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সরকাির সব্াথ র্ র া কের িস া  িনেত েগেল aেনক সময় আদালত aবমাননা মামলা হয়। eেত সংি  ি েদর আদালেত হািজর 
হেত হয়। সরকাির সব্াথ র্ র া করেত িগেয় কম র্কত র্ারা হয়রািনর িশকার eবং aথ র্ৈনিতকভােব িত  হে ন। তারা আদালত 
aবমাননা মামলায় ি গত হািজরা েথেক a াহিত eবং মামলািট সরকাির েকৗঁসুিল িদেয় পিরচালনার াব কেরন।  
 
েজলা শাসকরা বেলন, িসআরিপিস eবং oথস aয্া  aনুযায়ী eিফেডিভট-সং া  কাজ েজলা ািজে ট কায র্ালেয় হয়। eমন 
ে াপেট হলফনামা বা শপথ বা েঘাষণাপ  স াদন করার িবষেয় সু  িনেদ র্শনার সুপািরশ কেরন তারা। হাiেকােট র্র েদoয়ািন 
মামলা-সং া  িবষয়গুেলা aয্াটিন র্ েজনােরেলর কায র্ালয় o িডিস aিফেসর মে  সমনব্েয়র জ  aয্াটিন র্ েজনােরল aিফেস eকিট 
সমনব্য় েসল গঠেনর াব কেরন তারা।  
 
আেলাচনায় aংশ িনেয় ঢাকা েজলা শাসক আবু সােলহ েমাহা দ েফরেদৗস খান বেলন, সমনব্য় বাড়ােত পৃথক েমে াপিলটন আiন 
িবলু  কের eকিট আiন করা েয়াজন। কারণ eেকক েমে াপিলটেন eেকক রকম আiন থাকায় েজলা শাসেনর সে  
েমে াপিলটেনর সমনব্েয়র aভাব o নানা ভুল েবাঝাবুিঝ হেত পাের। েজলা সমনব্য় কিমিট আরo শি শালী করার াব েদন িতিন। 
তার ব ে র সূ  ধের eকািধক েজলা শাসক বেলন, মাঠ শাসেন কাজ করেত িগেয় েকােনা েকােনা ে ে  সমনব্েয়র aভাব েদখা 
যাে । সব সং া o িবভাগ েজলা সমনব্য় কিমিটর a ভুর্  না হoয়ায় তারা কী কাজ করেছন- েজলা শাসক তা জানেত পারেছন 
না। e সব সং া েকােনা ক  িনেল েজলা শাসেকর aজানা েথেক যাে । aেনক সমেয় eসব ক  বা বায়েন জিটলতা েদখা 
িদে । e স েক র্ েজলা শাসেকর জানা থাকেল সবাiেক িনেয় িতিন ক  বা বায়েন সহেযািগতা করেত পােরন। আবার েকােনা 
েকােনা দ র সমনব্য় কিমিটর সদ  হেয়o কিমিটেক সহেযািগতা করেছন না। তােদর েকােনা িনেদ র্শনা িদেল তা আমেল না 
েনoয়ারo ঘটনা ঘটেছ।  
 
নারায়ণগে র েজলা শাসক েমা. জিসম uি ন বেলন, া মাণ আদালত পিরচালনার জ  িনব র্াহী ািজে টেদর েয মতা েদoয়া 
হেয়েছ, তা েয়াজেনর তুলনায় কম। আiন-শৃ লা পিরি িত িনয় েণ িনব র্াহী ািজে েটর আেগর মেতা মতা না থাকায় 
শাসেনর মে  সমনব্য়হীনতাo ƣতির হে । সরকার eকিট িনিদ র্  সমেয়র জ  ািজে টেদর aপরাধ আমেল েনoয়ার মতা িদেল 

aপরাধ কেম আসেব বেল জানান িতিন। েমাবাiল েকােট র্র পিরিধ আরo বাড়ােনার oপর িতিন গুরুতব্ আেরাপ কেরন।  
 
ফিরদপুেরর েজলা শাসক aতুল সরকার ােমর িশশুেদর মানিসক িবকােশ তার েজলার িতিট ােম eকিট েখলার মাঠ o লাiে ির 
করার াব েদন। পাশাপািশ িতিন ফিরপুেরর ভা ায় পয র্টন েক , আ জর্ািতক মােনর মানমি র o েজলায় eকিট কৃিষিভি ক 
aথ র্ৈনিতক a ল গঠেনর দািব জানান।  
 
