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সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

সহকমীবৃন্দ,          

সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকগণ,         

সমম্মবত সুসধমন্ডলী।  

                        আসসালামু আলাইকুম।  

জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৩ এর উম্মবাধন উপলম্মে আসম সবাইম্মক আন্তসরক শুম্মভচ্ছা োনাই।  

বতযমান সরকাম্মরর জময়াম্মে এটি পঞ্চম জেলা প্রশাসক সম্মেলন। এ সম্মেলম্মন প্রসত বছর জকম্মের সম্মে মাঠ পর্ যাম্ময়র 

কম যকতযাম্মের সরাসসর মতসবসনমম্ময়র জর্ সুম্মর্াগ সৃসি হয় তা খুবই গুরুত্বপূণ য। তৃণমূল পর্ যাম্ময় সরকাসর নীসত ও কম যসূসি বাস্তবায়ম্মন 

সমস্যাসমূহ এবং জসগুম্মলা উত্তরম্মণর পন্থা ও জকৌশল সনধ যারম্মণ এ সম্মেলন গুরুত্বপূণ য ভূসমকা পালন কম্মর।  

সিটিশ আমম্মল জেলা প্রশাসম্মকর কার্ যালয় বা কাম্মলক্টম্মরট নামক প্রসতষ্ঠানটির েন্ম। সমম্ময়র সববতযম্মন এটি আে মাঠ 

পর্ যাম্ময় উন্নয়ন-ব্যবস্থাপনার জকেসবন্দু সহম্মসম্মব পসরগসণত হম্মচ্ছ।  

মাঠ পর্ যাম্ময় সরকাম্মরর নীসত, জকৌশল ও কম যসূসি বাস্তবায়ম্মন এবং নাগসরক েীবম্মনর সাসব যক মাম্মনান্নয়ম্মন েনগণ ও 

সরকাম্মরর মম্মে জসতুবন্ধ সহম্মসম্মব জেলা প্রশাসকগণ কাে কম্মর থাম্মকন।  

সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

নবম োতীয় সংসে সনব যািম্মন েনগম্মণর এক সবশাল ম্যাম্মন্ডট সনম্ময় মহাম্মোট সরকার ২০০৯ সাম্মলর শুরুম্মত জেশ 

পসরিালনার োসয়ত্বভার গ্রহণ কম্মর। এই অভূতপূব য গণরাম্ময়র সভসত্ত সছল জেম্মশর সামসগ্রক উন্নয়ম্মনর লম্মেে প্রণীত রূপকল্প-২০২১, 

সেনবেম্মলর সনে এবং মুসিযুম্মের জিতনার আম্মলাম্মক ক্ষুধা ও োসরদ্র্েমুি একটি প্রগসতশীল, গণতাসন্ত্রক, আধুসনক ও অসাম্প্রোসয়ক 

বাংলাম্মেশ গম্মে জতালার অেীকার। এর মােম্মম ২০২১ সাম্মলর মম্মে একটি মেম-আম্ময়র জ্ঞানসভসত্তক, শাসন্তপূণ য ও সমৃে সিসেটাল 

বাংলাম্মেশ গম্মে জতালা।  

এসব লেে পূরম্মণ আমাম্মের সরকার গত সাম্মে িার ব সর র্াব  কম্মঠার পসরশ্রম কম্মর র্াম্মচ্ছ। অম্মনক জেম্মই আই আমরা 

অেযন কম্মরসছ অভূতপূব য সাফল্য। আসম দৃঢ়ভাম্মব আশাবােী, আগামী সনব যািম্মনর আম্মগই সরকাম্মরর অবসশি অেীকারসমূহও 

বাস্তবায়ন করা সম্ভব হম্মব।  

োসয়ত্ব গ্রহম্মণর পর জথম্মকই সরকার জেম্মশ আইম্মনর শাসন প্রসতষ্ঠায় সব যাত্মক উম্মযাগ ও সুদৃঢ় পেম্মেপ সনম্ময়ম্মছ। োসতর 

