
বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশি আদোমিত, নিশদভাি অনুষ্ঠাি  

 

ভাষণ  

 

শশখ হামসিা  

 

িািিীে প্রধািিন্ত্রী  

 

বঙ্গবন্ধু আন্তিিামতক সদেলি শকন্দ্র, ঢাকা।, বৃহস্পমতবার, ২৮ আষাঢ় ১৪১৯, ১২ জুলাই ২০১২  

 

মবসমিল্লামহর রাহিামির রামহি 

 

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশদির সভািমত স সেযবৃবৃদ,  

সহকিীবৃদ,  

উিমিত সুমধিন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুি।  

 

মিরােত বাাংলার সিীব বষ িাস্নাত  িদিারি সন্ধ্যাে বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশি-এ্র বামষ িক 

নিশদভাি অনুষ্ঠাদি আসদত শিদর আমি অতযন্ত আিমদত।  

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশি এ্কটি ঐমতহযবাহী সামভ িস সাংগঠি। এ্ই এ্দসামসদেশি 

িিপ্রশাসি উন্নেদি বমলষ্ঠ ভূমিকা রাখার িাশািামশ সেযবৃদের কল্যাদণ কাি করদে।  

ক্ষুধা, োমরদ্র্য, অমশক্ষা দূর কদর িামতর মিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমিবুর রহিাদির স্বদের শসািার বাাংলা গড়ার লদক্ষয 

আিরা ‘রূিকল্প ২০২১' বাস্তবােি করমে।  

আিাদের এ্ কি িযদে প্রশাসি কযাডাদরর প্রমতটি সেযবৃদক গভীর মিষ্ঠা, সততা স আন্তমরকতার সাদে অাংশ শিোর 

আহবাি িািাই। রূিকল্প বাস্তবােদির িধ্য মেদে আিরা স্বাধীিতা সাংগ্রাি স মুমিযুদের লক্ষয পূরণ করদত িাই। িিগদণর 

সদব িাচ্চ শসবা িাসোর অমধকার মিমিত করদত িাই।  

িিসাধারদণর শোরদগাড়াে িমরদষবা শি ৌঁদে মেদত শিলা ই-শসবা শকন্দ্র স ইউমিেি তথ্য শসবা শকন্দ্র িািি করা 

হদেদে। িিগণদক ই-শসবা গ্রহদণ আদরা আগ্রহী কদর শতালার িন্য আিিাদের প্রমত আহবাি িািামি।  

সুমধিন্ডলী,  

বাাংলাদেশদক এ্কটি িধ্যি আদের শেদশ িমরণত করদত আিরা বে িমরকর। এ্ লদক্ষয মবদ্যযৎ, শযাগাদযাগ, কৃমষ, 

স্বািয, মশক্ষা, তথ্যপ্রযুমি স সািামিক উন্নেি খাদত ব্যািক  উন্নমত সাধি কদরমে।  

আিাদের এ্ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখদত িারদল আিরা ২০২১ সাদলর আদগই শেদশর প্রমতটি িানুষদক ক্ষুধা, 

োমরদ্র্য, অমশক্ষা শেদক মুি করদত িারদবা। শেশ উন্নত হদল বাাংলাদেদশর প্রমতটি িাগমরকই তার সুফল শভাগ করদব। এ্ 

িন্য আিিাদের সদব িাচ্চ শিধা স শ্রদির প্রদোগ এ্বাং সরকাদরর িীমতিালার সুষ্ঠু বাস্তবােি অিমরহার্য্ি।   



মবগত সরকাদরর সিদের সকল বঞ্চিার অবসাি ঘটিদে বতিিাি সরকার শিধা স শিযষ্ঠতার মভমিদত িদোন্নমত 

মিমিত কদরদে। েীঘ িমেদির িদোন্নমত িদের অবসাি কদরদে। শবতি বাড়াদিা হদেদে। িাকুরীর বেস দ্যই বের বাড়াদিা 

হদেদে। িাঠ প্রশাসিসহ প্রমতটি কি িদক্ষদত্র যাদত কাদির সুষ্ঠু িমরদবশ বিাে োদক শস িন্য সরকার সদিষ্ট রদেদে। 

িিদসবা মিমিতকরণ স শামন্তপূণ ি িমরদবশ রক্ষাে প্রশাসিদক আদরা কায িকরভাদব প্রদোদগর মবষেটি সরকার মিন্তাভাবিা 

করদে।  

ভূমি সাংক্রান্ত কায িাবলীদত আিিাদের েীঘ িমেদির অমভেতা রদেদে। আমি আশা কমর, এ্ অমভেতাদক কাদি 

লামগদে ভূমি সাংক্রান্ত সিযবৃার সিাধাি স িানুদষর হেরামি দূর করদবি। ভূমি শরকড ি ব্যবিািিা দ্রুত মডমিোইি কদর 

শসবাদক আদরা সুসাংহত করাে আিিাদের ভূমিকা প্রতযাশা করমে।  

যুদগািদযাগী স কায িকর প্রশাসি গড়ার িন্য িিপ্রশাসি িন্ত্রণালে মসমভল সামভ িস এ্যাক্ট প্রণেিসহ মবমভন্ন উদযাগ 

গ্রহণ কদরদে। আিাদের সরকার যুদগািদযাগী স কায িকর প্রশাসি গদড় শতালার িন্য সকল প্রকার উদযাগদক সিে িি 

করদব। িাঠ প্রশাসদির মবমভন্ন সিযবৃা এ্বাং োমেত্ব িালদির শক্ষদত্রস মবমভন্ন িযাদলঞ্জ শিাকাদবলাে  সরকার প্রদোিিীে 

কায িক্রি গ্রহণ কদরদে।  

িিপ্রশাসিসহ শেদশর সকল শক্ষদত্র সিযবৃা সাংকুল অবিাে আিরা শেশ িমরিালিার োমেত্ব গ্রহণ কদরমে। 

েীঘ িমেদির পুঞ্জীভূত সিযবৃা সিাধাি কদর আিরা ইমতিদধ্যই মবমভন্ন শক্ষদত্র যদেষ্ট সাফল্য অিিি কদরমে। িিগদণর কল্যাণ 

স শেদশর উন্নেি সুমিমিত করাই আিাদের লক্ষয। আিার মবশবাস, সাধারণ িিদগাষ্ঠীর িদতা আিিারাস এ্র সুফল শভাগ 

করদেি। আিরা আিাদের প্রমতটি মিব িািিী প্রমতশ্রুমতর মবষদে সিাগ আমে এ্বাং শস লদক্ষযই কাি করমে।  

িিপ্রশাসি ব্যবিার িািবৃমেদত সরকার আন্তমরকভাদব শিষ্টা কদর যাদি। আমি আশা কমর, িিগদণর শসবক 

হসোর শয প্রমতো মিদে আিিারা িাকুরীদত প্রদবশ কদরদেি তার যোযে বাস্তবােদি সদিষ্ট হদবি। সব িকাদলর সব িদশ্রষ্ঠ 

বাঙামল, িামতর মিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমিবুর রহিাদির শসািার বাাংলা গড়াে আত্মমিদোগ করদবি। যাদত আিাদের ভমবষ্যৎ 

প্রিন্ম সুখী, সমৃে, শামন্তপূণ ি, গণতামন্ত্রক বাাংলাদেদশ  বসবাস করদত িাদর।  

আিিাদের সকলদক অসাংখ্য ধন্যবাে।  

শখাো হাদফি।  

িে বাাংলা, িে বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ মিরিীবী শহাক।  

...  


