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বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভিস এ্দসামসদেশদির সেৃন্বৃন্দ,
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আসসালামু আলাইকুি ও শুভ সন্ধ্যা।
বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভিস এ্দসামসদেশদির বামষ িক সদেলদি উপমিি সকলদক আমি আন্তমরক শুদভচ্ছা
র্ািামচ্ছ।
আমি গভীর শ্রদ্ধার সদঙ্গ স্মরণ করমি, সব িকাদলর সব িদশ্র্ঠ  বাাামল, র্ামির মপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমর্বুর রহিািদক। যাঁর
বমল্ঠ  শিতৃদে আিরা অর্িি কদরমি িহাি স্বাধীিিা। স্মরণ করমি, র্ািীে চারদিিা, িহাি মুমিযুদদ্ধর ৩০ লাখ শমহে ও ২ লাখ
মিয িামিি িা-শবািদক।
িহাি স্বাধীিিা যুদদ্ধ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভিদসর অদিক সেৃন্ শমহে হদেদিি। অদিদক প্রিযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব অবোি
শরদখদিি। িাঁদের সকলদক আমি স্মরণ করমি ।
‘বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভিস এ্দসামসদেশি’ প্রশাসি কযাডাদরর কিিকিিাদের ঐকয ও সহিমিিিার সাংগঠি।
সরকাদরর উন্নেি কিিকাদের মবশ্বস্ত সহদযাগী মহদসদব এ্ সাংগঠি সমিে ভূমিকা পালি করদি। এ্ বামষ িক সদেলি িিমবমিিদের
এ্কটি সুদযাগ সৃমি কদরদি। প্রশাসদির সকল স্তদরর কিিকিিাদের উপমিমি অনু্ঠ াদি মবদশষ িাত্রা শযাগ কদরদি, যা প্রশাসদির
শকন্দ্র ও িাঠ পয িাদের কিিকিিাদের সরকাদরর মসদ্ধান্ত বাস্তবােদিও অনুপ্রামণি করদব।
এ্যাডমিমিদেটিভ সামভিস এ্র সেৃন্বৃন্দ,
পামকস্তাি আিদল সািমরক-শবসািমরক ববষম্য মিল পাহাড়সি। উচ্চপদে বাাামলদের সাংখ্যা মিল খুবই কি। অথচ পূব ি
পামকস্তাি শথদক অমর্িি আদেই পমিি পামকস্তাদির উন্নেি কায িিি সম্পন্ন হি। র্ামির মপিা এ্সকল ববষদম্যর মবরুদদ্ধ েীর্ ি ২৩
বির সাংগ্রাি কদরদিি। শর্ল-জুলুি অিযাচার সহয কদরদিি।
ি হাি শেি। িাত্র সাদড় মিি বিদর ধ্বাংসস্ত্তপ শথদক তুদল এ্দি
মিমি স্বাধীিিার পর যুদ্ধমবধ্বস্ত বাাংলাদেদশর পুিগঠদি
শেশদক এ্কটি দৃঢ় মভমতর উপর োঁড় কদরমিদলি। মকন্তু ১৯৭৫ সাদলর ১৫ই আগস্ট সপমরবাদর র্ামির মপিাদক মিিিিভাদব হিযা
করা হদল শথদি যাে বাাংলাদেদশর অগ্রযাত্রা।
আিরা ১৯৯৬ সাদল সরকার গঠি কদর র্ামির মপিার প্রেমশিি পদথ শেদশর উন্নেি কার্ বাস্তবােি শুরু কমর। ২০০৯
সাদল পুিরাে সরকার গঠি কদর আিরা পমরকমিি উন্নেি কায িিি হাদি মিই। আিাদের গৃহীি পমরকিিা ও মবমভন্ন কায িিদির
ফদল শেশ আর্ খাদে স্বোংসম্পূণ ি। মশক্ষার হার ৭১%। শেমশ-মবদেমশ মবমিদোগ, রপ্তামি ও প্রবাসী আে বৃমদ্ধ শপদেদি। িানুদষর
র্ীবি-িাদির উন্নমি হদেদি। িাথামপছু আে ১ হার্ার ৬০২ িামকিি ডলার। োমরদযযর হার হ্রাস শপদে ২২ শিাাংদশ শিদি এ্দসদি।
