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সহকমীবৃন্দ,  

সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকগণ,                                                                       

সমম্মবত সুসধমন্ডলী,  

            আসসালামু আলাইকুম।  

সতনসিনব্যাপী জেলা প্রশাসক সম্মেলম্মনর উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন উপসিত হম্মত জপম্মর আসম অতযন্ত আনসন্দত। 

সরকাম্মরর উন্নয়ন কম যকাম্মন্ডর সুষ্ঠু বাস্তবায়ম্মন মাঠ পর্ যাম্ময়র কম যকতযাম্মির সাম্মে এই মতসবসনমম্ময়র আম্ময়ােন অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ য বম্মল আসম মম্মন কসর।  

জেলা প্রশাসম্মনর সাম্মে সরকারী পসরম্মষবা সবকাম্মশর িীর্ য ইসতহাস েসিম্ময় আম্মে। মাঠ পর্ যাম্ময় েনগণ ও সরকাম্মরর 

মম্মে জমল বন্ধন ততরীম্মতও জেলা প্রশাসকগণ গুরুত্বপূণ য ভূসমকা পালন করম্মেন।  

সব যকাম্মলর সব যম্মেষ্ঠ বাঙাসল, োসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জশখ মুসেবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধসবধ্বস্ত 

বাাংলাম্মিম্মশর পুনগ যঠন কাে শুরু কম্মরন। এই প্রশাসনসহ জিম্মশর সনব যাহী সবভাগ, সবচার সবভাগ, সামসরক বাসহনী গম্মি 

জতাম্মলন। জিম্মশর পসরতযক্ত, বন্ধ োকা সশল্প-কল-কারখানাগুম্মলা চালু করার লম্মযয এগুম্মলাম্মক োতীয়করণ কম্মরন। এগুম্মলা 

পসরচালনার েন্য আপনাম্মির অগ্রেম্মির হাম্মতই িাসয়ত্ব তুম্মল জিন। এভাম্মবই সতসন জিম্মশর উৎপািন ব্যবিা সচল কম্মরন।  

সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

আপনাম্মির িাসয়ত্ব বহুমাসিক। েনগম্মণর আে য-সামাসেক উন্নয়ন, সুশাসন প্রসতষ্ঠা ও েনসনরাপত্তা সনসিত করায় 

আপনারা অবিান রাখম্মেন।  

 প্রশাসক শব্দটির ওপর জোর না সিম্ময় আপনাম্মিরম্মক েনগম্মণর জসবক হওয়ার আহবান োনাই। মম্মন রাখম্মবন, 

গ্রাম্মমর মানুম্মষর র্াম ঝরাম্মনা আয়ই আপনার জলখাপিার ব্যয় সমটিম্ময়ম্মে। এখন জবতন-ভাতা জর্াগাম্মে। তাই গ্রাম্মমর 

মানুম্মষর উন্নয়ন করা আপনাম্মির তনসতক িাসয়ত্ব।  

েনগণ আমাম্মিরম্মক জভাট সিম্ময় সনব যাসচত কম্মরম্মে। েনগম্মণর কাম্মে জিয়া প্রসতশ্রুসত পূরণই আমাম্মির মূল লযয। 

আপনারা আমাম্মির সহায়ক-শসক্ত।  



েনপ্রসতসনসধরা সাধারণ েনম্মগাষ্ঠীর চাসহিা ও স্বম্মের কো জবশী োম্মন। জসই আম্মলাম্মক উন্নয়ন পসরকল্পনা প্রণীত 

হয়। আপনারা তা বাস্তবায়ন কম্মরন। এ সতম্মনর মম্মে সুন্দর সমন্বয় সনসিত কম্মর আমরা েনগম্মণর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরম্মণ 

অঙ্গীকারাবদ্ধ।  

উন্নয়ন কাম্মে কাম্মরারই অসহম্মর্াসগতা করার অবকাশ জনই। বাস্তবায়ম্মন তশসেল্য ভাব জিখাম্মনারও সুম্মর্াগ জনই।  

বেম্মরর প্রেম জেম্মকই উন্নয়ন কাে শুরু করম্মত হম্মব। প্রশাসসনক মন্ত্রণালয় অে য  োি করম্মব, তারপর কাে শুরু 

