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সিসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

সপ্রয় সহকমীবৃন্দ,  

সসিিগণ,  

সিভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১০-এ আপনাম্মের সিাইম্মক শুম্মভচ্ছা োনাসচ্ছ।  

সরকাম্মরর মাঠ পর্ যাম্ময়র প্রসিসনসধম্মের জখালাম্মমলা আম্মলািনা ও মিসিসনমম্ময়র মাধ্যম্মম উন্নয়ন জকৌশল সনধ যারণ এিং 

সরকাম্মরর কম যসূসি িাস্তিায়ম্মনর েন্য এ ধরম্মনর সম্মেলন খুিই কার্ যকর ভূসমকা পালন কম্মর।  

জেলা প্রশাসকগণ মাঠ পর্ যাম্ময় সরকাম্মরর প্রসিসনসধত্বকারী কম যকিযা সহম্মসম্মি োসয়ত্ব পালন কম্মর থাম্মকন। মাঠ পর্ যাম্ময়র 

কম যকিযা সহম্মসম্মি আপনারাই েনগণ এিং সরকাম্মরর মম্মধ্য জসতুিন্ধন সহম্মসম্মি কাে কম্মর থাম্মকন।  

একটি অিাধ ও সনরম্মপক্ষ সনি যািম্মন েনগম্মণর সনরঙ্কুশ রাম্ময়র মাধ্যম্মম ২০০৯ সাম্মল জেশ পসরিালনার োসয়ত্ব জনওয়ার পর 

জেড় িছম্মরর জিসশ সময় পার হম্ময় জগম্মছ।  

সিশ্বব্যাপী অথ যননসিক মন্দা, সনিয প্রম্ময়ােনীয় সেসনসপম্মের আকাশচুসি োম এিং ৭ িছম্মরর স্থসির প্রশাসনসহ এক 

সঙ্কটময় অিস্থায় আমরা জেশ পসরিালনার োসয়ত্ব জনই।   

েঞ্জাল পসরষ্কার করম্মি আমাম্মের অম্মনকটা সময় পার হম্ময় জগম্মছ। িারপম্মরও আমরা দ্রুিিম সমম্ময় সনিয প্রম্ময়ােনীয় 

সেসনসপম্মের োম সাধারণ মানুম্মষর ক্রয় ক্ষমিার মম্মধ্য সনম্ময় এম্মসসছ। উন্নয়ম্মনর িাকা সিল করার মাধ্যম্মম মানুম্মষর মম্মধ্য আস্থা 

সিসরম্ময় এম্মনসছ। এ িছর সম্মি যাচ্চ ৯১ শিাংশ িাসষ যক উন্নয়ন কম যসূসি িাসত্মিাসয়ি হম্ময়ম্মছ।  

এখন আমাম্মের সামম্মন এসগম্ময় র্াওয়ার সময়। সপছম্মন িাকাম্মনার জকান সুম্মর্াগ জনই। জেম্মশর সাধারণ মানুম্মষর 

ভাম্মযান্নয়ম্মন আমাম্মের সিাইম্মক একম্মর্াম্মগ কাে করম্মি হম্মি।  

সপ্রয় কম যকিযাগণ,  

আমাম্মের সরকাম্মরর সকল কম যকাম্মের মূল েশ যন হম্মচ্ছ এম্মেম্মশর গরীি জখম্মট খাওয়া সাধারণ মানুম্মষর ভাম্মযর উন্নয়ন।  

১৯৯৬-২০০১ জময়াম্মে আমরা জেশম্মক খাদ্য উবৃত্ত জেম্মশ পসরণি কম্মরসছলাম। সকন্তু পরিিী ৭ িছম্মর জেশ আিার আম্মগর 

অিস্থায় িম্মল র্ায়। এিার োসয়ত্ব জনওয়ার পর আমরা নতুন কম্মর জেশম্মক খাম্মদ্য স্বয়ংসম্পূণ য করার লম্মক্ষয দু'েিা সাম্মরর োম 

কসমম্ময় ৯০ টাকার সার ২২ টাকায় সনম্ময় এম্মসসছ। জসি জমৌসুম্মম সনরসিসচ্ছন্ন সিদুযৎ সরিরাহ সনসিি করা হম্ময়ম্মছ এিং অন্যান্য 

উপকরণ সহেলভয করা হম্ময়ম্মছ।  



কৃষকম্মের জর্ ভতুযসকর টাকা জেওয়া হয় িা র্াম্মি িারা সঠিকভাম্মি পায় জসেন্য কৃসষকার্ য িালু করা হম্ময়ম্মছ। ১০ টাকা 

