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 আসসালামু আলাইকুম।  

জনপ্রশাসন পদক-২০১৫ প্রদান উপলনে আনয়াসজি এই অনুষ্ঠানন উপসিি সকলনক আসম আন্তসরক শুনভচ্ছা 

জানাসচ্ছ। 

আসম গভীর শ্রদ্ধার সানে স্মরণ করসি, সব েকানলর সব েনশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসজবুর রহমাননক 

যাঁর অসবসংবাসদি শনতৃনে আমরা অজেন কনরসি মহান স্বাধীনিা। স্মরণ করসি জািীয় াারননিা, মহান মুসিযুনদ্ধর ৩০ লাখ 

শহীদ ও ২ লাখ সনয োসিি মা-শবাননক। 

সুসধমন্ডলী,  

প্রজািনন্ত্রর কানজ সনযুি সরকাসর কম োাসরনদর কানজর স্বীকৃসি, শপ্ররণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানি আমানদর 

সরকার সবসভন্নমুখী পদনেপ বাস্তবায়ন কনর যানচ্ছ। আজ আমরা শদনশর ইসিহানস প্রেমবানরর মি ‘‘জনপ্রশাসন পদক’’ 

প্রদান করলাম।  

এই পদক সরকাসর কানজ সননয়াসজি পাবসলক সানভ েন্টনদর সাফনের স্বীকৃসি। শদনশর উন্নয়ন প্রসিয়ায় িাঁনদর 

সনরন্তর অবদাননর মূোয়ন।  

আসম আশা কসর, এর মাধ্যনম পাবসলক সাসভ েনস সননয়াসজি সরকাসর কম োাসরগণ উৎসাসহি হনবন। নতুন উনযানম 

শদশ ও জাসির কোনণ সননজনদরনক সননবসদি করনবন। শদনশর শমধাবী িরুণরাও শপশা সহনসনব পাবসলক সাসভ েসনক শবনি 

সননি আরও উৎসাসহি হনব। 

জািীয় ও মাঠ পয োয়- এই দুই ভানগ আমরা এ পদক সদসচ্ছ। ব্যসি ও প্রসিষ্ঠান সমসলনয় জািীয় পয োনয় জনপ্রশাসন 

পদক শপনলন ১৩ জন এবং মাঠ পয োনয় ১৭ জন। আসম পদকপ্রাপ্ত সকল ব্যসি ও প্রসিষ্ঠাননক আন্তসরক অসভনন্দন জানাসচ্ছ। 

সুসধমন্ডলী,  

 আমরা স্বাধীন জাসি। আমরা মাো উঁচু কনর াসল। একবার ভাবুননিা যসদ বাংলানদশ আজ স্বাধীন না হনিা িা হনল 

কী আপনারা শকউ সসাব, অসিসরি সসাব বা এ জািীয় উচ্চপনদ াাকুসর করনি পারনিন? পুরস্কার, পদক, পদবী সকছুই কী 

শপনিন? 

পাসকস্তানীরা আমানদর সবসকছুই শকনড় সননয়সিল। আমানদর টাকায় িারা প্রেনম করাাী, পনর রাওয়ালসপসন্ড িারপর 

ইসলামাবানদ রাজধানী গনড় শিানল। সকন্তু সরকানরর শকান উচ্চ পয োনয় বাঙাসলনদর রাখা হনিা না। ববষনের সাত্র সিল 

ভয়াবহ। শকন্দ্রীয় শসনিটাসরনয়নটর সসসনয়র শগনজনটড শপানে পসিম পাসকস্তাননর সিল ৬৯২ জন আর বাঙাসল সিল মাত্র ৪ 

জন। বাঙাসলনদর শকউই সসাব সিনলন না। সনব োচ্চ পয োনয় বাঙাসল কম েকিো সিনলন জনয়ন্ট শসনিটাসর আর িাঁরা সংখ্যায় 

সিনলন মাত্র ৮জন। সসসভল, সমসলটাসরসহ সকল শেনত্রই সিল এরকম পব েি প্রমাণ ববষে ।  

 জাসির সপিা আমানদর স্বাধীনিা এনন সদনয়নিন বনলই আমরা আজ শসই ববষেনক পদদসলি কনর সমৃসদ্ধর পনে 

এসগনয় ানলসি। সিসন শুধু আমানদর স্বাধীনিাই এনন শদনসন; সিসন সয স্বাধীন, যুদ্ধসবধ্বি বাংলানদনশর প্রসিটি শসক্টনরর সভসি 

