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জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১১ উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন আপনাম্মের সবাইম্মক স্বাগত এবং আন্তবরক শুম্মভচ্ছা োনাবচ্ছ।  

আবম প্রথম্মমই গভীর শ্রদ্ধার সাম্মথ স্মরণ করবি আমাম্মের মিান জনতা সব বকাম্মলর সব বম্মশ্রষ্ঠ বাঙাবল, োবতর বপতা বঙ্গবন্ধু 

জশখ মুবেবুর রিমানম্মক যাঁর জনতৃম্মে আমরা স্বাধীনতা জপম্ময়বি।  

আবম স্মরণ করবি োতীয় িার জনতা এবং মিান মুবিযুম্মদ্ধ যাঁরা আত্মতযাগ কম্মরম্মিন তাঁম্মের সকলম্মক।  

এ সম্মেলম্মনর মাধ্যম্মম সরকাম্মরর সাম্মথ মাঠ পয বাম্ময় যাঁরা কম বরত রম্ময়ম্মিন তাঁম্মের একটা সরাসবর মত বববনমম্ময়র সুম্মযাগ 

িয়। আপনাম্মের সুববধা অসুববধাগুম্মলা োনারও আমাম্মের সুম্মযাগ িয়। আমরা িাই জেম্মশ সুশাসন প্রবতবষ্ঠত জিাক, মানুম্মষর জয 

িাবিো জস িাবিো পূরণ জিাক। আর জসই সুশাসন প্রবতষ্ঠার জেম্মে আবম মম্মন কবর এ ধরম্মণর মত বববনময় ও সম্মেলন একান্তভাম্মব 

েরুবর।  

আমরা সরকাম্মর এম্মসবি েনগম্মণর জভাম্মট বনব বাবিত িম্ময় একটি বনবে বষ্ট সমম্ময়র েন্য। বকন্তু আপনারা িাকবরম্মত থাম্মকন 

েীর্ ব সমম্ময়। সরকার আম্মস সরকার যায়। বববভন্ন সরকাম্মরর বববভন্ন ধরম্মণর অথ বননবতক নীবতমালা থাম্মক, বিন্তা-ভাবনা থাম্মক, 

কায বক্রমটাও বভন্ন বভন্ন থাম্মক। এখাম্মন আবম আপনাম্মেরম্মক আমাম্মের জযটা লেয জসটা স্পষ্টভাম্মব োনাম্মত িাই।  

জযম্মিতু আমরা েনগম্মণর কাম্মি ওয়াোবদ্ধ এবং েনগম্মণর জভাম্মট বনব বাবিত িম্ময় সরকার গঠন কবর, কাম্মেই আমাম্মের 

লেযটাই িম্মচ্ছ েনগম্মণর জসবা করা এবং সাবব বক উন্নয়ন করা। আর এ উন্নয়নটা করম্মত জগম্মল আপনাম্মের সবক্রয় সিম্মযাবগতাটা 

একান্তভাম্মব েরকার এবং আপনাম্মেরই সব জথম্মক জববশ অগ্রণী ভূবমকা বনম্মত িম্মব।  

জেলা প্রশাসকবৃন্দ সরকাম্মরর পে জথম্মক মাঠ পয বাম্ময় প্রবতবনবধে কম্মরন এবং সরকাম্মরর বনম্মে ববশত পম্মথ োবয়ে পালন 

কম্মর থাম্মকন। তািাড়া েনগম্মণর সাম্মথ আমাম্মের অথ বাৎ সরকাম্মরর জসতুবন্ধন আপনারাই রিনা কম্মরন। এ কারম্মণই আপনাম্মের 

ভূবমকাটা অতযন্ত গুরুেপূণ ব বম্মল আবম মম্মন কবর।  

এখনকার প্রশাসন জসই অতীম্মতর মত আর জনই বা ঔপবনম্মববশক আমম্মলরও জনই, এখন প্রশাসন িম্মচ্ছ েনমুখী। জয কারম্মণ 

েনগণম্মক সব সময় গুরুে বেম্মত িম্মব আর আমাম্মের জয পববে সংববধান জসই সংববধাম্মন জয বনম্মে বশ রম্ময় জগম্মি জসটাও আপনাম্মের 

জমম্মন িলম্মত িম্মব।  

আমাম্মের পববে সংববধাম্মনর ২১(২) ধারায় উম্মল্লখ আম্মি সকল সময় েনগম্মণর জসবা করার জিষ্টা করা প্রোতম্মন্ত্রর কম্মম ব 

বনযুি প্রম্মতযক ব্যবির কতবব্য। কাম্মেই এটা একটা সাংববধাবনক োবয়েও আপনাম্মের উপর বতবায়। আেম্মকর জয  প্রশাসন জস 



প্রশাসন েনকল্যাম্মণ বনম্মববেত একটি সাবভ বস। ঔপবনম্মববশক শবি েমতায় জনই। এটা েনগম্মণর বনব বাবিত গণতাবন্ত্রক সরকার 

েমতায়। েনগম্মণর কল্যাণটাই িম্মচ্ছ মুখ্য উম্মেশ্য।  

েনগম্মণর কল্যাণ করা, েনগম্মণর জসবা জেওয়া এটা আপনাম্মের মূল োবয়ে এবং আপনারা োম্মনন,আমরা আমাম্মের এই 

মন্ত্রণালম্ময়র নামটাও পবরবতবন কম্মরবি। ঠিক সংববধাম্মন আমাম্মের জয বনম্মে বশ জেওয়া রম্ময়ম্মি জসই বনম্মে ববশত পম্মথই আমরা িলম্মত 

িাই। জসই লেয বনম্ময় আমরা আমাম্মের এই মন্ত্রণালম্ময়র নাম পবরবতবন কম্মর জরম্মখবি েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অথ বাৎ তা েনগম্মণর 

জসবা করা।  

কাম্মেই েনগম্মণর কথা আমরা এখাম্মন গুরুে বেম্ময়বি এেন্য এটার নাম েনপ্রশাসন। আমরা এখাম্মন জকউ শাসক বিম্মসম্মব 

আবসবন জযটা আবম বার বার বম্মলবি। আমরা েনগম্মণর জসবক বিম্মসম্মব এম্মসবি। আর আপনারাও বকন্তু েনগম্মণরই জসবক জসটাও 

আপনাম্মের মম্মন রাখম্মত িম্মব। কারণ েনগম্মণর ট্যাম্মের পয়সায় আপনাম্মের জবতন-ভাতা সববকছু িয়। কাম্মেই েনগম্মণর জসবা 

করাটা আপনাম্মের কতবব্য।  

প্রশাসকম্মের করণীয় সম্পম্মকব ঊনববংশ শতাব্দীর ফরাসী োশ ববনক বভম্মটার কাবেন বম্মলম্মিন, (Quote) You can 

only govern men by serving them. The rule is without exception. (Unquote)  

েনগম্মণর জসবা করাই প্রোতম্মন্ত্রর সকল কম বিারীর মূল লেয থাকম্মত িম্মব। েনগম্মণর উন্নয়ন বনবিত করা তাম্মের অভাব-

অবভম্মযাগ দূর করা অপনাম্মের প্রধান োবয়ে এবং েনগম্মণর মম্মধ্য অথ বননবতক ও সামাবেকভাম্মব উন্নত িওয়ার স্বপ্নও োবগম্ময় 

তুলম্মত িম্মব। কারণ মানুম্মষর জভতম্মর একটা আকাঙ্ক্ষা থাকম্মত িম্মব। আকাঙ্ক্ষা িাড়া, একটা স্বপ্ন িাড়া বা একটা বেক-বনম্মেশ বনা 

িাড়া জকান োবত এবগম্ময় জযম্মত পাম্মর না।  

আর কীভাম্মব েনগণ তাম্মের জসই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করম্মত পাম্মর জসটা সরকাম্মরর প্রবতবনবধ বিম্মসম্মব আপনারাই পাম্মরন 

তাম্মের সাম্মথ সরাসবর জযাগাম্মযাগ রাখম্মত এবং উন্নত েীবনযাপন কীভাম্মব তারা করম্মত পাম্মর তাম্মের জসই অভীষ্ট লাম্মেয জপ ৌঁম্মি 

