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শশখ হারসনা 

 
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়য়ি সয়েলন কক্ষ, িরিিাি, ১২ মাঘ ১৪২১, ২৫ জানুযারি ২০১৫  

রিসরমল্লারহি িাহমারনি িারহম 

 

মাননীয় প্ররিমন্ত্রী,  

রসরনয়ি সরিি,  

মন্ত্রণালয়য়ি কম শকিশাবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম 

আপনায়দি সিাইয়ক আন্তরিক শুয়েচ্ছা জানারচ্ছ। 

১৯৭১ সায়লি মহান মুরিযুদ্ধ িলাকালীন িাাংলায়দশ সিকাি গঠিি হওয়াি পি Establishment Division 

রহয়সয়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়য়ি যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনিাি পি ১৯৭২ সায়লি ১২ জানুয়ারি হয়ি ১৯৭৫ সাল পয শন্ত প্রথয়ম 

প্রধানমন্ত্রী ও পিিিেকায়ল িারপতি পরি রহয়সয়ি জারিি রপিা িন্ধি শেখ শশখ মুরজরহি িহমান ভ রিোয়গি দারয়পাল পালন কয়িন।  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় শিসামরিক প্রশাসয়নি শকন্দ্ররিন্দু। রনয়য়াগ, পয়দান্নরি, মাঠ প্রশাসন ব্যিস্থাপনা, প্রশাসরনক 

সাংস্কাি, মানিসম্পদ উন্নয়ন ইিযারদ কায শক্রম সুষ্ঠুোয়ি সম্পাদন কিা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়য়ি দারয়পাল।   

প্রশাসয়ন সকয়লি অাংশগ্রহণ রনরিি কিাি লয়ক্ষয জারিি রপিা ১৯৭২ সায়ল শকাটা নীরি প্রিিশন কয়িন। ভয়ি 

মুরিয়যাদ্ধায়দি জন্য ৩০ শিাাংশ ভিাং মরহলায়দি জন্য ১০ শিাাংশ শকাটা রনধ শািণ কিা হয়। ১৯৭৪ সায়ল গণকম শিারি (অিসি 

গ্রহণ) আইন, ১৯৭৪ জারি কিা হয়। 

জারিি রপিা িন্ধি শেখ শশখ মুরজরহি িহমান ভকটি দক্ষ, শমধািী ও সৎ প্রশাসন গয়ে শিালাি জন্য রিরেন্ন পদয়ক্ষপ 

গ্রহণ কয়িন। প্রশাসয়নি ঔপরনয়িরশক ধ্যান-ধািণা ও প্রভুসুলে ময়নাোয়িি সাংস্কৃরি পায়ে রদয়য় রসরেল প্রশাসনয়ক জনগয়ণি 

শসিক রহসায়ি রূপান্তয়িি লয়ক্ষয কাজ শুরু কয়িন। 

রপ্রয় কম শকিশাবৃন্দ, 

১৯৭৫ সায়লি ১৫ আগস্ট জারিি রপিা িন্ধি শেখ শশখ মুরজরহি িহমানয়ক সপরিিায়ি নৃশাংসোয়ি হিযাি পি অবিধ 

ক্ষমিা দখলকািীিা রসরেল প্রশাসয়নি সুনাম, সোন ও ময শাদায়ক ভু-লুরিি কয়ি। প্রশাসয়নি মুরিয়যাদ্ধা অরিসায়িিা 

নানাধিয়ণি হয়িারনি রশকাি হন। অয়নকয়কই রিনা কািয়ণ িাকুরিচ্যযি কিা হয়। ভমনরক রিনা অপিায়ধ কািাগায়ি শপ্রিণ 

কিা হয়। শমধা িা শযাগ্যিা নয়, অবিধ সিকায়িি পদয়লহনই হয়য় দাঁোয় পয়দান্নরিি ভকমাত্র শযাগ্যিা। 