সেম্ময় ব্যাংক একাউন্ট জখালার অনুমসি জেওয়া হম্ময়ম্মছ। মৎস্যেীিীম্মের েন্যও একই ধরম্মনর কার্ য িালুর সনম্মে যশ সেম্ময়সছ।  

আমরা প্রসিটি জেলায় ন্যাশনাল সাসভ যস িালুর উম্মদ্যাগ সনম্ময়সছ। ইম্মিামম্মধ্য পাইলট প্রকল্প সহম্মসম্মি কুসড়গ্রাম ও িরগুনা 

জেলায় এ কম যসূসি িাস্তিায়ন করা হম্মচ্ছ।  

আপনারা োম্মনন বৃহত্তর রংপুম্মর আসশ্বন-কাসিযক মাম্মস প্রসি িছর মঙ্গা জেখা সেি। আমরা এ সময়টায় কম যেীিী মানুম্মষর 

েন্য সিম্মশষ কাম্মের ব্যিস্থা কম্মরসছ। িম্মল সিগি দুই মওসুম্মম ঐ অঞ্চম্মল আর মঙ্গা জেখা জেয়সন।  

‘োল র্ার েলা িার' নীসির সভসত্তম্মি সরকাসর েলমহাল ব্যিস্থাপনা নীসিমালা-২০০৯ প্রণীি হম্ময়ম্মছ।  

সামাসেক সনরাপত্তা জিষ্টনী জোরোর করার িম্মল জেম্মশ ব্যাপক কম যসংস্থাম্মনর সুম্মর্াগ সৃসষ্ট হম্ময়ম্মছ। খাদ্য সনরাপত্তা ব্যিস্থা 

সুদৃঢ়করণ এিং সকম্মলর েন্য খাম্মদ্যর প্রাপ্যিা সনসিি করার েন্য আপেকালীন খাদ্য মজুে গম্মড় জিালা হম্ময়ম্মছ।  

 জেম্মশর ক্রমিধ যমান সিদুযৎ িাসহো জমটাম্মি আমরা সিদুযৎ খািম্মক েরুসর খাি সহম্মসম্মি জ াষণা কম্মরসছ। ইম্মিামম্মধ্য 

১,১০৭  জমগাওয়াট ক্ষমিাসম্পন্ন সিদুযৎম্মকন্দ্র স্থাপম্মনর চুসি সম্পন্ন হম্ময়ম্মছ। ২০১৫ সাম্মলর মম্মধ্য ৯ হাোর ৪২৬ জমগাওয়াট সিদুযৎ 

উৎপােম্মনর জরার্ম্যাপ তিসর করা হম্ময়ম্মছ।  

আমাম্মের োসয়ত্ব জনওয়ার পর সশক্ষা খাম্মির গুণগি পসরিিযন এম্মসম্মছ। প্রাথসমক পর্ যাম্ময় ছােছােীম্মের উপবৃসত্ত, পঞ্চম ও 

অষ্টম জশ্রণীম্মি সমাপনী পরীক্ষা পদ্ধসি এিং মাধ্যসমক পর্ যাম্ময় সৃেনশীল পরীক্ষা পদ্ধসি িালু কম্মরসছ।  

মাদ্রাসায় আধুসনক সশক্ষা ব্যিস্থা প্রিিযম্মনর উম্মদ্যাগ জনওয়া হম্ময়ম্মছ এিং মাধ্যসমক পর্ যায় পর্ যন্ত সিনামূম্মে ১ জকাটি িই 

সিিরণ করা হম্ময়ম্মছ।  

নতুন সশক্ষা নীসি োিীয় সংসম্মে আম্মলািনা ও পাশ করার অম্মপক্ষায়। ৭ িছর পর ১৬২৪ টি সশক্ষা প্রসিষ্ঠানম্মক 

এমসপওভুি করা হম্ময়ম্মছ।  

উন্নয়ন ও সুশাসন একটি ধারািাসহক প্রসক্রয়া। উন্নয়ম্মনর লক্ষয অেযম্মন সনি যাহী সিভাম্মগর প্রসিসনসধ সহম্মসম্মি আপনাম্মেরম্মক 

কাে কম্মর জর্ম্মি হম্মি। সাংসিধাসনক িাধ্যিাধকিার অংশ সহম্মসম্মি সনি যাহী সিভাগ জথম্মক সিিার সিভাগ আলাো করা হম্ময়ম্মছ।  