বেম্মত আপনারাই পারম্মবন। এম্মেম্মে আপনাম্মের মম্মন রাখম্মত িম্মব আপনাম্মের োবয়েটা অম্মনক বড়।  

আেম্মকর প্রবথবী তথ্যপ্রযুবির প্রবথবী। নতুন প্রযুবি এম্মস জগম্মি। আম্মগ জযমন জযম্মকান একটা খবর জপম্মত জগম্মল অম্মনক 

অসুববধা বিল এখন আর তা জনই। কাম্মেই এখন সরাসবর জযাগাম্মযাগ রাখারও অম্মনক সুম্মযাগ সৃবষ্ট িম্ময়ম্মি। জস কারম্মণই কােও 

অম্মনক সিে িম্ময় জগম্মি। আর জযাগাম্মযাগ ব্যবিাটাও এখন অম্মনক উন্নত ভববষ্যম্মত আরও  উন্নত িম্মব। জসেন্য আবম মম্মন কবর জয 

জসবা জেওয়ার সুম্মযাগটাও অম্মনক জববশ সৃবষ্ট িম্ময়ম্মি এবং এখাম্মন কালম্মেপম্মণর জকান সুম্মযাগ জনই। জসবেম্মক লেয জরম্মখই 

আপনাম্মেরম্মক বববভন্ন বেম্মক লেয এবং জখয়াল রাখম্মত িম্মব।  

জযমন এখন আমরা এমন একটা সময় এই সম্মেলনটা করবি যখন আমরা বকছুবেন আম্মগ আমাম্মের বাম্মেট পাস কম্মরবি। 

আর তািাড়া এই সময়টা িম্মচ্ছ বষ বাকাল, সামম্মন বন্যা আসারও একটা সম্ভাবনা প্রবতবিরই আমাম্মের থাম্মক। আমাম্মের জেশটাই 

িম্মচ্ছ দুম্ময বাগপ্রবণ জেশ। কাম্মেই সামম্মন দুম্ময বাগ আসম্মল জস দুম্ময বাগটা কীভাম্মব জমাকাম্মবলা করা যায় জসটাও আমাম্মের সব সময় 

আম্মগ জথম্মকই পবরকল্পনা বনম্ময় রাখম্মত িম্মব।  

এ সময় জযসব এলাকায় ববম্মশষ কম্মর েবেণ অঞ্চম্মল বন্যা িম্মত পাম্মর। পূব ব জথম্মকই আমাম্মের বকছু প্রস্ত্তবত বনম্ময় রাখম্মত 

িম্মব জযন জকানমম্মতই মানুষ েবতগ্রস্ত না িয়।  

আমাম্মের সামম্মন রমোন মাস। আর মাে কম্ময়ক বেন পম্মরই জরাো। আপনারা লেয কম্মরম্মিন জয, আমাম্মের সরকার বকন্তু 

সব সময়ই এই রমোন মাম্মস দ্রব্যমূল্য যাম্মত বৃবদ্ধ না পায়, মানুম্মষর ক্রয় েমতার আওতায় থাম্মক এবং েনগম্মণর কাম্মি জযন 

সঠিকভাম্মব জপ ৌঁিম্মত পাম্মর জস ব্যাপাম্মর আমরা সব সময় সম্মিতন।  

তম্মব এখাম্মন বকছু বকছু িক্র মাম্মে মাম্মে বকছু কারসাবে করার জিষ্টা কম্মর এটা খুবই স্বাভাববক। পৃবথবীর অন্যান্য জকান 

জেম্মশ উৎসব আসম্মল বেবনম্মসর োম কম্মম আর আমাম্মের জেম্মশ ঠিক উম্মটা িম্ময় যায়। তখন মম্মন িয় ব্যবসায়ীম্মের ব্যবসা করার 

প্রবণতাটা আরও জববশ বৃবদ্ধ জপম্ময় যায়। েনগম্মণর পম্মকটটা খাবল কম্মর বনম্মেম্মের পম্মকটটা ভাবর করার একটা মানবসকতা বা 

প্রবণতা আমরা জেবখ।  

এ জেম্মেও আমার মম্মন িয় আপনাম্মের একটু জখয়াল রাখম্মত িম্মব। আবার এটা এরকম একটা ববষয় জযটা সংম্মবেনশীল। 

আপবন যবে জববশ জপ্রসার বেম্মত যান তািম্মল তারা িাত গুটিম্ময় বম্মস থাকম্মব। জকান বেবনস বাোম্মরই আর িাড়ম্মব না। আবার আপবন 



এম্মকবাম্মরই যবে নেরোবর না কম্মরন তািম্মল তাম্মের ইচ্ছামত ব্যবসা করম্মব। এই বেকটা মাথায় জরম্মখই বনতয প্রম্ময়ােনীয় বেবনম্মসর 

োম যাম্মত না বাম্মড়, জকউ জযন জিাব্ বং কম্মর মানুষম্মক কষ্ট বেম্মত না পাম্মর এ ববষয়টা আপনাম্মের ভালভাম্মব লেয রাখম্মত িম্মব, 

তৎপর থাকম্মত িম্মব এবং ঠিক জযভাম্মব যখন জয পেম্মেপ জনওয়া েরকার সমম্ময়াবিত পেম্মেপ বনম্ময়ই এই দ্রব্যমূল্যটা বনয়ন্ত্রণ 

রাখম্মত িম্মব। জযন েনগম্মণর ক্রয় েমতার আওতায় থাম্মক।  

আমরা জেশটাম্মক গড়ম্মত িাই উন্নত, আধুবনক জ্ঞানসম্পন্ন, ববজ্ঞান-প্রযুবিসম্পন্ন একটি জেশ বিম্মসম্মব। বকন্তু জসটা গড়ম্মত 

িম্মল সব জথম্মক জববশ জযটা প্রম্ময়ােন জসটা িম্মচ্ছ বশো। আমাম্মের সারা বাংলাম্মেম্মশ জযমন স্কুল, কম্মলে সব িবড়ম্ময় আম্মি বকন্তু 

আমাম্মের একটা সমস্যা িল আমরা মম্মন কবর জয আমাম্মের সব বকছুই জকন্দ্রীভূত।  

ইম্মতামম্মধ্য আমরা বকছু বকছু পেম্মেপ বনম্ময়বি। আমাম্মের ভববষ্যম্মত আরও একটা লেয আম্মি আমরা িানীয় সরকারগুম্মলা 

আরও শবিশালী কম্মর েমতাটাম্মক আরও ববম্মকন্দ্রীকরণ কম্মর বেম্মত িাই। জযমন এম্মকবাম্মরই স্কুল পয বাম্ময় প্রাইমাবর বশো, 

উপম্মেলা পয বায় পয বন্ত মাধ্যবমক বশো বা স্নাতক পয বন্ত জসটা জেলা পয বায় পয বন্ত যবে সবাই নেরোবরটা ঠিকমত কম্মর, তািম্মল আবম 

মম্মন কবর আমাম্মের বশোর িার বাড়াম্মনা, জসখাম্মন ভবতবর িার বৃবদ্ধ করা, েম্মর পড়া  হ্রাস করা ইতযাবে ব্যাপাম্মর যম্মথষ্ট অগ্রগবত 

আমরা লাভ করম্মত পাবর। ইম্মতামম্মধ্য গত আড়াই বিম্মর আমরা যম্মথষ্ট অগ্রগবত লাভ কম্মরবি। তম্মব আমাম্মের অন্য বকছু সমস্যা 

আম্মি।  

আমাম্মের সমাে েবরদ্র। অম্মনক মানুষ না জখম্ময় জথম্মক কষ্ট পায়। কাম্মেই তাম্মের জিম্মলম্মমম্ময়ম্মের পড়াম্মশানা করাম্মব কী? 

