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সবসসম সহর রাহমাসনর রাসহম
সহকমীবৃন্দ,
সসিববৃন্দ,
সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকগণ,
উপসিত অন্যান্য কমযকতযা ও সুসধমন্ডলী,
আসাসালামু আলাইকুম।
জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৭ এর উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন উপসিত সকলম্মক 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।
আসম গভীর জবদনা ও শ্রদ্ধার সাম্মে স্মরণ করসি ১৯৭৫ সাম্মলর ১৫ আগম্মের কালরাম্মত শহীদ আমার মা, সতন ভাইসহ
পসরবাম্মরর অন্যান্য সদস্যম্মদর।।
ঐসতম্মহের ধারাবাসহকতায় এ বিরও জেলা প্রশাসক সম্মেলম্মনর আম্ময়ােন করা হম্ময়ম্মি।
এ সম্মেলম্মন মাঠ পর্ যাম্ময়র কমযকতযাম্মদর সাম্মে সরাসসর মত সবসনময় হয়।
তৃণমূল পর্ যাম্ময় সরকাম্মরর নীসত ও কমযসূসি বাস্তবায়ম্মনর সমস্যা এবং তা উত্তরম্মণর পন্থা ও জকৌশল সনধ যারম্মণ এ
সম্মেলন কার্ যকর ভূসমকা পালন কম্মর।
আমাম্মদর সনম্মদ যশনাগুম্মলা কতটা বাস্তবায়ন হল জসসব সবষম্ময়ও অবগত হওয়া র্ায়।
েনগণম্মক সরকাম্মরর কমযকাম্মন্ডর সুফল প্রাসি সনসিত করম্মত জেলা প্রশাসকগণ গুরুত্বপূণ য ভূসমকা রাখম্মিন।
জেলার উন্নয়ম্মন আপনাম্মদর ঐকাসন্তক প্রম্মিষ্টা ও সনরলস শ্রম সামসিকভাম্মব জদম্মশর অিগসতম্মত গুরুত্বপূণ য অবদান
রাখম্মি।
সপ্রয় সবভাগীয় কসমশনার এবং জেলা প্রশাসকবৃন্দ,
পাসকস্তান আমম্মল জকন্দ্রীয় সরকাম্মর বাঙাসলম্মদর সম্মঙ্গ ববষম্য করা হম্মতা। উচ্চপম্মদ বাঙাসল কমযকতযা সিম্মলন অম্মনক
কম। অেি উৎপাদন ও রফতাসন আম্ময়র সসংহভাগ পূব য পাসকস্তাম্মন হম্মতা।
এ ববষম্য দূর কম্মর অসধকার আদাম্ময় োসতর সপতা দীর্ য ২৩ বির সংিাম-আম্মন্দালন কম্মরম্মিন। জেল-জুলুম,
অতোিার সনর্াতযন সহে কম্মরম্মিন। এমনসক তাঁম্মক ফাঁসসম্মত হতোর ষড়র্ন্ত্র করা হম্মলও সতসন দম্মম র্ানসন।
সতসন োসতর স্বাধীনতা ও অসধকার আদাম্ময়র সংিাম্মম কখনও আপস কম্মরনসন। তাঁরই সুমহান জনতৃম্মত্ব আমরা
জপম্ময়সি হাোর বিম্মরর পরাধীনতা জেম্মক মুসি, অেযন কম্মরসি কাসিত স্বাধীন-সাব যম্মভৌম বাংলাম্মদশ।
মহান মুসিযুম্মদ্ধর পম্মর সদ্য স্বাধীন বাংলাম্মদশ সিল ধ্বংসস্ত্ত্তপ। যুদ্ধসবধ্বস্ত জসই স্বাধীন বাংলাম্মদশম্মক মাত্র সাম্মড় সতন
বিম্মরর মম্মে উন্নয়ম্মনর পম্মে সনম্ময় র্ান বঙ্গবন্ধু জশখ মুসেবুর রহমান।
