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বাংলার্িি কলা  প্রিাসি প্রনিক্ষণ ক ন্দ্র আর্য়ানর্ত ৬০তম বুনিয়ানি প্রনিক্ষণ ক ার্স ের সমাপি অনুষ্ঠার্ি উপনিত 

সবাইর্  আন্তনর  শুর্ভচ্ছা র্ািানচ্ছ। সাফর্ের সার্গ ক াস ে সমাপি ারী প্রর্াতর্ন্ত্রর িবীি  ম ে তোর্ির আন্তনর  অনভিন্দি 

র্ািানচ্ছ। িীর্ ে ছয় মাস কময়ানি এ ক ার্স ের সফল আর্য়ার্র্ির র্ন্য অনুষি সিস্যসহ সংনিষ্ট স লর্  আন্তনর  ধন্যবাি 

র্ািানচ্ছ। 

মার্ ে মাস বাঙানল র্ানতর র্ীবর্ি নবর্িষ িাি িখল  র্র আর্ছ। এ মাস আমার্ির স্বাধীিতার মাস। সব ে ার্লর 

সব ের্েষ্ঠ বাঙানল, র্ানতর নপতা বঙ্গবন্ধু কিখ মুনর্বুর রহমার্ির র্র্ের মাস। ১৯৭১ সার্লর ৭ মার্ ে র্ানতর নপতা তৎ ালীি 

করসর্ াস ে ময়িার্ি র্িতার মহাসমূর্ে  ালর্য়ী ভাষর্ণ স্বাধীিতা ও মুনির ডা  নির্য়নছর্লি। যা নবর্ের অন্যতম কেষ্ঠ ভাষণ। 

আনম এই মহাি মার্স  ভীর েদ্ধার সার্গ স্মরণ  রনছ মহাি স্বাধীিতার অনবসংবানিত কিতা র্ানতর নপতা বঙ্গবন্ধু 

কিখ মুনর্বুর রহমাির্ । স্মরণ  রনছ র্াতীয় র্ার কিতা, মহাি মুনিযুর্দ্ধর ৩০ লাখ িহীি, ২ লাখ নিয োনতত মা-কবাির্  

যাঁর্ির সর্ব োচ্চ তযার্ র নবনিমর্য় আমরা কপর্য়নছ লাল সবুর্র্র পতা া। 

মহাি মুনিযুর্দ্ধ উর্ল্লখর্যাগ্য সংখ্য  সর ানর  ম ে তো অংিগ্রহণ  র্রর্ছি। যাঁর মর্ে অর্ির্  িহীি হর্য়র্ছি। 

তাছাড়া মুনিযুদ্ধ ার্ল  ঠিত মুনর্বি র সর ার্র কিির্প্রনম  বাঙানল  ম ে তো ণ তাৎপয েপূণ ে অবিাি করর্খর্ছি। যুদ্ধনবধ্বস্ত 

বাংলার্ির্ির পুি েঠর্িও নসনভল সানভ ের্সর প্রিংসিীয় অবিাি রর্য়র্ছ। আনম মহাি মুনিযুদ্ধসহ কিি  ঠর্ি বাংলার্িি নসনভল 

সানভ ের্সর স ল  ম ে তোর অবিাি েদ্ধার সার্গ স্মরণ  রনছ। 

সুনধমন্ডলী, 

স্বাধীিতার পর যুদ্ধনবধ্বস্ত বাংলার্িি  ড়ার পািাপানি র্ানতর নপতা প্রিাসনি  সংস্কার্রর মাের্ম এ টি িতুি কিি 

ও সমার্র্র উপর্যা ী নসনভল সানভ েস  ঠর্ির  ার্ শুরু  র্রি। নতনি নবনভন্ন সর ানর প্রনতষ্ঠাি ও িপ্তর পূি েঠি  র্রি। 

র্ি র্ণর কিারর্ াড়ায় সর ানর কসবা কপ ৌঁর্ছ কিওয়ার লর্ক্ষয বঙ্গবন্ধু স ল মহকুমার্  কর্লায় উন্নীত  র্রি। প্রর্তয  কর্লার 

