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সবিসিল্লাসহর রাহিাসনর রাসহি 

 

অনুষ্ঠাদনর িিাপসত, 

িহকিীবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ সিসিল িাসি িি প্রশািন কযাোদরর নবীন কি িকতিাবৃন্দ, 

ও উপসিত সুসধিন্ডলী। 

 

আিিালামু আলাইকুি। 

 

বাাংলাদেশ সিসিল িাসি িি প্রশািন একাদেসি আদয়াসিত ৯৮ ও ৯৯তি আইন ও প্রশািন ককাদি ির িিাপনী অনুষ্ঠাদন 

উপসিত িবাইদক শুদিচ্ছা। িাফদের িদে এই ককাি ি িম্পন্ন করার িন্য আসি প্রসশক্ষণার্থীদের অসিনন্দন িানাসচ্ছ। 

সেদিম্বর িাি আিাদের সবিদয়র িাি। আসি গিীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করসি িব িকাদলর িব িদশ্রষ্ঠ বাঙাসল, িাসতর সপতা 

বেবন্ধু কশখ মুসিবুর রহিানদক। তাঁর িাহিী কনতৃদে ঐকযবদ্ধ হদয়দি িাসত। সতসন আিাদের স্বাধীনতা সেদয়দিন। সেদয়দিন 

স্বাব িদিৌি বাাংলাদেশ। 

আসি শ্রদ্ধা িানাসচ্ছ িাতীয় চার কনতার প্রসত। পরি শ্রদ্ধার িদে স্মরণ করসি ৩০ লাখ শহীে ও ২ লাখ িম্ভ্রিহারা 

িা-কবানদক। বীর মুসিদ াদ্ধাদের িানাসচ্ছ আিার িালাি।  

সপ্রয় প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ, 

েক্ষ িানবিম্পে ততসরর িন্য প্রসশক্ষদণর সবকল্প কনই। এিন্য আিরা প্রসশক্ষদণর উপর সবদশষ গুরুে সেদয়সি। 

প্রসশক্ষণ সুসবধা বৃসদ্ধর িন্য অবকাঠাদিা উন্নয়দনর পাশাপাসশ গুণগত িান বৃসদ্ধ করদত িরকার কাি করদি।  

সবসিএি (প্রশািন) কযাোদরর নবীন কি িকতিাদের িন্য আইন ও প্রশািন ককাি ি একটি গুরুেপূণ ি প্রসশক্ষণ। এ ককাদি ির 

িাধ্যদি নবীন কি িকতিাবৃন্দ িরকাসর োসয়ে পালদন প্রদয়ািনীয় সবসধ-সবধান ও উন্নয়ন প্রশািন িম্পদকি জ্ঞান অিিন কদরন। 

আসি সবশ্বাি কসর, এ প্রসশক্ষণ ককাি ি আপনাদের িরকাসর োসয়ে পালদন িহায়ক হদব।  

সপ্রয় কিকতিাবৃন্দ, 

িাসতর সপতার কনতৃদে ২৪ বির পাসকস্তাদনর তস্বরশািদনর সবরুদদ্ধ এদেদশর িানুষ িাংগ্রাি কদরদি। লাদখা শহীদের 

রদির সবসনিদয় অসিিত স্বাধীন বাাংলাদেদশর আপনারা কি িকতিা। একবার িাবুনদতা, কেশ  সে স্বাধীন না হত, তাহদল ক’িন 

আিদক আপনারা সিসিল িাসি িদি প্রদবশ করদত পারদতন?  

পাসকস্তাসন আিদল কবিািসরক-িািসরক চাকুসরদত তবষম্য সিল িয়াবহ। ককন্দ্রীয় কিদেটাসরদয়দটর সিসনয়র কগদিদটে 

পদে পসিি পাসকস্তাদনর সিল ৬৯২ িন। আর বাঙাসল সিল িাত্র ৪ িন। বাঙাসলদের ককউই িসচব সিদলন না। িদব িাচ্চ প িাদয় 

বাঙাসল কি িকতিা সিদলন িদয়ন্ট কিদেটাসর। তাও িাংখ্যায় িাত্র ৮ িন।  

স্বাধীনতার অন্যতি লক্ষয সিল এদেদশর িানুদষর অর্থ িননসতক মুসি। এ লক্ষয অিিদন বেবন্ধু স্বাধীনতার পর 

যুদ্ধসবধ্বস্ত বাাংলাদেদশর পুনগ িঠদন হাত কেন। তখন রাষ্ট্রীয় ককাষাগার সিল শূন্য। রাস্ত-ঘাট, সিি-কালিাট ি, সশল্প প্রসতষ্ঠান 

