর প্রািন মন্ত্রী শাহ এএমএস সকবসরয়াম্মক জগ্রম্মনি হামলায় হতযা করা হয়। 

আহসানউল্লাহ মাোরম্মক হতযা করা হয়। 

র্ম্মশাম্মর উদীসির অনুষ্ঠান, রমনার বটমূম্মল ১লা ববশাম্মখর অনুষ্ঠান, সসম্মলম্মট হর্রত শাহোলাম্মলর মাোম্মর তৎকালীন 

সিটিশ হাইকসমশনার আম্মনায়ার জিৌধুসরর উপর হামলা - এসব একইসূম্মে গাঁথা। ২০০৫ সাম্মল সারাম্মদম্মশ একম্মর্াম্মগ ৫০০ িাম্মন 

জবামা হামলা করা হয়। 

আমরা ইম্মতামম্মধ্যই পাড়ায়, মহল্লায়, ইউসনয়ন, উপম্মেলা, জেলা পর্ যাম্ময় েসঙ্গবাদ সবম্মরাধী কসমটি গঠম্মনর সনম্মদ যশ 

সদম্ময়সি। ইম্মতামম্মধ্যই সারাম্মদম্মশ কসমটি গঠন হম্ময়ম্মি।  

েনগণম্মক সম্মিতন করার কম যসূসি গ্রহণ কম্মর তাঁম্মদর সম্মিতন করুন। সামাসেক প্রসতম্মরাধ গম্মড় তুলুন। অসভভাবকম্মদর 

প্রসত আহবান আপনার জিম্মলম্মমম্ময়র সঠিক সদক-সনম্মদ যশনা সদন। তারা র্াম্মত জকানভাম্মবই সবপম্মথ না র্ায়। 

একাত্তম্মর োসতর সপতার আহ্বাম্মন সাড়া সদম্ময় সমগ্র বাঙাসল োসত মুসিযুম্মদ্ধ ঝাঁসপম্ময় পম্মড় সবেয় সিসনম্ময় এম্মনম্মি। 

েসঙ্গ-সন্ত্রাস সবম্মরাধী িাম্মক মানুষ আবার একসেত হম্ময়ম্মি।  

সপ্রয় সবভাগীয় কসমশনার এবং জেলা প্রশাসকবৃন্দ, 

বাংলাম্মদশ আে সবম্মেম্মে এসগম্ময় র্াম্মচ্ছ। বাংলাম্মদশ আে সবম্মশ্ব উন্নয়ম্মনর জরাল মম্মিল। িলসত অথ যবিম্মর আমরা ৩ 

লাখ ৪০ হাোর জকাটিরও জবসশ টাকার বাম্মেট জঘাষণা কম্মরসি। গত অথ যবিম্মর ৭.০৫ শতাংশ হাম্মর প্রবৃসদ্ধ অসেযত হম্ময়ম্মি। আে 

সবদুযম্মতর জলািম্মশসিং জনই। মানুষ মম্মধ্য হাহাকার জনই। খাদ্য-উৎপাদম্মন আমরা স্বয়ং-সম্পূণ যতা অেযন কম্মরসি। দসরদ্র অসহায় 

মানুম্মষর েন্য আমরা সামাসেক সনরাপত্তা জবিনী সম্প্রসাসরত কম্মরসি।   

উন্নয়ম্মনর ধিফল েনগম্মণর কাম্মি জপৌুঁম্মি সদম্মত হম্মব। মধ্যস্বত্বম্মভাগীরা র্াম্মত দসরদ্র মানুম্মষর প্রাপ্য ধিসবধা জকম্মড় সনম্মত 

না পাম্মর জসসদম্মক আপনাম্মদর নের রাখম্মত হম্মব।  

পুরাম্মনা ধ্যান-ধারণা জথম্মক জবর হম্ময় আধিন।  মানুম্মষর েন্য প্রশাসন, প্রশাসম্মনর েন্য মানুষ নয়। আপনাম্মদর মানুম্মষর 

কাম্মি জর্ম্মত হম্মব। জকউ র্াম্মত সবমুখ হম্ময় সফম্মর না র্ায়, জসসদম্মক আপনাম্মদর সোগ দৃসি রাখম্মত হম্মব। প্রসতসদন সাধারণ 

মানুম্মষর েন্য একটা সময় কম্মর তাম্মদর অসভম্মর্াগ-িাসহদা শুনুন।  

মানুম্মষর সম্মঙ্গ সমশুন, িানীয় সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পম্মকয োনুন এবং জসগুসল জকেম্মক োনান। আপনাম্মদর সঠিক 