করম্মবন, জস আশায় বম্মস োকম্মবন না। বরাদ্দ ঠিকই জপ ৌঁম্মে র্াম্মব।  

অসপ যত সম্পসত্ত প্রতযপ যণ আইম্মনর র্োর্ে বাস্তবায়ন সনসিত করম্মবন। অনাবািী েসম আবািী করার মােম্মম কৃসষ 

েসমর পসরমাণ বৃসদ্ধম্মত অবিান রাখম্মবন। সামাসেক শাসন্ত সনসিম্মত তৎপর োকম্মবন।  

এবাম্মরর বাম্মেম্মট গ্রাম উন্নয়নম্মক সম্মব যাচ্চ অগ্রাসধকার জিয়া হম্ময়ম্মে। এ লযয অেযম্মন আপনাম্মির Proactive 

ভূসমকা অতযন্ত গুরুত্বপূণ য।  

জকাম্মনা অবিাম্মতই দুনীসত ও অপচয় বরিাস্ত করা হম্মব না।  

এখন বষ যা জম সুম। বন্যা, নিী ভাঙ্গন ইতযাসি জিখা সিম্মল তাৎযসণকভাম্মব দুগ যতম্মির পাম্মশ িাঁিাম্মবন। কারণ, জর্ 

জকাম্মনা খারাপ পসরসিসতম্মত েনগণ আপনাম্মিরম্মক পাম্মশ জপম্মত চায়। এম্মত পসরসিসত জমাকাম্মবলায় তাম্মির সাহস বাম্মি।  

বাাংলাম্মিশম্মক ক্ষুধা ও িাসরম্মের অসভশাপ জেম্মক মুক্ত কম্মর একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও ন্যায়সভসত্তক জিম্মশ পসরণত করম্মত 

মাঠ পর্ যাম্ময়র কম যকতযাম্মির ভূসমকা অতযন্ত গুরুত্বপূণ য। সকল প্রকার ভয়-ভীসত ও প্রম্মলাভম্মনর ঊম্মধ্বয জেম্মক সনম্মম যাহভাম্মব 

িাসয়ত্ব পালন এবাং প্রোতম্মন্ত্রর স্বাে য সাংরযম্মণ সব যিা সম্মচষ্ট োকার েন্য আপনাম্মির প্রসত আহবান োনাসে।  

সুসধমন্ডলী,  

একটি গণতাসন্ত্রক, উিার ও অসাম্প্রিাসয়ক রাষ্ট্র ব্যবিা সবসনম যাম্মণর েন্য প্রম্ময়ােন একটি স্বে, েবাবসিসহমূলক ও 

উন্নয়নমুখী প্রশাসন। ওয়ান স্টপ সাসভ যস, পাবসলক সহয়াসরাং জে, জেলা তথ্য বাতায়ন ও সভসেও কনফাম্মরসসাং এ লম্মযয 

সহায়ক ভূসমকা পালন করম্মে।  

বতযমান সরকাম্মরর সাম্মি সতন বেম্মর আে য-সামাসেক প্রসতটি খাম্মত ব্যাপক উন্নয়ন হম্ময়ম্মে। কৃসষম্মত বাম্পার ফলন 

হম্ময়ম্মে। খাদ্য সনরাপত্তা সনসিত হম্ময়ম্মে। পুসষ্ট সনরাপত্তা সনসিম্মত উম্মদ্যাগ জনয়া হম্ময়ম্মে। কৃষকম্মির সহায়তা প্রাসি সনসিত 

করা হম্ময়ম্মে।  

সশযার হার ও মান জবম্মিম্মে। োতীয় সশযানীসত বাস্তবায়ন করা হম্মে। ঝম্মর পিা কম্মমম্মে। নারী সশযার প্রসার 

র্ম্মটম্মে। প্রসতবন্ধীম্মির সশযা, পসরচর্ যা ও কম যসাংিাম্মনর ব্যবিা জনয়া হম্ময়ম্মে। আত্মকম যসাংিানম্মক উৎসাসহত করা হম্মে।  

স্বািযম্মসবা গ্রাম পর্ যন্ত জপ ৌঁম্মে সিম্ময়সে। সচসকৎসক, নাস য ও স্বািযকমীর সাংখ্যা বাসিম্ময়সে। নতুন নতুন হাসপাতাল 

সনম যাণ কম্মরসে। উপম্মেলা ও জেলা হাসপাতালগুম্মলাম্মত জবে সাংখ্যা বাসিম্ময়সে। গ্রামীণ েনস্বািয উন্নয়ম্মন ব্যবিা সনম্ময়সে।  

