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মসন্ত্রপসরষদ সসিব এবং অন্যান্য সসিববৃন্দ, 
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আসসালামু আলাইকুম। 

 

জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৪-এর উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন সবাইম্মক আন্তসরক শুম্মভচ্ছা োনাসচ্ছ। 

আসম গভীর শ্রদ্ধার সম্মঙ্গ স্মরণ করসি সব যকাম্মলর সব যম্মশ্রষ্ঠ বাঙাসল, োসির সপিা বঙ্গবন্ধু জশখ মুসেবুর রহমানম্মক। 

সশ্রদ্ধসিম্মে স্মরণ করসি োিীয় িার জনিা, মুসিযুম্মদ্ধর অমর শহীদ ও বীর মুসিম্মর্াদ্ধাম্মদর। 

বিযমান সরকাম্মরর িলসি জময়াম্মদ এটি প্রথম জেলা প্রশাসক সম্মেলন। এ সম্মেলম্মন জকম্মের সম্মঙ্গ মাঠ পর্ যাম্ময়র 

কম যকিযাগম্মণর সরাসসর মিসবসনমম্ময়র সুম্মর্াগ সৃসি হয়। র্থার্থ সসদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জসগুম্মলার সফল বাস্তবায়ম্মনর েন্য এটা 

খুবই গুরুত্বপূণ য।  

‘জেলা প্রশাসম্মকর কার্ যালয়’ বা ‘কাম্মলক্টম্মরট’ নামক প্রসিষ্ঠানটির সম্মঙ্গ সরকাসর জসবা প্রদাম্মনর দীর্ য ইসিহাস েসিম্ময় 

আম্মি। সিটিশ আমম্মল এ প্রসিষ্ঠাম্মনর েন্ম হম্মলও সমম্ময়র সববিযম্মন জেলা প্রশাসন আে মাঠ পর্ যাম্ময় উন্নয়ন-ব্যবস্থাপনার 

জকেসবন্দুম্মি পসরণি হম্ময়ম্মি।  

মাঠ পর্ যাম্ময় সরকাম্মরর নীসি, জকৌশল ও কম যসূসি বাস্তবায়ম্মন এবং নাগসরকম্মদর েীবনর্াত্রার সাসব যক মাম্মনান্নয়ম্মন 

েনগণ ও সরকাম্মরর মম্মে জসতুবন্ধ সহম্মসম্মব জেলা প্রশাসকগণ গুরুত্বপূণ য ভূসমকা পালন কম্মর থাম্মকন। 

সুসধবৃন্দ, 

গি ৫ই োনুয়াসর অনুসষ্ঠি সনব যািম্মনর মােম্মম েনগণ আমাম্মদর পুনরায় সনব যাসিি কম্মর মহান মুসিযুম্মদ্ধর জিিনার 

আম্মলাম্মক ক্ষুধা, দাসরদ্র্য, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদাসয়কিামুি বাংলাম্মদশ গিার ম্যাম্মেট সদম্ময়ম্মিন।  

এই প্রথমবাম্মরর মি একটি সনব যাসিি সরকার দাসয়ম্মত্ব অসধসষ্ঠি জথম্মক সংসবধান সমুন্নি জরম্মখ আম্মরকটি সনব যাসিি 

সরকাম্মরর কাম্মি দাসয়ত্ব হস্তাস্তর কম্মরম্মি। গণিম্মন্ত্রর ধারাবাসহকিার জেম্মত্র এটি একটি মাইলফলক।  

েনগম্মণর আকাঙ্ক্ষা অনুর্ায়ী োিীয় েীবম্মনর সকলম্মেম্মত্র সুশাসন ও উন্নয়ন অব্যাহি রাখম্মি আমাম্মদর সবাইম্মক 

কম্মঠার পসরশ্রম করম্মি হম্মব।  

২০২১ সাম্মলর মম্মে বাংলাম্মদশম্মক একটি মেম-আম্ময়র জদম্মশ পসরণি করাই আমাম্মদর সরকাম্মরর মূল লেয। এ 

লম্মেয প্রণীি ২০১০-২০২১ জময়াম্মদর ‘জপ্রসেি পসরকল্পনা’ এবং ২০১১-২০১৫ জময়াম্মদর ‘ষষ্ঠ পঞ্চবাসষ যক পসরকল্পনা’ বাস্তবায়ন 