েগাপালগে র িডিস শািহদা সুলতানা বেলন, জননকােল েযমন iিলশ ধরা িনিষ  করা হেয়েছ, েতমিন েদিশ জািতর মাছ 
জনেনর সময়o তা ধরা িনিষ  করা েহাক। 

 
সাত ীরার েজলা eসeম েমা ফা কামাল খুলনা েথেক েভামরা ব র পয র্  েরল সংেযাগ, িবেশষ aথ র্ৈনিতক a ল, দুেয র্াগ সহনীয় 
ঘর ƣতিরর াব েদন। িকেশারগে র েজলা শাসক েমা. সারoয়ার মুেশ র্দ েচৗধুরী বেলন, সরকাির চাকিরজীবী o তােদর পিরবােরর 
সদ েদর জ  িচিকৎসা বীমা চালু করেত হেব। তােদর িচিকৎসার পুেরা য় বহন করেব সরকার।  
 
নরিসংদীর েজলা শাসক ƣসয়দা ফারহানা কাuনাiন বেলন, কৃিষজিম দখল কের aেনেকi িশ িত ান াপন করায় কৃিষজিম কেম 
যাে । িতিন e ধরেনর তৎপরতা বে  কৃিষ জিম a  েকােনা খােত েরিজে শেনর আেগ েজলা শাসেনর aনুমিত েনoয়া 
বা তামূলক করার কথা বেলন। িতিন আরo বেলন, বত র্মােন েজলা শাসেনর aনুমিত েনoয়া বা তামূলক থাকেলo সাব-েরিজি  
aিফসগুেলা aনুমিত না িনেয়i েরিজে শন কের েদয়। e ে ে  েক ীয় িনেদ র্শনার েয়াজন।  
 
লালমিনরহােটর েজলা শাসক েমা.আবু জাফর বেলন, পাবিলক পরী ার  আনা েনoয়ার খরচ েক  সিচবেক পিরেশাধ করেত 
হয়। েক  সিচব eিট সং হ কেরন ছা ছা ীর কাছ েথেক। ei খরচ aিধদ র বা েবাড র্ িদেল ছা ছা ীেদর পরী ার য় কেম 
যােব। eক জায়গােত পরী া েনoয়ার জ  িতিট uপেজলায় eকিট বহুতল ভবন িনম র্ােণর াব কেরন িতিন।  
 
প গেড়র িডিস সািবনা iয়াসিমন বেলন, েযসব েজলায় কিমuিনিট ি িনক েনi, েসসব েজলায় া মাণ ি িনক চালু করেত হেব। 
তাহেল েদেশর সব মানুেষর সব্া য্েসবা িনি ত করা যােব।  
 



েমেহরপুেরর েজলা শাসক েমা. আতাuল গিন বেলন, ঐিতহািসক মুিজবনগর িদবস মুি যুে র iিতহােস eক aিব রণীয় িদন। 
মুিজবনগের সব্াধীন বাংলােদেশর থম সরকার শপথ েনন। তাi মুিজবনগর িদবেসর uেদব্াধন ধানম ী েশখ হািসনার মা েম করার 
দািব জানান িতিন। জামালপুেরর িডিস আহেমদ কবীর বেলন, ধানম ী বাংলােদশেক িভ কমু  েদশ িহেসেব গেড় তুলেত চান। 
যারা শারীিরকভােব কাজ করেত a ম, প  o বয় , তােদর জ  েজলায় েজলায় পুনব র্াসন েক  ƣতির করেত হেব। তেবi 
বাংলােদশেক িভ কমু  েদশ গড়া স ব হেব। ঠাকুরগাoঁেয়র িডিস ড. েক eম কামরু ামান েসিলম বেলন, েজলািটেত পুরাতন 
িবমানব র রেয়েছ। e েজলায় কৃিষ ি য়াকরেণর আধুিনক a ল গেড় েতালার কথা বেলন িতিন। কুিড় ােমর িডিস সুলতানা 
পারভীন কুিড় ােম aথ র্ৈনিতক a ল গেড় েতালার আহব্ান জানান। বরগুনার েজলা শাসক েমা iন িব াহ বেলন, বরগুনা েজলার 
'শুভ স য্া' সমু ৈসকতেক আধুিনক পয র্টন েক  িহেসেব গেড় তুলেল পয র্টকেদর আগমন বাড়েব।  
 