বনম্মেম্মের জখম্মতই জতা কষ্ট, থাকম্মত কষ্ট, র্রবাবড় জনই এসব জেম্মে আবম িাই আপনাম্মের সিম্মযাবগতা। জযমন প্রবতটা স্কুম্মল 

আমাম্মের একটা ইচ্ছা আম্মি স্কুল বফব্ং কম বসূবিটা িালু করার। বকন্তু আমরা যবে সরকাম্মরর পে জথম্মক সবটুকু োবয়ে বনম্ময় 

করম্মত িাই জসটা বকন্তু সঠিকভাম্মব িম্মব না এবং জযটা আমরা করম্মতও পারব না। এটা একটা দুনীবতর আখড়া িম্ময় যাম্মব।  

তািাড়া, প্রম্মতযকটা মানুষম্মক বনম্মের পাম্ময় োঁড়াম্মনা বশখম্মত িম্মব এবং সব কােগুম্মলা করম্মত িম্মল বনম্মেম্মের বকছু করম্মত 

িম্মব এই বিন্তাও রাখম্মত িম্মব। এখাম্মন আপনারা জেলা প্রশাসকরা বকন্তু একটা ববরাট ভূবমকা রাখম্মত পাম্মরন। জসটা িল প্রবতটি স্কুল 

কবমটিম্মক উৎসাবিত করা। স্কুল কবমটিগুম্মলা বনম্মেরাই একটা োবয়ে জনম্মব জসখাম্মন অবভভাবক, স্কুল কবমটি এবং আমাম্মের 

সরকাবর পয বাম্ময় আপনারা জেলা প্রশাসক আম্মিন বা উপম্মেলা পয বাম্ময় যারা প্রশাসম্মন আম্মি সবাই বমম্মল বমবলতভাম্মব এই স্কুল 

বফব্ং কম বসূবিটাম্মক আপনারা উৎসাবিত করম্মত পাম্মরন।  

এখাম্মন অবভভাবকরা বকছু কবিববউট করম্মত পারম্মব, স্কুল কবমটি জথম্মক বকছু যাম্মব, সরকাম্মরর পে জথম্মক আমরা খুব 

নামমাে বেম্মত িাই - খুব জববশ না এবং প্রম্মতযক এলাকায় বনব বাবিত প্রবতবনবধরা আম্মি তাম্মেরম্মকও এর সম্মঙ্গ সম্পৃি করা। তাম্মের 

পে জথম্মক তারাও বকছু সিম্মযাবগতা করম্মব।  

এরকম সকম্মলর সবেবলত প্রম্মিষ্টায় প্রবতটা স্কুম্মল আমরা একটা বফব্ং-এর ব্যবিা করম্মত পাবর। আমরা িাই জয, 

প্রম্মতযকটা স্কুল কবমটি এটার োবয়ে থাকম্মব। কাম্মেই বশেক, িাে, অবভভাবক, েনপ্রবতবনবধ এবং প্রশাসন সকম্মল বমম্মল একটা 

উম্মযাগ জনওয়া। প্রম্মতযক স্কুম্মলরই বকন্তু আমরা এ কম বসূবিটা বাস্তবায়ন করম্মত পাবর।  

তাম্মত কারও একার উপর িাপও জযমন পড়ম্মব না, আর কােটাও সুষ্ঠুভাম্মব িম্মব এবং কবমটির জলাকেনম্মকও এখাম্মন 

সম্পৃি করা যাম্মব। প্রম্মতযক এলাকায় বকছু অথ বশালী, সম্পেশালী ব্যবি আম্মিন যারা বকছু বেম্মত িায়। এ ধরম্মণর একটা পেম্মেপ 

জনওয়া যায বক না আপনাম্মের জভম্মব জেখম্মত ববল? এটা আমার অনুম্মরাধ জয আপনারা এই ধরম্মণর একটা উম্মযাগ বনন।  

এম্মকবাম্মর িতেবরদ্র এলাকা, বন্যা বা দুম্ময বাগপ্রবণ এলাকা, জযখাম্মন মানুষ খুবই েবরদ্র জসখাম্মন োবয়ে িয়ম্মতা সরকার জববশ 

জনম্মব। বকন্তু অন্যান্য এলাকাগুম্মলা জযখাম্মন স্মাট ব জলাকেন আম্মি, জযখাম্মন অথ বশালী, সম্পেশালী জলাকও আম্মি, জসসব োয়গায় তারা 

জযন স্বউম্মযাম্মগ, স্বপ্রম্মণাবেত িম্ময় এই কম বসূবিটা বাস্তবায়ন কম্মর।  

আবম একটা ধারণা বেলাম। আবম আশা কবর, আপনারা জেলা প্রশাসকরা এ ব্যাপাম্মর একটু উম্মযাগ বনম্মত পাম্মরন। আমার 

মম্মন িয় আপনারা উম্মযাগ বনম্মল একটা ভাম্মলা ফলাফল আমরা জপম্মত পাবর।  

তািম্মল আমাম্মের বকন্তু েম্মর পড়া কম্মম যাম্মব এবং আমাম্মের জয লেয - আমরা একটা বশবেত োবত বিম্মসম্মব গম্মড় তুলম্মত 

িাই - জসটা আমরা করম্মত পারব।   



ইম্মতামম্মধ্য আপনারা োম্মনন জয, আমরা একটি ট্রাস্ট ফান্ড কম্মরবি। জসই ফাম্মন্ড আমরা আরও অথ ব প্রোন করব যাম্মত কম্মর 

এই ফাম্মন্ডর মাধ্যম্মম েবরদ্র বপতা-মাতা তাম্মের জিম্মলম্মমম্ময়ম্মের জলখাপড়া জশখাম্মত পাম্মর।  

ইম্মতামম্মধ্য মাধ্যবমক পয বায়ম্মক আমরা ববনামূম্মল্য কম্মর বেবচ্ছ। আমাম্মের যবে জসরকম অথ বসম্পে থাকত, তািম্মল আমরা 

পুম্মরা বশো ব্যবিাম্মকই কম্মর বেতাম। বকন্তু জযম্মিতু জসরকম সুম্মযাগ জনই। আর তািাড়া সরকার একটা পেম্মেপ বনম্মলই আমরা 

জেবখ জসটা জয সবসময় অব্যািত থাম্মক না। অম্মনক অথ ব ব্যয় করার পম্মরও রােননবতক কারম্মণ অম্মনক গণমুখী কম বসূবিও বাবতল 

কম্মর জেয়। তাম্মত সরকাম্মরর বা জেম্মশর জয েবত িল জসবেম্মক জেম্মখ না।  

এখাম্মন একটা রােননবতক প্রবতবিংসামূলক আিরণই প্রকাশ পায়। জযমন কবমউবনটি জিলথ জকয়ার জসন্টার আমরা িালু 

কম্মরবিলাম। অম্মনক টাকা খরি করার পম্মরও পরবতী সরকার জসটা বন্ধ কম্মর জেয়। কাম্মেই আমরা িাই না ভববষ্যম্মত আবার জকউ 

জযন ওরকম জকান সুম্মযাগ জনয়।  

জসেম্মন্য এবাম্মর আমরা জয পেম্মেপগুম্মলা বনবচ্ছ - জসগুম্মলা একটু বভন্ন প্রবক্রয়ায় বনবচ্ছ। একটু স্বপ্রম্মণাবেত পেম্মেপ যাম্মত 

সকম্মলর ইনভল্ভম্মমন্টটা থাম্মক, সকম্মল এর সম্মঙ্গ যুি থাম্মক।  

বশো সিায়তা ফান্ড-এর মাধ্যম্মম আমরা সকলম্মকই সিম্মযাবগতা করম্মত িাই। আর জসই সাম্মথ স্বািয জসবার েন্য 

আমাম্মের জয পেম্মেপ কবমউবনটি জিলথ জকয়ার জসন্টার, উপম্মেলা স্বািয জকন্দ্রসি বববভন্ন, প্রবতষ্ঠানগুম্মলা ভাম্মলাভাম্মব িম্মল বকনা 

এখাম্মন আপনাম্মেরও একটু খবর বনম্মত িম্মব।  

যবেও সব মন্ত্রণালয়গুম্মলা আম্মি, তাম্মের োবয়ে আম্মি, তাম্মের প্রবতবনবধ আম্মি তারপম্মরও আবম মম্মন কবর জয যারা 

আপনারা প্রশাসম্মন আম্মিন আপনাম্মের উপরই মূলতঃ সাবব বক ববষয়গুম্মলা জেখার োবয়ে বতবায়।  

এখাম্মন আর একটি ববষয় উম্মল্লখ করম্মত িাই জসটা িল আমরা গতবার েমতায় থাকম্মত বনবন্ধম্মনর োবয়ে অথ বাৎ একটা 

বশশু েন্ম জনওয়ার সাম্মথ সাম্মথ জরবেম্মেশন করার উম্মযাগ বনম্ময়বিলাম এবং এ কােটা আমরা কম্মর যাবচ্ছ।  

বকন্তু মৃতুযর িার বনবন্ধন করা িয় না ঠিক মত। এটা আমার বনম্মেরও অবভজ্ঞতা আম্মি। জেখা জগল বন্যায় বার েন মারা 

জগম্মি। সরকাবর বিম্মসম্মব আম্মি দুই েন। দুই েন জকন?  