সপতা ও তাঁর পসরবাম্মরর সেস্যম্মের হতোর সবিার সম্পন্ন ও রায় কার্ যকর করার মােম্মম োসত তাঁর কলম্মের োয় লাঘব করম্মত 

সমথ য হম্ময়ম্মছ। জেলখানায় িার োতীয় জনতার নৃশংস হতোর সবিার সনসিত করম্মত সুসপ্রম জকাম্মট য োম্ময়র করা আসপল মামলার রায় 

ইম্মতামম্মে জঘাসষত হম্ময়ম্মছ।  

১৯৭১ সাম্মল মহান মুসিযুে িলাকাম্মল সংঘটিত গণহতো, মানবতার সবরুম্মে অপরাধ ও যুোপরাম্মধর সবিার কার্ যক্রম 

এসগম্ময় িলম্মছ। ইম্মতামম্মে ছয়টি মামলার রায় জঘাসষত হম্ময়ম্মছ।  

জেম্মশর মাটি জথম্মক সন্ত্রাস ও েসেবাে সনমূ যল করার জেম্মই আও সরকার উম্মল্লখম্মর্াগ্য সাফল্য অেযন কম্মরম্মছ। সবসিআর 

সবম্মদ্র্াম্মহর সবিার সবসিআর আইন অনুর্ায়ী ইম্মতামম্মে সম্পন্ন হম্ময়ম্মছ। এ ঘটনায় জসনা কম যকতযাম্মের হতো এবং একুম্মশ আগস্ট 

জগ্রম্মনি হামলা ও েশ-ট্রাক অস্ত্র মামলার সবিার কােও এখন চূোন্ত পর্ যাম্ময়।   

সবশ্ব-মন্দা সম্মত্বও গত িার অথ য-বছম্মর অথ যনীসতর গে প্রবৃসে হম্ময়ম্মছ ৬ শতাংম্মশর জবসশ। সনতেপ্রম্ময়ােনীয় দ্র্ব্য-সামগ্রীর 

মূল্য সাধারণ মানুম্মষর ক্রয়েমতার মম্মে রম্ময়ম্মছ।  



আমরা কৃসষম্মক অগ্রাসধকার খাত সহম্মসম্মব সিসিত কম্মর কৃসষর সাসব যক উন্নয়ম্মনর েন্য সনরলসভাম্মব কাে কম্মর র্াসচ্ছ। 

বতযমান সরকার সাম্মরর মূল্য কম্ময়ক েফা কসমম্ময়ম্মছ। কৃসষ উপকরণ সহায়তা কাি য সবতরণ করা হম্ময়ম্মছ। জেম্মশর প্রসতটি ইউসনয়ন ও 

গ্রাম পর্ যাম্ময় সার সবম্মক্রতা সনম্ময়াগ জেওয়া হম্ময়ম্মছ।  

কৃসষ উ পােন বৃসের লম্মেে স্বল্পমূম্মল্য ও সহেলভেভাম্মব কৃসষ উপকরণ সরবরাহ সনসিত করা হম্ময়ম্মছ। কৃষকম্মের মাই আ ১০ 

টাকায় ব্যাংক একাউন্ট জখালার অনুমসত জেওয়া হম্ময়ম্মছ। এই একাউম্মন্টর মােম্মম জবাম্মরা ধান ও পাট িাম্মষর েন্য আসথ যক সহায়তা 

প্রোন করা হম্মচ্ছ। সরকাম্মরর কৃসষবান্ধব কার্ যক্রম্মমর ফম্মল বাংলাম্মেশ এখন খাম্ময প্রায় স্বয়ং-সম্পূণ য।  

কৃষকম্মক উ পাসেত পম্মের ন্যায্যমূল্য ও মূল্য-সহায়ক প্রোম্মনর লম্মেে সরকার অভেন্তরীণ উ স জথম্মক িাল ক্রয় করম্মছ। 

