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মুখবn
জাতীয় সূচনািবjান েকnd, বধর্মান কtৃক িনিমর্ত o পিরেপািষত,
বধর্মান েজলার সরকারী oেয়বসাiটিটেক আপনােদর িনকট uপsাপন
করেত েপের আিম aতয্n আনিnত। ei oেয়বসাiটিটর oপর
eকঝলক েচাখ েবালােত iচ্ছুক েয েকান বয্িkেকi eিটর িকছু
জানােনার pেয়াজন আেছ। eখােন ei েজলার iিতহাস, ভূেগাল,
কৃিষকাজ, pশাসিনক গঠন, িশl, খিন, পযর্টন, জনগননা eবং
সাধারণভােব grtপূণর্ anাn িবষেয় যথাসmব পৃ া বরােdর
পাশাপািশ আমরা েচ া করিছ ei oেয়বসাiটিটেক যতদূর সmব
তথয্বhল করেত eবং সাধারণ মাnেষর িনকট যতদূর সmব pেয়াজনীয়
কের তুলেত।
আমরা িবশব্াস কির েয, জনগেণর কলয্ানসাধেন সরকার কtৃক
গৃহীত িবিভn uেদয্াগ সmিকর্ত তথয্ িবsাের, পঞ্চােয়তরাজ বয্বsা o
িবিভn anষঙ্গ (লাiন) িবভাগ o সেবর্াপির েজলা pশাসন সmিকর্ত
িবিভn তথয্ জনগেণর মেধয্ িবsােরর েkেt eকিট সবর্ািধক grtপূণর্
মাধয্ম িহসােব কাজ করেব।
pশাসনেক আরo sচ্ছ করার জn েজলা pশাসন, বধর্মান েজলা
পিরষদ, বধর্মান unয়ন পিরষদ eবং আসানেসাল o dগর্াপুর unয়ন

পষর্দ কtৃক আহূত িবিভn pধান দরপtgিলেক (েটNার) আমরা ei
oেয়বসাiেট pদশর্েনর বয্বsািটেক চািলেয় যাব। সাধারণ মাnেষর
েগাচের আনার জn, িবিভn pকেl িবিভn িনবর্াহী সংsােক েয aথর্
বরাdকৃত হেয়েছ, েস সmেকর্ িবsািরত তথয্ eবং eম.িপ.লয্াড,
িব.iঊ.i.eন., পি মাঞ্চল unয়ন পষর্দ pভৃিতর মাধয্েম গৃহীত িবিভn
pকেlর তািলকাo সাধারণ মাnষ o জনpিতিনিধেদর jাতােথর্ ei
সাiেট pদিশর্ত হেব। সাধারণতঃ িবিভn দpর কtৃক pদt িবিভn
পিরেষবা সংkাn তথয্ েযমন, সতয্াnসnান সংkাn িরেপােটর্র পিরিsিত
(িপ.িভ.আর.) iতয্ািদ সmিকর্ত তথয্o আমরা ei oেয়বসাiেট pদশর্ন
করিছ। নাগিরকেদর pেয়াজনীয় িবিভn ফমর্, Dাiিভং লাiেসেnর ফমর্,
িনবর্াচেন নিথভুিk সংkাn ফমর্ iতয্ািদ ei oেয়বসাiেট েদoয়া
থাকেছ যােত নাগিরকগণ pেয়াজেনর সময় eিটেক ডাuনেলাড করেত
সkম হন।
আিম আশা কির েয ei oেয়বসাiটিটেক সমােজর সবর্sেরর
মাnষেদর eবং eকiসেঙ্গ সরকাির দpরgিলর pতয্াশা পূরেণ সkম
হেব। ei oেয়বসাiটিটেক আেরা সমৃd করার জn eবং eিটর আেরা
সmpসারেণর জn েজলার সকল oেয়বসাiট দশর্নকারী o সরকারী
দpরসমূেহর sিচিnত মতামত o গঠনমূলক সমােলাচনার pতয্াশায়
রiলাম।
েজলাশাসক
বধর্মান।