জসই দুই েম্মনর বিম্মসব আম্মি জয িতেবরদ্র ২ েন টিএনও-এর কাম্মি বা প্রশাসম্মনর কাম্মি জগম্মি োফম্মনর েন্য সািায্য 

িাইম্মত। কাম্মেই জসই দুই েন মারা জগম্মি জসটা বিম্মসম্মব আম্মি বকন্তু তার বাইম্মর যারা মারা জগল তার বকন্তু বিসাব নাই।  

েম্মন্মর বনবন্ধন জযমন িম্মব, মৃতুযরও বনবন্ধন িওয়া োরকার বম্মল আবম মম্মন কবর। এ ববষম্ময়ও জবাধ িয় আপনাম্মের 

একটা উম্মযাগ জনওয়া েরকার এবং জকন্দ্র জথম্মকও কীভাম্মব করা যায় জস ববষম্ময় আমরা বকছু বলব। অথ বাৎ েন্ম-মৃতুযর িার এটার 

সঠিক একটা বিসাব করম্মত িম্মব।  

কারণ আমাম্মের েনসংখ্যা বনম্ময় নানা কথা িয়। এই বনবন্ধনগুম্মলা করা থাকম্মল আর জকান সমস্যা িম্মব না। তািাড়া 

আমরা আইব্ কা্ ব জেই। সামাবেক বনরাপতা জবষ্টনীর েন্য আমরা বববভন্ন কম বসূবি জয বাস্তবায়ন কম্মর যাবচ্ছ জসখাম্মনও একটা 

ব্যবিা বনম্মত িম্মব।  

এটা জযমন স্ব স্ব মন্ত্রণালম্ময়রও োবয়ে আম্মি, সবিবরা এখাম্মন আম্মিন, আপনারা উম্মযাগ জনম্মবন পাশাপাবশ জেলা প্রশাসক 

তাম্মেরম্মকও োবয়ে বেম্মত িম্মব। আমরা বভবেএফ বেবচ্ছ, বভবেব্ বেবচ্ছ, আমরা বয়স্ক ভাতা বেবচ্ছ, ববধবা ভাতা বেবচ্ছ, দুি 

মুবিম্মযাদ্ধা তাম্মের েন্য আমরা ভাতা বেবচ্ছ। আমরা আরও অম্মনক ভাতা জযমন স্কুম্মল ভবতব করম্মল েবরদ্র মা জস একটা ভাতা পাম্মচ্ছ, 

মাতৃেকালীন একটা ভাতা পাম্মচ্ছ, জয মা বাচ্চাম্মক স্তন্য োন কম্মরন তাম্মক একটা ভাতা বেবচ্ছ এরকম বহু সামাবেক কম বসূবি প্রায় 

ববরাবশটা কম বসূবি এখাম্মন আম্মি।  

বকন্তু জয বেবনসটা আমাম্মের বিসাম্মব জনই জসটা ি 'ল এটা একই ব্যবি বা একই পবরবার জেখা জগল সব ধরম্মণর ভাতা 

পাম্মচ্ছ। আবার জকউ জেখা জগল বকছুই পাম্মচ্ছ না।  

এই জয ওভারল্যাবপংটা িম্মচ্ছ এটা বন্ধ করম্মত িম্মব। আমরা যবে এটা বন্ধ করম্মত পাবর এবং যার জযটা প্রাপ্য জস জসটা 

পাম্মব এভাম্মব যবে আমরা ভাগ কম্মর বেম্মত পাবর তািম্মল বকন্তু আমরা আরও অম্মনক জববশ মানুষম্মক সািায্য বেম্মত পারব।  

কাম্মেই তাবলকাগুবল যখন িয়, জসটা সঠিকভাম্মব তাবলকাটা ি'ল বকনা এবং সঠিক জলাক পাম্মচ্ছ বক না এটা জেখম্মত িম্মব। 

জয জেম্মে আমাম্মের স্ব স্ব মন্ত্রণালয় আম্মি যাম্মের মাধ্যম্মম এগুম্মলা জেওয়া িয় আবম মম্মন কবর এখন জযম্মিতু ব্বেটাল পদ্ধবত এম্মস 



জগম্মি আর আমরা জতা এখন ব্যাংবকং-এর মাধ্যম্মম অম্মনক সািায্য বেবচ্ছ। জযমন কৃষকম্মের আমরা জয সিায়তা বেবচ্ছ, ভতুববক 

বেবচ্ছ। েশ টাকায় কৃষক একটা ব্যাংক একাউন্ট খুলম্মত পাম্মর এবং তাম্মক আমরা সরাসবর বেম্ময় বেবচ্ছ। জযমন বশেকম্মের জবতন 

আম্মগ স্কুম্মল িম্মল জযত বা কম্মলম্মে িম্মল জযত। আমরা গত টাম্মম ব স্কুল বা কম্মলে বশেকম্মের জবতনটা সরাসবর আমরা ব্যাংবকং-এর 

মাধ্যম্মম তার একাউম্মন্ট পাঠাম্মত শুরু কবর। তাম্মত বকন্তু একটা লাভ আমাম্মের িয়, জযমন, মম্মন আম্মি গতবার এটা করার ফম্মল 

আমরা জেখলাম ষাট িাোর অবতবরি বশেক বিল যাম্মের জকান অবস্তেই জনই।  

ষাট িাোর অবতবরি বশেক অথ বাৎ অবতবরি খরি সরকাম্মরর বিল। সরাসবর ব্যাংবকং পদ্ধবত িালুম্মত জসটা বাে িম্মল 

যায়। ঠিক এখাম্মনও আমাম্মের বিন্তা-ভাবনা রম্ময়ম্মি এবং এ ব্যাপাম্মরও কায বকর ভূবমকা আপনাম্মের বনম্মত িম্মব। জসটা িল যারা 

জযমন, বয়স্ক ভাতা পাম্মচ্ছ, ববধবা ভাতা পাম্মচ্ছ বা বববভন্ন ভাতা পাম্মচ্ছ তাম্মেরম্মক আমরা িয় ব্যাংবকং অথবা জপাষ্ট অবফম্মসর মাধ্যম্মম 

বেম্মত িাই। কারণ জপাষ্ট অবফম্মস কা্ ব কম্মর তার মাধ্যম্মম তারা টাকা তুম্মল বনম্মত পারম্মব; টাকাটা সরাসবর জপাষ্ট অবফম্মস িম্মল যাম্মব। 

আমাম্মের প্রায় আট িাোর পাঁি শ' একটা জপাস্ট অবফস সারা বাংলাম্মেম্মশ আম্মি এবং জপাস্ট অবফস সবাই জিম্মন। একটা জপাষ্টকা্ ব 

বকনম্মত জিাক বা বিঠি পাঠাম্মত জিাক, জপাস্ট অবফম্মসর সাম্মথ আমাম্মের জেম্মশর মানুম্মষর একটা সম্পকব আম্মি। কাম্মেই  জপাস্ট 

অবফম্মসর মাধ্যম্মম আমরা টাকা বেম্মত পাবর বকছু ব্যাংবকং-এর মাধ্যম্মম  বেম্মত পাবর, সরাসবর জযভাম্মব তার িাম্মত টাকাটা জপ ৌঁিাম্মব 