আমরা সিশ্বাস কসর, একটি জেম্মশ শসিশালী ও স্বাধীন সিিার ব্যিস্থার পাশাপাসশ অপসরহার্ য হম্মচ্ছ সুদৃঢ় এিং জসিামুখী 

প্রশাসন।  

সিিার সিভাগ আলাো করার পর সনি যাহী ম্যাসেম্মেটম্মের ক্ষমিা বৃসদ্ধর েন্য জমািাইল জকাট য আইন সংম্মশাধন করা 

হম্ময়ম্মছ। সিিার সিভাগ আলাো হওয়ার সিদ্যমান ব্যিস্থায় সনি যাহী সিভাগম্মক অসস্তত্ব সঙ্কম্মট পড়ম্মি হয়সন।  

সপ্রয় জেলা প্রশাসকবৃন্দ,  

জেলা প্রশাসক পেটি শিাব্দীকাম্মলর ঐসিহযিাহী এক প্রসিষ্ঠান। সামাসেক ন্যায়সিিার প্রসিষ্ঠা, দুম্মর্ যাগ ব্যিস্থাপনা, 

েনসনরাপত্তা সনসিিকরণ, ভূসম ব্যিস্থাপনা, অিকাঠাম্মমাগি উন্নয়নসহ নাগসরক েীিম্মনর সাসি যক মাম্মনান্নয়ম্মন জেলা প্রশাসকগণ 

কার্ যকর ভূসমকা পালন কম্মর থাম্মকন।  

িম্মি আপনাম্মের মম্মন রাখম্মি হম্মি বৃটিশ িা পাসকস্তানী ঔপসনম্মিসশক আমম্মলর শাসন আর জনই। আমরা এখন স্বাধীন 

জেম্মশর নাগসরক। আমাম্মের সরকাম্মরর মূল নীসি হম্মচ্ছ েনগম্মণর জোরম্মগাড়ায় জসিা জপৌৌঁম্মছ জেওয়া।  

আপনাম্মের পেিীর পাম্মশ ‘প্রশাসক' থাকম্মলও আপনারা প্রকৃি অম্মথ য েনগম্মণর জসিক। োসয়ত্ব পালম্মনর সময় আপনাম্মের 

একথা মম্মন রাখম্মি হম্মি।  

েনগণম্মক সম্পৃি কম্মরই প্রসিটি উন্নয়ন কাে করম্মি হম্মি। জসেন্য আপনাম্মের দৃসষ্টভসঙ্গর পসরিিযন করম্মি হম্মি। 

আপনাম্মের প্রসি আমার আহিান - েনগম্মণর প্রভু নয় িন্ধু হম্ময় কাে করুন।  

মম্মন রাখম্মিন, সাধারণ েনগম্মণর ট্যাম্মের পয়সায় আমার-আপনার জিিন-ভািা হয়। কাম্মেই িাম্মেঁর দুুঃখ-জিেনা, সুখ-

দুুঃম্মখর সঙ্গী হম্মি হম্মি। িাঁম্মের সমস্যা-সম্ভািনা সম্পযম্মক োনম্মি হম্মি। আপনারা মাঠ পর্ যায় জথম্মক েনগম্মণর কথা জেম্মন 

সরকাম্মরর উচ্চ পর্ যাম্ময় োনাম্মল, আমরা জস অনুর্ায়ী ব্যিস্থা সনম্মি পারি।  



সরকাম্মরর প্রসিসনসধ হম্ময় আপনাম্মের মাঠ পর্ যাম্ময় সকল উন্নয়ন কম যকাম্মের সমন্বয়কারীর ভূসমকা পালন করম্মি হয়। 

সকল সনম যাণ কাম্মের মান সনসিিকরণ, সশক্ষা, স্বাস্থয ও পসরিার পসরকল্পনা, কৃসষ, েনস্বাস্থয, পল্লী উন্নয়ন, যুি উন্নয়ন, স্থানীয় 

সরকার প্রসিষ্ঠানসমূহ কর্তযক গৃহীি প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাম্মি িাস্তিায়ম্মন সাসি যক সহম্মর্াসগিা করম্মি হম্মি।  

জেলা প্রশাসকগণম্মক িাঁম্মের আওিাধীন সকল সরকাসর অসিস, সশক্ষা প্রসিষ্ঠান, উন্নয়ন প্রকল্প সনয়সমি পসরেশ যন করম্মি 

হম্মি। এম্মি কম্মর স্থানীয় পর্ যাম্ময় কাম্মের গসিশীলিা ও েিািসেসহিা বৃসদ্ধ পাম্মি।  