করা হম্মচ্ছ।  

সবশ্ব অথ যনীসির িলমান সঙ্কট এবং অভযন্তরীণ সবসভন্ন প্রসিকূল পসরসস্থসি সম্মেও আমরা সামসিক অথ যনীসির প্রসিটি 

সূিম্মক ইসিবািক অগ্রগসি এবং প্রবৃসদ্ধর ধারা বোয় রাখম্মি সেম হম্ময়সি। 



 

দাসরম্মদ্র্যর হার ২০০৯ সাম্মলর ৩৩ দশসমক ৪ শিাংশ জথম্মক হ্রাস জপম্ময় ২০১৩ সাম্মল ২৬ দশসমক ৪ শিাংশ এবং 

হিদসরম্মদ্র্র হার ১৯ দশসমক ৩ শিাংশ জথম্মক      ১১ দশসমক ৯ শিাংম্মশ জনম্মম এম্মসম্মি।  

সামাসেক সনরাপো জবিনী সারাম্মদম্মশ ব্যাপকভাম্মব প্রসাসরি হম্ময়ম্মি এবং খায ন সনরাপো সনস ি করা হম্ময়ম্মি। 

আশ্রায়ণ, একটি বাসি একটি খামার, ভূসমহীনম্মদর মম্মে খাস েসম সবিরণ ও কম যসংস্থান কার্ যরম ম ব্যাপকভাম্মব বাস্তবায়ন করা 

হম্মচ্ছ।  

মঙ্গাকবসলি এলাকায় সবম্মশষ কার্ যরম ম গ্রহণ করা হম্ময়ম্মি। মানুম্মষর আয় ও রম য় েমিা বৃসদ্ধ জপম্ময়ম্মি। একইসম্মঙ্গ 

োিীয় উৎপাদনও জবম্মিম্মি।  

সাম্মরর মূল্য কম্ময়ক দফা হ্রাস, কৃসষ উপকরণ সহায়িা কাম্মড যর মােম্মম কৃসষ উপকরণ সবিরম্মণর ব্যবস্থা, মাত্র ১০ 

টাকায় কৃষকম্মদর ব্যাংক এযাকাউন্ট জখালার সুম্মর্াগ সৃসি এবং বগ যা-িাষীম্মদর সবনা োমানম্মি কৃসষ ঋণ প্রদান প্রভৃসি পদম্মেম্মপর 

ফম্মল গ্রামীণ অথ যনীসিম্মি সবরাট পসরবিযন এম্মসম্মি।  

গি পাঁি বৎসম্মর সাম্মরর জকান সঙ্কট হয়সন। খায ন উৎপাদম্মন জদশ প্রায় স্বয়ংসম্পূণ যিা অেযন কম্মরম্মি। গ্রামীণ দসরদ্র্ 

েনম্মগাষ্ঠীর মম্মে জটস্ট সরসলফ, সভসেএফ, সভসেসড ও কাসবখা কম যসূসির মােম্মম স্বল্পমূম্মল্য সকংবা সবনামূম্মল্য সনয়সমি খায ন 

সবিরণ করা হম্ময়ম্মি।  

দুস্থ ও সনম্ন আম্ময়র েনগম্মণর েন্য জফয়ার প্রাইস কাড য প্রিলন করা হম্ময়ম্মি। জফয়ার প্রাইস কাড যধারীম্মদর একটি 

ডাটাম্মবইে প্রস্ত্েি করা হম্ময়ম্মি।  

খায ন ব্যবস্থাপনাম্মক আরও সনরাপদ রাখম্মি ‘‘সনরাপদ খায ন আইন, ২০১৩’’ প্রণয়ন করা হম্ময়ম্মি। এ আইম্মনর আওিায় 

বাংলাম্মদশ সনরাপদ খায ন কর্তযপে গঠম্মনর কাে িলম্মি।  

প্রণীি হম্ময়ম্মি ফরমাসলন সনয়ন্ত্রণ আইন। জভোল ও েসিকর রাসায়সনক দ্র্ব্যমুি খায ন সনস ি করার এ প্রসরম য়ায় 

আসম আপনাম্মদর সবার সসরম য় সহম্মর্াসগিা কামনা করসি। 

গি পাঁি বৎসম্মর সবদুযৎ ও গ্যাস উৎপাদম্মন অভূিপূব য সাফল্য অসেযি হম্ময়ম্মি। সবদুযৎ উৎপাদম্মনর সেমিা ১১ হাোর 