সরকাম্মরর পেম্মেম্মপর ফম্মল এ সংক্রান্ত এমসিসে-লেেমাই আা সনধ যাসরত সমম্ময়র আম্মগই অেযন করা সম্ভব হম্ময়ম্মছ।  

আমরা দুঃস্থ ও সনম্ন আম্ময়র েনগম্মণর েন্য জফয়ার প্রাইস কাি য প্রিলন কসর। এ পর্ যন্ত কাি যধারী ৭৭ লাম্মখর জবসশ 

পসরবাম্মরর মম্মে ৩ লাখ ৩১ হাোর জমসট্রক টম্মনর জবসশ িাল সবসক্র করা হম্ময়ম্মছ। সনম্ন আম্ময়র সরকাসর কম যিাসর এবং জপাশাক 

শ্রসমকম্মের খায সনরাপত্তা সনসিত করার েন্য প্রম্ময়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হম্ময়ম্মছ।  

২০০৯ জথম্মক ২০১২ সাল পর্ যন্ত গত িার বছম্মর ২০ লাখ ৪০ হাোর ব্যসির সবম্মেম্মশ কম যসংস্থান হম্ময়ম্মছ। গত সরকাম্মরর 

একই সমম্ময়র তুলনায় এটা সবগুম্মণরও জবসশ। এ সমম্ময় সবম্মেশ জথম্মক জরসমম্মটন্স এম্মসম্মছ ৫৫ হাোর ১২৬ সমসলয়ন মাসকযন িলার। 

র্া সবগত সরকাম্মরর একই সমম্ময়র তুলনায় ৪ গুণ জবসশ।  

রপ্তাসন আয় ২০০৮ সাম্মলর ১৪ হাোর ১১০ সমসলয়ন মাসকযন িলার জথম্মক গত অথ যবছম্মর প্রায় ২৪ হাোর ৩২২ সমসলয়ন 

মাসকযন িলার উন্নীত হম্ময়ম্মছ। ববম্মেসশক মুদ্র্ার সরোভ য ১৫ সবসলয়ন মাসকযন িলার ছাসেম্ময় জগম্মছ। গত সরকাম্মরর আমম্মল ২০০৬ 

সাম্মল সরোভ য সছল মাই আ ৩ েশসমক ৮৮ সবসলয়ন মাসকযন িলার।  

িার বছম্মর রােস্ব আয় সবগুণ হম্ময়ম্মছ। িার বছম্মর ববম্মেসশক সবসনম্ময়াগ এম্মসম্মছ প্রায় ৩৮২ জকাটি িলার। সবগত সরকাম্মরর 

একই সমম্ময় এসসছল মাই আ ১৮৭ জকাটি িলার।  

আমাম্মের সরকাম্মরর সনব যািনী অেীকারসমূম্মহর মম্মে অন্যতম হম্মচ্ছ োসরদ্র্ে সবম্মমািন। ২০২১ সাম্মলর মম্মে োসরম্মদ্র্ের হার 

১৫ শতাংম্মশ নাসমম্ময় আনার লম্মেে সরকার কাে কম্মর র্াম্মচ্ছ।  

সামাসেক সনরাপত্তা জবিনীর আওতায় ওএমএস, অসত েসরদ্র্ম্মের েন্য কম যসংস্থান কম যসূসি, জেম্মলম্মের েন্য সবম্মশষ 

সভসেএফ, বয়স্ক ভাতা, স্বামী পসরতেি দুঃস্থ মসহলা ভাতা, প্রসতবন্ধী ভাতা, অসচ্ছল মুসিম্মর্াো সোনী ভাতা ইতোসে কার্ যক্রম 

জোরোর করা হম্ময়ম্মছ।  

এছাো, োসরদ্র্ে সবম্মমািম্মনর লম্মেে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাসে একটি খামার, ঘম্মর জফরা, মসহলাম্মের আত্মকম যসংস্থাম্মনর 

