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সহকিীবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশদির সেস্যবৃন্দ, 

উপমিি সুমধিন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুি এ্বাং শুভ অপরাহ্ন। 

 বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশদির বামষ িক এ্ই সদেলদি অাংশগ্রহণ করদি শপদর আমি 

অিযন্ত আিমন্দি। অিীদি এ্দসামসদেশদির বামষ িক এ্ই সদেলদি অাংশ মিদে আপিাদের সাদে  িি মবমিিে কদরমি। 

 আমি আশা করমি-ঔপমিদবমশক প্রশাসমিক িদিাবৃমি ও কাঠাদিা শেদক আপিারা শবমরদে এ্দসদিি। িহাি 

মুমিযুদের শেিিাে আগািীদিও বাাংলাদেদশর িানুদষর শসবা প্রোি করদবি। জিগদণর শসবক মহসাদব আত্মপমরেে 

গদে তুলদবি। 

 আপিারা সবাই জাদিি, স্বাধীি বাাংলাদেদশর িহাি িপমি, সব িকাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামির মপিা 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিাি শেদশর প্রমিটি িানুদষর অন্ন, বস্ত্র, বাসিাি, মশক্ষা এ্বাং মেমকৎসা শসবা মিমিি করার 

জন্য সারা জীবি সাংগ্রাি কদর শগদিি।  

 বঙ্গবন্ধুর জন্যই আিরা শপদেমি স্বাধীি বাাংলাদেশ। মিমিই আিাদের মেদে শগদিি মবশ্বব্যাপী প্রশাংমসি, 

এ্কটি আধুমিক সাংমবধাি। শেশ স্বাধীি হদেদি বদলই আপিারা আজ বে বে কি িকিিা। পামকস্তাি আিদল যা কল্পিা 

করাও মিল অসম্ভব।  

 যুে মবধ্বস্ত বাাংলাদেশদক শসািার বাাংলা গোর লদক্ষ মিমি যখি ব্যাপক কি িপমরকল্পিা বাস্তবােি 

করমিদলি। ঠিক িখিই এ্কেল মবপেগািী শলাক শেমশ-মবদেমশ ষেযদন্ত্র িাঁদক সপমরবাদর হিযা কদর। স্বদের শসািার 

বাাংলা গোর কাজ মিমি শশষ কদর শযদি পাদরিমি। িাই জামির মপিার কামঙক্ষি স্বদের শসািার বাাংলা গদে 

শিালাই আিাদের চূোন্ত লক্ষয। 

 িহাি স্বাধীিিা যুদে সরাসমর অাংশগ্রহণ কদর আপিাদের অদিক সেস্য শহীে হদেদিি। অদিক সেস্য 

প্রিযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব মুমিযুদে অাংশগ্রহণ কদর অিন্য অবোি শরদখদিি। অদিক সেস্য পমরবার-পমরজিসহ 

হদেদিি মিয িামিি। আজ আপিাদের এ্ই মিলি শিলাে আমি িাঁদের সকলদক গভীর শ্রোর সাদে স্মরণ করমি । 

 মুমিযুদে মবজে আিাদের জন্য শগৌরব ও অহাংকাদরর ইমিহাস। িবীি প্রজদের কি িকিিাগণ অবশ্যই 

মুমিযুদের শেিিাে শেশিাতৃকার প্রমি আরও অনুগি ও শ্রোশীল হদে জিদসবাে অাংশগ্রহণ করদবি-এ্ আিার দৃঢ় 

মবশ্বাস। 

 সরকাদরর িীমি, পমরকল্পিা বাস্তবােদি প্রশাসদির শীষ ি পয িাে শেদক তৃণমূল পয িন্ত মবমভন্ন স্তদরর কি িকিিারাই 

হদেি মূলশমি। আপিাদের েক্ষিা, আন্তমরকিা, শপশাোমরত্ব, উদযাগ ও উযদির উপর সরকাদরর সাফল্য ও ব্যে িিা 

অদিকাাংদশ মিভিরশীল। আইিী কাঠাদিার পাশাপামশ জিকল্যাদণ আপিাদেরদক মবদবক মেদে পমরোমলি হদি হদব।  

সুমধবৃন্দ, 

 ’৯৬-এ্ আওোিী লীগ সরকার গঠি করার পর আে ি-সািামজক খাদি ব্যাপক উন্নেি কাদজর সূেিা কদর। 

আওোিী লীগ ক্ষিিাে এ্দল িানুষ বুঝদি পাদর সরকার িাদি শসবক। জিগদণর এ্ই স্বীকৃমির কৃমিত্ব আপিাদের। 

