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সহকমীবৃন্দ, 

সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকগণ, 

উপসিত সুসধবৃন্দ।  

 আসসালামু আলাইকুম।  

জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৫ এর উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন উপসিত সবাইম্মক আন্তসরক শুম্মভচ্ছা োনাসচ্ছ। 

আসম গভীর শ্রদ্ধা োনাসচ্ছ সব যকাম্মলর সব যম্মশ্রষ্ঠ বাঙাসল, োসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জশখ মুসেবুর রহমাম্মনর প্রসত। স্মরণ 

করসি োতীয় চার জনতা, মুসিযুম্মদ্ধর অমর শহীদ, ২ লাখ সনর্ যাসতত মা-জবান এবং বীর মুসিম্মর্াদ্ধাম্মদর। 

জেলা প্রশাসক সম্মেলম্মনর মাধ্যম্মম জকম্মের সম্মঙ্গ মাঠপর্ যাম্ময়র কম যকতযাম্মদর সরাসসর মত সবসনমম্ময়র সুম্মর্াগ সৃসি 

হয়। র্থার্থ সসদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জসগুসলর বাস্তবায়ম্মনর সমস্যাসমূহ সচসিত কম্মর উত্তরম্মণর উপায় ও জকৌশল সনধ যারম্মণ এ 

সম্মেলন গুুত্বপূণ য ভূসমকা পালন কম্মর। 

জেলা প্রশাসক সহম্মসম্মব র্াঁরা নতুন দাসয়ত্ব সনম্ময়ম্মিন তাঁম্মদর েন্য এ সম্মেলন অতযন্ত গুুত্বপূণ য। পুরাম্মনা র্াঁরা আম্মিন 

তাঁরাও নতুন নতুন ধারণা পাম্মবন। মাঠ পর্ যাম্ময় জসগুম্মলা বাস্তবায়নই হম্মব আপনাম্মদর প্রধান চযাম্মলঞ্জ। 

ঔপসনম্মবসশক আমম্মল জেলা প্রশাসন প্রসতষ্ঠাম্মনর ে্ম  হম্মলও সমম্ময়র সববতযম্মন এ প্রসতষ্ঠান আে মাঠপর্ যাম্ময় উ্নয়য়ন-

ব্যবিাপনার জকেসবন্দুম্মত পসরণত হম্ময়ম্মি। 

মাঠপর্ যাম্ময় সরকাম্মরর নীসত ও কম যসূসচ বাস্তবায়ম্মন এবং েনগণ ও সরকাম্মরর মম্মধ্য জসতুবন্ধন সহম্মসম্মব জেলা 

প্রশাসকগণ ভূসমকা পালন করম্মিন। 

ভূসম ব্যবিাপনা, সনব যাচন পসরচালনা, জভোলসবম্মরাধী অসভর্ান, পসরম্মবম্মশর সুরক্ষা, বৃক্ষ সনধন ও পাহাড় কতযন জরাধ, 

পাবসলক পরীক্ষা পসরচালনা, দুম্মর্ যাগ ব্যবিাপনা এবং সামাসেক সনরাপত্তা জবিসন কম যসূসচর বাস্তবায়ম্মনর মত কােগুসল 

আপনারা কম্মর থাম্মকন। 

সকন্তু আসম মম্মন কসর শুধু এসব ুটিন কাম্মের মম্মধ্য সীমাবদ্ধ না জথম্মক এর বাইম্মরও সাধারণ মানুম্মষর কল্যাম্মণ নতুন 

নতুন উপায় এবং জকৌশল আপনাম্মদর খ ুঁম্মে জবর করম্মত হম্মব এবং এটি র্াঁরা করম্মত পারম্মবন, তাঁরাই হম্মবন সফল প্রশাসক।  

উপসিত সুসধমন্ডলী, 

 বাংলাম্মদশ ইম্মতামম্মধ্যই সনম্ন-মধ্যম আম্ময়র জদম্মশর তাসলকায় িান কম্মর সনম্ময়ম্মি। ২০২১ সাম্মলর আম্মগই আমরা উচ্চ-

মধ্যম আম্ময়র জদম্মশ পসরণত হব, ইনশাআল্লাহ। তম্মব, আমাম্মদর চূড়ান্ত লক্ষয হল ২০৪১ সাল নাগাদ উ্নয়ত জদশসমূম্মহর কাতাম্মর 