িাপন কনর শগনিন।  



 

স্বাধীনিার পর জাসির সপিা একাধানর শযমন শভনঙ্গ যাওয়া রাস্তা, সিজ স্কুল, কনলজসহ সবসভন্ন অবকাঠানমা 

পূনসনম োণ কনরন শিমসন প্রশাসসনক সংস্কানরর মাধ্যনম একটি নতুন শদশ ও সমানজর উপনযাগী জনপ্রশাসন গঠননর কাজ শুরু 

কনরন। সিসন সবসভন্ন সরকাসর প্রসিষ্ঠান ও দপ্তর পূনগ েঠন কনরন।  

সকল মহকুমানক শজলায় উন্নীি কনরন। একটি শসবামুখী ও দে সসসভল সাসভ েস প্রসিষ্ঠার জন্য সিসন প্রনফসর 

শমাজাফফর আহমদ শাৌধুরীর শনতৃনে Administrative Service Re-organization Committee গঠন কনরন। 

িখন রাষ্ট্রীয় শকাষাগার সিল শুণ্য। িোসপও সিসন প্রজািনন্ত্রর কম োাসরনদর শবিন কাঠানমা ও পদসবন্যাস 

পূনঃসনধ োরণ কনরন। জনপ্রশাসনন শৃঙ্ক্ষলা সফসরনয় আননন। কম োাসরনদর কোণসহ অিযাবশ্যকীয় সবষয়গুনলার প্রসি 

সবনশষভানব গুরুে শদন। 

  জাসির সপিার শনতৃনে প্রজািনন্ত্রর কম োাসরগণ যখন সদন-রাি শখনট যুদ্ধসবধ্বস্ত শদশনক সামনন এসগনয় শনওয়ার 

কানজ ঝাঁসপনয় পনড়নিন ঠিক িখনই ১৯৭৫ সানলর ১৫ আগে িাঁনক সপসরবানর হিযা করা হয়। শদনশ শননম আনস উন্নয়ন ও 

গণিন্ত্রহীন এক কানলা অধ্যায়। 

সুসধবৃন্দ, 

বাংলানদশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকানর এনসনি জাসির সপিার অনুসৃি নীসি ও আদশ েনক ধারণ কনর শদশ ও 

জাসির উন্নয়নন কাজ কনরনি।  

১৯৯৬ সানল আমরা Public Administration Reform Commission (PARC) গঠন কনরসিলাম। 

কসমশননর শবশ সকছু সুপাসরশও িখন বাস্তবায়ন করা হনয়সিল। সকন্তু পরবিী সবএনসপ-জামাি শজাট সরকার জনপ্রশাসননর 

উন্নয়নন আমানদর শনওয়া পদনেপগুনলা আর বাস্তবায়ন কনরসন।  

িারা প্রশাসনন দলীয়করণ কনর। দুনীসিনি সব্ব  াযাসপিয়য়ন হয়। শসসময় শদনশর প্রশাসসনক কম েকান্ড িসবর হনয় 

পনড়। সরকাসর কম োাসররা হিাশায় সনমসিি হয়। 

২০০৯ সানল সরকার গঠন কনর আমরা শদনশর জন্য একটি দে ও শসবামুখী জনপ্রশাসন গনড় শিালার কাজ শুরু 

কসর। এ লনেয সবসভন্নমুখী কম েসূসা গ্রহণ কসর। সরকাসর অসফনস সসটিনজন াাট োর াালু কসর। সসসভল সাসভ েনস সননয়াগ এবং 

পনদান্নসি হালনাগাদ কসর।  

আমরা গি সানড় ৭ বিনর অসংখ্য নতুন পদ সৃসি কনরসি। প্রসিটি সাসভ েনস ব্যাপকভানব পনদান্নসি শদওয়া হনয়নি। 

২০০৯ শেনক এ পয েন্ত আমরা  ১১৯ জন সসাব  ৬৯৪ জন অসিসরি সসাব ১৪৮৫ জন যুগ্ম সসাব এবং ১৪৯৯ জননক উপসসাব 

পনদ পনদান্নসি সদনয়সি। শদনশর ইসিহানস এি শবসশ পনদান্নসি ইনিাপূনব ে শদওয়া হয়সন। 

আমরা সরকাসর প্রসিষ্ঠানসমূনহর জন্য সব েপ্রেম ফলাফলসভসিক কম েসপিয়াদন ব্যবিা াালু কনরসি। এর নাম শদওয়া 

