
বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশি এ্র বামষ িক সদেলি ২০১৪ 

 

ভাষণ 

 

িািিীে প্রধািিন্ত্রী 

 

শশখ হামসিা 

 

বুধবার, ০৯ জুলাই ২০১৪, বঙ্গবন্ধু আ র্িামিক সদেলি শকন্দ্র, ঢাকা 

 

মবসমিল্লামহর রাহিামির রামহি 

 

সোমিি সভাপমি, 

িমন্ত্রপমরষদের সেস্যবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশদির সেস্যবৃন্দ,  

এ্বাং উপমিি সুমধবৃন্দ। 

 

আসসালামু আলাইকুি। 

 

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্সামসদেশি-এ্র বামষ িক সদেলদি উপমিি সবাইদক িাদহ রির্াদির শুদভচ্ছা 

র্ািামচ্ছ।  

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশি এ্কটি ঐমিহযবাহী সাংগঠি। অদিক চড়াই উৎরাই শপমরদে 

সাংগঠিটি আর্ দৃঢ় ও শমিশালী প্রামিষ্ঠামিক রূপ মিদেদে এ্বাং র্িগদণর উন্নেদি বমলষ্ঠ ভূমিকা পালি কদর আসদে। 

িহাি মুমিযুদে সরাসমর অাংশগ্রহণ কদর এ্ সাংগঠদির অদিক সেস্য শহীে হদেদেি। অদিদক প্রিযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব 

অাংশগ্রহণ কদর মুমিযুদে অি্য  অবোি শরদখদেি। আমি িাঁদের প্রমি গভীর শ্রো র্ািামচ্ছ। 

আমি গভীর শ্রোর সাদে স্মরণ করমে স্বাধীি বাাংলাদেদশর িহাি িপমি সব িকাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙামল, র্ামির মপিা 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুমর্বুর রহিাি এ্বাং র্ািীে চার শিিাদক। মুমিযুদের সকল শহীে এ্বাং মির্ িামিি িা-শবািদের প্রমি শ্রো 

র্ািামচ্ছ।  

র্ামির মপিা শেদশর প্রমিটি িানুদষর অন্ন, বস্ত্র, বাসিাি, মশক্ষা এ্বাং মচমকৎসা শসবা মিমিি করার িাধ্যদি শসািার 

বাাংলা গদড় শিালার র্্য  আর্ীবি সাংগ্রাি কদরদেি। বঙ্গবন্ধু র্খি যুেমবধ্বস্ত বাাংলাদেশ পুিগ িঠদির িাধ্যদি শসািার বাাংলা 

গড়ার লদক্ষয আত্মমিদোগ কদরি, শস সিে স্বাধীিিা মবদরাধী ঘািদকরা িাঁদক সপমরবাদর হিযা কদর।  

আপিাদের পূব িসূরীগণ বঙ্গবন্ধুর শসািার বাাংলা গড়ার সহর্াত্রী হদেমেদলি। বঙ্গবন্ধুর অিাপ্ত কার্ সম্পন্ন করার 

োমেত্ব পদড়দে এ্খি আপিাদের উপর; িতুি প্রর্দের কি িকিিাদের উপর। আপিাদের পূব িসূরীদের পো্ক  অনুসরণ কদর শসই 

অসিাপ্ত কার্ শশষ করদি হদব। 

মপ্রে কি িকিিাবৃন্দ, 

২০২১ সাদলর িদধ্য ক্ষুধা, োমরদ্র্য, মিরক্ষরিা দূর কদর এ্কটি শামিপূণ ি, গণিামন্ত্রক অসাম্প্রোমেক বাাংলাদেশ 

প্রমিষ্ঠার লক্ষয মিদে আিরা কার্ কদর র্ামচ্ছ।  

আিাদের এ্ লক্ষয অর্িদির অ্য িি বাহি হদচ্ছ িথ্য-প্রযুমির সদব িাত্তি ব্যবহাদরর িাধ্যদি র্িগদণর শোরদগাড়াে 

সরকামর শসবা শপ ৌঁদে শেওো। এ্র িাধ্যদি এ্কমেদক শর্িি র্বাবমেমহিা এ্বাং স্বচ্ছিা মিমিি হদব, শিিমি দ্রুিিি সিদে 

র্িগদণর কাদে কামিি শসবা শপ ৌঁদে শেওো র্াদব।  



 

ইদিািদধ্যই সকল শর্লা প্রশাসি কার্ িালদে ‘ই-শসবা শকন্দ্র’ এ্বাং প্রমিটি ইউমিেদি ‘িথ্য শসবা শকন্দ্র’ িাপি করা 

হদেদে। প্রমিটি ইউমিেি, উপদর্লা ও শর্লা পর্ িাদে ওদেব শপার্ িাল বা িথ্য বািােি তিমর কদর সরকামর সকল িথ্য-শসবা 

সাধারণ িানুদষর কাদে শপ ৌঁদে শেওোর  কার্ িক্রি শুরু হদেদে।  

সরকামর অমিদস মসটিদর্ি চার্ িার বাস্তবােি করা হদেদে। ২৫ হার্ার ওদেবসাইর্ মিদে মবদের বৃহত্তি শপার্ িাল 

‘র্ািীে িথ্য বািােি’ চালু করা হদেদে। এ্সব কি িসূমচর িদল মসমভল সামভ িদসর সক্ষিিা বহুগুদণ বৃমে শপদেদে।  