সামরিক শাসক রজয়া হযাঁ-না শোয়টি মি প্রহসয়নি রনি শািয়ন রসরেল প্রশাসয়নি সদস্যয়দি ভকাাংশয়ক ব্যিহাি কয়ি 

িায়দি জনগয়ণি প্ররিপক্ষ রহসায়ি দাঁে কিায়নাি শিষ্টা কয়ি। অবিধোয়ি িাজবনরিক দল গঠয়নি কায়জ সামরিক প্রশাসয়নি 

পাশাপারশ অসামরিক প্রশাসনয়কও ব্যিহাি কিা হয়। 

২১ িছি পি সিকাি পরিিালনাি দারয়পাল রনয়য় আমিা জনপ্রশাসয়নি হািায়না শগৌিি, ঐরিহয ও সোন রিরিয়য় 

আনয়ি কাজ করি। ১৯৯৭ সায়ল আমিা ভটিভম শামসুল হক-ভি শনতৃয়পাল ১৩-সদস্য রিরশষ্ট ‘জনপ্রশাসন সাংস্কাি করমশন’ 

গঠন করি। করমশন ২০০০ সায়ল সুপারিশ দারখল কয়ি। ভ সুপারিয়শি আয়লায়ক পয শায়ক্রয়ম জনপ্রশাসয়ন রিরেন্ন সাংস্কাি 

উয়যাগ গ্রহণ কিা হয়। 
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২০০১ সায়লি প্রশ্নরিদ্ধ রনি শািয়নি মাধ্যয়ম ক্ষমিায় ভয়স রিভনরপ-জামাি আিায়িা জনপ্রশাসনয়ক রিিরকশি 

কয়িরছল। প্রশাসনয়ক দলীয়কিণ ও িাজনীরিকিণ কয়ি গণকম শিারিয়দি ময়নািল শেয়ে রদয়য়রছল। িাকুরিচ্যযরি, ওভসরি, 

অপমান ও লাঞ্ছনা রছল রনিযরদয়নি ঘটনা। 

রপ্রয় কম শকিশাবৃন্দ, 

২০০৮ সায়লি রনি শািয়ন জনিাি রিপুল ম্যায়েট রনয়য় আমিা ২০০৯ সায়ল সিকাি গঠন করি। ২০১৪ সায়লি ৫ 

জানুয়ারিি রনি শািয়ন জনগণ আমায়দি টানা রিিীয় শময়ায়দি জন্য সিকাি গঠয়নি সুয়যাগ শদয়। আমায়দি রনি শািনী প্ররিশ্রুরি 

অনুযায়ী ভকটি দক্ষ ও গণমুখী প্রশাসন প্ররিষ্ঠা কিাি জন্য আমিা কাজ কয়ি যারচ্ছ। আমায়দি অন্ধীকাি িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত 

কয়য়কটি রিষয় আরম ভখায়ন উয়ল্লখ কিয়ি িাই।  

রনয়য়াগ, পয়দান্নরি ও পদসৃজনঃ  

আমায়দি সিকাি গণমুখী প্রশাসন প্ররিষ্ঠাি লয়ক্ষয শযাগ্যিা, শজযষ্ঠিা ও শমধাি রেরিয়ি রনয়য়াগ, পয়দান্নরি ভিাং 

প্রশাসয়নি গুরুপালপূণ শ শূন্যপদ পূিয়ণি উয়যাগ গ্রহণ কয়ি।  

২৮িম শথয়ক ৩৩িম ভই ৬টি রিরসভস পিীক্ষাি মাধ্যয়ম রিরেন্ন কযািায়ি শমাট ১৭ হাজাি ৮৪৬ জনয়ক রনয়য়াগ 

শদওয়া হয়য়য়ছ।  

৩৪িম রিরসভস পিীক্ষাি মাধ্যয়ম ২ হাজাি ৫৫৭ জন ও ৩৫িম রিরসভস পিীক্ষাি মাধ্যয়ম ১ হাজাি ৮০৩ জন 