হনয়নি ‘বাসষ েক কম েসপিয়াদন চুসি’। সরকাসর কম োাসরনদর অবসনরর সময়সীমা বাসড়নয়সি। নতুন শপ-শস্কল সদনয়সি। ১২৩ ভাগ 

পয েন্ত শবিন বৃসদ্ধ শপনয়নি।  

আমরা শদনশর ৬৪টি শজলা, ৭টি সবভাগীয় কসমশনার অসফস, প্রধানমন্ত্রীর কায োলয়, মসন্ত্রপসরষদ সবভাগসহ ১৪টি 

মন্ত্রণালয় এবং ৩টি অসধদপ্তনর ইনলক্ট্রসনক ফাইসলং সসনেম বাস্তবায়ন কনরসি। ২৫ হাজার ওনয়বসাইট সননয় সবন্ব র বৃহিম 

ওনয়ব শপাট োল ‘জািীয় িথ্য বািায়ন’ াালু করা হনয়নি। জনপ্রশাসননর প্রসিটি কম েনেনত্র আজ সডসজটাল বাংলানদনশর শিাঁয়া। 

আমরা সিিীয় পয োনয়র সসটিনজন াাট োর বাস্তবায়ননর জন্য কাজ করসি। জনগনণর িথ্য প্রাসপ্ত সনসিি করনি িথ্য 

কসমশন গঠন কনরসি। জািীয় শুদ্ধাাার শকৌশলপত্র প্রণয়ন করা হনয়নি। গণকম োারীনদর স্বাে ে সংরেণ ও াাকসরর সুরো 

প্রদাননর জন্য পাবসলক সাসভ েস আইননর খসড়া চূড়ান্ত করা হনয়নি। 

আমরা সনম্নস্তনরর কম োাসরনদর পদসব পসরবিেন কনরসি। গণকম োাসরনদর দেিা বৃসদ্ধর লনেয শদনশ-সবনদনশ উন্নি 

প্রসশেনণর ব্যবিা সননয়সি। ববনদসশক এবং অভযন্তরীণ প্রসশেনণর উপর শজার শদওয়া হনয়নি। আমরা বঙ্গবন্ধু স্কলারসশপ 

প্রবিেন কনরসি। 

সপ্রয় সরকাসর কম োাসরবৃন্দ, 

সরকানরর জননসবা প্রদানন সননয়াসজি সকল সদস্যই ‘পাবসলক সানভ েন্ট’ সহনসনব সবনবসাি। আর পাবসলক সাসভ েনসর 

মূল মন্ত্র হল নাগসরনকর াাসহদানক প্রাধান্য শদওয়া। আপনারা জনগনণর শসবক। পসবত্র সংসবধাননর ২১(২) অনুনচ্ছনদ বলা 



 

হনয়নি ‘‘সকল সমনয় জনগনণর শসবা কসরবার শািা করা প্রজািনন্ত্রর কনম ে সনযুি প্রনিযক ব্যসির কিেব্য’’। আপনারা শয 

শযখাননই কাজ করনবন, আপনানদর সামনন োকনব শুধু বাংলানদশ এবং এ শদনশর মানুষ।  

আমরা আপনানদরনক সানে সননয় সমনয়র াযানলঞ্জ শমাকাসবলা করনি াাই। কৃসষ, সশো, স্বািয, সবদুযৎ ও জ্বালানী, 

ববনদসশক নীসি ও সপিয়কে, গ্রামীণ ও নগর অবকাঠানমা, ব্যবসা-বাসণজয, সামাসজক সনরাপিা - প্রসিটি শসক্টনরই বাংলানদশ 

আজ কাসঙেি লনেয এসগনয় যানচ্ছ। আমরা শপ্রসেি পসরকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়ন কনরসি। ৬ি পঞ্চবাসষ েকী পসরকল্পনা 

শশষ হনয়নি। সপ্তম পঞ্চবাসষ েকী পসরকল্পনা বাস্তবায়ননর কাজও ইনিামনধ্য শুরু হনয়নি। প্রজািনন্ত্রর কম োাসর সহনসনব এ সকল 