তম্মের সভসত্তম্মতই উন্নয়ন পসরকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 

জেলা পর্ যাম্ময় অম্মনক সময় কম যকতযাম্মদর মম্মধ্য েমতার বন্দ্ব জদখা র্ায়। এম্মত কাম্মের সবঘ্ন ঘম্মট। আসম বসল বন্দ্ব নয়, 

র্াঁর র্াঁর সোন তাঁম্মক সদম্ময় কাম্মের সমন্বয় করুন। জেলা পর্ যাম্ময় আপনারা সরকাম্মরর প্রসতসনসধ। সরকাম্মরর পে জথম্মক 

েনগম্মণর ভাম্মলামন্দ জদখভাম্মলর দাসয়ত্ব আপনাম্মদর। এ সবষম্ময় জকানরকম গাসফলসত সহয করা হম্মব না।  

 জেলা প্রশাসক সহম্মসম্মব আপনাম্মদর বহুসবধ কাম্মের মম্মধ্য সকছু সবষম্ময়র প্রসত আসম সবম্মশষভাম্মব লেয রাখার েন্য 

আহ্বান োনাসচ্ছ: 

(1) সরকাসর জসবা গ্রহম্মণ সাধারণ মানুষ র্াম্মত জকানভাম্মবই হয়রাসন বা বঞ্চনার সশকার না হন, জসসদম্মক লেয রাখম্মত 

হম্মব। 

(2) েসঙ্গবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদাসয়কতা দূর কম্মর সমােেীবম্মনর সব যম্মেম্মে শাসন্ত-শৃঙ্খলা ও সিসতশীলতা বোয় রাখার 

জেম্মে আপনাম্মদর আরও সতকযতার সম্মঙ্গ এবং কম্মঠারভাম্মব দাসয়ত্ব পালন করম্মত হম্মব। 

(3) নারী ও সশশু সনর্ যাতন এবং পািার, মাদকদ্রম্মব্যর অপব্যবহার, জর্ৌতুক, ইভটিসেং এবং বােসববাম্মহর মত সামাসেক 

ব্যাসধ জথম্মক পসরোম্মণর েন্য আপনাম্মদরম্মক দাসয়ত্ব সনম্ময় কাে করম্মত হম্মব। 

(4) প্রসতবন্ধী, অটিসেক ও সপসিম্ময় থাকা েনম্মগাষ্ঠীর কোম্মণ সবম্মশষ পদম্মেপ গ্রহণ করম্মত হম্মব। 

(5) গ্রামীণ অবকাঠাম্মমা উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় িানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশম্মল্পর সবকাশ এবং কম যসংিান সৃসির মাধ্যম্মম 

দাসরদ্রয সবম্মমািম্মন আপনাম্মদর িতী হম্মত হম্মব।  

(6) েনগম্মণর জদারম্মগাড়ায় জসবা জপৌুঁিাম্মনার লম্মেয তে ও জর্াগাম্মর্াগ প্রযুসির উন্নয়ন ও সবকাম্মশ জনতৃত্ব প্রদান করম্মত 

হম্মব।  

(7) সশোর সকল স্তম্মর নারীসশোর হার বৃসদ্ধ, িাে-িােীম্মদর সবদ্যালয় তযাম্মগর হার হ্রাস এবং ঝম্মরপড়া সশোথীম্মদর 

মূলধারায় সফসরম্ময় আনার পদম্মেপ সনম্মত হম্মব। 



 

(8) ভূসম প্রশাসন ও ব্যবিাপনায় স্বচ্ছতা ও দেতা বৃসদ্ধ এবং সরকাসর ভূসম রোয় সোগ দৃসি রাখম্মত হম্মব।  

(9) কৃসষ-উৎপাদন বৃসদ্ধম্মত সার, বীে, সবদুযৎ, জ্বালাসন ইতযাসদর সরবরাহ সনসব যঘ্ন করার লম্মেয প্রম্ময়ােনীয় সকল পদম্মেপ 

সনম্মত হম্মব। পসরম্মবশবান্ধব কৃসষ ব্যবিাপনাম্মক েনসপ্রয় করম্মত প্রম্ময়ােনীয় উম্মদ্যাগ গ্রহণ করম্মত হম্মব। 

(10) জভোল খাদ্যদ্রব্য বাোরোতকরণ প্রসতম্মরাম্মধ ব্যাপক গণসম্মিতনতা সৃসি করম্মত হম্মব এবং এ ধরম্মণর অতনসতক 