কম শকিশা রনয়য়ায়গি কায শক্রম িলমান িয়য়য়ছ। 

আমিা ভ পয শন্ত সরিি পয়দ ৯২ জন, অরিরিি সরিি পয়দ ৩০৬ জন, যুগ্ম-সরিি পয়দ ১ হাজাি ১১৩ জন ও উপ-

সরিি পয়দ ১ হাজাি ৮২ জনয়ক পয়দান্নরি রদয়য়রছ। ভি পয়দান্নরি ভি আয়গ শকান সিকায়িি আময়ল শদওয়া হয়রন। 

রিরেন্ন মন্ত্রণালয় ও রিোয়গি আওিাধীন সাংস্থাি ৩০টি শীষ শপদয়ক শগ্রি-১ ভিাং ২০টি পদয়ক শগ্রি-২ ভ উন্নীি কিা 

হয়য়য়ছ।  

২১৯ জন ২য় শেরণি কম শকিশায়ক নন-কযািাি সহকারি সরিি পয়দ পয়দান্নরি প্রদান কিা হয়য়য়ছ।  

রিরেন্ন মন্ত্রণালয় ও সাংস্থাি িাজস্ব িায়জয়ট শমাট ৫৬ হাজাি ৪০টি শুন্য পদ পূিয়ণি জন্য ছােপত্র প্রদান কিা হয়য়য়ছ।  

রিরেন্ন মন্ত্রণালয় ও রিোয়গি কযািাি/নন-কযািাি কম শকিশায়দি ৩য় শগ্রি ও িদুর্ধ্শ পয়দ ১ হাজাি ১৯ জন 

কম শকিশায়ক পয়দান্নরি িা উচ্চিি শস্কল প্রদান কিা হয়য়য়ছ। 

সিকায়িি উপ-সরিি হয়ি িদুর্ধ্শ ১৯৩টি পদ সৃজন কিা হয়য়য়ছ।  

রিরেন্ন প্ররিষ্ঠায়নি ৪ লাখ ৬০ হাজাি ৬৯৮টি পদ সৃজন, ৫ লাখ ৬০ হাজাি ৭৪টি পদ সাংিক্ষণ, ১ লাখ ৩৩ হাজাি 

৯৩৬টি পদ স্থায়ীকিণ, ৭ হাজাি ৩০০টি পদ স্থানান্তি ভিাং ১৩ হাজাি ৭৫টি পদ পুনরি শন্যায়সি জন্য রিলুরিি সেরি প্রদান 

কিা হয়য়য়ছ।  

রিলুিকৃি ২ হাজাি ৪৮৯টি পয়দি রিপিীয়ি উিৃি শঘারষি ১ হাজাি ৮৬৮ জন কম শকিশা/কম শিারিয়ক আিীকিয়ণি 

জন্য সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়য়ক ক্ষমিা প্রদান কিা হয়য়য়ছ। 

প্রশাসরনক সাংস্কািঃ 

সাংরিধায়নি ১৩৩ অনুয়চ্ছয়দি রিধান অনুযায়ী প্রজািয়ন্ত্রি কয়ম শ কম শিারিবৃয়ন্দি রনয়য়াগ ও কম শসম্পাদয়নি রিষয়য় 

শকান আইন রছল না।  

আমিা প্রজািয়ন্ত্রি কয়ম শ কম শিারিবৃয়ন্দি রনয়য়াগ, কম শসম্পাদন ও আনুষরন্ধক রিষয়য় ‘সিকারি কম শিারি আইন’ 

প্রণয়য়নি কাজ হায়ি রনয়য়রছ। ভটি িিশমায়ন চূোন্ত পয শায়য় িয়য়য়ছ। 

রিরেন্ন মন্ত্রণালয় ভিাং সাংস্থাি ৩৫টি পয়দি নাম পরিিিশন কয়ি নতুন নাম শদওয়া হয়য়য়ছ। প্রথমিায়িি মি আমিা 