সািামর্ক মিরাপতা শবিিী সারাদেদশ প্রসামরি হদেদি। এ্কটি িানুষও যাদি গৃহহীি িা থাদক শসর্্য  আিরা আশ্রেি প্রকদির
িাধ্যদি গৃহ মিিিাণ কদর মেমচ্ছ। আঞ্চমলক ববষম্য কদিদি। মিমিি হদেদি খাে মিরাপতা। গ্রািীণ অথ িিীমিদি ব্যাপক পমরবিিি
এ্দসদি।

মবদ্যযৎ উৎপােি ক্ষিিা ১৫ হার্ার ৭২৬ শিগাওোদে উন্নীি হদেদি। বিিিাদি মবদ্যযদির সুমবধাদভাগী ৮০ শিাাংশ িানুষ।
শুধু িাই িে, ‘অথ িনিমিক অঞ্চল িীমি ২০১৪’ প্রণেি করা হদেদি। বাাংলাদেদশ ১০০টি অথ িনিমিক অঞ্চল গদড় শিালা হদব। ফদল,
অমিমরি ৪০ মবমলেি িামকিি ডলার রপ্তামি আে বৃমদ্ধ পাদব। কিিসাংিাি হদব আরও প্রাে ১ শকাটি িানুদষর।
Price Water House Coopers- এ্র প্রমিদবেি অনুযােী ২০৫০ সাল িাগাে বাাংলাদেশ হদব মবদশ্বর ২৩িি বৃহৎ
অথ িিীমির শেশ। বিিিাি অবিাি ৩৮। ইদিািদধ্যই আিরা মিম্ন িধ্যি আদের শেদশ পমরণি হদেমি।
িথ্য-প্রযুমির িাধ্যদি র্িগদণর শোরদগাড়াে সরকামর শসবা প্রোদি সাফদযেরর স্বীৃতমিস্বূপপ ই্ার্য াশিাল
শেমলকমিউমিদকশি ইউমিেি (I.T.U.) বাাংলাদেশদক ২০১৪ সাদলর ‘‘ওোর্ল্ি সামিে অি ইিফরদিশি শসাসাইটি’’ পুরস্কাদর
ভূমষি কদরদি। অবাধ িথ্য প্রবাহ র্িগদণর ক্ষিিােি ও সুশাসদির পূব িশিি। িাই ‘িথ্য অমধকার আইি ২০০৯’ প্রণেি করা
হদেদি। র্িপ্রশাসদি স্বচিিা, র্বাবমেমহিা ও অবাধ প্রমিদযামগিা মিমিি করদি Electronic Government
Procurement (e-GP) চালু করা হদেদি। এ্সবই সম্ভব হদেদি আপিাদের সকদলর সমেমলি প্রদচিাে।
‘মডমর্োল বাাংলাদেশ’ মবমিিিাদণ সরকাদরর পাদশ শথদক আপিারা আন্তমরকিার সদঙ্গ কার্ কদর চদলদিি। মডমর্োল
বাাংলাদেশ বাস্তবােদির শক্ষদত্র তৃণমূল পয িাদের র্িগদণর কথা িাথাে শরদখ ২০১০ সাদলর ১১ িদভম্বর উদবাধি করা হে ‘ইউমিেি
শকমন্দ্রক িথ্য ও মডমর্োল শস্ার’ যা ‘ইউ.মড.মস.’ মহদসদব পমরমচি। এ্ সকল মডমর্োল শস্ার িাপদি শর্লা প্রশাসদকর শিতৃদে
প্রশাসদির কিিকিিারা অক্লান্ত পমরশ্রি কদরদি। গ্রািীণ র্িদগা্ঠ ী এ্সব শস্ার শথদক প্রাে ৬ প্রকার অিলাইি ও অফলাইি শসবা
পাদচ্ছি। শিাবাইল শফাি গ্রাহদকর সাংখ্যা ১৩ শকাটি ও ই্ারদিে ব্যবহারকারীর সাংখ্যা ৬ শকাটি ৭২ লাদখ উন্নীি হদেদি।
র্িগদণর হাদির মুদঠাে িথ্য শপ ৌঁদি শেওোর লদক্ষয ২৭ হার্ার অমফদসর শপাে িাল সম্বমলি মবদশ্বর সব িবৃহৎ িথ্য শপাে িাল
‘র্ািীে িথ্য বািােি’ করা হদেদি। প্রশাসি কযাডাদরর সকল পয িাদের কিিচারীদের মিরন্তর পমরশ্রদির ফসল এ্ ‘র্ািীে িথ্য
বািােি’।
প্রামি্ঠ ামিক র্বাবমেমহিা মিমিিকরণ ও মিমে িি সিদে কিি সম্পােদির লদক্ষয সকল িন্ত্রণালে/মবভাগ ও েপ্তর/সাংিার
বামষ িক কিি সম্পােি চুমি সম্পােি ও মূযেরােি করা হদচ্ছ। আপিাদের িাধ্যদিই র্িগদণর িথ্য অমধকার প্রমি্ঠ াে সকল সরকামর
েপ্তদর ‘স্বপ্রদণামেি িথ্য প্রকাশ মিদে িমশকা প্রণেি সহােক’ বিমরর উদোগ গ্রহণ করা হদব।