ধ্বাংিস্ত্তদপ পসরণত হদয়সিল। ব্যবিা-বাসণিয সিল বন্ধ। বেবন্ধু িাদে সতন বিদর কিই ধ্বাংিস্ত্তপ কর্থদক তুদল এদন কেশদক 

একটি দৃঢ় সিসতর উপর োঁে কসরদয়সিদলন। 

সকন্তু ’৭৫ এর ১৫ আগস্ট িপসরবাদর িাসতর সপতাদক সনি িিিাদব হতযা করা হদল কর্থদি  ায় বাাংলাদেদশর উন্নয়দনর 

চাকা। শুরু হয় লুটপাট আর িন্ত্রাদির রািে। 



 

সুসধবৃন্দ, 

েীঘ ি ২১ বির পর আিরা ১৯৯৬ িাদল িরকার পসরচালনার োসয়ে গ্রহণ কদর কেদশর উন্নয়ন কাদি িদনাসনদবশ 

কসর। খাদ্য ঘাটসতর বাাংলাদেশদক আিরা খাদ্য উদ্বৃদতর কেদশ পসরণত কসর। সশক্ষার হার, কেসশ-সবদেসশ সবসনদয়াগ, রপ্তাসন ও 

প্রবািী আয় বৃসদ্ধ কপদত র্থাদক।  

কৃসষ, সশক্ষা, স্বািয, ক াগাদ াগ, সবদ্যযৎ, অবকাঠাদিাগত উন্নয়নিহ প্রসতটি খাদত আিরা ইসতবাচক পসরবতিন আনদত 

িক্ষি হই। সকন্তু দ্যি িাগ্য ২০০১ কর্থদক সবএনসপ িািাত কিাট িরকার কেশদক আবার সপিদনর সেদক কঠদল কেয়। বাাংলাদেশদক 

আবার খাদ্য ঘাটসতর কেদশ পসরণত কদর। 

িনগদণর সবপুল ম্যাদন্ডট সনদয় ২০০৯ িাদল পুনরায় িরকার গঠদনর পর গত আট বিদর আিরা বাাংলাদেশদক 

উন্নয়দনর করাল িদেদল পসরণত কদরসি। আিরা সনম্ন িধ্যসবদতর কেদশ উন্নীত হদয়সি। ৫ ককাটি িানুষ সনম্নসবত কর্থদক িধ্যসবদত 

উদঠ এদিদি। আিাদের প্রবৃসদ্ধ এখন ৭.১১ িাদগ উন্নীত হদয়দি। আিাদের সরিাি ি ৩১ সবসলয়ন িাসকিন েলার িাসেদয় কগদি। 

িার্থাসপছু আয় ১ হািার ৪৬৬ িাসকিন েলার। সবদ্যযৎ উৎপােন ক্ষিতা ১৫ হািার কিগাওয়াদট উন্নীত হদয়দি।  

আিাদের িরকার কেদশর অবকাঠাদিা উন্নয়দন সবসিন্ন কিগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করদি। একটি উন্নত ও আধুসনক কেদশর 

িন্য প্রদয়ািনীয় গিীর িমুদ্রবন্দর, পারিাণসবক সবদ্যযৎ ককন্দ্র, কয়লাসিসতক সবদ্যযৎ প্রকল্প, কিদরাদরল, আন্তঃদেশীয় করল প্রকল্প 

এবাং এলএনসি টাসি িনাল সনি িাদণর উদদ্যাগ কনওয়া হদয়দি। বেবন্ধু স্যাদটলাইট ও কণ িফুসল নেীর তলদেদশ কেদশর প্রর্থি 

টাদনল সনি িাদণর কাি এসগদয় কনওয়া হদচ্ছ। আিাদের আদগ অতীদত অন্য ককউ এই যুগান্তকারী প্রকল্পগুদলার কর্থা িাদবসন। 

িকল ষে ন্ত্রদক কিাকাসবলা কদর আিরা সনিস্ব অর্থ িায়দন পদ্মা কিতু সনি িাণ করসি। ইদতািদধ্য পদ্মা কিতুর ৪০ িাগ 

কাি কশষ হদয়দি। আসি সবশ্বাি কসর, এ িকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হদল আিাদের অর্থ িনীসত আরও শসিশালী হদব।  

সপ্রয় কিকতিাবৃন্দ, 

প্রশািদনর প্রসতটি স্তদর আি সেসিটাল বাাংলাদেদশর কিাঁয়া। প্রধানিন্ত্রীর কা িালয়িহ ২০টি িন্ত্রণালয়, ৪টি অসধেপ্তর, 

৬৪টি কিলা প্রশািদকর কা িালয় ও ৭টি সবিাগীয় কসিশনাদরর অসফদি আিরা ইদলক্ট্রসনক ফাইসলাং সিদস্টি চালু কদরসি। এ 