‘জনপ্রশাসন পদক’ নীরিমালা-২০১৫ প্রণয়ন ও অনুয়মাদন রদয়য়রছ।  

ই-গেয়ন শন্সয়ক সম্প্রসািণঃ 

আমায়দি রনি শািনী ইশয়িহায়ি সি শস্তয়ি ই-গেয়ন শন্সয়ক সম্প্রসািণ কিাি প্ররিশ্রুরি আয়ছ। ভ প্ররিশ্রুরি িাস্তিায়য়নি 

জন্য সিকাি রিরেন্ন পদয়ক্ষপ গ্রহণ কয়িয়ছ।  
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জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়য় হাইরিি ব্রিব্যােসহ ওয়াই-িাই সাংয়যাগ স্থাপন কিা হয়য়য়ছ। সিকারি কায়জি গরিশীলিা, 

স্বচ্ছিা ও জিািরদরহিা রনরিয়িি লয়ক্ষয ই-িাইল ব্যিস্থাপনা িাস্তিায়য়নি কাজ পিীক্ষামূলকোয়ি িালু হয়য়য়ছ। পয শায়ক্রয়ম 

ভটি সম্প্রসািণ কিা হয়ি।  

ভছাো শজলা ও উপয়জলা পয শায়য় ই-শমইল ব্যিহায়িি সুরিধা সম্প্রসারিি কিা হয়য়য়ছ ভিাং রেরিও কনিায়িরন্সাং ভি 

মাধ্যয়ম রিোগ ও শজলাি সায়থ প্রয়য়াজনীয় শযাগায়যাগ কিা হয়চ্ছ। 

জনগণয়ক দ্রুি িথ্য ও শসিা প্রদান রনরিি কিা ভিাং শজলাি উন্নয়ন কায শক্রম সম্পয়কশ অিরহি কিাি জন্য সকল 

শজলা প্রশাসয়কি কায শালয়য় ফ্রন্ট শিস্ক িা ই-শসিা শকন্দ্র স্থাপন কিা হয়য়য়ছ।  

ভসি ই-শসিা শকন্দ্র হয়ি খরিয়ান, রিরেন্ন আয়দয়শি নকল ইিযারদ স্বল্পিম সময়য় জনগণয়ক সিিিাহ কিা হয়চ্ছ। 

মাঠপয শায়য়ি প্ররিটি ইউরনয়য়ন Union Digital Centre (UDC) স্থাপয়নি মাধ্যয়ম সিকাি দ্রুিগরিয়ি জনগণয়ক 

ই-শসিা প্রদান কিয়ছ।  

ইয়িাময়ধ্য জািীয় ই-শসিা রসয়স্টম ভি কায শক্রম রনিিরচ্ছন্নোয়ি সিল িাখাি জন্য সকল রিোগীয় করমশনায়িি 

কায শালয় ও শজলা প্রশাসয়কি কায শালয়য় রিটিরসভল ভি উচ্চ ক্ষমিাসম্পন্ন ব্যােউইয়থি ইন্টািয়নট সাংয়যাগ প্রদান কিা হয়য়য়ছ। 

মানিসম্পদ উন্নয়নঃ 

রপ্রয় সহকমেবৃন্দ, 

সিকাি কম শকিশা-কম শিারিয়দিয়ক শযাগ্য ও দক্ষ রহয়সয়ি গয়ে শিালাি জন্য প্ররশক্ষণ, উচ্চরশক্ষা ভিাং রশক্ষা সিয়িি 

ব্যিস্থা গ্রহণ কয়িয়ছ।  

জনপ্রশাসয়নি কম শকিশায়দি জন্য প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত নীরিমালাটি ২০০৩ সয়ন প্রণীি। িিশমান সময়য়ি িারহদাি সায়থ 

সন্ধরি শিয়খ ভি করিপয় অনুয়চ্ছয়দি পরিিিশন ও সাংয়শাধয়নি উয়যাগ শনওয়া হয়য়য়ছ।  