শেদশর ৬৪টি শর্লা, ৮টি মবভাগীে কমিশিার অমফস, প্রধািিন্ত্রীর কায িালে, িমন্ত্রপমরষে মবভাগসহ ১৪টি িন্ত্রণালে এ্বাং
৩টি অমধেপ্তদর ইদলক্ট্রমিক ফাইমলাং মসদস্টি বাস্তবােি করা হদেদি। বিিিাদি প্রাে ২৩ হার্ার ৩৩১টি স্কুদল িামিমিমডোর
িাধ্যদি ক্লাস পমরচামলি হদচ্ছ। এ্ কায িিদি প্রিযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব শিতৃে মেদেদিি আপিারাই।
মডমর্োল বাাংলাদেশ মবমিিিাদণ অবোদির স্বীৃতমিস্বূপপ ২০১১ সাদল এ্কর্ি শর্লা প্রশাসক, ৩ র্ি অমিমরি শর্লা
প্রশাসক ও ৩ র্ি উপদর্লা মিব িাহী অমফসার র্ামিসাংদর্র িহাসমচব বাি মক মুি-এ্র হাি শথদক পুরস্কার গ্রহণ কদরদিি।
আমি আিমন্দি শয, র্িগণদক স্বি সিদে, কি ব্যদে এ্বাং মবিা শভাগামন্তদি শসবা মেদি প্রশাসি কযাডাদরর শিতৃদে িাঠ
এ্বাং িন্ত্রণালে পয িাদে গদড় শিালা হদেদি ইদিাদভশি টিি। আপিাদের কিিপ্রোস বাস্তবােদি a2i (এ্টুআই) শথদক প্রোি করা
হদচ্ছ ইদিাদভশি ফাে।
আপিাদের কাদর্র গমিদক েরামিি করদিই র্িপ্রশাসি পেক প্রবিিি করা হদেদি। যথাসিদে পদোন্নমির ব্যবিা করা
হদচ্ছ। মবমভন্ন িন্ত্রণালে ও মবভাদগ মসমিের সহকারী সমচব শথদক িদ্যধ্বি িতুি পে সৃমি করা হদেদি।
ইদিািদধ্যই আমি পদোন্নমি প্রোদির শক্ষদত্র শযদকাি সিৃন্া এ্বাং আইমি বাধাসমূহ মিষ্পমত কদর প্রশাসিসহ সকল
কযাডাদরর কিিকিিাদের পদোন্নমির ব্যবিা করার মিদে িশিা মেদেমি।
কিি সম্পােদির িাি ও িাত্রাদক বস্ত্তমি্ঠ  এ্বাং ফলাফলমভমতক করার উদেদে ‘কিিৃতমি মভমতক মূযেরােি পদ্ধমি’
(Performance Based Evaluation) চালু করার অনুদিােি মেদেমি। সরকামর কিিচারীদের র্ীবি-যাত্রার িাি আরও উন্নি
করার লদক্ষযই িতুি শবিি শস্কদল সদব িাচ্চ ১২২ শিাাংশ পয িন্ত শবিি-ভািা বৃমদ্ধ করা হদেদি।
সরকাদরর ূপপকি-২০২১ এ্বাং ূপপকি-২০৪১ বাস্তবােদির র্্য  সরকামর কিিকিিাদের সদব িাচ্চ শ্রি, শিধা ও িতুি িতুি
উদ্ভাবিী মচন্তা-শচিিা প্রদোগ করার আহ্বাি র্ািামচ্ছ। দ্রুি, স্বিিি সিদে এ্বাং শকাি হেরামি িাড়া সরকামর শসবা প্রামপ্তর অমধকার
প্রদিযক িাগমরদকর রদেদি- এ্ কথাটি সব িো স্মরণ রাখদি হদব। এ্দক্ষদত্র এ্ এ্দসামসদেশি গুরুেপূণ ি ভূমিকা রাখদি পাদর।

আমি আশা কমর, বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভিস এ্দসামসদেশদির সেৃন্রা শেশদপ্রি, সিিা, আন্তমরকিা ও মি্ঠ ার
সাদথ অমপিি োমেিব পালি করদবি। শেদশর শয শকাি চযাদলঞ্জ শিাকামবলাে মিদর্দক সব িো প্রস্ত্তি রাখদবি।
আসুি, আিরা সবাই মিদল ূপপকি ২০২১ এ্বাং ূপপকি ২০৪১ বাস্তবােদির িাধ্যদি এ্কটি সুখী, সমৃদ্ধ-উন্নি বাাংলাদেশ
গদড় তুমল। সবাইদক ধ্য বাে র্ামিদে শশষ করমি।
শখাো হাদফর্।
র্েবাাংলা, র্ে বঙ্গবন্ধু
বাাংলাদেশ মচরর্ীবী শহাক।
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