েন্য ক্ষুদ্র্ ঋণ ইতোসে কম যসূসি বাস্তবাসয়ত হম্মচ্ছ।  

সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

সশোখাম্মত বতযমান সরকাম্মরর অেযন উম্মল্লখম্মর্াগ্য। ‘োতীয় সশোনীসত-২০১০' বাস্তবায়ম্মনর কাে এসগম্ময় িলম্মছ।  

স্নাতক পর্ যায় পর্ যন্ত জমম্ময়ম্মের অববতসনক সশো কার্ যক্রম গ্রহণ, সশোর মাম্মনান্নয়ম্মন নতুন কাসরকুেলাম প্রণয়ন, প্রথম 

জশ্রণীম্মত ভসতযর েন্য লটাসর পেসত িালু, প্রাথসমক সমাপনী পরীো ও জুসনয়র স্কুল সাটি যসফম্মকট পরীো প্রবতযন, ২৬ হাোর ২০০টি 

প্রাথসমক সবযালয়ম্মক োতীয়করণ করা হম্ময়ম্মছ।  

গত ৪ বছম্মর প্রথম জথম্মক েশম জশ্রসণ পর্ যন্ত সবনামূম্মল্য প্রায় ৯২ জকাটি বই সবতরণ করা হম্ময়ম্মছ। প্রধানমন্ত্রীর সশো সহায়তা 

ট্রাস্ট গঠন কম্মর স্নাতক পর্ যাম্ময়র ছাই আীম্মেরম্মক উপবৃসত্ত প্রোন শুরু হম্ময়ম্মছ।  

নারীর রােবনসতক, সামাসেক, প্রশাসসনক ও অথ যবনসতক েমতায়ন সনসিত করার লম্মেে ‘োতীয় নারী উন্নয়ন নীসত, 

২০১১' প্রণয়ন করা হম্ময়ম্মছ।  

বতযমান সরকার েসরদ্র্ গভ যবতী মা, কম যেীবী ল্যাকম্মটটিং মাোর এবং কৃসষকাম্মে সনম্ময়াসেত প্রাসন্তক নারী কমীম্মের েন্য 

ভাতা প্রোম্মনর কম যসূসি িালু কম্মরম্মছ। কম যেীবী মাম্ময়র সশশু সন্তানম্মের েন্য সরকাসর উম্মযাম্মগ ৪৩টি সশশু সেবার্ত্ন জকে পসরিালনা 

করা হম্মচ্ছ। মাতৃত্বকালীন ছুটির জময়াে ৪ মাস জথম্মক ৬ মাস বাোম্মনা হম্ময়ম্মছ। জেম্মশর ইসতহাম্মস  প্রথমবাম্মরর মত একেন নারীম্মক 

বাংলাম্মেশ োতীয় সংসম্মের সিকার পম্মে সনব যাসিত করা হম্ময়ম্মছ।  



সুসধবৃন্দ,  

উন্নত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সনম যাম্মণর েন্য প্রম্ময়ােন একটি স্বচ্ছ, েবাবসেসহতামূলক, গসতশীল, উন্নয়নমুখী ও জসবামূলক 

েনপ্রশাসন।  

জেলা প্রশাসম্মকর কার্ যলম্ময় ‘ওয়ান স্টপ সাসভ যস' সহম্মসম্মব ফ্রন্ট জিস্ক স্থাপন; েনগম্মণর সনকট জথম্মক প্রাপ্ত অসভম্মর্াম্মগর 

তা েসণক প্রসতকাম্মরর ব্যবস্থা গ্রহম্মণর েন্য প্রসত বুধবার ‘পাবসলক সহয়াসরং জি' িালু এবং ‘জেলা তথ্য বাতায়ন' জখালা হম্ময়ম্মছ।  