পসরকল্পনা বাস্তবায়ননর শেনত্র মূখ্য ভূসমকা পালন করনিন আপনারাই। 

ইনিামনধ্য আমরা সফলিার সানে জাসিসংনের এমসডসজ বাস্তবায়ন কনরসি। আমরা এসসডসজ গ্রহণ কনরসি। আসম 

আশা কসর, এসসডসজ বাস্তবায়নন আপনারা আরও দৃঢ়িার সানে কাজ করনবন। 

সপ্রয় সসসভল সানভ েন্টগণ, 

আজ আমানদর মাোসপছু আয় শবনড় দাঁসড়নয়নি ১ হাজার ৪৬৬ ডলানর। সরজাভ ে আমানদর সরজাভ ে ৩০ সবসলয়ন ডলার 

িাসড়নয় শগনি। আমরা খানয স্বয়ংসম্পূণ েিা অজেন কনরসি। সব্ব ব্যাংক আমানদর সনম্ন-মধ্য আনয়র শদশ সহনসনব শোষণা 

সদনয়নি। 

আপনারা শদনশর এ সকল সাফেগাঁোর গসব েি অংশীদার। আমরা আরও সাফে অজেন করনি াাই। আমরা ২০২১ 

সানলর আনগই মধ্যম আনয়র শদনশ উন্নীি হনি াাই আর ২০৪১ সানল বাংলানদশনক পসরণি করনি াাই উন্নি সমৃদ্ধ 

বাংলানদনশ। কনঠার পসরশ্রম ও সনষ্ঠার সনঙ্গ দাসয়ে পালন কনর জনপ্রশাসননর সকল সদস্য বাংলানদশনক উন্নি-সমৃদ্ধ শদনশ 

পসরণি করনবন এটাই জনগনণর প্রিযাশা। 

আজ সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ একটি ববস্ব ক াযানলঞ্জ। আমানদর উন্নয়ননর মূল শত্রুও সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ। এই ববস্ব ক 

াযানলঞ্জ শমাকাসবলায় স্ব স্ব শেনত্র আপনারা সনব োচ্চ দাসয়েশীলিার সানে কাজ কাজ করনবন এটাই আমার প্রিযাশা। 

১৯৭২ সানলর পনহলা শফব্রুয়াসর প্রধানমন্ত্রীর সরকাসর বাসভবনন প্রজািনন্ত্রর কম োাসরনদর এক সমানবনশ জাসির সপিা 

বনলসিনলন, ‘‘আপনানদরনক স্মরণ রাখনি হনব - সরকার একটি শশাষণমুি সমাজ প্রসিষ্ঠায় এবং দুগ েি জনিার অন্নবনের 

সংিান করনি বদ্ধপসরকর। আর এজন্য কাজ করনি হনব যুদ্ধকালীন অবিারই মননাভাব সননয়। আপনানদর জনগনণর শসবায় 

সননজনদর উৎসগ ে করনি হনব এবং জািীয় স্বাে েনক সবসকছুর উনধ্বে িান সদনি হনব। এখন শেনক অিীনির আমলািাসন্ত্রক 

মননাভাব পসরবিেন কনর জনগনণর খানদম বনল সবনবানা করনি হনব’’। 

আসম আশা কসর, সরকানরর সকল উন্নয়ন কম েকান্ড আপনারা জনগণনক আরও সপিয়ৃি করনবন। একটি সুসংগঠিি, 

মানসপিয়ন্ন ও পসরবিেনশীল সসসভল সাসভ েস গনড় তুলনবন। দ্রুিিার সনঙ্গ কাসঙেি শসবা জনগনণর শদারনগাড়ায় শপৌৌঁনি সদনবন। 

 এই পদক সসসভল সাসভ েনসর সননবসদিপ্রাণ কমীনদর কানজর স্বীকৃসি। আপনানদর শদনখ অন্যরা উৎসাসহি হনব। 

সকনল সমনল কাজ কনর আমরা বাংলানদশনক আরও এসগনয় সনব। জাসির সপিার স্বনের শসানার বাংলা সহনসনব গনড় তুলব। 

আসম আবারও জনপ্রশাসন পদক-২০১৫’ সবজয়ীনদরনক আন্তসরক অসভনন্দন জানাসচ্ছ। সবাইনক আবারও ধন্যবাদ 

জাসননয় আমার বিব্য এখাননই শশষ করসি।  

শখাদা হানফজ। 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলানদশ সারজীবী শহাক। 

... 