৭০০ জমগাওয়াম্মট জপৌৌঁম্মিম্মি। সবদুযম্মির সুসবধাম্মভাগী ৬২ শিাংম্মশ উন্নীি হম্ময়ম্মি। অফসগ্রড এলাকায় জমাট ১২০ জমগাওয়াট 

েমিাসম্পন্ন প্রায় ২৭ লাখ জসালার জহাম সসম্মস্টম িালু হম্ময়ম্মি। আরও ১০ লাম্মখর সনম যাণ কাে িলম্মি।  

দদসনক ৮৯৫ সমসলয়ন র্নফুট অসিসরি গ্যাস োিীয় সগ্রম্মড যুি হম্ময়ম্মি। কািার জথম্মক িরলীকৃি প্রাকৃসিক গ্যাস 

আমদাসনর পদম্মেপ জনওয়া হম্ময়ম্মি।  

দে ও জসবামুখী েনপ্রশাসন গম্মি জিালার লম্মেয আমরা সংস্কারমূলক পদম্মেপ গ্রহণ কম্মরসি। উপসনম্মবসশক আমম্মল 

প্রিসলি সরকাসর কম যিাসরম্মদর কসিপয় পম্মদর নাম যুম্মগাপম্মর্াগী করা হম্ময়ম্মি। প্রোিম্মন্ত্রর কম যিাসরম্মদর র্থার্থ জবিন-ভািা 

প্রদাম্মনর লম্মেয জবিন ও িাকসর কসমশন ২০১৩ গঠন করা হম্ময়ম্মি। আগামী সডম্মসম্বর নাগাদ কসমশন িার প্রসিম্মবদন জপশ 

করম্মব। 

সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ, 

আমরা উচ্চসশোর সকলস্তম্মর ভসিযর সুম্মর্াগ সৃসি এবং সশোর গুণগিমান উন্নয়ম্মন বদ্ধপসরকর। সকম্মলর সম্মঙ্গ 

পরামশ য কম্মর একটি যুম্মগাপম্মর্াগী সশোনীসি প্রণয়ন করা হম্ময়ম্মি। দসরদ্র্ ও জমধাবী সশোথীম্মদর েন্য ‘সশো সহায়িা ট্রাস্ট 

আইন ২০১২’ এবং জশ্রষ্ঠ প্রসিভার স্বীকৃসি প্রদাম্মনর লম্মেয ‘সৃেনশীল জমধা অম্মেষণ নীসিমালা ২০১২’ প্রণয়ন করা হম্ময়ম্মি।  

২৬ হাোর ১৯৩টি জবসরকাসর প্রাথসমক সবয নালয় সরকাসরকরণ ও এসব প্রসিষ্ঠাম্মনর ১ লাখ ৪ হাোর ৭৭৬ েন 

সশেম্মকর িাকসর োিীয়করণ করা হম্ময়ম্মি। ৩ হাোর ৯০১ েন প্রধান সশেক ও ৮৩ হাোর ৩৯২ েন সহকারী সশেক 

সনম্ময়াগ জদওয়া হম্ময়ম্মি। প্রসি উপম্মেলায় একটি কম্মর সবয নালয়ম্মক মম্মডল সবয নালম্ময় পসরণি করার কার্ যরম ম িলম্মি। 

সশশু ও মার্তমৃতুয হার হ্রাস জপম্ময়ম্মি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রায় ২০১৫ সাম্মলর েন্য সনধ যাসরি এই লেযমাত্রা 

বাংলাম্মদশ ২০১৩ সাম্মলই অেযন কম্মরম্মি।  

সশশু স্বাস্থয সংরম ান্ত এমসডসে অেযম্মন সম্মন্তাষেনক অগ্রগসির েন্য োসিসংর্ কর্তযক বাংলাম্মদশ পুর্কৃতি হম্ময়ম্মি। 

সারাম্মদম্মশ ১২ হাোর ৫৭৭টি কসমউসনটি সিসনক এবং ১৪৯টি ইউসনয়ন স্বাস্থয ও পসরবার কল্যাণ জকে সনম যাণ করা হম্ময়ম্মি।  