প্রশাসন ও অনুৎপাদনশীল খাম্মত ১৯৭৩-৭৫ সাম্মল জমাট ব্যয় করা হম্ময়সিল ১৬৬ জকাটি টাকা। ১৯৭৩-৭৪ সাম্মল
উন্নয়ন ব্যম্ময়র শতকরা ৫৫ ভাগই অভেন্তরীণ সম্পদ জেম্মক জমটাম্মনা হম্ময়সিল।
জসসময় োতীয় আয় বৃসদ্ধর বাসষ যক হার সিল শতকরা ৭ ভাগ। তাঁর সরকার জকসেম্মত িাম্মলর দাম ১০ টাকা জেম্মক ৩
টাকায় নাসমম্ময় এম্মনসিল।

আমরা োসতর সপতার আদম্মশ যর রােনীসত কসর। আমাম্মদর লক্ষ্ে জদম্মশর উন্নয়ন, মানুম্মষর কল্যাণ সাধন।
আমরা র্খনই সরকার গঠন কম্মরসি জদম্মশর উন্নয়ন কম্মরসি। রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠানগুম্মলাম্মক সংস্কার ও সুসবন্যস্ত কম্মরসি।
রাম্মষ্ট্রর সবভাগ সমূম্মহর মম্মে সমন্বয় সাধন কম্মর কাে কম্মরসি।
আমাম্মদর সরকার েনগম্মণর সরকার। আমরা মানুম্মষর ভাম্মের পসরবতযম্মনর েন্য কাে করসি। জদম্মশর মানুষ সুম্মখ
শাসন্তম্মত োকম্মব, উন্নত েীবন পাম্মব জসেন্যই আমাম্মদর সকল প্রম্মিষ্টা।
আমাম্মদর সরকাম্মরর সাম্মড় আট বিম্মরর সনরলস কমযপ্রম্মিষ্টায় বাংলাম্মদশ আে উন্নয়ম্মনর মহাসড়ক ধম্মর এসগম্ময় র্াম্মচ্ছ।
আমরা জদম্মশর অে যননসতক উন্নয়ন প্রাসন্তক মানুম্মষর কাম্মি জপৌৌঁম্মি সদম্মত পারসি বম্মলই সারাসবম্মের কাম্মি বাংলাম্মদশ
এখন সবম্মে উন্নয়ম্মনর জরাল মম্মেল।
অে যননসতক উন্নয়ম্মন সবম্মের শীষ য পাঁি অবিাম্মন বাংলাম্মদশ।
িামীণ মানুম্মষর অে যননসতক উন্নসত হম্ময়ম্মি। মাোসপছু আয় জবম্মড় হম্ময়ম্মি ১ হাোর ৬০২ মাসকযর েলার। ২০১৬-১৭
অে যবিম্মর প্রবৃসদ্ধ অসেযত হম্ময়ম্মি ৭.২৪ শতাংশ।
ধনী গরীম্মবর ববষম্য কসমম্ময়সি। দাসরম্মযের হার ২০০৫-০৬ সাম্মলর ৪১.৫ শতাংশ জেম্মক কসমম্ময় ২২ শতাংম্মশ
নাসমম্ময়সি। জদড় জকাটি মানুম্মষর কমযসংিান হম্ময়ম্মি। ৫ জকাটি মানুষ মেসবত্ত জশ্রণীম্মত উন্নীত হম্ময়ম্মি। গড় আয়ু জবম্মড় হম্ময়ম্মি
৭১ বির ৮ মাস।
২০১৭-১৮ অে যবিম্মরর েন্য আমরা জদম্মশর ইসতহাম্মসর সবম্মিম্ময় বড় ৪ লাখ ২৬৬ জকাটি টাকার বাম্মেট জপশ কম্মরসি।
২০০৫-০৬ অে যবিম্মর বােম্মটর পসরমাণ সিল মাত্র ৬১ হাোর জকাটি টাকা।
গত ৮ বিম্মর বাম্মেম্মটর পসরমাণ ৬ দশসমক ৫৬ গুম্মণর জবসশ বৃসদ্ধ কম্মরসি। বরাবম্মরর মত এই বাম্মেটও আমরা
সুষ্ঠুভাম্মব বাস্তবায়ন করব ইনশাআল্লাহ।
সাসব যক উন্নয়ম্মনর লম্মক্ষ্ে ৬ষ্ঠ পঞ্চবাসষ যক পসরকল্পনা বাস্তবায়ন ইম্মতামম্মে জশষ হম্ময়ম্মি। আমরা ৭ম পঞ্চবাসষ যক