সাসমল হওয়া। 

 সবগত সাম্মড় ৬ বিম্মর প্রসতটি মানব-উ্নয়য়ন সূচম্মকই আমাম্মদর অভাবনীয় অগ্রগসত হম্ময়ম্মি। অসত দাসরম্মযযর হার 

২৪.২৩ শতাংশ জথম্মক ৭.৯২ শতাংম্মশ হ্রাস জপম্ময়ম্মি। মাথাসপছু আয় ২০০৫-০৬ সাম্মলর ৫৪৩ ডলার জথম্মক বৃসদ্ধ জপম্ময় হম্ময়ম্মি ১ 

হাোর ৩১৪ মাসকযন ডলার। মানুম্মষর গড় আয়ু ৭০.৭ বিম্মর উ্নয়ীত হম্ময়ম্মি। গড় প্রবৃসদ্ধ অসেযত হম্ময়ম্মি ৬ শতাংম্মশর উপর। আর 

গত অথ যবিম্মর হম্ময়ম্মি ৬.৫১ শতাংশ। রপ্তাসন আয় ৩ গুণ জবম্মড় দাঁসড়ম্ময়ম্মি ৩১.২ সবসলয়ন মাসকযন ডলার। জরসমম্মেন্স ৩ গুণ জবম্মড় 

হম্ময়ম্মি ১৫.৩১ সবসলয়ন ডলার। ববম্মদসশক মুযার সরোভ য ৬ গুম্মণরও জবসশ বৃসদ্ধ জপম্ময় ২৫.২ সবসলয়ন ডলার। আমরা এমসডসে ১ 



 

জথম্মক ৬ অেযন কম্মরসি। প্রায় জদড় জকাটি মানুম্মষর কম যসংিান হম্ময়ম্মি। ৫ জকাটি মানুষ মধ্যসবত্ত জশ্রণীম্মত উ্নয়ীত হম্ময়ম্মি। ধনী 

দসরম্ময ববষম্য কম্মম আসম্মি। তম্মব এো আরও দ্রুত কমাম্মত হম্মব। তাহম্মলই মানুম্মষর েীবনর্াত্রার মান বাড়ম্মব। 

 দাসরযয সনরসন ও সামাসেক ন্যায়সবচার প্রসতষ্ঠার লম্মক্ষয প্রদত্ত সবসভ্নয় ভাতার হার ও পসরসধ সম্প্রসারণ করা হম্ময়ম্মি। 

প্রকৃত ভাতাম্মভাগীরা র্াম্মত এসব সুসবধা পান জসসদম্মক আপনাম্মদর লক্ষয রাখম্মত হম্মব। 

 োতীয় অথ যনীসতর মূলধারায় ভূসমহীন, গৃহহীন ও সি্নয়মূল মানুষম্মদর সম্পৃি করার লক্ষয আশ্রয়ণ, একটি বাসড় একটি 

খামার, ভূসমহীনম্মদর মম্মধ্য খাস েসম সবতরণ ও কম যসংিান কার্ যক্রম ব্যাপকভাম্মব বাস্তবায়ন করা হম্মচ্ছ। 

 সরকাম্মরর কৃসষবান্ধব নীসতর ফম্মল খাদ্য উপপাদন ৩ জকাটি ৮৩ লাখ ৪৯ হাোর জমসিক েম্মন উ্নয়ীত হম্ময়ম্মি। জদশ 

আে খাম্মদ্য স্বয়ংসম্পূণ য। সবম্মদম্মশ চাল ও সবসভ্নয় কৃসষপণ্য রপ্তাসন করা হম্মচ্ছ। জেকসই প্রযুসি ব্যবহাম্মরর মাধ্যম্মম এ 

ধারাবাসহকতা অব্যাহত রাখম্মত হম্মব। 

 সশক্ষার পসরমাণগত সম্প্রসারম্মণর পাশাপাসশ গুণগতমান উ্নয়য়ন করম্মত হম্মব। আমরা ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথসমক 

সশক্ষাম্মক অিম জশ্রসণ পর্ যন্ত সম্প্রসারম্মণর পসরকল্পনা গ্রহণ কম্মরসি। ঝম্মরপড়া বন্ধ করা আমাম্মদর সামম্মন বড় চযাম্মলঞ্জ। আমরা 

৩টি উপম্মেলার সকল প্রাথসমক সবদ্যালম্ময়র প্রায় ৩৩ লাখ ৯০ হাোর সশশুর েন্য স্কুল সফসডং কার্ যক্রম গ্রহণ কম্মরসি। 