র্ন্য কর্লা  ভি ের নিযুি  র্রি।  ভি েরর্ির প্রর্য়ার্িীয় প্রনিক্ষর্ণর ব্যবিা  র্রি। এ টি কসবামুখী ও িক্ষ নসনভল সানভ েস 

প্রনতষ্ঠার র্ন্য নতনি প্রর্ফসর কমার্াফফর আহমি কর্ ধুরীর কিতৃর্ে Administrative Service Re-

organization Committee  ঠি  র্রি। এ  নমটি তাঁর্ির নরর্পার্ েও কপি  র্রনছর্লি। ন ন্তু ১৯৭৫ সার্লর ১৫ 

আ স্ট র্ানতর নপতার্  সপনরবার্র নৃসংিভার্ব হতযা  রা হর্ল কির্ির স ল উন্নয়ি  ার্ কগর্ম যায়। সামনর  র্ান্তার বুর্র্র 

তলায় নপস্ট হয়  ণতন্ত্র ও মািবানধ ার। কির্ি কির্ম আর্স অমানিসার  ার্লা অন্ধ ার।  



 

সুনধবৃন্দ, 

িীর্ ে ২১ বছর পর ১৯৯৬ সার্ল সর ার  ঠি  র্র আমরা আবার নসনভল সানভ ের্সর উন্নয়র্ি  ার্ শুরু  নর। 

 ম ে তোর্ির িক্ষতা উন্নয়র্ির লর্ক্ষয আমরা Public Administration Reform Commission 

(PARC)  ঠি  নর।  নমির্ির কবি ন ছু সুপানরি বাস্তবায়ি  নর। 

পরবতী নবএিনপ-র্ামাত কর্ার্ সর ার কির্ির নসনভল সানভ ের্সর উন্নয়র্ি আমার্ির কিওয়া পির্ক্ষপগুর্লা আর 

বাস্তবায়ি  র্রনি। তারা প্রিাসর্ি িলীয় রণ  র্র। দুিীনতর্ত নবে র্যানিয়ি হয়। কির্ির প্রিাসনি   ম ে ান্ড িনবর হর্য় 

পর্ড়। সর ানর  ম ের্ানররা হতািায় নিমনিত হয়। 

 ২০০৯ সার্ল সর ার  ঠি  র্র আমরা কির্ির র্ন্য এ টি িক্ষ ও কসবামুখী র্িপ্রিাসি  র্ড় কতালার লর্ক্ষয 

নবনভন্নমূখী  ম েসূনর্ গ্রহণ  নর। সর ানর অনফর্স নসটির্র্ি র্ার্ োর বাস্তবায়ি  রা হয়। নসনভল সানভ ের্স নির্য়া  এবং পর্িান্ননত 

হালিা াি  নর। 

পাবনল  সানভ েস  নমিি নিয়নমতভার্ব নবনসএস পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রর্াতর্ন্ত্র  ম ের্ানর নির্য়ার্ র  ার্ শুরু  র্র। 

আমরা  ত ৭ বছর্র অসংখ্য িতুি পি সৃনষ্ট  র্রনছ। প্রনতটি  যাডার্র ব্যাপ ভার্ব পর্িান্ননত কিওয়া হর্য়র্ছ। ২০০৯ কগর্  এ 

পয েন্ত আমরা  ১১৩ র্ি সনর্ব ৬০৯ র্ি অনতনরি সনর্ব ১৪১১ র্ি যুগ্ম সনর্ব এবং ১৪৩৪ র্ির্  উপসনর্ব পর্ি পর্িান্ননত 

নির্য়নছ। কির্ির ইনতহার্স এত কবনি পর্িান্ননত ইর্তাপূর্ব ে কিওয়া হয়নি। 

আমরা সর ানর প্রনতষ্ঠািসমূর্হর র্ন্য সব েপ্রগম ফলাফলনভনি   ম েসিািি ব্যবিা র্া ক  র্রনছ। এর িাম কিওয়া 