একইসম্মঙ্গ িথ্যপ্রযুসির ব্যাপক ব্যবহার স্বাস্থযখাম্মি জর্াগ কম্মরম্মি নতুন মাত্রা। প্রসিটি ইউসনয়ম্মন িথ্য ও জসবাম্মকে 

স্থাপন করা হম্ময়ম্মি। িথ্যপ্রযুসির মােম্মম েনগম্মণর জদারম্মগািায় সরকাসর জসবা প্রদাম্মনর জেম্মত্র সাফম্মল্যর স্বীকৃসিস্বরূপ 



 

ইন্টারন্যাশনাল জটসলকসমউসনম্মকশন ইউসনয়ন (ITU) বাংলাম্মদশম্মক ২০১৪ সাম্মলর ‘ওয়ার্ল্য সাসমট অন ইনফরম্মমশন 

জসাসাইটি’ (WSIS) পুরস্কাম্মর ভূসষি কম্মরম্মি। 

সুসধবৃন্দ, 

সশল্পবেযয ও শহম্মরর পয়ঃপ্রণালী হম্মি সৃি বম্মেযয জদম্মশর প্রধান নদীগুম্মলার পাসন মারাত্মকভাম্মব দূসষি করম্মি। নদীর 

দূষণ জরাধ এবং নাব্যিা বোয় রাখার জেম্মত্র জেলা প্রশাসম্মনর গুরুত্বপূণ য ভূসমকা রম্ময়ম্মি। নদ-নদী রোয় আপনাম্মদর 

সবম্মশষভাম্মব িৎপর হম্মি হম্মব।  

ক্ষুধা, দাসরদ্র্য, সনরেরিা, েসঙ্গবাদ ও সাম্প্রদাসয়কিা-মুি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাম্মদশ গিম্মি সবভাগীয় কসমশনার ও 

জেলা প্রশাসকগম্মণর ভূসমকা খুবই গুরুত্বপূণ য। কারণ, আপনারা সাধারণ মানুম্মষর কািাকাসি অবস্থান কম্মরন।  

সকল ধরম্মণর ভয়-ভীসি ও প্রম্মলাভম্মনর ঊম্মবয জথম্মক আইনানুগ দাসয়ত্ব পালন এবং েনগম্মণর স্বাথ য সংরেম্মণ সম্মিি 

থাকম্মি আপনাম্মদর প্রসি আহবান োনাসচ্ছ। জকান ধরম্মণর দশসথল্য সকংবা পেপািমূলক আিরণ গ্রহণম্মর্াগ্য হম্মব না।  

জেলা প্রশাসক সহসাম্মব আপনাম্মদর বহুসবধ েনকল্যাণমুখী কাম্মের মম্মে সকছু সবষম্ময়র প্রসি আসম আপনাম্মদর দৃসি 

আকষ যণ করসি।  

(1) সরকাসর জসবা গ্রহম্মণ সাধারণ মানুষ র্াম্মি জকানভাম্মবই হয়রাসন বা বঞ্চনার সশকার না হন, জসসদম্মক লেয রাখম্মবন। 

গণশুনানী জোরদার করম্মি হম্মব। 

(2) নারী ও সশশু সনর্ যািন এবং পািার, মাদকদ্র্ম্মব্যর অপব্যবহার, জর্ৌতুক, ইভটিসেং এবং বাল্যসববাম্মহর মি সামাসেক 

ব্যাসধ সনম্মরাম্মধ কাে করম্মবন।  

(৩) প্রসিবন্ধী, অটিসস্টক ও সপসিম্ময় থাকা েনম্মগাষ্ঠীর কল্যাম্মণ সবম্মশষ পদম্মেপ গ্রহণ করম্মি হম্মব। 

(৪)  জেলার েনম্মগাষ্ঠীম্মক মানবসম্পম্মদ রূপান্তর, গ্রামীণ অবকাঠাম্মমা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর সশম্মল্পর সবকাশ এবং 

কম যসংস্থান সৃসির মােম্মম জবকারত্ব দূর করম্মি কাে করম্মবন।  

(৫) জকেীয় পর্ যাম্ময় গৃহীি সসদ্ধান্তগুম্মলা মাঠ পর্ যাম্ময় র্াম্মি র্থাসমম্ময় ও র্থার্থভাম্মব বাস্তবাসয়ি হয়, িা সনস ি করম্মি 