তৃণমূম্মলর সম্মে প্রশাসম্মনর সম্মব যাচ্চ স্তম্মরর জর্াগাম্মর্াগ প্রসতষ্ঠার েন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, মসন্ত্রপসরষে সবভাগ, জেম্মশর 

সাতটি প্রশাসসনক সবভাগ ও ৬৪টি জেলাম্মক সভসিও কনফাম্মরসন্সং সুসবধার আওতায় আনা হম্ময়ম্মছ।  

গ্রাহক জসবাম্মক তৃণমূল পর্ যাম্ময় জপৌৌঁম্মছ জেওয়ার লম্মেে সারাম্মেম্মশ ৪ হাোর ৫০১টি ‘ইউসনয়ন তথ্য ও জসবা জকে' িালু করা 

হম্ময়ম্মছ। জেম্মশর সকল জেলায় ই-সাসভ যস িালু করা হম্ময়ম্মছ।  

সপ্রয় সুসধবৃন্দ,  

জেলা প্রশাসন একটি পরীসেত প্রসতষ্ঠান। উদ্ভাবনী উম্মযাগ এ প্রসতষ্ঠাম্মনর কার্ যকাসরতা আরও বাোম্মত পাম্মর।  

‘রূপকল্প ২০২১'-এর অন্যতম লেে হল ‘সিসেটাল বাংলাম্মেশ' গো। প্রসতটি জেলায় এ কার্ যক্রম শুরু হম্ময়ম্মছ। ইম্মতামম্মে 

র্ম্মশারম্মক ‘বাংলাম্মেম্মশর প্রথম সিসেটাল জেলা' সহম্মসম্মব জঘাষণা করা হম্ময়ম্মছ।  

এই সাফম্মল্যর স্বীকৃসতস্বরূপ র্ম্মশার জেলা প্রশাসন ‘ই-এসশয়া এোওয়াি য ২০১১' লাভ কম্মরম্মছ।  

িলসত বছম্মরর মম্মে বাংলাম্মেম্মশ সবদেম্মতর উ পােন ৭ হাোর জমগাওয়াম্মট উন্নীত করার লেে সনধ যারণ করা হম্ময়সছল। 

সবদে  উ পােন েমতা ২০০৯ সাম্মলর ৪ হাোর ৯৪২ জমগাওয়াট জথম্মক বতযমাম্মন ৮ হাোর ৫৩৭ জমগাওয়াম্মট উন্নীত হম্ময়ম্মছ।  

গত ৪ বছম্মর প্রায় ৩০ লাখ নতুন গ্রাহকম্মক সবদে  সংম্মর্াগ প্রোন করা হম্ময়ম্মছ। সবদেম্মতর সসম্মস্টম লস ১৮.৮৫ শতাংশ 

জথম্মক ১৪.১৭ শতাংম্মশ জনম্মম এম্মসম্মছ।  

বাংলাম্মেশম্মক ক্ষুধা, োসরদ্র্ে, সনরেরতা, েসেবাে ও সাম্প্রোসয়কতার অসভশাপ জথম্মক মুি কম্মর একটি সুখী, সমৃে, 

অসাম্প্রোসয়ক জেম্মশ পসরণত করম্মত সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকগম্মণর ভূসমকা খুবই গুরুত্বপূণ য। কারণ, আপনারা সাধারণ 

মানুম্মষর কাছাকাসছ অবস্থান কম্মরন।  

সকল প্রকার ভয়ভীসত ও প্রম্মলাভম্মনর ঊম্মবয জথম্মক আইনানুগ োসয়ত্ব পালন এবং েনগম্মণর স্বাথ য সংরেম্মণ সব যো সম্মিি 

থাকম্মত আপনাম্মের প্রসত আহ্বান োনাসচ্ছ।  

কম যসম্পােম্মন বশসথল্য সকংবা পেপাতমূলক আিরণ জকানক্রম্মমই গ্রহণম্মর্াগ্য নয়। জসবার মম্মনাভাব সনম্ময় সতে ও ন্যাম্ময়র 