আপনারাও মাঠ পর্ যাম্ময় কাম্মের মাধ্যম্মম ঝম্মরপড়ার কারণ খ ুঁম্মে জবর করম্মত পাম্মরন। 

 মাধ্যসমক পর্ যায় পর্ যন্ত সবনামূম্মল্য পাঠ্যপুস্তক সবতরণ, সৃেনশীল জমধা অম্মেষণ এবং উপবৃসত্ত কার্ যক্রম জবশ ফলপ্রসু 

হম্ময়ম্মি। প্রধানমন্ত্রীর সশক্ষা সহায়তা িাস্ট ফাম্মন্ডর ১ হাোর জকাটি োকা সসড মাসনর সবপরীম্মত অসেযত ৭৫ জকাটি োকা মুনাফা 

জথম্মক স্নাতক ও সমপর্ যাম্ময়র জমম্ময়ম্মদর উপবৃসত্ত প্রদান কার্ যক্রমও চলমান রম্ময়ম্মি। 

 ১৫ জথম্মক ৪৫ বির বয়সী সনরক্ষার েনম্মগাষ্ঠীম্মক জমৌসলক সাক্ষরতা ও েীবন দক্ষতামূলক প্রসশক্ষণ প্রদাম্মনর েন্য 

একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হম্মচ্ছ। এ সকল কার্ যক্রম বাস্তবায়ম্মন জেলা প্রশাসকগণম্মক সহায়ক ভূসমকা পালন করম্মত হম্মব। 

 গ্রামাঞ্চম্মল স্বািযম্মসবা সনসিত করম্মত ইম্মতামম্মধ্য ১২ হাোর ৯৭৯টি কসমউসনটি সিসনক চালু করা হম্ময়ম্মি এবং আরও 

৮৮২টি সনম যাণাধীন আম্মি। 

 সবদুযপ উপপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সাম্মলর ৪ হাোর ৯৪২ জমগাওয়াে জথম্মক বতযমাম্মন ১৩ হাোর ৭৩২ জমগাওয়াম্মে উ্নয়ীত 

হম্ময়ম্মি। ২০২১ সাল নাগাদ সবদুযপ উপপাদন সক্ষমতা ২৪ হাোর জমগাওয়াম্মে উ্নয়ীত করম্মত চাই। 

 বতযমাম্মন জদম্মশর জমাে ২০টি গ্যাস সফল্ড জথম্মক বদসনক ২ হাোর ৭০০ সমসলয়ন ঘনফুে হাম্মর গ্যাস উপপাদন ও 

সরবরাহ করা সম্ভব হম্মচ্ছ। 

 সনেস্ব অথ যায়ম্মন পদ্মা জসতুর সনম যাণ কাে অম্মনকদূর এসগম্ময়ম্মি। আশা কসর, ২০১৮ সাল নাগাদ এই জসতু র্ানবাহন 

চলাচম্মলর েন্য উ্ম ুি করা সম্ভব হম্মব। 

 জরলম্মর্াগাম্মর্াগ ব্যবিার ব্যাপক সংস্কাম্মরর লম্মক্ষয ২০ বির জময়াসদ একটি জরলওম্ময় মাস্টারপ্ল্যান গ্রহণ করা হম্ময়ম্মি। এ 

খাম্মত ২৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ম্মন ২ লাখ ৩৩ হাোর ৯৪৬ জকাটি োকা ব্যয় করা হম্মব। 

সপ্রয় কম যকতযাবৃন্দ, 

 ‘সডসেোল বাংলাম্মদশ’ আে আর স্বপ্ন নয়। জদম্মশ বতযমাম্মন ১২ জকাটি ৬৮ লাম্মখর জবসশ জমাবাইল জফান ব্যবহৃত হম্মচ্ছ। 

ইন্টারম্মনে গ্রাহকম্মদর সংখ্যাও ৪ জকাটি ৮০ লাখ িাসড়ম্ময় জগম্মি। ইউসনয়ন পসরষদ, সসটি কম্মপ যাম্মরশন ও জপৌরসভার ওয়াড যসমূম্মহ 

বতযমাম্মন জমাে ৫ হাোর ২৭৫টি ‘সডসেোল জসন্টার’ কাে করম্মি। 

 এসব জসন্টাম্মরর মাধ্যম্মম মানুষ এখন পরীক্ষার ফলাফল, কম্মলে-সবশ্বসবদ্যালম্ময়র ভসতযর তথ্য, চাকসর সবষয়ক তথ্য, 

