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কেঠারভােব দািয়তব্ পালন করেত হেব। 4. যুবসমাজেক মাদেকর হাত েথেক র া করেত মাদকিবেরাধী aিভযান a াহত রাখেত 
েয়াজনীয় সব পদে প হণ করেত হেব। 5. ামীণ aবকাঠােমা u য়ন, স াবনাময় ানীয়  o মাঝাির িশে র িবকাশ eবং 

কম র্সং ান সৃি র মা েম দাির য্িবেমাচেন আপনােদর তী হেত হেব। 6. ত  o েযাগােযাগ যুি র u য়ন o িবকােশ বিল  
েনতৃতব্ িদেত হেব। ƣদনি ন েয়াজেন ত  o েযাগােযাগ যুি র মবধ র্মান বহাের েজলার সাধারণ জনগণেক uদব্ু  করেত 
হেব। 7. তৃণমূল পয র্ােয় সুশাসন িত ায় জন িতিনিধেদর সে  eকা  হেয় কাজ করেত হেব। 8. িশ ার সব ের নারীিশ ার 
হার বৃি , িশ াথ েদর িব ালয় তয্ােগর হার াস eবং ঝের পড়া িশ াথ েদর মূলধারায় িফিরেয় আনার পদে প িনেত হেব। 9. 
ভূিম শাসন o ব াপনায় সব্ তা o দ তা বৃি  eবং সরকাির ভূিম র ায় সজাগ দৃি  রাখেত হেব। ৯. কৃিষ uত্পাদন বৃি েত 
সার, বীজ, িবদুয্ত্, জব্ালািন iতয্ািদর সরবরাহ িনিব র্  করার লে য্ েয়াজনীয় সব পদে প িনেত হেব। 21. েভজাল খা  
uত্পাদন, পিরবহন o বাজারজাতকরণ িতেরােধ াপক গণসেচতনতা সৃি  করেত হেব eবং e ধরেনর aৈনিতক কম র্কা  কেঠার 
হে  দমন করেত হেব। 22. দির  o সুিবধাবি ত জনেগা ীর সব্া য্েসবা িনি তকরেণ কিমuিনিট ি িনেকর কায র্ ম আেরা েজারদার 
করেত হেব। 23. পিরেবশ র ায় জনসেচতনতা বৃি  eবং eসং া  আiন o িবিধ-িবধােনর যথাযথ েয়াগ িনি ত করেত হেব। 
24. াকৃিতক দুেয র্াগ o িবপয র্য় শমেন ‘দুেয র্াগ ব াপনা আiন, 3123’ eবং eসং া  ায়ী িনেদ র্শনাবিল aনুসাের সিঠক সমেয় 
সিঠক পদে প হণ করেত হেব। 25. সাধারণ মানুষেক সহেজ সুিবচার দান o আদালেত মামলার জট কমােত াম 
আদালতগুেলােক কায র্কর করেত হেব। 26. েজলা শাসকরা েজলাপয র্ােয় িবিভ  কিমিটর ধান িহেসেব দািয়তব্ পালন কেরন। eসব 
কিমিটেক সি য়, গিতশীল o ফল সূ করেত হেব। 27. দ রগুেলার িব মান েসবাসমূহ তৃণমূেল েপৗঁছােনার লে য্ ত েমলা, েসবা 
স াহ পালন iতয্ািদ কায র্ ম েজারদার করেত হেব। 28. িশ া েল শাি  র া, প  পিরবহন o আমদািন-র ািন িনিব র্  করা eবং 
চাঁদাবািজ, েট ারবািজ, েপিশশি  o স াস িনমূ র্ল করার ব া হণ করেত হেব। 29. বাজার ব ার সাব র্ িণক পয র্েব েণর িত 
গুরুতব্ােরাপ করেত হেব। েভা া aিধকারেক ািত ািনক রূপ িদেত হেব eবং বাজাের কৃি ম সংকট সৃি র েযেকােনা aপেচ া কেঠার 
হে  দমন করেত হেব। 2৯. নারী o িশশু িনয র্াতন eবং পাচার, েযৗতুক, iভ িটিজং o বা িববােহর মেতা সামািজক ািধ েথেক 
মুি র জ  আপনােদর দািয়তব্ িনেয় কাজ করেত হেব। 31. নারীর িত সিহংসতা, িনপীড়ন o ƣবষ মূলক আচরণ বে  যথাযথ 
আiিন ব া হণ িনি ত করেত হেব। 32. িশশু-িকেশারেদর পুি  চািহদা পূরণ eবং তােদর শারীিরক o মানিসক িবকােশর লে য্ 
িশ া, ীড়া, িবেনাদন o সৃজনশীল সাং িতক কম র্কাে র সুেযাগ িনি ত করেত হেব। িশশু-িকেশারেদর মে  মুি যুে র েচতনা, 
সং িতেবাধ o িব ানমন তা জািগেয় তুলেত হেব। 33. িতব ী, aিটি ক o িপিছেয় থাকা জনেগা ীর ক ােণ িবেশষ পদে প 
হণ করেত হেব। 34. পাব র্তয্ েজলাগুেলার u য়ন তব্রািনব্তকরেণর পাশাপািশ e a েলর ভূ- াকৃিতক ƣবিশ য্, বনা ল, নদী-