তািম্মল এখাম্মন অন্য জকউ বকছু করম্মতও পারম্মব না আর যারা উপকারম্মভাগী তারাও লাভবান িম্মব।  

কাম্মেই এই ববষয়টা আপনাম্মের জেখার েন্য আবম অনুম্মরাধ োনাবচ্ছ। আর একটা ববষয িম্মচ্ছ জয প্রম্মতযকটা স্কুম্মল কী 

অবিাটা আম্মি? অম্মনক স্কুল েরােীণ ব, অম্মনক স্কুল ভাঙ্গাচুরা, অম্মনক স্কুম্মলর খুব খারাপ অবিা, অম্মনক োয়গায় রাস্তা-র্াট নাই 

জসগুবল একটা সমস্যা। আর তািাড়া সামম্মন বন্যা এবং ঘূবণ বেড় আসম্মব। বকন্তু অম্মনক ঘূবণ বেড় জকম্মন্দ্র আমরা গতবার জেম্মখবি রাস্তা 

বিল না। আমরা বকছু রাস্তা ততবর কম্মরবিলাম। কাম্মেই জসগুবলও আবার করা েরকার। রাস্তা-র্াট আমরা গতবার যা কম্মর 

বগম্ময়বিলাম পরবতীম্মত জবাধ িয় জকানবেন আর তা জমরামত করা িয়বন। এ ববষয়গুবলম্মত জেলা প্রশাসম্মকর োবয়ে অম্মনক জববশ।  

এগুম্মলা Over-see করা আপনাম্মেরই মূল োবয়ে এবং সংবিষ্ট যারা কম বকতবা তারা ঠিকমত কাে করম্মলন বক করম্মলন 

না জসটাও বকন্তু আপনাম্মের জেখা েরকার। প্রম্ময়ােম্মন আপনারা আমাম্মের বরম্মপাট বও বেম্মত পাম্মরন জযগুবল ঠিকমত িম্মচ্ছ না। অথ বাৎ 

জমরামম্মতর টাকা থাকম্মলও জস কােগুবল সঠিকভাম্মব িয়বন। িম্মল পম্মর আেম্মক এত দুরাবিা িত না। কারণ এটা জতা একটা 

continuous process, প্রম্মতযক বন্যার পম্মরই বকন্তু রাস্তা-র্াট বকছু েবত িম্মব, বৃবষ্টর পম্মর বষ বকাম্মলর পম্মর েবত িম্মব। সাম্মথ 

সাম্মথ অল্পম্মত জমরামত করম্মল পম্মর আর ববরাট জবাো িম্ময় জেখা জেয় না।  

বকন্তু আেম্মত জসটা িয় না। এই বেবনসগুবল আপনাম্মের বকন্তু জেখা েরকার। জসই সাম্মথ সাম্মথ আমাম্মের পবরম্মবশ রো, 

আমাম্মের প্রায় পঁবিশ ভাগ বনায়ন থাকা উবিত অথি জসখাম্মন েশ-বার ভাগ আম্মি। এবাম্মর আমরা ব্যাপকভাম্মব কম বসূবি বনম্ময়বি। 

আমাম্মের দুভ বাগ্য িম্মলা জয গতবার েমতায় থাকম্মত যত গাি লাবগম্ময় বগম্ময়বিলাম জসগুবল পরবতী সরকার এম্মস জকম্মট জখম্ময় জফম্মল 

- এটা ি'ল সমস্যা।  

তারপম্মর এখন জযমন, সামাবেক বনায়ম্মনর টাকাটা জয সাধারণ মানুষ জপম্মত পাম্মর এ ধারণাটাই অম্মনম্মকর বিল না, 

োনতই না। বকন্তু আমরা ৯৬-জত আসার পম্মরই প্রথম শুরু করলাম এবং মানুষ এখন ভাম্মলাভাম্মব সিম্মযাবগতা পাম্মচ্ছ। এই বনায়ন 

এবং বৃেম্মরাপণ এই ব্যাপম্মরও আপনাম্মের একটা উম্মযাগ জনওয়া, মানুষম্মক উৎসাবিত কম্মর জতালা এবং ব্যাপকভাম্মব।  

জসই সাম্মথ সাম্মথ জকান এলাকায় জকান ধরম্মণর গাি লাগাম্মল আমরা জববশ লাভবান িম্মত পাবর। ফলে, বনে এবং জভষে 

বতন ধরম্মণর গাি লাগাম্মনার কথা আমরা বম্মলবিএবং জসই ববষয়টা আপনাম্মেরম্মক অবশ্যই একটু ভাম্মলাভাম্মব নেরোরী করম্মত িম্মব, 

জেখম্মত িম্মব। তািাড়া জযম্মিতু আমরা ইউবনয়ন পয বাম্ময় ওম্ময়ব জপাট বাল কম্মর বেম্ময়বি, আমরা জেলা পয বাম্ময় ওম্ময়ব জপাট বাল কম্মর 

বেম্ময়বি তথ্যগুবল যাম্মত আপম্ম্ট থাম্মক।  

কারণ একবার করা িম্ময় জগম্মল তারপর অম্মনক সময় ব্রাউে কম্মর জেখা যায় জয জসগুবল আর আপম্ম্ট িম্মচ্ছ না। এগুম্মলা 

বকন্তু সময় সময় আপম্ম্ট করম্মত িম্মব। জযগুম্মলা পাম বাম্মনন্ট বফিার জসগুম্মলা জতা থাকম্মবই বকন্তু প্রবতবনয়ত অন্য ববষয়গুম্মলা আপনারা 

জক কতটুকু কী করম্মলন জসটা সঠিকভাম্মব, আমরা টাকা-পয়সা খরি কম্মর, আমরা জট্রবনং বেম্ময় কম্মর বেলাম ঠিকই বকন্তু এর পর 

যবে জসগুবল সব সময় ঠিকমত তথ্য সরবরাি করম্মি বক না - এটা যবে না থাম্মক জতা মানুষ তথ্য পাম্মব জকাথায় জথম্মক।  



কাম্মেই জস ববষয়টাও আপনারা অবশ্যই জেখম্মবন। আর প্রম্মতযকটা জেলার উন্নয়ম্মনর জেম্মেও আমাম্মের বাংলাম্মেম্মশর 

এম্মককটা জেলায় এম্মকক ধরম্মণর বেবনস িয়ম্মতা ভাল উৎপােন িয়, জসখাম্মন জসটাম্মক কীভাম্মব ভাম্মলা বাোরোত করা জযম্মত পাম্মর 

এই ববষয়গুবলও আপনারা জেখম্মত পাম্মরন। জকান এলাকায় জকান বেবনসটা ভাম্মলাভাম্মব উৎপােন িম্মত পাম্মর এবং জসটার উপর 

জকান বশল্প গম্মড় জতালা যায় বক না, জসখাম্মন সরকার বা জবসরকাবর খাতম্মক উৎসাবিত করা, জযখাম্মন জয বেবনসটা উৎপাবেত িম্মব 

জসই উৎপাবেত পণ্যম্মক বাোরোত করা বা জসটাম্মক বকভাম্মব বশল্প িাপন কম্মর জসখান জথম্মক আমাম্মের জেম্মশর িাবিো জমটাম্মনা বা 

রপ্তাবন করা যায় এই ববষয়গুম্মলার বেম্মক আপনাম্মের একটু নের জেওয়া েরকার বম্মল আবম মম্মন কবর।  

জসই সাম্মথ সাম্মথ আমরা জযটা আরও িাবচ্ছ জয আমরা জয সমস্যাটা জেখম্মত পাবচ্ছ জসটা  িম্মচ্ছ সমাম্মে একটা ব্যবধর মত 

মােকাসবি। এর ববরুম্মদ্ধ কম্মঠার ব্যবিা বনম্মত িম্মব। জযমন - সন্ত্রাস, েঙ্গীবাম্মের ববরৃম্মদ্ধ আমরা কম্মঠার অবিান বনম্ময়বি। মােম্মকর 

ববরুম্মদ্ধও আমাম্মের কম্মঠার অবিান এবং মােকাসবি এক একটা পবরবারম্মক ধ্বংস কম্মর বেম্মচ্ছ।  জস জেম্মেও আবম মম্মন কবর জয 