ইউটিসলটি সবল পসরম্মশাধ, ই-জমইল জর্াগাম্মর্াগ, ে্ম মৃতুয সনবন্ধন ও জমাবাইল ব্যাংসকংসহ নানাসবধ কাে সম্পাদন করম্মত 

পারম্মিন। 

 সারাম্মদম্মশ প্রায় ২৪৫টি কৃসষ তথ্য ও জর্াগাম্মর্াগ জকম্মে সভসডও কনফাম্মরসন্সং-এর মাধ্যম্মম সবম্মশষজ্ঞ পর্ যাম্ময়র কৃসষ 

তথ্য জসবা প্রদান করা হম্মচ্ছ। সভসডও কনফাম্মরসন্সং-এর মাধ্যম্মম স্বািযম্মসবা সদম্মচ্ছ। ২০ হাোম্মরর অসধক সশক্ষা প্রসতষ্ঠাম্মন 

মাসিসমসডয়া িাসুম সনম যাণ এবং ল্যাপেপসহ ইন্টারম্মনে সংম্মর্াগ প্রদান করা হম্ময়ম্মি। 

 সডসেোল অবকাঠাম্মমা উ্নয়য়ম্মন গােীপুর জেলায় কাসলয়াককম্মর হাই-জেক পাকয এবং র্ম্মশাম্মর সফেওয়যার জেকম্মনালসে 

পাকয িাপন করা হম্মচ্ছ। এিাড়া, ১২টি জেলায় আইটি সভম্মলে িাপম্মনর উম্মদ্যাগ জনওয়া হম্ময়ম্মি। 



 

 অসচম্মরই আমরা সবতীয় সাবম্মমসরন জকবম্মল সংযুি হম্ময় ব্যান্ডউইথ কযাপাসসটি ২০০ সেসবসপএস জথম্মক ১ হাোর 

৩০০ সেসবসপএস-এ উ্নয়ীত করব। আমরা ২০১৬ সাম্মলর মম্মধ্য মহাকাম্মশ বাংলাম্মদম্মশর প্রথম স্যাম্মেলাইে, ‘বঙ্গবন্ধু 

স্যাম্মেলাইে-১’ উপম্মক্ষপম্মণর স্লে সনধ যারণ ও চুসি সম্পাদন কম্মরসি। 

 সরকাসর কাম্মে গসতশীলতা আনয়ম্মন ই-ফাইসলং পদ্ধসত এবং জেলা পর্ যাম্ময় ই-জসবা প্রদাম্মনর ব্যবিা জনওয়া হম্ময়ম্মি। 

কম যকতযা-কম যচাসরম্মদর দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃসদ্ধর মাধ্যম্মম অসভি লক্ষয অেযম্মনর েন্য ফলাফলসভসত্তক কম যসম্পাদন ব্যবিা 

(Result-based performance management system) চালু করা হম্ময়ম্মি। 

 েনপ্রশাসম্মন স্বচ্ছতা ও েবাবসদসহতা সনসিত করম্মত অসভম্মর্াগ প্রসতকার ব্যবিাপনা (Grievance Redress 

System) চালু করা হম্ময়ম্মি। রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠানসমূম্মহ োতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল বাস্তবায়ম্মনর কার্ যক্রম এসগম্ময় 

চম্মলম্মি। 

 সব যস্তম্মরর েনগম্মণর হাম্মতর মুম্মঠায় তথ্য জপৌুঁম্মি জদওয়ার লম্মক্ষয ২৫ হাোর অসফম্মসর জপাে যাল সনম্ময় প্রস্ততকৃত 

বাংলাম্মদম্মশর ‘োতীয় তথ্য বাতায়ন’ সবম্মশ্বর সব যবৃহপ তথ্য জপাে যাল সহম্মসম্মব স্বীকৃসত জপম্ময়ম্মি। 

 জদম্মশর ৬৪টি জেলা, ৭টি সবভাগীয় কসমশনার অসফস, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় ও মসন্ত্রপসরষদ সবভাগসহ ১৪টি মন্ত্রণালয় 

এবং ৩টি অসধদপ্তম্মর ইম্মলকিসনক ফাইসলং সসম্মস্টম বাস্তবায়ন করা হম্ময়ম্মি। 

 ভারম্মতর প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রসতক সফরকাম্মল বাংলাম্মদশ ও ভারম্মতর মম্মধ্য িল সীমান্ত চুসি সংক্রান্ত দসলল সবসনময় 