কাম্মলক্টর সহম্মসম্মি জেলা প্রশাসকম্মের ভূসম ব্যিস্থাপনায় স্বচ্ছিা, েিািসেসহিা ও গসিশীলিা আনম্মি হম্মি। সরকাসর খাস 

েসম, অসপ যি সম্পসত্ত, অসধগ্রহণকৃি সম্পসত্ত, পসরিযি সম্পসত্তর সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনা সনসিি করম্মি হম্মি। অ-ব্যিস্থাপনার কারম্মণ 

মিস্বম্মল েসমেমা সংক্রান্ত ঝগড়া-সিিাে সিম্মিম্ময় জিসশ হম্ময় থাম্মক। এ সিষম্ময় আপনাম্মের এিং আপনাম্মের সহকমীম্মের আরও 

র্ত্নিান হম্মি হম্মি। সাধারণ মানুষ র্াম্মি অর্থা হয়রাসনর সশকার না হয়, মামলা-জমাকর্দ্যমায় েসড়ম্ময় পম্মড় সি যসান্ত না হয় জসসেম্মক 

নের রাখম্মি হম্মি।  

তিসশ্বক উষ্ণিা বৃসদ্ধর িম্মল আমরা আে পসরম্মিশগি সিপর্ যম্ময়র মুম্মখামুসখ হম্ময়সছ। পাশাপাসশ আমাম্মের নেী-নালা, 

খালসিল, প্রাকৃসিক েলাভূসম ভূসমেসুযম্মের েখম্মল িম্মল জগম্মছ । জকউ র্াম্মি সরকাসর েসম, নেী-খাল-সিল েখল করম্মি না পাম্মর 

জসসেম্মক সোগ দৃসষ্ট সেম্মিন।  

পসরম্মিশ সিপর্ যয় জরাম্মধ েনগণম্মক সম্মিিন করম্মি জিসশ কম্মর গাছ লাগাম্মনার পেম্মক্ষপ সনন।  সনয়ম না জমম্মন ইম্মটর ভাটা 

তিসর িন্ধ করা, নেী জথম্মক অনিধভাম্মি িাসল িা মাটি উম্মত্তালন িন্ধ করম্মি র্থার্থ পেম্মক্ষপ সনন। এম্মক্ষম্মে প্রিসলি আইম্মনর 

িাস্তিায়ম্মন আপনাম্মের আরও কম্মঠার হম্মি হম্মি। আইম্মনর  াটসি থাকম্মল আমাম্মের োনান, আমরা আরও কম্মঠার আইন তিসর 

ক'রি।  

ভরাট হম্ময় র্াওয়া খাল-সিল, েলাশয় পুনুঃখনন কম্মর জনৌ-িলািল, মৎস্য িাষ ও জসম্মির সুসিধা সৃসষ্ট করম্মি প্রম্ময়ােনীয় 

পেম্মক্ষপ জনওয়ার েন্য আসম আপনাম্মের সনম্মে যশ সেসচ্ছ।  

গণিন্ত্র নস্যাৎ, যুদ্ধাপরাধীম্মের সিিার িাধাগ্রস্ত করা এিং সনি যাসিি সরকারম্মক সিব্রি করার েন্য স্বাধীনিা সিম্মরাধী িক্র 

জর্ জকান সময় িৎপর হম্ময় উঠম্মি পাম্মর।  

িহু িযাম্মগর সিসনমম্ময় অসেযি গণিন্ত্র জর্ন ব্যাহি না হয়, জস েন্য আপনারা সো সিকয ও সোগ থাকম্মিন। েসঙ্গ 

িৎপরিা িন্ধ ও অসস্থসিশীল পসরম্মিশ র্াম্মি জকই তিসর করম্মি না পাম্মর জসেন্য মসনটসরং কার্ যক্রম জোরোর করম্মিন।  

জেলা ও উপম্মেলা পর্ যাম্ময় েনপ্রসিসনসধম্মের সাম্মথ সুসমন্বম্ময় কাম্মের গসি বৃসদ্ধ করম্মি হম্মি। সকল ভয়-ভীসি, অনুরাগ-

সিরাগ ও স্বেনপ্রীসির উম্মবয উম্মঠ কাে কম্মর জর্ম্মি হম্মি।  

অসাধু সসসেম্মকট জর্ন িাোর সনয়ন্ত্রণ কম্মর দ্রব্যমূে বৃসদ্ধ করম্মি না পাম্মর জসেন্য আপনাম্মেরম্মক িাসহো , মজুে এিং 