হম্মব। িথ্য ও জর্াগাম্মর্াগ প্রযুসির উন্নয়ন ও সবকাম্মশ জনর্তত্ব প্রদান করম্মি হম্মব।  

(৬) র্তণমূল পর্ যাম্ময় সুশাসন প্রসিষ্ঠায় েনপ্রসিসনসধম্মদর সম্মঙ্গ একাত্ম হম্ময় কাে করম্মি হম্মব। 

(৭) নারী সশোর হার বৃসদ্ধ, িাত্রিাত্রীম্মদর সবয নালয় িযাম্মগর হার কমাম্মনা এবং ঝম্মর পিা সশোথীম্মদর মূলধারায় সফসরম্ময় 

আনার পদম্মেপ সনম্মি হম্মব। 

(৮) রমোন মাম্মস কৃসত্রম সঙ্কট সৃসির মােম্মম সনিয প্রম্ময়ােনীয় দ্র্ম্মব্যর মূল্য বৃসদ্ধর জর্ জকান অপম্মিিা দৃঢ়ভাম্মব প্রসিম্মরাধ 

করম্মবন। 

(৯) ভূসম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় দেিা ও স্বচ্ছিা বৃসদ্ধ এবং সরকাসর ভূসম রোয় সোগ দৃসি রাখম্মবন। 

(১০)  কৃসষ উৎপাদন বৃসদ্ধম্মি সার, বীে, সবদুযৎ, জ্বালাসন ইিযাসদর সরবরাহ সনস ি করার প্রম্ময়ােনীয় পদম্মেপ সনম্মবন।  

(১১) খায নশস্য দূষণমুি রাখম্মি উৎপাদকম্মদর উৎসাসহি করা এবং জভোল খায নদ্র্ব্য বাোরোিকরণ প্রসিম্মরাম্মধ ব্যাপক 

গণসম্মিিনিা সৃসি করম্মি হম্মব। 

(১২) পসরম্মবশ রোর েন্য েনসম্মিিনিা বৃসদ্ধ এবং এ সংরম ান্ত আইন ও সবসধ-সবধাম্মনর র্থার্থ প্রম্ময়াগ সনস ি করম্মি 

হম্মব। 

(১৩) প্রাকৃসিক দুম্মর্ যাগ ও সবপর্ যয় প্রশমম্মন দুম্মর্ যাগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং এ সংরম ান্ত স্থায়ী সনম্মদ যশাবলী অথ যাৎ 

Standing Orders on Disaster, ২০১০ অনুসাম্মর সঠিক সমম্ময় সঠিক পদম্মেপ গ্রহণ করম্মি হম্মব। 

(১৪) সাধারণ মানুষম্মক সহম্মে সুসবিার প্রদান ও আদালম্মি মামলার েট কমাম্মি গ্রাম আদালিগুম্মলাম্মক কার্ যকর করম্মি 

হম্মব। 

(১৫) জেলা প্রশাসকগণ জেলা পর্ যাম্ময় সবসভন্ন কসমটির প্রধান সহম্মসম্মব দাসয়ত্ব পালন কম্মরন। এই সকল কসমটিম্মক সসরম য়, 

গসিশীল ও ফলপ্রসু করম্মি হম্মব।  

(১৬) েসঙ্গবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদাসয়কিা দূর কম্মর রাষ্ট্র ও সমাে েীবম্মনর সব যম্মেম্মত্র শাসন্ত-শৃঙ্খলা ও সস্থসিশীলিা বোয় 

রাখম্মি হম্মব।  



 

(১৭) রাষ্ট্র ও সমাে েীবম্মনর সব যম্মেম্মত্র সুশাসন প্রসিষ্ঠার েন্য স্বচ্ছিা ও েবাবসদসহিা বৃসদ্ধ করম্মি হম্মব। ই-গভম্মন যন্স 

সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করম্মি হম্মব। 

(১৮) েনগম্মণর সনরাপো সনস িকরণ, সশল্প-কারখানায় শাসন্ত প্রসিষ্ঠা, উন্নয়ন কম যকাে পসরিালনা, পণ্য পসরবহন ও 

আমদাসন-রপ্তাসন সনসব যঘ্ন করা এবং িাঁদাবাসে, জটোরবাসে, জপসশশসি ও সন্ত্রাস সনমূ যল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করম্মি 