একবেম্মক কম্মঠার ব্যবিা বনম্মত িম্মব পাশাপাবশ আমাম্মের এই জয তরুণ বা এম্মকবাম্মর বশশুকাল জথম্মক বনম্ময় শুরু কম্মর তাম্মের মাম্মে 

জখলাধুলা, সংস্কৃবত িি বা অথ বাৎ তাম্মের মনটাম্মক অন্যবেম্মক সবরম্ময় জনওয়া, অন্যবেম্মক বনম্ময় আসা জলখাপড়া, বববভন্ন ধরম্মণর 

প্রবতম্মযাবগতা, বববভন্ন বেবস উপলম্মে রিনা প্রবতম্মযাবগতা িম্মত পাম্মর।  

জখলাধুলা প্রবতম্মযাবগতা আম্মগ জতা বিল। ইন্টার-স্কুল, ইন্টার-ব্বেট এই ধরম্মণর প্রবতম্মযাবগতামূলক জখলাধুলা, সংস্কৃবত 

িি বা এগুবল যত ব্যাপকভাম্মব করা যাম্মব, জিম্মলম্মমম্ময়রা যখন এসব বেম্মক জববশ ঝৌঁকম্মব তখন বকন্তু আর ববপম্মথ যাম্মব না।  

কাম্মেই জস ববষয়গুবলও আবম মম্মন কবর আপনাম্মের ভাম্মলাভাম্মব জেখা উবিৎ। আর একটা ববষয় িম্মচ্ছ জয আমরা িাই 

বাংলাম্মেম্মশর প্রম্মতযকটা মানুষ র্রবাবড় পাম্মব। জসেম্মন্যই আমাম্মের এই আশ্রয়ণ প্রকল্প। আপবন আপনার এলাকায় খু ৌঁম্মে জেম্মখন 

কয়টা মানুষ ভূবমিীন আম্মি এবং আপনারা আপনাম্মের জকাথাও খাস েবম যবে থাম্মক, খাস েবম জতা থাম্মকই আমাম্মের বকছু, 

জসখাম্মন অথবা েরকার িম্মল েবম বকম্মন িম্মলও এই গৃিিীনম্মের র্রবাবড় ততবর কম্মর জেওয়া এবং তাম্মের বসবতর ব্যবিা আমরা 

করম্মত িাই।  

এই ববষয়টাও আপনাম্মেরম্মক আরও ব্যাপকভাম্মব নের বেম্মত িম্মব কারণ আবম িাই না জয একটা মানুষও গৃিিারা থাকুক। 

আর আমাম্মের আর একটি তিববল আম্মি গৃিায়ন তিববল জযখান জথম্মক আমরা বববভন্ন এনবেও'র মাধ্যম্মম টাকা জেই। যাম্মের 

িয়ম্মতা বভটামাটি আম্মি, র্র করার টাকা নাই, তাম্মেরম্মক গৃিায়ন তিববল জথম্মক সিম্মে টাকা জেওয়া জযম্মত পাম্মর।  

তম্মব গৃিায়ন তিববম্মলর বকছু নীবতমালা আমরা আর একটু পবরবতবন করব যাম্মত শুধু এনবেও না অন্যান্য সংিার 

মাধ্যম্মমও জযন আমরা সািায্য করম্মত পাবর তািম্মল এম্মেম্মশর জকান মানুষ আর গৃিিারা থাকম্মব না।  

আমরা এটাই বনবিত করম্মত িাই বাংলাম্মেম্মশর প্রম্মতযকটা মানুম্মষর থাকার একটা র্র থাকম্মব। জসটা জিাট জিাক বা 

জযভাম্মবই জিাক বকন্তু একটা মাথা জগাঁোর িাউবন তাম্মের থাকম্মত িম্মব। জস ববষযটাও আপনাম্মের একটু ববম্মশষভাম্মব জেখা েরকার। 

বকছু বকছু এলাকা আম্মি প্রচুর ির োগম্মি বা ডুম্মবাির আম্মি। কাম্মেই এ িরগুবল োগাম্মনার েন্য জসখাম্মন একটু বৃেম্মরাপণ বা 

অন্যান্যভাম্মব বকছু কাে করম্মল বকন্তু িরগুবল জেম্মগ ওম্মঠ এবং জসখাম্মন আমাম্মের িাম্মষর েবম ততবর িয়। জযম্মিতু নগরায়ন িম্মচ্ছ 

আর নগরায়ম্মনর ফম্মল েবম নষ্ট িম্মচ্ছ অথি জয ির োগম্মি জসখাম্মন বকন্তু আমরা প্রচুর কৃবষ েবম উদ্ধার করম্মত পাবর এবং আমরা 

িাষ উপম্মযাগী কম্মর তুলম্মত পাবর।  

আমরা প্রম্মতযকটা ববভাম্মগ একটা কম্মর অথ বননবতক অঞ্চল করব। এই অথ বননবতক অঞ্চল জয আমরা করব জসখাম্মন ববভাগীয় 

কবমশনাররা এখনই উম্মযাগ জনম্মবন জয আপনার জকান জকান এলাকায় অথ বাৎ যেতে ইন্ডাবে না কম্মর ইন্ডাবের েন্য সুবনবে বষ্ট 

এলাকা বনবে বষ্ট কম্মর জসখাম্মন ইন্ডাবিয়াল ্লটট করা এবং যারা ইন্ডাবে করম্মব জসখাম্মন করম্মব আর সাম্মথ সাম্মথ জকান পবলউশন যাম্মত 

না িয় সব রকম আম্ময়াম্মেন জসখাম্মন জনওয়া।  

আমাম্মের একটা ধারণা আম্মি জয আমরা যখনই ববল জকান একটা ইন্ডাবের োয়গা জ্ম্মভলপ করম্মত িম্মব তািম্মল জেখা 

যাম্মচ্ছ ববশাল একটা এলাকা জুম্মড়, পুম্মরা জসটাম্মক এম্মকবাম্মর স্কয়ার করম্মত িম্মব, পুম্মরা োয়গা মাটি বেম্ময় ভরাট করম্মত িম্মব তারপর 

করম্মত িম্মব, এই ধরম্মণর বিন্তা বকন্তু থাকা ঠিক না।  



ইন্ডাবে বা ফসম্মলর েবম পাশাপাবশ থাকম্মত পাম্মর। এটা লম্বাও িম্মত পাম্মর, বাঁকাও িম্মত পাম্মর বা ঘুম্মরানাও িম্মত পাম্মর। 

বকন্তু জসখাম্মন বকছু েলাভূবম থাকা েরকার। জসখাম্মন যবে িাষবাস িয় বা ফম্মলর বাগান থাম্মক জসগুবলও িম্মত পাম্মর পাশাপাবশ 

ইন্ডাবে িম্মত পাম্মর।  

এই ধরম্মণর বিন্তা-ভাবনা বকন্তু আমাম্মের িওয়া উবিত। তািম্মল আমাম্মের পবরম্মবশ ভাল থাকম্মব, পাশাপাবশ মানুম্মষর 

কাম্মেরও সুম্মযাগ িম্মব। জসভাম্মবই আমাম্মের জবাধ িয় প্রম্মতযকটা ব্বভশম্মন একটা অথ বননবতক অঞ্চল গম্মড় জতালার েন্য অথ বাৎ 

একটা ইন্ডাবেয়াল জবট গম্মড় জতালার েন্য আমাম্মের োয়গা বনবে বষ্ট করম্মত িম্মব।  

এখাম্মন জেখম্মত িম্মব জয মানুম্মষর মাবলকানার েবম যত কম জনওয়া যায়। খাস েবম বা আমরা জয নেী জেবেং করম্মত 

যাবচ্ছ, নেী জেবেং কম্মর ভূবম উম্মতালন কম্মর তার মাধ্যম্মম এ ধরম্মণর ইন্ডাবেয়াল জবট আমরা ততবর করম্মত পাবর বা বসবত 

িাপম্মনর েন্য আমরা করম্মত পাবর।  

এ ববষয়গুবল আপনাম্মের মাথায় রাখার েন্য আবম অনুম্মরাধ োনাবচ্ছ। আমাম্মের ভূবমিীনম্মের তাবলকাটা খুবই েরকার। 