সবশ্বমন্দা সম্মেও জিশী-সবম্মিশী সবসনম্ময়াগ জবম্মিম্মে। ২০১১ সাম্মল ১.১৩৬ সবসলয়ন েলার তবম্মিসশক সবসনম্ময়াগ 

এম্মসম্মে। ৭৫ লাম্মখর জবশী মানুম্মষর কম যসাংিান হম্ময়ম্মে। রফতাসন আয় জবম্মিম্মে। জরসমম্মটস আম্ময় ১১ শতাাংশ প্রবৃসদ্ধ হম্ময়ম্মে। 

সরোভ য সাম্মি িশ সবসলয়ন েলাম্মর জপ ৌঁম্মেম্মে। মূল্যস্ফীসতর হার ৮ শতাাংম্মশর একটু জবশী আম্মে। প্রবৃসদ্ধ ৭ শতাাংম্মশর 

কাোকাসে অসেযত হম্ময়ম্মে। সামসষ্টক অে যনীসত অতযন্ত সিসতশীল আম্মে। িাসরেয দ্রুত হ্রাস পাম্মে। মঙ্গা দূরীভূত হম্ময়ম্মে।  

তথ্য প্রযুসক্ত সবকাম্মশ সবপ্লব সাসধত হম্ময়ম্মে। গ্রাম্মমর নারীরাও সেসেটাল বাাংলাম্মিম্মশর সুফল জভাগ করম্মত পারম্মে। 

ইউসনয়ন তথ্য ও জসবাম্মকন্দ্রগুম্মলা জেম্মক জসবা সনম্মত পারম্মে। েলবায়ু পসরবতযম্মনর সাম্মে খাপ খাওয়াম্মনা ও ঝৌঁসক 

জমাকাম্মবলায় সবসভন্নমুখী উম্মদ্যাগ জনয়া হম্ময়ম্মে।  

সবদুযৎ ও গ্যাস উৎপািন জবম্মিম্মে। জর্াগাম্মর্াগ ব্যবিার উন্নয়ন হম্ময়ম্মে।    



সামাসেক সনরাপত্তা জবষ্টনীর আওতায় ৯১টি কম যসূচী জনয়া হম্ময়ম্মে। ২২,৭৫০ জকাটি টাকা ব্যয় হম্মব। প্রকৃত দুখী-

িসরেরাই র্াম্মত সামাসেক সনরাপত্তা জবষ্টনীম্মত অন্তর্ভ যক্ত হয় তা সনসিত করম্মত হম্মব।  

 আমাম্মির লযয, িসরে ও সনম্নআম্ময়র েনম্মগাষ্ঠীর সামাসেক সুরযা করা। তাম্মির যমতায়ন করা। িাসরেযমুক্ত 

করা। স্বাবলম্বী করা। মানব সম্পম্মি পসরণত করা। র্াম্মত তারা সনম্মের উন্নসতর পাশাপাসশ োতীয় অে যনীসতম্মত অবিান 

রাখম্মত পাম্মর।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা সন্ত্রাস ও েঙ্গীবাি সনমূ যল কম্মরসে। মানবতাসবম্মরাধী ও যুদ্ধাপরাধীম্মিরম্মক সবচাম্মরর কাঠগিায় িাঁি করাম্মনা 

হম্ময়ম্মে।   

আসম দৃঢ়ভাম্মব সবশ্বাস কসর, আমাম্মির সকম্মলর সসেসলত প্রম্মচষ্টায় ২০২১ সাম্মল স্বাধীনতার সুবণ যেয়ন্তীম্মত 

বাাংলাম্মিশ একটি ক্ষুধামুক্ত, িাসরেযমুক্ত মেম আম্ময়র জিম্মশ পসরণত হম্মব।  

আসুন, এই প্রতযাশা পূরম্মণ আমরা সবাই দৃি শপম্মে জিশ গিার ব্রম্মত সনম্মেম্মিরম্মক উৎসগ য কসর। এই আশা ব্যক্ত 

কম্মর আসম সতনসিনব্যাপী জেলা প্রশাসক সম্মেলম্মনর শুভ উম্মবাধন জর্াষণা করসে।  

আপনাম্মির সকলম্মক ধন্যবাি।  

জখািা হাম্মফে।  

েয় বাাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাম্মিশ সচরেীবী জহাক।  

... 