কম যকাে কম্মঠার হম্মস্ত দমন করম্মত হম্মব। 

(11) পসরম্মবশ রোর েন্য েনসম্মিতনতা বৃসদ্ধ এবং এই সংক্রান্ত আইন ও সবসধ সবধাম্মনর র্থার্থ প্রম্ময়াগ সনসিত করম্মত 

হম্মব। 

(12) প্রাকৃসতক দুম্মর্ যাগ ও সবপর্ যয় প্রশমম্মন দুম্মর্ যাগ ব্যবিাপনা আইন, ২০১২ এবং এ সংক্রান্ত িায়ী সনম্মদ যশনাবলী অথ যাৎ 

Standing Orders on Disaster, 2010 অনুসাম্মর সঠিক সমম্ময় সঠিক পদম্মেপ গ্রহণ করম্মত হম্মব। 

(13) সাধারণ মানুষম্মক সহম্মে ধিসবিার প্রদান ও আদালম্মত মামলার েট কমাম্মত গ্রাম আদালতগুম্মলাম্মক কার্ যকর করম্মত 

হম্মব। 

(14) সশল্পাঞ্চম্মল শাসন্ত রো, পণ্য পসরবহন ও আমদাসন-রপ্তাসন সনসব যঘ্ন করা এবং িাঁদাবাসে, জটোরবাসে, জপসশশসি ও 

সন্ত্রাস সনমূল য করার ব্যবিা গ্রহণ করম্মত হম্মব। 

(15) জভািা অসধকারম্মক প্রাসতষ্ঠাসনক রূপ সদম্মত হম্মব এবং বাোম্মর কৃসেম সঙ্কট সৃসির জর্ জকান অপম্মিিা কম্মঠার হম্মস্ত 

দমন করম্মত হম্মব। 

(16) নারী উন্নয়ন নীসত, ২০১১ দৃঢ়ভাম্মব অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করম্মত হম্মব। নারীর প্রসত সসহংসতা, সনপীড়ন ও 

ববষম্যমূলক আিরণ বন্ধ এবং নারী ও সশশু পািার জরাম্মধ র্থার্থ আইনী ব্যবিা গ্রহণ সনসিত করম্মত হম্মব। 

(17) সশশু-সকম্মশারম্মদর শারীসরক ও মানসসক সবকাম্মশর লম্মেয সশো, ক্রীড়া, সবম্মনাদন ও সৃেনশীল সাংস্কৃসতক কম যকাম্মের 

ধিম্মর্াগ সনসিত করম্মত হম্মব। সশশু-সকম্মশারম্মদর মম্মধ্য ইসতহাস জিতনা, জ্ঞানস্পৃহা ও সবজ্ঞানমনস্কতা োসগম্ময় তুলম্মত 

হম্মব। 

(18) কম্মঠারভাম্মব মাদক ব্যবসা, মাদক জিারািালান এবং এর অপব্যবহার বন্ধ করম্মত হম্মব। 

(19) পাব যতয জেলাসমূম্মহর উন্নয়ন ত্বরাসন্বতকরম্মণর পাশাপাসশ এ অঞ্চম্মলর ভূ-প্রাকৃসতক ববসশিয, বনাঞ্চল, নদী-েলাশয়, 

প্রাসণসম্পদ এবং সগসরশৃঙ্গগুসলর জসৌন্দর্ য সংরেণ করম্মত হম্মব। এিাড়া, পর্ যটনসশল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝাসর সশল্প এবং 

ঐসতহযবাহী কুটিরসশম্মল্পর সবকাম্মশ সব যাত্মক সহম্মর্াসগতা প্রদান করম্মত হম্মব। 

বাঙাসল বীম্মরর োসত। নানা প্রসতকূলতা উম্মপো কম্মর আমরা এসগম্ময় িসল। আমাম্মদর সামম্মন জর্ বাধা তা জমাকাসবলা 

কম্মরই আমরা সামম্মন এসগম্ময় র্াব। জকউ আমাম্মদর অগ্রর্াোম্মক রুখম্মত পারম্মব না। আমরা ২০২১ সাম্মলর মম্মধ্য বাংলাম্মদশম্মক 

মধ্যম আম্ময়র এবং ২০৪১ সাম্মলর আম্মগই উন্নত সমৃদ্ধ জদশ সহম্মসম্মব সবম্মশ্বর বুম্মক দাঁড় করাব, ইনশাআল্লাহ। 

আধিন, আমরা সবাই সমম্মল একটি ধিখী, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদাসয়ক, শাসন্তময় জসানার বাংলা গম্মড় তুসল। আপনাম্মদর 

সবাইম্মক ধন্যবাদ। 

জখাদা হাম্মফে। 

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাম্মদশ সিরেীবী জহাক। 

... 