জসটা আপনারা অবশ্যই করম্মবন এটুকু আবম অনুম্মরাধ োনাবচ্ছ। আমাম্মের লেযই িম্মচ্ছ োবরদ্রয ববম্মমািন করা। কাম্মেই এই োবরদ্রয 

ববম্মমািম্মনর েন্য আমাম্মের জযসকল কম বসূবি জসগুম্মলা সঠিকভাম্মব পাবলত িম্মচ্ছ বকনা জসগুম্মলা আপনাম্মের নেরোবর করম্মত িম্মব।  

কারণ আমরা এই িলবত অথ ববিম্মর সামাবেক বনরাপতা জবষ্টনীর চুরাবশটি কম বসূবি িাম্মত বনম্ময়বি তাম্মত বাইশ িাোর পাঁি 

শ' িাপ্পান্ন জকাটি টাকা ব্যয় িম্মব। বকন্তু টাকাটা সঠিকভাম্মব ব্যয় িম্মচ্ছ বক না, সবতযকার সামাবেক বনরাপতার কাম্মে লাগম্মি বকনা, 

এর স্বচ্ছতা আম্মি বকনা জস ববষম্ময় অবশ্যই আপনারা নের জেম্মবন।  

আপনারা একটা বেবনস লেয কম্মরম্মিন জয আমাম্মের সরকার বকন্তু পল্লীবাসীম্মের েন্যই সব জথম্মক জববশ কাে করম্মি এবং 

অথ ব সরবরািটাও আমরা গ্রাম্মম বেবচ্ছ জববশ কম্মর। কারণ আমাম্মের গ্রামীণ অথ বনীবত যবে শবিশালী না িয়, মানুম্মষর ক্রয় েমতা 

যবে না বাম্মড়, গ্রাম্মমর মানুম্মষর যবে অথ বননবতক উন্নবত না িয় তািম্মল বকন্তু োবরদ্রয ববম্মমািন িম্মব না।  

আবার ইন্ডাবে ততবর কম্মর কত আর আমরা রপ্তাবন করব আমার বনম্মের জেম্মশর অভযন্তম্মরই  জতা বাোর সৃবষ্ট করম্মত িম্মব। 

আর জসই বাোর আমরা সৃবষ্ট করম্মত পারব যবে আমরা েনগম্মণর ক্রয় েমতা বাড়াম্মত পাবর। আর ক্রয় েমতা তখনই বাড়ম্মব যখন 

তাম্মের অথ বননবতক অবিার উন্নবত িম্মব। আর উন্নবত িম্মব তখনই যখন আমরা তাম্মেরম্মক জসইভাম্মব সিম্মযাবগতা করম্মত পাবর।  

আবম আপনাম্মেরম্মক এটুকু অনুম্মরাধ করব জয আমরা বববভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ম্মনর েন্য প্রকল্প প্রণয়ন কবর, পাশ কবর এবং 

আমরা কাে কবর। অম্মনক সময় জেখা যায় জয প্রকল্প ঠিকই জেওয়া বকন্তু জসগুম্মলা আর সঠিকভাম্মব সময় মত বাস্তবায়ন িয় না। 

কাম্মেই প্রকল্পগুবল সঠিকভাম্মব বাস্তবায়ন িম্মচ্ছ বকনা এবং জেলা পয বাম্ময়র মুখ্য সম্বয়য়ক বিম্মসম্মব োবয়েটা বকন্তু আপনাম্মের।  

কাম্মেই মুখ্য সম্বয়য়ক বিম্মসম্মব আপনাম্মেরম্মক োবয়েটা পালন করম্মত িম্মব জয সঠিকভাম্মব এটা িম্মচ্ছ বকনা। আর এখন জতা 

জযাগাম্মযাগ ব্যবিা এম্মতা সিে জকাথাও যবে জকান অসুববধা িয় দ্রুত আপনারা সংবিষ্ট মন্ত্রণালম্ময় জযাগাম্মযাগ করম্মত পাম্মরন বা 

জযভাম্মব জিাক জসটা ঠিকমত িম্মচ্ছ বকনা বা জকান অসুববধা আম্মি বক না জসগুম্মলা আপনারা োনম্মত পাম্মরন।  

এবাম্মর আমাম্মের বনব বািনী ওয়াো। আপনারা লেয কম্মরম্মিন জয আমরা বকন্তু একটা সুবনবে বষ্ট সময় বনধ বারণ কম্মর আমাম্মের 

কম বসূবি বেম্ময়বি। আমরা ২০১৪ সাম্মল বাংলাম্মেশম্মক বনরেরতামুি করম্মত িাই। আমরা ২০১৩ সাম্মলর মম্মধ্য বাংলাম্মেশম্মক খাম্ময 

স্বয়ংসম্পূণ ব করম্মত িাই, আমরা স্যাবনম্মটশম্মনর ব্যবিা ২০১৩ সাম্মলর মম্মধ্য করম্মত িাই। এর বকন্তু একটা সময় বনবে বষ্ট কম্মর আমরা 

বেম্ময়বি। অথ বাৎ আমরা ধাম্মপ ধাম্মপ এবগম্ময় ২০২১ সাম্মলর মম্মধ্য বাংলাম্মেশম্মক একটা মধ্যম আম্ময়র জেম্মশ উন্নীত করম্মত িাই। 

আমরা ২০২১ সাম্মল আমাম্মের সুবণ বেয়ন্তী পালন করব বকন্তু আমাম্মের মূল লেয িম্মচ্ছ আমরা ২০২০ সাম্মল মম্মধ্যই আমাম্মের 

কােগুম্মলা আমরা সমাপ্ত করম্মত িাই।  

কাম্মেই আমরা জয ৪৬ িাোর জকাটি টাকার বাবষ বক উন্নয়ন কম বসূবি গ্রিণ কম্মরবি যবেও শুনম্মত খুব বড় জশানায়, বকন্তু 

আমরা যখন প্রকল্প পাশ কবর বা টাকা-পয়সা যখন ভাগ কবর তখন মম্মন িয় এ টাকা বকছুই না। আরও যবে আমরা টাকা বেম্মত 

পারতাম তািম্মল িয়ম্মতা আরও কাে করম্মত পরতাম। এই জেম্মে আপনাম্মের একটা কাে আম্মি জসটা িম্মলা এখন আমাম্মের 

উপম্মেলা পয বায় পয বন্ত বহু মানুষ আম্মি যারা ট্যাে জেবার েমতা রাম্মখ বকন্তু তাম্মের মম্মধ্য এই সম্মিতনতাটা নাই। এই সম্মিতনতাটা 

নাই জয তাম্মেরম্মক ট্যাে জপ করম্মত িম্মব আর জসটা তাম্মের কাম্মেই ব্যয় িম্মব এবং তারাই লাভবান িম্মব।  



কাম্মেই মানুম্মষর মাম্মে এই সম্মিতনতাটাও সৃবষ্ট করম্মত িম্মব। এখাম্মনও বকন্তু আপনাম্মেরও োবয়ে আম্মি। আপনারা 

কবমউবনটির সাম্মথ বমম্মশন, আপনারা বববভন্ন কবমটি আবম োবন প্রচুর কবমটি আম্মি, অম্মনক কবমটি করম্মত িয়, বমটিং করম্মত িয় 

বকন্তু সাম্মথ সাম্মথ আপনারা যবে তাম্মের মাম্মে এই সম্মিতনতাটা োগ্রত করম্মত পাম্মরন জয সবাইম্মক ট্যােটা বেম্মত িম্মব। আপবন রাস্তা 

িান, বকন্তু ট্যাে জপ না করম্মল আমরা রাস্তা ততবর করম্মবা কী বেম্ময়। এই বিন্তাটা মানুম্মষর বভতম্মর বেম্মল পম্মর আরও অম্মনক জববশ 

মানুষ এবগম্ময় আসম্মব ট্যাে জেম্মব।  

তাম্মেরম্মক  উৎসাবিত করম্মত িম্মব জস ববষম্ময়ও বনিয়ই আপনারা একটু উম্মযাগ জনম্মবন। পাশাপাবশ জকান জকান এলাকায় 