পসরকল্পনা বাস্তবায়ম্মনর কাে শুরু কম্মরসি।
জদম্মশর ৮০ ভাগ মানুষ সবদ্যেৎ সুসবধা পাম্মচ্ছ। প্রায় ৬০ লক্ষ্ দসরয অসহায় মানুষ সবসভন্ন সামাসেক সনরাপত্তা জবষ্টনী
কমযসূিীর মােম্মম উপকৃত হম্মচ্ছ।
খাদ্য উৎপাদম্মন আমরা স্বয়ং-সম্পূণ যতা অেযন কম্মরসি। অকাল বন্যার সবপদ এড়াম্মত সবম্মদশ জেম্মক খাদ্য আমদাসন
কম্মর মজুদ কম্মর জরম্মখসি। সবার েন্য খাবাম্মরর ব্যবিা করা হম্ময়ম্মি। ক্ষ্সতিস্তম্মদর পুনবাস যম্মনর ব্যবিাও আমরা করব।
আমরা দাসয়ত্ব িহম্মণর পর জেম্মক সনয়সমতভাম্মব জমধা, জর্ােতা, দক্ষ্তা ও অসভজ্ঞতার মূল্যায়ন কম্মর সরকাসর
কমযিাসরম্মদর পম্মদান্নসত প্রদান করসি।
আমরা প্রোতম্মন্ত্রর কমযকতযা-কমযিারীম্মদর জবতন-ভাতা সম্মব যাচ্চ ১২৩ ভাগ পর্ যন্ত বাসড়ম্ময়সি। বাংলা নববম্মষ য উৎসব
ভাতা িালু কম্মরসি।
সরকাসর িাকুরীেীবীম্মদর অবসর িহম্মণর বয়স ৫৯ বির এবং মুসিম্মর্াদ্ধা কমযিারীম্মদর ৬০ বির কম্মরসি।
সকল মন্ত্রণালম্ময় সেসেটাল নসে নম্বর ও ই-ফাইসলং িালু করা হম্ময়ম্মি।
প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালম্ময় গভম্মন যন্স ইম্মনাম্মভশন ইউসনট িালু কম্মরসি। এই ইউসনম্মটর মােম্মম নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন
কম্মর সরকাসর জসবা প্রদান সহে করা হম্মচ্ছ। পাশাপাসশ সরকাসর কাম্মের েবাবসদসহতা এবং স্বচ্ছতা সনসিত করা হম্মচ্ছ।
আপনাম্মদর জকবল রুটিন কাম্মের মম্মে সীমাবদ্ধ োকম্মল িলম্মব না, কাম্মে গসত ও নতুনত্ব এম্মন সামম্মনর সদম্মক এসগম্ময়
জর্ম্মত হম্মব।
সপ্রয় সবভাগীয় কসমশনার এবং জেলা প্রশাসকবৃন্দ,
মানুম্মষর েন্য প্রশাসন, প্রশাসম্মনর েন্য মানুষ নয়। আপনাম্মদর মানুম্মষর কাম্মি জর্ম্মত হম্মব , তাম্মদর সাম্মে সমম্মশ তাম্মদর
দাবী-সমস্যার কো শুনম্মত হম্মব। উন্নয়ম্মনর সুফল েনগম্মণর কাম্মি জপৌৌঁম্মি সদম্মত হম্মব।
মানুম্মষর সাম্মে কো বম্মল িানীয় সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পম্মকয োনুন এবং জসগুসল জকন্দ্রম্মক োনান। আপনাম্মদর সঠিক
তম্মের সভসত্তম্মতই উন্নয়ন পসরকল্পনা িহণ করা হয়।
জেলা পর্ যাম্ময় অম্মনক সময় কমযকতযাম্মদর মম্মে মতম্মভদ জদখা র্ায়। এম্মত কাম্মের সবঘ্ন র্ম্মট। সবম্মভদ নয় বরং জদম্মশর
কল্যাম্মণর কো সিন্তা কম্মর এম্মক অপরম্মক সোন সদম্ময় কাে করুন।