হর্য়র্ছ ‘বানষ ে   ম েসিািি চুনি (Annual Performance Agreement)। আমার পর্ক্ষ মনন্ত্রপনরষি সনর্ব 

এবং সংনিষ্ট মন্ত্রীর পর্ক্ষ মন্ত্রণালয়/নবভার্ র সনর্ব  ম েসিািি চুনির্ত সাক্ষর  র্রি।  

সর ানর  ম ের্ানরর্ির অবসর্রর সময়সীমা বানড়র্য়নছ। ইর্তামর্ে িতুি কপ-কস্কল বাস্তবানয়ত হর্য়র্ছ। আমরা ১২৩ 

ভা  পয েন্ত কবতি বৃনদ্ধ  র্রনছ। নসনভল সার্ভ েন্টর্ির নবর্ির্ি উচ্চতর নিক্ষার সুর্যা  সৃনষ্ট  রা হর্য়র্ছ। ববর্িনি  এবং 

অভযন্তরীণ প্রনিক্ষর্ণর উপর কর্ার কিওয়া হর্য়র্ছ। বঙ্গবন্ধু স্কলারনিপ প্রবতেি  রা হর্য়র্ছ। সর ানর  ম ের্ানরর্ির  ার্র্র  নত 

বৃনদ্ধ  রর্ত আমরা র্িপ্রিাসি পি  িীনতমালা প্রণয়ি  র্রনছ। 

 আমরা কির্ির ৬৪টি কর্লা, ৭টি নবভা ীয়  নমিিার অনফস, প্রধািমন্ত্রীর  ায োলয়, মনন্ত্রপনরষি নবভা সহ ১৪টি 

মন্ত্রণালয় এবং ৩টি অনধিপ্তর্র ইর্লক্ট্রনি  ফাইনলং নসর্স্টম বাস্তবায়ি  র্রনছ। ২৫ হার্ার ওর্য়বসাইর্ নির্য় নবর্ের বৃহিম 

ওর্য়ব কপার্ োল ‘র্াতীয় তথ্য বাতায়ি’ র্া ক  রা হর্য়র্ছ। কির্ির আইি শৃঙক্ষলা রক্ষা ানর বানহিী, রার্স্ব নবভা , ডা , তথ্য, 

কযা ার্যা  এবং প্রনতটি প্রর্  িল নবভা সহ নসনভল সানভ ের্সর স ল  ম ের্ক্ষর্ে আর্ নডনর্র্াল বাংলার্ির্ির কছাঁয়া। তরুি 

 ম ে তো নহর্সর্ব আপিারা সর ার্রর নডনর্র্াল বাংলার্িি বাস্তবায়র্ির  ার্র্  আরও সামর্ির নির্  নির্য় যার্বি - এ 

আমার প্রতযািা।  

নপ্রয় প্রনিক্ষণাগীবৃন্দ, 

আপিারা নিক্ষা র্ীবি কিষ  র্র প্রর্াতর্ন্ত্রর  ম ের্ানর নহর্সর্ব  ম ের্ীবর্ি প্রর্বি  র্রর্ছি। আমার ধারণা, এ 

প্রনিক্ষর্ণর মাের্ম আপিারা প্রর্াতর্ন্ত্রর  ম ের্ানর নহর্সর্ব আপিার্ির িানয়ে ও  তেব্য সির্ ে যর্গষ্ট অবনহত হর্য়র্ছি। এ 

প্রনিক্ষর্ণ এর্স ছাের্ীবি কির্ষ আপিারা আবার পড়ার্িািার সর্ঙ্গ সিৃি হর্য়নছর্লি। 

প্রধািমন্ত্রী নহর্সর্ব িয়, এ র্ি অনভভাব  নহর্সর্ব আপিার্ির অনুর্রাধ  রব, পড়ার্িািার অভযাসর্া অব্যাহত 