কম শকিশায়দি রহরনয়ারদ প্ররশক্ষণয়ক আিও িলপ্রসূ কিাি জন্য শকায়স শি শময়াদ ৪ মাস হয়ি িারেয়য় ৬ মাস ভিাং 

সিকায়িি উপসরিি পয শায়য়ি কম শকিশায়দি জন্য উচ্চিি প্রশাসন উন্নয়ন শকায়স শি শময়াদ ৬ সিাহ হয়ি িারেয়য় ৮ সিায়হ উন্নীি 

কিা হয়য়য়ছ। 

রিরপভটিরসি রহরনয়ারদ প্ররশক্ষয়ণ অাংশগ্রহণকািীয়দি ময়ধ্য শমধাক্রয়ম প্রথম ৩০ জন কম শকিশা ভিাং রিরসভস 

(প্রশাসন) ভকায়িরময়ি আইন ও প্রশাসন শকায়স শি শসিা ২০ শিাাংশ প্ররশক্ষণাথেয়দি বিয়দরশক প্ররশক্ষণ/ভক্সয়পাজাি রেরজয়ট 

শপ্রিণ কিা হয়চ্ছ। ২০০৯ হয়ি ২০১৪ পয শন্ত ভ দুটি প্ররিষ্ঠান হয়ি শমাট ৭৮৪ জন কম শকিশায়ক রিরেন্ন শদয়শ শপ্রিণ কিা হয়য়য়ছ।  

মাঠপ্রশাসনয়ক শরিশালীকিণঃ 

মাঠপ্রশাসনয়ক শরিশালী কিাি অাংশ রহয়সয়ি আমিা িাংপুি রিোগ সৃরষ্ট কয়িরছ। ময়মনরসাংহ রিোগ সৃরষ্টি 

পদয়ক্ষপ শনওয়া হয়য়য়ছ। পাশাপারশ ৬৪টি শজলায় অরিরিি শজলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানি সম্পদ ব্যিস্থাপনা) পদ ভিাং 

৪৩টি শজলায় অরিরিি শজলা প্রশাসকসহ (রশক্ষা ও িথ্য শযাগায়যাগ প্রযুরি) শমাট ১০৭টি পদ সৃরষ্ট কিা হয়য়য়ছ।  

সকল রিোগীয় করমশনায়িি কায শালয়য়ি সাাংগঠরনক কাঠায়মায়ি অরিরিি ২২৩টি পদ অন্তভু শি কিা হয়য়য়ছ। নতুন  

আিও ৬টি উপয়জলা যথা সৃরষ্ট কিা হয়য়য়ছ। 

কম শকিশা-কম শিারিয়দি দক্ষিা ও সুয়যাগ-সুরিধা বৃরদ্ধঃ 

সিকারি কম শকিশা-কম শিারিয়দি জন্য নতুন শিিন কাঠায়মা প্রণয়য়নি জন্য গঠিি ‘শিিন ও িাকুরি করমশন-২০১৩’ 

ভি সুপারিশ আমিা হায়ি শপয়য়রছ।  

িিশমায়ন মরন্ত্রপরিষদ সরিি-ভি শনতৃয়পাল গঠিি করমটি উি সুপারিশ পিীক্ষা কিয়ছ। প্ররিয়িদন পাওয়াি পি পিিিে 

ব্যিস্থা শনওয়া হয়ি।  

আমায়দি সিকাি প্রথমিায়িি মি শিসামরিক প্রশাসয়ন কম শিি অিস্থায় সিকারি কম শকিশা-কম শিারি মৃতুযিিণ 

কিয়ল িাঁি পরিিায়িি সদস্যয়ক ৫ লাখ টাকা ও স্থায়ীোয়ি অক্ষম হয়ল ২ লাখ টাকা প্রদায়নি ব্যিস্থা গ্রহণ কয়িয়ছ।  

কম শকিশা-কম শিারিয়দি অরধকিি শসিা প্রদায়নি জন্য সিকারি কম শিারি হাসপািালয়ক ১৫০ শয্যারিরশষ্ট আধুরনক 