মবগি পাঁচ বেদর আিাদের গণমূখী কার্ িক্রদির িদল মবদ্যযৎ, শর্াগাদর্াগ, মশক্ষা, কৃমষ, োমরদ্র্য দূরীকরণ ও সািামর্ক 

উন্নেদির শক্ষদত্র বাাংলাদেশ অভূিপূব ি উন্নমি অর্িি কদরদে। বাাংলাদেশ আর্ মবদের উন্নেিশীল শেশগুদলার র্্য  িদডল। 

আিাদের র্িবান্ধব কি িসূমচর িদল িানুদষর র্ীবিিাদির উন্নমি হদেদে। িাোমপছু আে ২০০৯ সাদলর ৮৪৩ ডলার  

শেদক বৃমে শপদে বিিিাদি ১ হার্ার ১৯০ িামকিি ডলার হদেদে। োমরদদ্র্যর হার ২০০৯ সাদলর ৩৩.৪ শিাাংশ শেদক হ্রাস শপদে 

২০১৩ সাদল ২৬.৪ শিাাংশ এ্বাং হি-োমরদদ্র্যর হার ১৯.৩ শিাাংশ শেদক ১১.৯ শিাাংদশ শিদি এ্দসদে। 

বিিিাি সরকাদরর গৃহীি কি িসূমচগুদলা পর্ িােক্রদি বাস্তবামেি হদল সামব িক উন্নেি অমধকির দৃশ্যিাি হদব এ্বাং 

শেদশর র্িগণ শভাগ করদব এ্র সুিল। আিাদের চূড়াি লক্ষয ২০৪১ সাদলর িদধ্য শেশদক এ্কটি উন্নি সমৃে শেদশ পমরণি 

করা।  

কি িকিিাবৃন্দ, 

োমেত্ব পালদির শক্ষদত্র িািামবধ প্রমিবন্ধিকার সেুখীি হদি হে আপিাদের। মবগি সিদের সকল বঞ্চিার অবসাি 

ঘটিদে আিরা শর্াগ্যিা, শিধা ও শর্যষ্ঠিার মভমত্তদি সকলস্তদরর পদোন্নমি মিমিি কদরমে। 

২০০৯ সাল শেদক এ্ পর্ িি উপ-সমচব শেদক মসমিের সমচব পর্ িাে পর্ িি ২ হার্ার ৬২৪ র্ি কি িকিিাদক পদোন্নমি 

প্রোি করা হদেদে। এ্দের িদধ্য সমচব ৮২ র্ি, অমিমরি সমচব ৩৭৩ র্ি, যুগ্ম-সমচব ১ হার্ার ৯৭ র্ি এ্বাং উপসমচব ১ 

হার্ার ৭২ র্ি। 

মবমভন্ন েপ্তর-অমধেপ্তদর লাইি পদে আরও কদেক হার্ার কি িকিিার পদোন্নমি কার্ িকর করা হদেদে।  

সরকামর কি িচামরদের র্ীবির্াত্রার িাি উন্নেদির লদক্ষয আিরা র্ািীে শবিি কমিশি গঠি কদরমে। আগািী 

মডদসম্বর িাগাে কমিশি িার মরদপার্ ি শপশ করদব। ইদিািদধ্য ২০% িহাঘ িয ভািা কার্ িকর করা হদেদে। 

মপ্রে কি িকিিাবৃন্দ, 

শর্দকাি রার্নিমিক সরকার এ্কটি সুমিমে িষ্ট লক্ষয মিদে কার্ কদর। আিাদের লক্ষয র্িগদণর র্ীবিিাি উন্নি করা।  

সরকাদরর গৃহীি কি িসূমচ বাস্তবােদির োমেত্ব আপিাদের। আপিাদের আিমরকিা, পমরশ্রি এ্বাং কি িেক্ষিার উপর 

মিভ ির কদর সরকাদরর গৃহীি কি িসূমচ কির্া সিলভাদব বাস্তবামেি হদব।  

আপিাদের িদি রাখদি হদব, র্িগদণর কদরর পেসাে আিাদের শবিি-ভািা হে। আিাদের োমেত্ব র্িগদণর কাদে 

িাঁদের প্রাপ্য শসবা শপ ৌঁদে মেদে িাঁদের ঋণ শশাধ করা। িদি রাখদবি, আিরা র্িগদণর শাসক িই, শসবক।  

ঔপমিদবমশক আিদলর প্রশাসমিক িদিাবৃমত্ত ও কাঠাদিা শেদক শবমরদে এ্দস িহাি মুমিযুদের িধ্য মেদে অমর্িি 

স্বাধীি বাাংলাদেদশর িাটি ও িানুদষর স্বাদে ি আপিাদের কার্ করদি হদব।  

আমি আশা কমর, এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশি-এ্র প্রমিটি সেস্য িাঁদের মিষ্ঠা, আিমরকিা এ্বাং েক্ষিার 

সদব িাচ্চ প্রদোগ ঘটিদে আগািীমেদির র্্য  এ্কটি সুখী-সমৃে শসািার বাাংলা গদড় তুলদি এ্কদর্াদগ কার্ করদবি। 

আপিাদের সকদলর িঙ্গল শহাক। সবাইদক আবারও শুদভচ্ছা।  

 

শখাো হাদির্। 

র্ে বাাংলা, র্ে বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ মচরর্ীবী শহাক। 

... 