হয়। এরফম্মল সাত দশম্মকর সীমান্ত ও সিেমহল সমস্যার সমাধান হম্মত র্াম্মচ্ছ। িলসীমান্ত চুসির ফম্মল জমাে ১১১টি সিেমহল 

বাংলাম্মদম্মশর সনয়ন্ত্রম্মণ এম্মসম্মি। 

 সীমান্ত এলাকার েনগণ র্াম্মত এ অেযম্মনর সুফল জভাগ করম্মত পাম্মরন, জস েন্য সংসিি এলাকার জেলা প্রশাসকম্মদর 

সতকয থাকার আহ্বান োনাসচ্ছ। 

সপ্রয় সবভাগীয় কসমশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ, 

 আপনারা সাধারণ মানুম্মষর কািাকাসি অবিান কম্মরন। সকল প্রকার ভয়-ভীসত ও প্রম্মলাভম্মনর উম্মবয জথম্মক আইম্মনর 

আওতায় জথম্মক দাসয়ত্ব পালন করম্মবন। রাষ্ট্র তথা েনগম্মণর স্বাথ য সংরক্ষণই হম্মব আপনাম্মদর মূল লক্ষয। জসবার মম্মনাভাব সনম্ময় 

সতয ও ন্যাম্ময়র পম্মথ অসবচল থাকম্মল আপনাম্মদর পম্মক্ষ র্থার্থভাম্মব দাসয়ত্ব পালন সম্ভব হম্মব। 

 জেলা প্রশাসক সহম্মসম্মব আপনাম্মদর বুবসবধ কাম্মের মম্মধ্য সকছু সবষম্ময়র প্রসত সবম্মশষভাম্মব লক্ষয রাখার েন্য আসম 

আপনাম্মদর দৃসি আকষ যণ করসি; 

(1) সরকাসর জসবা গ্রহম্মণ সাধারণ মানুষ র্াম্মত জকানভাম্মবই হয়রাসন বা বঞ্চনার সশকার না হন। 

(2) নারী ও সশশু সনর্ যাতন এবং পাচার, মাদকযম্মব্যর অপব্যবহার, জর্ৌতুক, ইভটিসেং এবং বাল্যসববাহ জরাধ। 

(3) প্রসতবন্ধী, অটিসস্টক ও সপসিম্ময় থাকা েনম্মগাষ্ঠীর কল্যাম্মণ সবম্মশষ পদম্মক্ষপ গ্রহণ। 

(4) গ্রামীণ অবকাঠাম্মমা উ্নয়য়ন, সম্ভাবনাময় িানীয় ক্ষুয ও মাঝাসর সশম্মল্পর সবকাশ। 

(5) েনগম্মণর জদারম্মগাড়ায় জসবা জপৌুঁিাম্মনার লক্ষয তথ্য ও জর্াগাম্মর্াগ প্রযুসির উ্নয়য়ন ও সবকাম্মশ সহায়তা প্রদান। 

(6) তৃণমূল পর্ যাম্ময় সুশাসন প্রসতষ্ঠায় েনপ্রসতসনসধম্মদর সম্মঙ্গ একান্ত হম্ময় কাে করা। 

(7) নারীসশক্ষার হার বৃসদ্ধ, িাত্র-িাত্রীম্মদর ঝম্মর পড়ার হার কমাম্মনা এবং ঝম্মর পড়া সশক্ষাথীম্মদর মূলধারায় সফসরম্ময় আনার 

পদম্মক্ষপ গ্রহণ। 

(8) ভূসম প্রশাসন ও ব্যবিাপনায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃসদ্ধ। সরকাসর ভূসম রক্ষায় সোগ দৃসি রাখম্মত হম্মব। 

(9) কৃসষ-উপপাদন বৃসদ্ধম্মত সার, বীে, সবদুযপ, জ্বালাসন ইতযাসদর সরবরাহ সনসব যঘ্ন করার লক্ষয প্রম্ময়ােনীয় সকল পদম্মক্ষপ 

সনম্মত হম্মব। 

(10) জভোল খাদ্যযব্য বাোরোতকরণ প্রসতম্মরাম্মধ ব্যাপক গণসম্মচতনতা সৃসি। 

(11) পসরম্মবশ রক্ষার েন্য েনসম্মচতনতা বৃসদ্ধ এবং এই সংক্রান্ত আইন ও সবসধ সবধাম্মনর র্থার্থ প্রম্ময়াগ সনসিতকরণ। 