কা িেদি প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষিাদব আপনারাই কনতৃে সেদয়দিন।  

িারাদেদশ ৫ হািার ২৭৫টি ‘সেসিটাল কিন্টার’ িাপদন কিলা প্রশািক ও উপদিলা সনব িাহী অসফিারদের তাৎপ িপূণ ি 

অবোন রদয়দি। ২৫ হািাদররও কবসশ ওদয়বিাইট সনদয় সবদশ্বর িব িবৃহৎ ওদয়ব কপাট িাল ‘িাতীয় তথ্য বাতায়ন’ বাস্তবায়দন 

আপনারা ভূসিকা করদখদিন।  

প্রশািনদক গতানুগসতক ধারা কর্থদক কবর কদর আনার উদদ্যাগ সনদয়সি আিরা। আিাদের লক্ষয িানুদষর কিবা করা। 

কিটা  ত িহদি এবাং  ত কি খরদচ করা  ায় ততই িাদলা। এিন্য প্রশািদনর িাঠ এবাং িন্ত্রণালয় প িাদয় গদে কতালা 

হদয়দি ইদনাদিশন টিি। এ টিি িনগণদক স্বল্প িিদয়, কি ব্যদয় এবাং সবনা কিাগাসন্তদত কিবা প্রোদনর ককৌশল উদ্ভাবদনর কাি 

করদি। এ কি িসূসচ বাস্তবায়দন a2i কর্থদক প্রোন করা হদচ্ছ ইদনাদিশন ফান্ড।  

সপ্রয় কি িকতিাবৃন্দ, 

প্রিাতদন্ত্রর কাদি সনযুি িরকাসর কি িচাসরদের েক্ষতা ও উদ্বাবনী কাদির স্বীকৃসত প্রোদনর িাধ্যদি তাঁদের কাদির 

গসতদক েরাসিত করদত আিরা ‘িনপ্রশািন পেক’ প্রোন করসি। গত জুলাই িাদি ২০১৫ িাদলর িন্য ৩০িন ব্যসি ও 

প্রসতষ্ঠানদক এ পেক প্রোন করা হয়। 

 র্থািিদয় আপনাদের পদোন্নসতর ব্যবিা আিরা কদর সেদয়সি। গত িাদি উপিসচব, যুগ্ম-িসচব এবাং অসতসরি িসচব 

পদে ৫৩৫ িন কি িকতিাদক পদোন্নসত প্রোন করা হদয়দি। ২০০৯ কর্থদক এ প িন্ত িসচব পদে ১২০িন, অসতসরি িসচব পদে 

৯৮৫ িন, যুগ্ম-িসচব পদে ১ হািার ৮৫৭ িন এবাং উপ-িসচব পদে ১ হািার ৯১৬ িন কি িকতিাদক পদোন্নসত প্রোন করা 

হদয়দি। এত অসধক িাংখ্যক পদোন্নসত অন্য ককান িরকাদরর িিয় কেওয়া হয়সন।  

আিরা িরকাসর কি িকতিা-কি িচাসরদের কবতন ১২৩ িাগ প িন্ত বাসেদয়সি। আিরা বাাংলা নববষ ি উৎিব িাতা চালু 

কদরসি। কবতন-িাতার সনরীদখ িরকাসর চাকুসর এখন অদনক আকষ িণীয় হদয়দি। কিধাবী কিদলদিদয়রা এসেদক আকৃষ্ট হদচ্ছন।  

আিাদের িরকার িনপ্রশািদনর কি িকতিাদের অসধকতর েক্ষ কদর গদে তুলদত িো িদচষ্ট। আিরা িনপ্রশািন 

িন্ত্রণালয় কর্থদক উচ্চসশক্ষার সুদ াগ কদর সেদয়সি। আিাদের কি িকতিারা এখন হাি িাে ি ককদনসে স্কুল এবাং সেউক 

সবশ্বসবদ্যালয়িহ সবদশ্বর সবসিন্ন নািকরা সশক্ষা প্রসতষ্ঠাদন প্রসশক্ষণ গ্রহদণর সুদ াগ পাদচ্ছন।  



 

আগািীদত এ ধরদণর সুদ াগ আরও বােদব। আপনারা এ সুদ াদগর িদ্বযবহার কদর কেদশ-সবদেদশ উচ্চসশক্ষা গ্রহণ 

করদবন। সিসিল িাসি িদির নবীন কি িকতিাগণ ক ন আধুসনক প্রসশক্ষণ পান কি ব্যাপাদর আিাদের িরকার অতযন্ত আন্তসরক।  