রাখার র্ন্য।  ারণ, এ নবংি িতাব্দীর র্যার্লঞ্জ কমা ানবলায় নির্র্র্ির কযাগ্য  র্র  র্ড় কতালার র্ন্য পড়ার্িািার ক াি 

নব ল্প কিই। 

প্রনিক্ষণ প্রনতটি মানুর্ষর মর্ে পনরবতেি আর্ি। িানয়ে পালর্ি প্রস্ত্িত  র্র কতার্ল। নবোয়ি প্রনিয়ার িতুি িতুি 

র্যার্লঞ্জগুর্লা আমার্ির কমধা ও মির্ির সমন্বয় র্টির্য় কমা ানবলা  রর্ত হর্ব। এর্ন্য আমরা বুনিয়ানি প্রনিক্ষর্ণর কময়াি ৪ 

মাস কগর্  ৬ মার্স উন্নীত  র্রনছ। 

নপ্রয়  ম ে তো ণ,  

মর্ি রাখর্বি, আপিারা র্ি র্ণর কসব । পনবে সংনবধার্ির ২১(২) অনুর্চ্ছর্ি বলা হর্য়র্ছ ‘স ল সমর্য় র্ি র্ণর 

কসবা  নরবার কর্ষ্টা  রা প্রর্াতর্ন্ত্রর  র্ম ে নিযুি প্রর্তয  ব্যনির  তেব্য’। আপিারা কয কযখার্িই  ার্  রর্বি, আপিার্ির 

সামর্ি গা র্ব শুধু বাংলার্িি এবং এ কির্ির মানুষ।  



 

লার্খা িহীর্ির আত্মতযার্ র নবনিমর্য় অনর্েত স্বাধীি বাংলার্িি রার্ের িবীি  ম ে তো আপিারা। এ বার ভাবুি 

কতা, কিির্া যনি স্বাধীি িা হত,  তর্ি আর্র্  আপিার্ির মত  যাডার সানভ ের্স প্রর্বি  রর্ত পারর্তি? 

বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীিতাই কর্র্য়নছর্লি, তা িয়। তাঁর লক্ষয নছল এর্ির্ির মানুর্ষর অগ েৈিনত  মুনি।  

নপ্রয়  ম ে তোবৃন্দ, 

বাংলার্িি আর্ নবর্ের বুর্  উন্নয়র্ির করাল মর্ডল। আমার্ির সমর্য়ানর্ত পির্ক্ষর্পর ফর্ল কির্ির সামনষ্ট  

অগ েৈিনত  নিনতিীলতা ও ভারসাম্য বর্ায় রর্য়র্ছ।  র্ড় ৬ িিনম  নতি িতাংি হার্র প্রবৃনদ্ধ অনর্েত হর্য়র্ছ। ২০১৪-১৫ 

অগ েবছর্র নর্নডনপ প্রবৃনদ্ধ িাঁনড়র্য়র্ছ ৬ িিনম  পাঁর্-এ  িতাংর্ি। মাগানপছু আয় ১ হার্ার ৩১৬ ডলার্র উন্নীত হর্য়র্ছ। 

বাংলার্িি আর্ নিম্ন-মেম আর্য়র কিি। 

ইর্তামর্ে ২০১১-১৫ কময়ািী ষষ্ঠ পঞ্চবানষ ে  পনর ল্পিার অসমাপ্ত  ার্ এবং SDG-কত অন্তর্ভ েি িতুি 

নবষয়সমূর্হর সর্ঙ্গ সামঞ্জস্য করর্খ ২০১৬-২০ কময়ািী সপ্তম পঞ্চবানষ ে  পনর ল্পিা প্রণয়ি  রা হর্য়র্ছ। সহস্রাব্দ উন্নয়ি 

লক্ষযমাোর অনধ াংিই আমরা অর্েি  র্রনছ। ২০২১ সার্লর মর্ে বাংলার্িি এ টি মেম-আর্য়র কিি এবং ২০৪১ সার্লর 