হম্মব। 

(১৯)  সনিয প্রম্ময়ােনীয় দ্র্ব্য সামগ্রীর মূল্য েনগম্মণর রম য়েমিার মম্মে সস্থসিশীল রাখম্মি হম্মব।  

(২০) বাোর-ব্যবস্থার সাব যেসণক পর্ যম্মবেম্মণ র্ত্নবান হম্মি হম্মব। ‘জভািা অসধকার’-জক প্রাসিষ্ঠাসনক রূপ সদম্মি হম্মব এবং 

জভািাম্মদর সহায়িায় ব্যবসায়ী সসসেম্মকট জমাকাম্মবলা করম্মি হম্মব। বাোম্মর কৃসত্রম সঙ্কট সৃসির জর্ জকান অপম্মিিা 

কম্মঠার হম্মস্ত দমন করম্মি হম্মব। 

(২১) নারী উন্নয়ন নীসি-২০১১ দৃঢ়ভাম্মব অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করম্মি হম্মব।  

(২২) সশশু-সকম্মশারম্মদর শারীসরক ও মানসসক সবকাম্মশর লম্মেয সশো, রম ীিা, সবম্মনাদন ও সৃেনশীল সাং্কৃতসিক কম যকাম্মের 

সুম্মর্াগ সনস ি করম্মি হম্মব। িাম্মদর মম্মে ইসিহাস জিিনা, জ্ঞানস্পৃহা ও সবজ্ঞানমনষ্কিা োসগম্ময় তুলম্মি হম্মব। 

(২৩) কম্মঠারভাম্মব মাদক ব্যবসা, মাদক জিারািালান এবং এর অপব্যবহার বন্ধ করম্মি হম্মব। 

(২৪) পাব যিয জেলাসমূম্মহর উন্নয়ন ত্বরাসেি করার পাশাপাসশ এ অঞ্চম্মলর ভূ-প্রাকৃসিক দবসশিয, বনাঞ্চল, নদী-েলাশয়, 

প্রাসণসম্পদ এবং সগসরশৃঙ্গগুম্মলার জসৌন্দর্ য সংরেণ করম্মি হম্মব। এিািা, পর্ যটন সশল্প, ক্ষুদ্র্ ও মাঝাসর সশল্প এবং 

ঐসিহযবাহী কুটির সশম্মল্পর সবকাম্মশ সব যাত্মক সহম্মর্াসগিা প্রদান করম্মি হম্মব। 

জদম্মশর বিযমান অগ্রগসি ও সমৃসদ্ধর ধারাবাসহকিা বোয় জরম্মখ একটি দীর্ যম্মময়াদী উন্নয়ন জকৌশল প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ম্মনর মােম্মম ২০২১ সাম্মলর মম্মে বাংলাম্মদশম্মক আমরা মেম আম্ময়র জদশ এবং ২০৪১ সাম্মলর মম্মে উন্নি জদম্মশ 

পসরণি করম্মি িাই।  

বঙ্গবন্ধুর স্বম্ম র জসানার বাংলা গিার লম্মেয আপনারা আপনাম্মদর জমধা, শ্রম, দেিা ও অসভজ্ঞিার র্থার্থ প্রম্ময়াগ 

র্টাম্মবন। জকবল সরকাসর কম যিাসর সহম্মসম্মব নয়, একেন জদশম্মপ্রসমক নাগসরক সহম্মসম্মব েনকল্যাম্মণ আত্মসনম্ময়াগ করার েন্য 

সনম্মেম্মক এবং আপনার সহকমীম্মদরও উবুদ্ধ করম্মবন।  

আমাম্মদর সকম্মলর সসেসলি প্রম্মিিায় বাংলাম্মদশ একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শাসন্তর জদম্মশ পসরণি হম্মব, ইনশাআল্লাহ। 

আসুন, এই প্রিযাশা পূরম্মণ আমরা সবাই সনম্মেম্মদর উৎসগ য কসর। মহান আল্লাহ আমাম্মদর সহায় জহান।  

সবাইম্মক আবারও শুম্মভচ্ছা োসনম্ময় আসম ‘জেলা প্রশাসক সম্মেলন -২০১৪’ এর শুভ উম্মবাধন জর্াষণা করসি। 

 

জখাদা হাম্মফে। 

েয়বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাম্মদশ সিরেীবী জহাক। 

... 

 

 

 

 