পম্মথ অসবিল থাকম্মল আপনাম্মের পম্মে র্থার্থভাম্মব োসয়ত্ব পালন সম্ভব হম্মব।  

সপ্রয় সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

আপনারা োম্মনন, সংসবধাম্মনর পঞ্চেশ সংম্মশাধনীর মােম্মম জেম্মশ গণতন্ত্র সবকাম্মশর পথ সুগম হম্ময়ম্মছ।  

জেম্মশ এই প্রথম আম্মলািনার মােম্মম একটি স্বাধীন, সনরম্মপে ও শসিশালী সনব যািন কসমশন গঠন করা হম্ময়ম্মছ। বতযমান 

সরকাম্মরর জময়াম্মে সংসেীয় শূন্য আসম্মনর উপ-সনব যািনসহ প্রায় ৬ হাোর সনব যািন অনুসষ্ঠত হম্ময়ম্মছ। এসব সনব যািন সনম্ময় জকান প্রশ্ন 

উম্মঠসন।  

সরকাম্মরর সসেচ্ছা এবং সংসিি সকম্মলর সসেসলত প্রম্মিিায় প্রসতটি সনব যািন সুষ্ঠু ও শাসন্তপূণ যভাম্মব সম্পন্ন হম্ময়ম্মছ।  

আগামী সাধারণ সনব যািনও জেম্মশর সংসবধান অনুর্ায়ী সুষ্ঠু ও শাসন্তপূণ যভাম্মব সম্পন্ন হম্মব। সুস্থ গণতাসন্ত্রক ধারা সবকাম্মশ 

আপনাম্মের বসলষ্ঠ ভূসমকা, কম যেেতা ও একাগ্রতা আগামী সেনগুসলম্মতও অব্যাহত থাকম্মব বম্মল আসম সবশ্বাস কসর।  

জেলা প্রশাসক সহম্মসম্মব আপনাম্মের বহুসবধ েনকল্যাণমুখী কাম্মের মম্মে সকছু সবষম্ময়র প্রসত সবম্মশষভাম্মব লেে রাখার 

েন্য আসম আপনাম্মের প্রসত আহ্বান োনাসচ্ছ।  

১.          সরকাসর জসবা গ্রহম্মণ সাধারণ মানুষ র্াম্মত জকানভাম্মবই হয়রাসন বা বঞ্চনার সশকার না হন, জসসেম্মক লেে 

রাখম্মত হম্মব।  

২.         নারী ও সশশু সনর্ যাতন ও পািার, মােকদ্র্ম্মব্যর অপব্যবহার, জর্ৌতুক, ইভটিসেং এবং বাল্যসববাম্মহর মত 

সামাসেক ব্যাসধ সবস্তারম্মরাম্মধ কাে করা।  



৩.        প্রসতবন্ধী ও সপসছম্ময় থাকা েনম্মগাষ্ঠীর কল্যাম্মণ সবম্মশষ পেম্মেপ গ্রহণ।  

৪.         েনগম্মণর জোরম্মগাোয় জসবা জপৌৌঁছাম্মনার লম্মেে তথ্য ও জর্াগাম্মর্াগ প্রযুসির উন্নয়ন ও সবকাম্মশ জনতৃত্ব প্রোন 

করম্মত হম্মব।  

৫.         তৃণমূল পর্ যাম্ময় সুশাসন প্রসতষ্ঠায় েনপ্রসতসনসধম্মের সম্মে একাত্ম হম্ময় কাে করম্মত হম্মব।  

৬.        সশোর সকল স্তম্মর নারীসশোর হার বৃসে, ছাই আ-ছাই আীম্মের সবযালয় তোম্মগর হার কমাম্মনা এবং ঝম্মরপো 