জেলা পর্ যাম্ময় আপনারা সরকাম্মরর প্রসতসনসধ। তাই েনগম্মণর স্বাে য রক্ষ্া কম্মর সনষ্ঠা ও সততার সাম্মে কাে করম্মত
হম্মব। জকান গাসফলসত ও দ্যনীসত সহে করা হম্মব না।
আসম সবোস কসর, জসবার মম্মনাভাব সনম্ময় সতে ও ন্যাম্ময়র পম্মে অসবিল োকম্মল আপনাম্মদর পম্মক্ষ্ র্োর্েভাম্মব
দাসয়ত্ব পালন সম্ভব।
জকবল সরকাসর কমযকতযা সহম্মসম্মব নয়, জদশম্মপ্রসমক নাগসরক সহম্মসম্মব েনকল্যাম্মণ আত্মসনম্ময়াম্মগ সহকমীম্মদরও উবুদ্ধ
করম্মত হম্মব।
সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,
আপনাম্মদর বহুসবধ সনয়সমত কাম্মের সকছু সবষম্ময় আসম সবম্মশষভাম্মব কমযতৎপর হম্মত আপনাম্মদর আহ্বান োনাসচ্ছ:
1. সরকাসর জসবা িহম্মণ সাধারণ মানুষ র্াম্মত জকানভাম্মবই হয়রাসন বা বঞ্চনার সশকার না হন, জসসদম্মক লক্ষ্ে রাখম্মত
হম্মব।
2. তৃণমূল পর্ যাম্ময় সুশাসন প্রসতষ্ঠায় েনপ্রসতসনসধম্মদর সম্মঙ্গ একাত্ম হম্ময় কাে করম্মত হম্মব।
3. িামীণ অে যনীসতম্মক আরও শসিশালী কম্মর নতুন নতুন কমযসংিান সৃসষ্ট করম্মত হম্মব। মানুষ জর্ন শহরমুখী না হয়।
শহম্মরর উপর েনসংখ্যার িাপ র্াম্মত না বাম্মড় জস ব্যবিা করম্মত হম্মব।
4. িামীণ অবকাঠাম্মমা উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় িানীয় ক্ষুয ও মাঝাসর সশম্মল্পর সবকাশ এবং কমযসংিান সৃসষ্টর মােম্মম
দাসরযে সবম্মমািম্মন আপনাম্মদর ব্রতী হম্মত হম্মব।
5. ধনী-দসরম্মযের ববষম্য কমাম্মত উন্নয়ন কমযসূসি এমনভাম্মব িহণ করম্মত হম্মব র্াম্মত সম্মব যাচ্চ সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়।
ববষম্যহীন সমাে সবসনমযাম্মণ সম্পম্মদর সুষম বণ্টন সনসিত করম্মত হম্মব।
6. েসঙ্গবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদাসয়কতা দূর কম্মর সমাে েীবম্মনর সব যম্মক্ষ্ম্মত্র শাসন্ত-শৃঙ্খলা ও সিসতশীলতা বোয় রাখার
জক্ষ্ম্মত্র আরও সতকযতার সম্মঙ্গ এবং কম্মঠারভাম্মব দাসয়ত্ব পালন করম্মত হম্মব।
7. েসঙ্গবাদ ও সন্ত্রাস সনমূ যম্মল িানীয় েনপ্রসতসনসধ, স্কুল-কম্মলে-মাযাসার সশক্ষ্ক, মসসেম্মদর ইমাম, িাম্মমর মুরুসি,
জনতৃিানীয় ব্যবসায়ী, নারী সংগঠক, আনসার-সভসেসপ, িাম পুসলশ, এনসেও কমীসহ সমাম্মের সবাইম্মক সম্পৃি
করম্মত হম্মব।
8. প্রসতবন্ধী, অটিসেক ও সপসিম্ময় োকা েনম্মগাষ্ঠীর কল্যাম্মণ সবম্মশষ পদম্মক্ষ্প িহণ করম্মত হম্মব।