জলাশয়, ািণস দ eবং িগিরশৃ গুেলার েসৗ য র্ সংর ণ করেত হেব। e ছাড়া পয র্টনিশ ,  o মাঝাির িশ  eবং কুিটরিশে র 
িবকােশ সব র্া ক সহেযািগতা দান করেত হেব। 35. 3131 সােল জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর জ শতবািষ র্কী 
েক ীয় পয র্ায় েথেক তৃণমূল পয র্  u াপেনর লে য্ আপনােদর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 36. 3132 সােল ব ব র 
আজীবন লািলত সব্ে র ‘েসানার বাংলােদশ’ িত ার মা েম সব্াধীনতার সুবণ র্ জয় ী u াপন করেত হেব। 37. বজর্য্ ব াপনায় 
কায র্কর ব া হণ করেত হেব। েজলা, uপেজলা, iuিনয়ন পয র্ােয় ei ব া িনেত হেব। 38. েকােনা ঢালাo পিরক না নয়, 
েজলার চািহদানুযায়ী eবং তার কৃিত o পিরেবশ িবেবচনায় িনেয় u য়ন ক  হণ করেত হেব। 39. ানীয় সরকারেক 
শি শালী করেত হেব। মতার িবেক ীকরণ, জনগেণর চািহদা eবং u ত জীবন িনি ত করার িবষেয় িবেশষভােব ল  েরেখ 
ক  o u য়ন কম র্সূিচ হণ করেত হেব। 3৯. কৃিত o পিরেবশ বজায় েরেখ েখলাধুলার িবকােশ িতিট uপেজলায় িমিন 

ে িডয়াম িনম র্ােণর uে াগ হণ করেত হেব। 41. মানুেষর িচ িবেনাদেনর ব া করেত হেব eবং সা দািয়ক স ীিত বজায় 
রাখাসহ সংখয্ালঘু নৃেগা ী, িহজড়া eবং েবেদ স দােয়র জীবনযা ার মােনা য়েন মেনােযাগী হেত হেব। 42. গৃহহারা, ভূিমহীন 
eবং িভ কেদর পুনব র্াসেনর ব া করেত হেব। 

েজলা শাসকরা ছাড়াo ম ী, ধানম ীর uপেদ া, শাসেনর ঊধব্র্তন কম র্কত র্ারা uেদব্াধনী aনু ােন uপি ত িছেলন। 

িচিকৎসায় aনুদান বাড়েব িডিসেদর জিটল পাঁচিট েরাগ—কয্া ার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ে ােক ারালাiজড o জ গত 
হূেদরাগীেদর মে  যারা সরকােরর কােছ সাহা  চায় তােদর সমাজক াণ ম ণালয় েথেক eককালীন 61 হাজার টাকা েদoয়া হয়। 
eখন েথেক eসব েরাগী যােত েজলা েথেক িডিসেদর মা েম সহেযািগতা েপেত পাের েসi uে াগ েনেব সরকার। 