রাজশাহীর িডিস েমা. হািমদুল হক বেলন, e a েল আেমর uৎপাদন aেনক েবিশ। তাi eখােন আম সংর েণর আধুিনক ব া 
গেড় তুলেত হেব। বিরশাল েজলা শাসক eসeম aিজয়ার রহমান বেলন, েজলার কারাগারগুেলােত ধারণ মতার েচেয় aেনক 
েবিশ বি  রেয়েছ। আরo কারাগার িনম র্াণ কের সম া সমাধােনর কথা বেলন তারা। েবশ কেয়কজন েজলা শাসক িনজ িনজ 
eলাকায় ফায়ার সািভ র্স ে শেনর াপেনর দািব জানান। চ াম েজলা শাসক েমাহা দ iিলয়াস েহােসন সব্াধীনতা সং াম o 
মুি যুে র িনদশ র্ন িহেসেব কালুরঘাট েবতার েকে  সব্াধীনতা জাদুঘর িত ার দািব জানান।  
 
পটুয়াখালী েজলা শাসক মিতuল iসলাম েচৗধুরী বেলন, কয্া ার, িলভার িসেরািসস, ে ােক ারালাiজড o জ গত হৃদেরাগীেদর 
আিথ র্ক সহায়তা o aনুদান বরাে র দািব জানান। িতিন বেলন, সড়ক দুঘ র্টনায় েকu আহত হেল তােদর হাসপাতােল িনেয় িচিকৎসা 
িদেত েদির হয়। মহাসড়েকর পােশ মা েস ার হেল আহতরা ত িচিকৎসােসবা পােব, মৃেতর সংখয্া কেম আসেব। 
 
বা রবেনর িডিস েমাহা দ দাuদুল iসলাম বেলন, aৈবধ aনু েবশ o েচারাচালান েরােধ ভারত-িময়ানমােরর সে  চ ােমর 
সীমা  eলাকায় রা া িনম র্াণ করেত হেব। িতিন বেলন, দুগ র্ম eলাকায় চলাচেলর রা া না থাকায় সীমা র ীরা দািয়তব্ পালন করেত 
পারেছন না। e কারেণ েচারাচালািনরা aবােধ যাতায়াত করেছ। আiন-শৃ লা িনয় েণ আনেত ক  হে । 
 
খুলনার িডিস েমা. েহলাল েহােসন বেলন, বাজার মূে র সে  স িতপূণ র্ করেত ভূিম aিধ হণ বত র্মান মূে র েচেয় িতন গুণ করেত 
হেব। বত র্মােন বাজাের ভূিমমূ  েবেড় যাoয়ায় সরকাির মূে  ভূিম aিধ হণ করেত িগেয় নানা সম া হে । জিমর মািলকরা কৃত 
মূ  েথেক বি ত হে ন। 
 
ক বাজােরর িডিস েমা. কামাল েহােসন বেলন, জি  তৎপরতা eবং aথ র্ায়েন জিড়ত eনিজoগুেলার িবরুে  ব া িনেত িডিসেদর 
মতা িদেত হেব।  

 
eকািধক িডিস বেলন, মাঠ শাসেন আiন-শৃ লা র া, াণ তৎপরতা পিরচালনাসহ জরুির পিরি িত েমাকােবলায় ািজে টেদর 
আiন-শৃ লা বািহনীর সে  ঝুিঁক িনেয় কাজ করেত হয়। আiন-শৃ লা বািহনীর সদ েদর ঝুিঁক ভাতা থাকেলo ািজে ট o 
iueনoেদর জ  e বরা  েনi। তাi তারা uৎসাহ হািরেয় েফলেছন। তারা বেলন, eকািধক কম র্কত র্ােদর eকনাগােড় সিচবালয় 
িকংবা মাঠ শাসেন বহাল না েরেখ পয র্ায় েম মােঠ o সিচবালেয় পদায়ন করা েয়াজন। eেত তারা মাঠ o েকে  কাজ করার 
সমান সুিবধা পােবন। িতিন মাঠ শাসেন কম র্রত কম র্কত র্ােদর িবেদেশ িশ ণ বাড়ােনার দািব জানান। 
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