9. সাধারণ মানুষম্মক সহম্মে সুসবিার প্রদান ও আদালম্মত মামলার েট কমাম্মত িাম আদালতগুম্মলাম্মক কার্ যকর করম্মত
হম্মব।
10. েনগম্মণর জদারম্মগাড়ায় জসবা জপৌৌঁিাম্মত তে ও জর্াগাম্মর্াগ প্রযুসির উন্নয়ন ও সবকাম্মশ জনতৃত্ব প্রদান করম্মত হম্মব।
11. সশক্ষ্ার সব যস্তম্মর নারী সশক্ষ্ার হার বৃসদ্ধ এবং ঝম্মরপড়া সশক্ষ্ােীম্মদর মূলধারায় সফসরম্ময় আনার পদম্মক্ষ্প সনম্মত হম্মব।
12. ভূসম প্রশাসন ও ব্যবিাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষ্তা বৃসদ্ধ এবং সরকাসর ভূসম রক্ষ্ায় আরও সম্মিষ্ট হম্মত হম্মব।
13. কৃসষ-উৎপাদন বৃসদ্ধম্মত সার, বীে, সবদ্যেৎ, জ্বালাসন ইতোসদর সরবরাহ সনসব যঘ্ন করম্মত প্রম্ময়ােনীয় সকল ব্যবিা সনম্মত
হম্মব। পসরম্মবশবান্ধব কৃসষ ব্যবিাপনাম্মক েনসপ্রয় করম্মত উম্মদ্যাগী হম্মত হম্মব।
14. জভোল খাদ্যযব্য বাোরোতকরণ প্রসতম্মরাম্মধ ব্যাপক গণসম্মিতনতা সৃসষ্ট কম্মর এসব অননসতক কমযকান্ড কম্মঠার হম্মস্ত
দমন করম্মত হম্মব।
15. সিম পঞ্চবাসষ যক পসরকল্পনা ও এসসেসের সফল বাস্তবায়ম্মন জমধা, দক্ষ্তা ও অসভজ্ঞতার র্োর্ে প্রম্ময়াগ সনসিত
করম্মত হম্মব।
16. প্রাকৃসতক দ্যম্মর্ যাগ ও সবপর্ যয় প্রশমম্মন সঠিক সমম্ময় সঠিক পদম্মক্ষ্প িহণ করম্মত হম্মব। পসরম্মবশ রক্ষ্ার েন্য
েনসম্মিতনতা বৃসদ্ধ এবং এই সংক্রান্ত আইন ও সবসধ সবধাম্মনর র্োর্ে প্রম্ময়াগ সনসিত করম্মত হম্মব।
17. সশল্পাঞ্চম্মল শাসন্ত রক্ষ্া, পণ্য পসরবহন ও আমদাসন-রিাসন সনসব যঘ্ন করা এবং জপসশশসি, িাঁদাবাসে, জটন্ডারবাসে ও
সন্ত্রাস সনমূলয করম্মত ব্যবিা সনম্মত হম্মব।
18. জভািা অসধকারম্মক প্রাসতষ্ঠাসনক রূপ সদম্মত হম্মব এবং বাোম্মর কৃসত্রম সঙ্কট সৃসষ্টর জর্ জকান অপম্মিষ্টা কম্মঠার হম্মস্ত
দমন করম্মত হম্মব।
19. নারী উন্নয়ন নীসত সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করম্মত হম্মব। নারীর প্রসত সসহংসতা, সনপীড়ন ও ববষম্যমূলক আিরণ বন্ধ এবং নারী
ও সশশু পািার জরাম্মধ র্োর্ে আইসন ব্যবিা িহণ সনসিত করম্মত হম্মব।

20. সশশু-সকম্মশারম্মদর শারীসরক ও মানসসক সবকাম্মশর লম্মক্ষ্ে সশক্ষ্া, ক্রীড়া, সবম্মনাদন ও সৃেনশীল সাংস্কৃসতক কমযকাম্মন্ডর
সুম্মর্াগ সনসিত করম্মত হম্মব। সশশু-সকম্মশারম্মদর মম্মে ইসতহাস জিতনা, জ্ঞানস্পৃহা ও সবজ্ঞানমনষ্কতা োসগম্ময় তুলম্মত