গতকাল সিচবালেয় িডিস সে লেনর থম িদেনর থম aিধেবশন েশেষ সাংবািদকেদর ে র জবােব e কথা জানান 
সমাজক াণম ী নুরু ামান আহেমদ। িতিন বেলন, সরকাির সামািজক িনরাপ ােব নীর কম র্সূিচেত েয-i aিনয়ম করুক তার 
িবরুে  ব া েনoয়ার জ  েজলা শাসকেদর (িডিস) িনেদ র্শ েদoয়া হেয়েছ। 



ম ী বেলন, টাকা াি  সহজ করার জ  eখন েজলায় েজলায় িডিসেদর মা েম িবতরণ করব। সভা কের eক মােসর মে i ব া 
েনব। িতিন বেলন, uপকারেভাগীরা যােত সু ুভােব ভাতা পায় েস জ  েজলা শাসক o িবভাগীয় কিমশনারেদর িনেদ র্শনা েদoয়া 
হেয়েছ। মি পিরষদসিচব েমাহা দ শিফuল আলম eেত সভাপিততব্ কেরন। 

e ছাড়া গতকােলর কায র্ aিধেবশেন িত uপেজলায় মানব্েয় িশশু পিরবার, িতব ী েসবা-সাহা  েক , তৃতীয় িলে র ি েদর 
জ  িশ ণ েক  eবং েযসব uপেজলায় সমাজেসবা aিফস েনi, েসখােন aিফস াপেনর িস া  হেয়েছ। 

যুব o ীড়া ম ণালেয়র কায র্ aিধেবশেনর িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ েথেক জানােনা হেয়েছ, াশনাল সািভ র্েসর আoতা বাড়ােনা, 
আ ঃকেলজ ফুটবল টুন র্ােম  eবং েজলা o িবভাগীয় ীড়া সং ার জ  বািষ র্ক বরা  বৃি র িস া  হেয়েছ। 

পিরেবশ, বন o জলবা  পিরবত র্ন ম ী তাঁর ম ণালয় স িক র্ত কায র্ aিধেবশন েশেষ সাংবািদকেদর বেলন, পিরেবশসং া  িবিভ  
িবষয় িনেয় িডিসরা তােদর সম ার কথা তুেল ধেরেছন। eর মে  iটভাটা পিরচালনায় u  আদালেতর আেদেশর কারেণ aেনক 
aৈবধ iটভাটা ব  করা যায় না—e সম ার কথা তুেল ধেরন িডিসরা। eর পিরে ি েত ম ী বেলন, পিরেবশ র ায় েযসব 
সম ার কথা িডিসরা বেলেছন, েসগুেলা সমাধােনর আশব্াস িদেয়িছ। খুব িশগিগর e িবষেয় েয আiিন দুব র্লতা আেছ েসগুেলােক 
িচি ত কের ব া েনoয়ার কথাo বেলন িতিন। 

েবসামিরক িবমান o পয র্টন িতম ী গতকােলর িনধ র্ািরত কায র্ aিধেবশেন uপি ত িছেলন না। e ম ণালেয়র িবষেয় মি পিরষদ 
িবভাগ েথেক জানােনা হেয়েছ েয েভালা েজলার ঢালচেড় পয র্টনেক  াপন, খান জাহান আলী িবমানব র িপিপিপর মা েম 
বা বায়ন, পায়রা সমু ব র u য়নসং া  কে র আoতায় কুয়াকাটায় iেকা টুয্িরজমেক  গেড় েতালার কথা আেলাচনা হেয়েছ। 
আজ েসামবার েজলা শাসক সে লেনর িদব্তীয় িদেন েমাট পাঁচিট কায র্ aিধেবশন aনুি ত হেব। সূ  : বাসস। 

 