আিাদের গৃহীি পমরকল্পিা ও মবমভন্ন কায িক্রদির ফদল শেশ আজ আে ি-সািামজক সূেদকর সবগুদলা শক্ষদে এ্মগদে 

েলদি। 

 আপিারা জাদিি, আিাদের জি-বান্ধব কি িসূমের ফদল িানুদষর জীবিিাদির উন্নমি হদেদি। িাোমপছু আে 

২০০৯ সাদলর ৮৪৩ ডলার শেদক বৃমে শপদে বিিিাদি ১ হাজার ৪৬৬ িামকিি ডলার হদেদি।  

 সািামজক মিরাপিা শবষ্টিী সারাদেদশ প্রসামরি হদেদি। আে ববষম্য কদিদি। মিমিি হদেদি খায 

মিরাপিা। এ্র ফদল গ্রািীণ অে িিীমিদি ব্যাপক পমরবিিি এ্দসদি। বাদজট শবদে মিিগুি হদেদি। বিিিাদি আিাদের 

মরজাদভ ির পমরিাণ ৩০.২০ মবমলেি ডলার। যা বাাংলাদেদশর ইমিহাদস শরকড ি।  

 ২০২১ সাদলর িদে িেি আদের শেদশ উন্নীি হওোর জন্য প্রদোজি শমি ও সম্পদের হার বাোদিা এ্বাং 

িািব সম্পে উন্নেি। এ্ লদক্ষয মবদ্যযৎ, মশক্ষা ও স্বািয খাদি মবদশষ গুরুত্ব শেওো হদেদি। মবদ্যযদির সুমবধাদভাগী ৭৬ 

শিাাংদশ উন্নীি হদেদি।  



 

 আগািী ১৫ বিদরর িদে সারাদেদশ ১০০টি অে িনিমিক অঞ্চল গদে শিালা হদব। ফদল রপ্তামি আে বৃমে পাদব 

অমিমরি ৪০ মবমলেি িামকিি ডলার। এ্দি িতুি কদর কি িসাংিাি সৃমষ্ট হদব প্রাে ১ শকাটি  িানুদষর। Price Water 

House Coopers-এ্র প্রমিদবেি অনুযােী ২০৫০ সাল িাগাে বাাংলাদেশ হদব মবদশ্বর ২৩িি বৃহৎ অে িিীমির শেশ, 

যার বিিিাি অবিাি ৩৮।  

 ইদিািদেই মবশ্ব ব্যাাংক কতৃিক বাাংলাদেশ মিম্ন িেি আদের শেশ মহদসদব স্বীকৃমি শপদেদি। ২০২১ সাদল 

িে বরাং আগািী মিি বিদরর িদেই আিরা িেি আদের শেদশ পমরণি হব। ২০১৬ সাদলর িদে িহাকাদশ 

বাাংলাদেদশর  প্রেি স্যাদটলাইট (বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট-১) উৎদক্ষপদণর স্পট মিধ িারণ ও চুমি সম্পােি করা হদেদি।  

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িদসর কি িকিিাবৃন্দ, 

 অবাধ িথ্য প্রবাহ জিগদণর ক্ষিিােি ও সুশাসদির পূব িশিি। িাই প্রণীি হদেদি ‘িথ্য অমধকার আইি, 

২০০৯’। জিপ্রশাসদি স্বেিা ও জবাবমেমহিা মিমিি করদি অমভদযাগ গ্রহণ ও মিষ্পমি ব্যবিাপিা Grievance 

Redress System (GRS) োলু করা হদেদি।  

 রাষ্ট্রীে ও অ-রাষ্ট্রীে প্রমিষ্ঠািসমূদহ জািীে শুোোর শকৌশল বাস্তবােদির জন্য National Integrity 

Strategy (NIS) গ্রহণ করা হদেদি। সরকামর ক্রদে অমধকির স্বেিা, জবাবমেমহিা ও অবাধ প্রমিদযামগিা মিমিি 

করদি Electronic Govt. Procurement বা e-GP োলু করা হদেদি।  

বিিিাি সরকার শ ামষি ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবােদির অন্যিি অঙ্গীকার ‘মডমজটাল বাাংলাদেশ’। মডমজটাল 

বাাংলাদেশ মবমিি িাদণ ‘ইউমিেি শকমিক িথ্য ও মডমজটাল শসন্টার’ িাৎপয িপূণ ি অবোি রাখদি।  

এ্ সকল মডমজটাল শসন্টার বাস্তবােি করদি শজলা প্রশাসদকর শিতৃদত্ব উপদজলা মিব িাহী অমফসাররা ছুদট 