সশোথীম্মের মূলধারায় সফসরম্ময় আনার পেম্মেপ গ্রহণ।  

৭.         প্রতেন্ত অঞ্চম্মল সশোর সবস্তার ও মাম্মনান্নয়ম্মন আপনাম্মের অগ্রণী ভূসমকা পালন করম্মত হম্মব। ির , হাওর, িা-

বাগান, পাহাম্মের মত দগ যম অঞ্চম্মলর সকল সশশুম্মক স্কুলমুখী করার প্রসত সবম্মশষভাম্মব র্ত্নবান হম্মত হম্মব।  

৮.        পম্মের িাসহো, মজুে ও সরবরাহ পসরসস্থসত সনয়সমত মসনটর করম্মত হম্মব।  

৯.        রমোন মাম্মস কৃসই আম সেট সৃসির মােম্মম সনতে প্রম্ময়ােনীয় দ্র্ম্মব্যর মূল্য বৃসের জর্ জকান অপম্মিিা শিভাম্মব 

প্রসতম্মরাধ করম্মত হম্মব।  

১০.       ভূসম প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় েেতা ও স্বচ্ছতা বৃসে এবং সরকাসর ভূসম রোয় সোগ দৃসি রাখম্মত হম্মব। েনগণ 

র্াম্মত জকানভাম্মব হয়রাসনর সশকার না হয়, তা সনসিত করম্মত হম্মব।  

১১.        কৃসষ উ পােন বৃসেম্মত সার, বীে, সবদে , জ্বালাসন ইতোসের সরবরাহ সনসব যঘ্ন করার লম্মেে প্রম্ময়ােনীয় সকল 

পেম্মেপ সনম্মত হম্মব।  

১২.       খাযশস্য দূষণমুি রাখম্মত উ পােকম্মের উ সাসহত করা এবং জভোল খাযদ্র্ব্য বাোরোতকরণ প্রসতম্মরাম্মধ 

ব্যাপক গণোগরণ সৃসি করম্মত হম্মব।  

১৩.       স্থানীয় সম্পে এবং সম্ভাবনার আম্মলাম্মক কম যসংস্থান সৃসিম্মত উম্মযাগ গ্রহণ।  

১৪.        প্রাসন্তক েনম্মগাষ্ঠীম্মক সমবায়সভসত্তক কার্ যক্রম্মম উ সাসহত ও সংগঠিত করম্মত র্থার্থ কার্ যক্রম গ্রহণ।  

১৫.       পসরম্মবশ রোর েন্য েনসম্মিতনতা বৃসে এবং এই সংক্রান্ত আইন ও সবসধ-সবধাম্মনর র্থার্থ প্রম্ময়াগ 

সনসিতকরণ।  

১৬.       দম্মর্ যাগ ও সবপর্ যয় প্রশমম্মন দম্মর্ যাগ সংক্রান্ত স্থায়ী সনম্মে যশনাবলী অথ যা  Standing Orders on 

Disaster, 2010 অনুসাম্মর সঠিক সমম্ময় সঠিক পেম্মেপ গ্রহণ করম্মত হম্মব।  

১৭.       সাধারণ মানুষম্মক সহম্মে সুসবিার প্রোন ও আোলম্মত মামলার েট কমাম্মত গ্রাম আোলতম্মক কার্ যকর করম্মত 

হম্মব।  

আসম আশা কসর, আমাম্মের সকম্মলর সসেসলত প্রম্মিিায় ২০২১ সাম্মল স্বাধীনতার সুবণ যেয়ন্তীম্মত বাংলাম্মেশ একটি ক্ষুধামুি 

ও োসরদ্র্েমুি মেম আম্ময়র জেম্মশ পসরণত হম্মব।  

সবাইম্মক আবারও শুম্মভচ্ছা োসনম্ময় আসম ‘জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৩'-এর শুভ উম্মবাধন জঘাষণা করসছ ।  

জখাো হাম্মফে।  

েয়বাংলা, েয় বেবন্ধু  

বাংলাম্মেশ সিরেীবী জহাক।  

 