হম্মব।
21. কম্মঠারভাম্মব মাদক ব্যবসা, মাদক জিারািালান এবং এর অপব্যবহার বন্ধ করম্মত হম্মব।
22. ভূসম প্রশাসন ও ব্যবিাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষ্তা বৃসদ্ধ কম্মর সরকাসর ভূসম রক্ষ্ায় সোগ োকম্মব হম্মব।
23. পাব যতে জেলাসমূম্মহর উন্নয়ন ত্বরাসন্বতকরম্মণর পাশাপাসশ এ অঞ্চম্মলর ভূ-প্রাকৃসতক জসৌন্দয্য ও েীব ববসিত্র সংরক্ষ্ণ
করম্মত হম্মব। পর্ যটনসশল্প, ক্ষুয ও মাঝাসর সশল্প এবং ঐসতহেবাহী কুটিরসশম্মল্পর সবকাম্মশ সব যাত্মক সহম্মর্াসগতা করম্মত
হম্মব।
সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,
আপনারা জেলা পর্ যাম্ময় সবসভন্ন কসমটির প্রধাম্মনর দাসয়ত্ব পালন কম্মরন। এ সকল কসমটি আরও সসক্রয়, গসতশীল ও
ফলপ্রসু করম্মত হম্মব জর্ন মানুষ সহম্মে আরও জসবা পায়।
আমরা িাই এম্মদম্মশ জকউ গৃহহীন োকম্মব না। তাম্মদর আবাসম্মনর ব্যবিা করম্মত সব জেলায় গৃহহীনম্মদর তাসলকা
করুন। খাস েসমর সবষম্ময় জখাঁে সনন। আমাম্মদর সরকার সবাইম্মক র্রবাসড় সনমযাণ কম্মর সদম্মব।
সুসধমন্ডলী,
গণতন্ত্র ও উন্নয়ম্মনর ধারাবাসহকতা োকম্মল জদম্মশর মানুষ অিগসতর সুফল উপম্মভাগ করম্মত পাম্মর।
কাম্মেই আমাম্মদর সবাইম্মক গণতন্ত্র ও উন্নয়নম্মক সুসংহত করম্মত আত্মসনম্ময়াগ করম্মত হম্মব।
স্বাধীনতা ও জদশসবম্মরাধী অশুভ িক্র এই অির্াত্রাম্মক র্াম্মত ব্যাহত করম্মত না পাম্মর জসেন্য আমাম্মদর সোগ োকম্মত
হম্মব।
সুসধমন্ডলী,
োসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জশখ মুসেবুর রহমাম্মনর হাম্মতই রসিত হম্ময়সিল স্বাধীন বাংলাম্মদম্মশর উন্নয়ন ও অিগসতর
প্রােসমক সভসত্ত।
আমরা োসতর সপতার স্বম্মের জসানার বাংলাম্মদশ প্রসতষ্ঠা কম্মর ২০২১ সাম্মলর মম্মে বাংলাম্মদশম্মক মেম আম্ময়র জদশ
এবং ২০৪১ সাম্মলর মম্মে উন্নত, সমৃদ্ধ ও শাসন্তসপ্রয় রাম্মষ্ট্র পসরণত করব, ইনশাআল্লাহ।
আসুন, স্বেপূরম্মণর এই মহান কমযর্ম্মজ্ঞ আমরা মুসিযুম্মদ্ধর জিতনা ও জদশম্মপ্রম্মম উবুদ্ধ হম্ময় সনম্মেম্মদর উৎসগ য কসর।
আসম এ সম্মেলম্মনর সব যাত্মক সাফল্য কামনা কম্মর ‘জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৭’ -এর শুভ উম্মবাধন জর্াষণা করসি।
আপনাম্মদর সবাইম্মক ধন্যবাদ।
জখাদা হাম্মফে।
েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাম্মদশ সিরেীবী জহাক।
...