সরিরাহ পসরসস্থসি সনয়সমি মসনটর করম্মি হম্মি।            

উপম্মেলা পসরষেসমূহম্মক কার্ যকর করার েন্য সকল কার্ যক্রম গ্রহণ করা হম্মচ্ছ। এম্মক্ষম্মে মাঠ প্রশাসম্মনর সমন্বয়ক সহম্মসম্মি 

আপনাম্মেরও ভূসমকা রম্ময়ম্মছ। েী যসেন পর সনি যাসিি জিয়ারম্যান ও ভাইস জিয়ারম্যানম্মের জনর্তম্মত্ব উপম্মেলা পসরষে কার্ যক্রম শুরু 

কম্মরম্মছ। উপম্মেলা পর্ যাম্ময় েনগম্মণর জোরম্মগাড়ায় উন্নয়ন জসিা জপৌৌঁম্মছ জেয়ার েন্য স্থানীয় সরকার ব্যিস্থাম্মক শসিশালী করম্মি হম্মি। 

উপম্মেলা পসরষম্মের জিয়ারম্যান এিং ইউএনওম্মক পারস্পসরক  সনষ্ঠ সহম্মর্াসগিায় কাে কম্মর জর্ম্মি হম্মি।   এভাম্মিই গম্মড়  উঠম্মি 

ভারসাম্যপূণ য একটি শসিশালী প্রশাসন ব্যিস্থাপনা।  

সুসধবৃন্দ,  

িিযমান সরকার িার জময়াম্মের শুরুম্মি জেম্মশর সকল জসক্টম্মর সংস্কারধমী কম যসূসি গ্রহণ কম্মর। আসম জেম্মন আনসন্দি জর্, 

ইসিমম্মধ্য জেলা প্রশাসম্মকর কার্ যালম্ময় েনসাধারণম্মক প্রম্ময়ােনীয় িথ্যাসে সহায়িা প্রোম্মনর লম্মক্ষয One stop service 

সহম্মসম্মি স্থাসপি হম্ময়ম্মছ ‘‘ফ্রন্টম্মর্ে''।  

জেলা প্রশাসকগণম্মক সাধারণ মানুম্মষর অসভম্মর্াগ জশানার েন্য সপ্তাম্মহর একটি সেন বুধিার সনধ যারণ করা হম্ময়ম্মছ।  

প্রশাসম্মনর জকন্দ্র জথম্মক র্তণমূল পর্ যাম্ময় সর্সেটাল জর্াগাম্মর্াগ ব্যিস্থা প্রসিষ্ঠা করার লম্মক্ষয সিভাগীয় কসমশনার, জেলা 

প্রশাসক ও উপম্মেলা সনি যাহী অসিসারম্মক প্রোন করা হম্ময়ম্মছ ৬৬৫টি োপটপ।  



র্তণমূম্মলর সাম্মথ প্রশাসম্মনর সম্মি যাচ্চ পর্ যাম্ময় সরাসসর ও িাৎক্ষসণক জর্াগাম্মর্াম্মগর স্থায়ী ‘‘সভসর্ও কনিাম্মরসসং'' 

অিকাঠাম্মমা স্থাপম্মনর পেম্মক্ষপ গৃহীি হম্ময়ম্মছ। জেম্মশর সকল সিভাগ, জেলা ও উপম্মেলা প্রশাসনম্মক সভসর্ও কনিাম্মরসসং এর 

আওিায় আনার কার্ যক্রম িাস্তিায়নাধীন রম্ময়ম্মছ। জেম্মশর সকল জেলায় িথ্য িািায়ন (Web portal) িালু করা হম্ময়ম্মছ।  

২০২১ সাম্মল আমাম্মের স্বাধীনিার সুিণ য েয়ন্তী। এ সমম্ময়র মম্মধ্য িাংলাম্মেশম্মক একটি োসরদ্রয ও ক্ষুধামুি মধ্যম আম্ময়র 

জেম্মশ পসরণি করার েন্য আমরা কাে কম্মর র্াসচ্ছ। এ কাম্মে মাঠ প্রশাসম্মনর কমী সহম্মসম্মি আপনাম্মের অগ্রণী োসয়ত্ব রম্ময়ম্মছ।  

আপনাম্মের জসই োসয়ত্ব র্থার্থভাম্মি পালম্মনর আহিান োসনম্ময় আসম জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১০ এর শুভ উম্মবাধন 

জ াষণা করসছ। আপনাম্মের সিাইম্মক ধন্যিাে।  

জখাো হাম্মিে।  

েয় িাংলা, েয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাম্মেশ সিরেীিী জহাক।  

 