হাসপািায়ল উন্নীি কিা হয়য়য়ছ।  

িাাংলায়দশ সিকারি কম শিারি কল্যাণ শিায়ি শি রনজস্ব আয় সৃরষ্টি জন্য রদলকুশায় রনজস্ব জরময়ি প্রায় ৩১৭ শকাটি ৪৯ 

লাখ টাকা ব্যয়য় ৩০িলা রিরশষ্ট িারণরজযক েিন রনম শায়ণি প্রকল্প হায়ি শনওয়া হয়য়য়ছ।  
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মরহলা কম শকিশা-কম শিারিয়দি কল্যায়ণ মাতৃপালকালীন ছুটি ৪ মায়সি পরিিয়িশ ৬ মাস কিা হয়য়য়ছ।  

রিরসভস কযািাি সারে শস ভিাং অন্যান্য ১ম ও ২য় শেরণি সিকারি িাকুরিি শক্ষয়ত্র প্ররিিন্ধীয়দি জন্য ১% শকাটা 

সাংিক্ষণ কিা হয়য়য়ছ ভিাং শািীরিক প্ররিিন্ধীয়দি সিকারি-আধাসিকারি িাকুরিয়ি প্রয়িয়শি সয়ি শাচ্চ িয়সসীমা ৩০ িৎসয়িি 

পরিিয়িশ ৩২ িৎসি রনধ শািণ কিা হয়য়য়ছ। 

গণকম শিারিয়দি অিসি গ্রহয়ণি িয়স ৫৭ িছি হয়ি বৃরদ্ধ কয়ি ৫৯ িছি ভিাং মুরিয়যাদ্ধা গণকম শিারিয়দি অিসি 

গ্রহয়ণি িয়স আিও ১ িছি বৃরদ্ধ কয়ি ৬০ িছি কিা হয়য়য়ছ। 

রপ্রয় কম শকিশাবৃন্দ, 

ভই মন্ত্রনালয়য়ি সৃরষ্টি সায়থ জরেয়য় আয়ছ আমায়দি মুরিযুয়দ্ধি ইরিহাস। জারিি রপিা িন্ধি শেখ িাইয়িন, আমায়দি 

সিকারি কম শকিশািা যায়ি জনগয়ণি শসিক রহসায়ি সাধািণ মানুয়ষি পায়শ দাঁোয়, িাঁয়দি কল্যায়ণ রনয়জয়দি শমধা ও েময়ক 

রনয়য়ারজি কয়ি।  

আপনায়দি কায়ছ আমাি প্রিযাশা, ভয়দয়শি সাধািণ মানুয়ষি জন্য কাজ করুন। রনয়জয়দি শযাগ্য, দক্ষ ও সৎ 

সামারজক শনতৃপাল রহসায়ি প্রস্তুি করুন।  

আমিা ২০২১ সায়লি ময়ধ্য িাাংলায়দশয়ক রিজ্ঞান ও প্রযুরিয়ি উন্নি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুি মধ্যম আয়য়ি শদশ ভিাং 

২০৪১ সায়লি ময়ধ্য উন্নি শদশ রহয়সয়ি প্ররিরষ্ঠি কিাি জন্য রনিলসোয়ি কাজ কয়ি যারচ্ছ।  

আসুন, আমিা সকয়ল রময়ল িাাংলায়দশয়ক ভকটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুি আধুরনক শারন্তপূণ শ শদশ, জারিি রপিাি স্বয়েি 

শসানাি িাাংলা গয়ে তুরল। 

আপনায়দি সকলয়ক আিািও আন্তরিক ধন্যিাদ ও শুয়েচ্ছা জারনয়য় আমাি িিব্য শশষ কিরছ। 

 

শখাদা হায়িজ। 

জয় িাাংলা, জয় িন্ধি শেখ 

িাাংলায়দশ রিিজীিী শহাক। 

... 