শবমেদেদিি ইউমিেি শেদক ইউমিেদি। গ্রািীণ জিদগাষ্ঠী এ্সব শসন্টার শেদক পাদেি প্রাে ৬৪ প্রকার অিলাইি ও 

অফলাইি শসবা।  

 ২৫ হাজার ওদেব শপাট িাল মিদে প্রস্ত্িিকৃি বাাংলাদেদশর ‘জািীে িথ্য বািােি’ মবদশ্বর সব িবৃহৎ িথ্য 

শপাট িাল মহদসদব স্বীকৃি। প্রশাসি কযাডাদরর সকল পয িাদের কি িোমরগণ এ্ই ‘জািীে িথ্য বািােি’ বিমরদি ভূমিকা 

শরদখদিি। এ্জন্য আপিাদের ধন্যবাে জািাই। 

 প্রামিষ্ঠামিক জবাবমেমহিা মিমিিকরণ ও সিোবে কি িসম্পােদির লদক্ষয সকল িন্ত্রণালে/মবভাগ ও 

অধীিি েপ্তর/সাংিার বামষ িক কি িসম্পােি চুমি সম্পােি ও মূল্যােি করা হদে। আপিাদের িােদিই জিগদণর িথ্য 

অমধকার প্রমিষ্ঠাে সকল সরকামর েপ্তদর, ‘স্বপ্রদণামেি িথ্য প্রকাশ মিদে িমশকা প্রণেি সহােক’ বিমরর উদযাগ গ্রহণ 

করা হদব। 

 শেদশর ৬৪টি শজলা, ৭টি মবভাগীে কমিশিার অমফস, প্রধািিন্ত্রীর কায িালে, িমন্ত্রপমরষে মবভাগসহ ১৪টি 

িন্ত্রণালে এ্বাং ৩টি অমধেপ্তদর ইদলকমিক ফাইমলাং মসদেি বাস্তবােি করা হদেদি। এ্ কায িক্রদি প্রিযক্ষ ও 

পদরাক্ষভাদব শিতৃত্ব মেদেদিি আপিারাই।  

 জিগণদক স্বল্প সিদে, কি ব্যদে এ্বাং মবিা শভাগামন্তদি শসবা মেদি প্রশাসি কযাডাদরর শিতৃদত্ব িাঠ এ্বাং 

িন্ত্রণালে পয িাদে গদে শিালা হদেদি ইদিাদভশি টিি। 

 আপিাদের কাদজর গমি ত্বরামিি করদিই ‘জিপ্রশাসি পেক িীমিিালা’ প্রণেি করা হদেদি। আিরা 

প্রজািদন্ত্রর কি িকিিাদের সিিা, েক্ষিা, সৃজিশীল প্রমিভা এ্বাং উযিী-উদযাগীদের স্বীকৃমি ও উৎসাহ মেদি এ্ বির 

প্রেি বাদরর িি জিপ্রশাসি পেক প্রোি কদরমি। 

 ২০০৯-২০১৬ পয িন্ত সমেব পদে ১১৯ জি, অমিমরি সমেব পদে ৬৯৪ জি, যুগ্ম-সমেব পদে ১ হাজার ৪৮৫ 

জি, উপ-সমেব পদে ১ হাজার ৪৯৯ জি কি িকিিাদক পদোন্নমি প্রোি করা হদেদি। মবমভন্ন পে সৃমষ্ট করা হদেদি। 

সকল সরকামর কি িকিিা-কি িোমরর জীবি-িাি আরও উন্নি করার জন্য আিরা ১২০ ভাগ পয িন্ত শবিি বামেদেমি। 

 আমি আশা কমর, বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশদির সেস্যগণ শেশদপ্রি, আন্তমরকিা ও 

মিষ্ঠার সাদে োমেত্ব পালি করদবি। শেদশর শয শকাি েযাদলঞ্জ শিাকামবলাে মিদজদক সব িো প্রস্ত্িি রাখদবি। 

সব িকাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামির মপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিাদির স্বদের শসািার বাাংলা মবমিি িাদণ আরও 

মিদবমেি হদবি ।  

        আসুি, আিরা সবাই মিদল আগািী মেদির জন্য এ্কটি সুখী-সমৃে শসািার বাাংলা গদে তুমল, যাদি আিাদের 

ভমবষ্যৎ প্রজে শেদশ সুদখ-শামন্তদি বসবাস করদি পাদর। 

শখাো হাদফজ। 

জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ মেরজীবী শহাক। 

... 