সপ্রয় প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ, 

একুশ শতদকর চযাদলঞ্জ কিাকাসবলা কদর ২০২১ িাদলর িদধ্য একটি িধ্যি আদয়র কেশ এবাং ২০৪১ িাদলর িদধ্য 

একটি উন্নত কেদশ পসরণত করদত আপনাদের িত নবীন কি িকতিাদেরদক দৃঢ় প্রতযদয় কাি করদত হদব। আনুষ্ঠাসনক প্রসশক্ষণ 

আিদক কশষ হদলও প্রসত মুহুদতি নতুন সকছু কশখার আগ্রহ আপনাদের র্থাকদত হদব। 

দ্রুত পসরবতিনশীল সবদশ্ব সনদিদক আরও েক্ষ কদর গদে তুলদত হদব। প্রশািদনর প্রসত কক্ষদত্র িবাবসেসহতা ও িচ্ছতা 

বিায় রাখদত হদব। আপনাদের কিবার িানসিকতা সনদয় কাি করদত হদব। কিবার নতুন ককৌশল ও পদ্ধসত উদ্ভাবন করদত 

হদব। িদন রাখদবন, আপনারা িনগদণর কিবক।  

পসবত্র িাংসবধাদনর ২১(২) অনুদচ্ছদে বলা হদয়দি ‘‘িকল িিদয় িনগদণর কিবা কসরবার কচষ্টা করা প্রিাতদন্ত্রর কদি ি 

সনযুি প্রদতযক ব্যসির কতিব্য’’।   

আিরা এিসেসি’কত কাসঙক্ষত িফলতা অিিন কদরসি। আিরা এখন এিসেসি অিিদন কাি করসি। এিসেসি 

বাস্তবায়দনর িন্য িন্ত্রণালয়সিসতক কি িসূসচ গ্রহণ করা হদয়দি। প্রধানিন্ত্রীর কা িালদয় একিন মুখ্য িিিয়ক সনদয়াগ কেওয়া 

হদয়দি। আিার সবশ্বাি, িকদলর প্রদচষ্টায় আিরা এিসেসি অিিদনও িফল হব। 

সপ্রয় কি িকতিাবৃন্দ, 

 িাঠ প িাদয় কাি করদত সগদয় আপনাদের নানা চযাদলদঞ্জর মুদখামুখী হদত হদব। গ্রাদির িানুদষর িিস্যা-

িম্ভাবনাগুদলাদক আপনাদের অনুধাবন করদত হদব। আপনাদের িদন রাখদত হদব, বাাংলাদেদশর সিাংহিাগ িানুষ এখনও গ্রাদি 

বিবাি কদরন। কাদিই গ্রািদক বাে সেদয় িািসগ্রক উন্নয়ন িম্ভব নয়। অসশক্ষা-কুসশক্ষার কারদণ আিাদের গ্রািগুদলা এখনও 

নানা িিস্যায় িিিসরত। আপনাদের অতযন্ত িানসবক হদয় তাঁদের প্রসত িাহাদের হাত বাসেদয় সেদত হদব। িন্ত্রাি-িসেবাে 

প্রসতদরাদধ কাি করদত হদব। 

িাসতর সপতা ১৯৭২ িাদলর ১লা কফব্রুয়াসর িরকাসর কি িচাসর ও িসন্ত্রপসরষদের িেস্যদের উদেদে কেওয়া এক 

িাষদণ বদলসিদলন, ‘‘িরকাসর কি িচাসর িাইদয়রা, আপনাদের িনগদণর কিবায় সনদিদের উৎিগ ি করদত হদব এবাং িাতীয় 

স্বার্থ িদক িব সকছুর উদধ্বি িান সেদত হদব। এখন কর্থদক অতীদতর আিলাতাসন্ত্রক িদনািাব পসরবতিন কদর সনদিদের িনগদণর 

খাদেি বদল সবদবচনা করদত হদব।’’  

আসি আশা কসর, এ উসির িি িার্থ ি উপলসি কদর আপনারা কেশদপ্রি, আন্তসরকতা ও সনষ্ঠার িাদর্থ োসয়ে পালন কদর 

ক্ষুধা-োসরদ্রযমুি বেবন্ধুর স্বদের ‘কিানার বাাংলা’ সবসনি িাদণ ভূসিকা রাখদবন।  

আসুন, আিরা িবাই সিদল বাাংলাদেশদক িন্ত্রাি-িসেবােমুি একটি সুখী-িমৃদ্ধ উন্নত কেশ সহদিদব গদে তুসল,  াদত 

আগািী প্রিন্ম সুদখ-শাসন্তদত বিবাি করদত পাদর। 

কখাো হাদফি 

িয় বাাংলা, িয় বেবন্ধু 

বাাংলাদেশ সচরিীবী কহাক। 

... 