কী কী ধরম্মণর উন্নয়ন করম্মল আমাম্মের উন্নয়ন েরাব্বয়ত িম্মব জসটাও আপনারা খু ৌঁম্মে জেখম্মত পাম্মরন। আমারা কম্ময়কটি খাত, 

কম্ময়কটি মন্ত্রণালয় জযখাম্মন সব জথম্মক জববশ মানুম্মষর জসবামূলক জসখাম্মনই আমরা গুরুে বেম্ময়বি এবং সাবব বকভাম্মব সব কােই 

আমরা িাম্মত বনম্ময়বি।  

খাযটা িম্মচ্ছ সব জথম্মক গুরুেপূণ ব। খাম্ময বনরাপতা সৃবষ্ট করা, খায উৎপােন বৃবদ্ধ করার আমরা উম্মযাগ বনম্ময়বি। 

পাশাপাবশ গম্মবষণার মাধ্যম্মম আরও নতুন নতুন োত উদ্ভাবন কম্মর কীভাম্মব আমরা অবধক ফসল উৎপন্ন করা যায় যাম্মত 

পরবনভ বরশীল িম্মত না িয় জসবেম্মক দৃবষ্ট বনম্ময়ই আমরা কাে কম্মর যাবচ্ছ। আবম আশা কবর জয আমরা জয সব পেম্মেপ বনম্ময়বি 

আপনারা এ ব্যাপাম্মর আরও উম্মযাগী িম্মবন।  

আবম আপনাম্মেরম্মক ধন্যবাে োনাই জয এবার জয িানীয় সরকার বনব বািন - জযমন বসটি কম্মপ বাম্মরশন বনব বািন িল, 

জপ রসভা বনব বািন িল এবং ইউবনয়ন কাউবিল বনব বািন িল - আপনারা লেয কম্মরম্মিন জয আমরা বকন্তু এ ব্যাপাম্মর জকান িস্তম্মেপ 

কবরবন।  

স্বাধীনভাম্মব বনব বািন কবমশন বনব বািন কম্মরম্মি এবং আপনারা মুখ্য ভূবমকা পালন কম্মরম্মিন। আপনারা জেম্মখম্মিন এবার জয 

সুষ্ঠু বনব বািন িম্ময়ম্মি, শাবন্তপূণ ব বনব বািন িম্ময়ম্মি, মানুষ জয জভাট বেম্মত জপম্মরম্মি। সব জথম্মক বড় কথা মানুষ জভাট বেম্মত জপম্মরম্মি। 

আপনাম্মেরম্মকই জসটাই সব সময় বনবিত করম্মত িম্মব জয েনগণ তাম্মের সাংববধাবনক অবধকার, জভাম্মটর অবধকার জসই অবধকারটা 

জযন তারা সঠিকভাম্মব প্রম্ময়াগ করম্মত পাম্মর। তািম্মল গণতন্ত্র আরও সুদৃঢ় িম্মব। আর গণতাবন্ত্রক ধারাবাবিকতা না থাকম্মল জকান জেশ 

অথ বননবতক অগ্রগবত লাভ করম্মত পাম্মর না।  

স্বাধীনতার িবল্লশ বির পর আেম্মক যবে আমরা সাবব বক পবরবিবত জয আকাঙ্ক্ষা বনম্ময় আমরা মুবিযুদ্ধ কম্মর জেশ স্বাধীন 

কম্মরবিলাম, জয উন্নয়নটা কম্মরবিলাম, জয উন্নয়টা িওয়ার কথা বিল জযম্মিতু বার বার গণতন্ত্র ব্যািত িম্ময়ম্মি জসই কারম্মণই জসই 

কাবঙ্ক্ষত উন্নয়নটা িয়বন। এবাম্মর যখন আমরা এম্মসবি েমতায় আমাম্মের জসটাই বিন্তা জয গণতাবন্ত্রক ধারাবাবিকতা অব্যািত 

থাকম্মব।  

মানুম্মষর অথ বননবতক অগ্রযাোও আমরা এবগম্ময় বনম্ময় জযম্মত পারব এবং অভীষ্ঠ লম্মেয আমরা জপ ৌঁিাম্মত পারব ঠিক জস 

কারম্মণই আমরা েমতাম্মক ববম্মকন্দ্রীকরণ করম্মত িাই।  

আমরা িানীয় সরকারগুম্মলা আরও শবিশালী করম্মত িাই এবং েমতাম্মক আমরা আপনাম্মের Delegate কম্মর বেম্মত 

িাই।  আমার জকন্দ্র জথম্মক নীবত বনধ বারণ করা, বাম্মেট এম্মলাম্মকশন করা, মবনটবরং করা জসটাই আমরা করম্মত িাই।  

বকন্তু মূল োবয়ে আপনাম্মের অথ বাৎ িানীয় পয বাম্ময় আমরা বেম্ময় বেম্মত িাই। আইন-শৃঙ্খলা ববষয়টাও আর একটু লেয 

রাখা েরকার। যবেও যম্মথষ্ট বনয়ন্ত্রম্মণ এম্মনবি, জযমন েঙ্গী, সন্ত্রসবাম্মের ববরুম্মদ্ধ পেম্মেপ বনম্ময়বি। মাম্মে মাম্মে বকছু সামাবেক ব্যাবধ 

এম্মকক সময় মাথািাড়া বেম্ময় ওম্মঠ জসটার ববরুম্মদ্ধও আমরা কম্মঠার পেম্মেপ জনওয়ার ফম্মল ভাল একটা জরোট জপম্ময়বি।  

ভববষ্যম্মত আমরা জেখব আপনাম্মের জয কথাগুম্মলা আপনারা বম্মলম্মিন, জয ম্যাবেম্মেবসর জয েমতায়ন বা োবয়ে 

ইম্মতামম্মধ্যই আমরা জযমন জমাবাইল জকাট ব আইনটা পাশ কম্মরবি। এ জেম্মে আমরা ববষয়টা ববম্মবিনা কম্মর জেখব। কারণ সামাবেক 

বনরাপতা বনবিত করার েন্য জযটা করা েরকার কাম্মক কতটুকু েমতা বেম্মত িম্মব, কী করম্মত িম্মব বনিয় এ ববষয়টা আমাম্মের 

ববম্মবিনায় আম্মি এবং জসটাও আমরা জেখব।  

আবম আর সময় বনম্মত িাই না। আপনাম্মেরম্মক আবম আন্তবরক ধন্যবাে োনাই এবং আবম আশা কবর জয আপনাম্মের উপর 

অবপ বত োবয়ে আপনারা যথাযথভাম্মব পালন করম্মবন। আবম আবারও অনুম্মরাধ করব জয কথাটা সব সময় মম্মন রাখম্মবন জয, 

েনগম্মণর জসবা করাটাই বকন্তু মূল োবয়ে এবং এই বাংলাম্মেশম্মক আমরা উন্নত করম্মত িাই।  



কাম্মেই আপনাম্মের উপর জয োবয়ে রম্ময়ম্মি এবং েনগণ আপনাম্মের উপম্মর ববম্মশষ কম্মর েনগম্মণর ট্যাম্মের পয়সা বেম্ময়ই 

জতা আমাম্মের িলম্মত িয়, কাম্মেই েনগম্মণর জসবা করাটাই সকম্মলর োবয়ে।  

জসই োবয়েটুকু সুষ্ঠুভাম্মব পালন করম্মবন, বাংলাম্মেশম্মক আমরা ইনশাআল্লাি আগামীম্মত ২০২১ সাম্মলর মম্মধ্য ব্বেটাল 

বাংলাম্মেশ করব ক্ষুধামুি, োবদ্রি্যমুি জসানার বাংলা বিম্মসম্মব ইনশাআল্লাি আমরা গম্মড় তুলম্মত পারব। আপনাম্মের সবাইম্মক 

ধন্যবাে োবনম্ময় আবম জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১১-এর শুভ উম্মবাধন জর্াষণা করবি।  

জখাো িাম্মফে।  

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাম্মেশ বিরেীবী জিাক  
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