মর্ে বাংলার্িি উন্নত-সমৃদ্ধ কির্ি পনরণত হর্ব -এর্াই আমার্ির প্রতযািা। 

আমার্িরর্  আরও িীর্ ে পগ অনতিম  রর্ত হর্ব। কসই ক  রবময় যাোয় অংিীিার হওয়ার র্ন্য আপিারা নসনভল 

সানভ ের্স কযা িাি  র্রর্ছি। 

নপ্রয়  প্রনিক্ষণাগী ণ, 

আপিারা প্রনিক্ষণ কির্ষ িানয়ে নির্য় মাঠ-পয োর্য় বৃহির  ম ের্ক্ষর্ে প্রর্বি  রর্বি। কসখার্ি কিখর্বি এ নির্  

কযমি সমস্যা রর্য়র্ছ, অন্যনির্  আর্ছ সম্ভাবিার অবানরত নি ন্ত। আমার্ির কির্ির সাধারণ মানুর্ষরা িমা ত তাঁর্ির 

অসাধারণ প্রর্র্ষ্টায় কসই সম্ভাবিার দ্বার উর্োনর্ত  র্র র্র্লর্ছি। সাধারণ মানুর্ষর সমস্যা ও সম্ভাবিাগুর্লার্  আপিার্ির 

হৃিয় নির্য় উপলনি  রর্ত হর্ব। 

আনম আপিার্ির অনুর্রাধ  রব সাধারণ মানুর্ষর  গাগুর্লা মি নির্য় শুির্বি। কর্ষ্টা  রর্বি সােমত তা 

সমাধার্ির। এ কির্ির সাধারণ মানুষ অতযন্ত সহর্-সরল। সামান্য কসবা নির্য়ই তাঁর্ির মি র্য়  রা সম্ভব। সর ার্রর 

প্রনতনিনধ নহর্সর্ব আপিারা সাধারণ মানুর্ষর সার্গ নমর্ি বতেমাি সর ার্রর  ণমুখী িীনতর বাস্তবায়ি  রর্বি -এর্া আনম 

দৃঢ়ভার্ব নবোস  নর। 

১৯৭২ সার্লর পর্হলা কফব্রুয়ানর র্ানতর নপতা প্রধািমন্ত্রীর সর ানর বাসভবি  ণভবর্ি সর ানর  ম ের্ানরর্ির 

উর্ের্ে কিওয়া এ  ভাষর্ণ বর্লনছর্লি, ‘আপিার্ির র্ি র্ণর কসবায় নির্র্র্ির উৎস ে  রর্ত হর্ব এবং র্াতীয় স্বাগ ের্  সব 

ন ছুর উর্ধ্বে িাি নির্ত হর্ব। এখি কগর্  অতীর্তর আমলাতানন্ত্র  মর্িাভাব পনরবতেি  র্র নির্র্র্ির র্ি র্ণর খার্িম বর্ল 

নবর্বর্িা  রর্ত হর্ব’। আমার প্রতযািা, র্ানতর নপতার ভাষর্ণর এই উদ্বৃনতর মম োগ ে আপিারা  ভীরভার্ব উপলনি  রর্বি। 

 ম ের্ীবর্ি প্রনতপালি  রর্বি। প্রনিক্ষর্ণর সমানপ্ত নির্ি কয িপগ আপিারা নির্য়র্ছি আমৃতুয কসই িপর্গর প্রনত অনবর্ল 

গা র্বি -এর্াই আমার প্রতযািা। 

নেি লাখ িহীর্ির আত্মতযার্ র নবনিমর্য় অনর্েত এ কির্ির উিল ভনবষ্যত নবনিম োর্ণর রূপ ার আপিারা। আর্ 

৬০তম বুনিয়ানি প্রনিক্ষর্ণর কিষ নির্ি আপিার্ির স র্লর উপর এ িানয়ে অপ েণ  র্র এবং সবাইর্  আবারও ধন্যবাি 

র্ানির্য় আমার বিব্য কিষ  রলাম।  

কখািা হার্ফর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলার্িি নর্রর্ীবী কহা । 

... 