(12) প্রাকৃসতক দুম্মর্ যাগ ও সবপর্ যয় প্রশমম্মন দুম্মর্ যাগ ব্যবিাপনা আইন, ২০১২ এবং এ সংক্রান্ত িায়ী সনম্মদ যশনাবলী অথ যাপ 

Standing Orders on Disaster, 2010 অনুসাম্মর সঠিক সমম্ময় সঠিক পদম্মক্ষপ গ্রহণ। 

(13) সাধারণ মানুষম্মক সহম্মে সুসবচার প্রদান ও আদালম্মত মামলার েে কমাম্মত গ্রাম আদালতগুম্মলাম্মক কার্ যকর করা। 



 

(14) জেলা প্রশাসকগণ জেলা পর্ যাম্ময় সবসভ্নয় কসমটির প্রধান সহম্মসম্মব দাসয়ত্ব পালন কম্মরন। এই সকল কসমটিম্মক সসক্রয়, 

গসতশীল ও ফলপ্রসূ করা। 

(15) েসঙ্গবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্পদাসয়কতা দূর করম্মত েনগণম্মক উবুদ্ধকরণ। 

(16) সশল্পাঞ্চম্মল শাসন্ত রক্ষা, পণ্য পসরবহন ও আমদাসন-রপ্তাসন সনসব যঘ্ন করার ব্যবিা গ্রহণ। 

(17) জভািা অসধকারম্মক প্রাসতষ্ঠাসনক রূপ সদম্মত হম্মব এবং বাোম্মর কৃসত্রম সঙ্কে সৃসির জর্ জকান অপম্মচিা কম্মঠার হম্মস্ত 

দমন। 

(18) নারী উ্নয়য়ন নীসত, ২০১১ দৃঢ়ভাম্মব অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। 

(19) সশশু-সকম্মশারম্মদর শারীসরক ও মানসসক সবকাম্মশর লক্ষয সশক্ষা, ক্রীড়া, সবম্মনাদন ও সৃেনশীল সাংস্কৃসতক কম যকাম্মন্ডর 

সুম্মর্াগ সনসিতকরণ। 

(20) কম্মঠারভাম্মব মাদক ব্যবসা, মাদক জচারাচালান এবং এর অপব্যবহার বন্ধ করম্মত হম্মব। 

(21) পাব যতয জেলাসমূম্মহর ভূ-প্রকৃসতক ববসশিয, বনাঞ্চল, নদী-েলাশয়, প্রাসণসম্পদ এবং সগসরশৃঙ্গগুসলর জসৌন্দর্ য সংরক্ষণ। 

শত প্রসতকূলতা, বাধা-সবপসত্ত ও ববসরতার মম্মধও বাংলাম্মদশ এসগম্ময় র্াম্মচ্ছ। মম্মন রাখম্মবন এম্মদম্মশর সাধারণ মানুষই 

আমাম্মদর এই অগ্রগসতর মূল চাসলকাশসি। কাম্মেই তাঁম্মদর োনমাম্মলর সনরাপত্তা সবধান এবং বাধা-সবঘ্নহীন চলাচল সনসিত 

করাই সরকাসর কম যকতযা-কম যচাসরম্মদর মূল দাসয়ত্ব। 

বাংলাম্মদশ আওয়ামী লীগ সরকার েনগম্মণর সরকার। একটি ক্ষুধামুি, দাসরযযমুি, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাম্মদশ 

সবসনম যাম্মণর এই অগ্রর্াত্রায় আপনারা জকবল সরকাসর কম যকতযা সহম্মসম্মব নয়, জদশম্মপ্রসমক নাগসরক সহম্মসম্মব সনম্মেম্মদরম্মক 

আত্মসনম্ময়াগ করম্মবন এবং আপনাম্মদর সহকমীম্মদরও উবুদ্ধ করম্মবন। 

আসম আশা কসর, আমাম্মদর সসেসলত প্রম্মচিায় অসচম্মরই প্রসতসষ্ঠত হম্মব আমাম্মদর োসতর সপতা বঙ্গবন্ধুর স্বম্মপ্নর 

জসানার বাংলা। 

আপনাম্মদর সকলম্মক ধন্যবাদ ও শুম্মভচ্ছা োসনম্ময় জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৫ এর উম্মবাধন জঘাষণা করসি।  

জখাদা হাম্মফে। 

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাম্মদশ সচরেীবী জহাক। 

... 


