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আসসালামু আলাইকুম।
সাফদের সদঙ্গ ৬ মাস লম ােী ৬৩িম বুশন াশে প্রশশক্ষণ লকাস ৃ সমাপ্তকারী প্রিািদন্ত্রর নবীন কমৃকিৃাগণদক আশম
আন্তশরক অশভনন্দন িানাই। লকাস ৃটির সফল আদ ািদনর িন্য বাাংলাদেশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকন্দ্রসহ ৬টি প্রশশক্ষণ
প্রশিষ্ঠাদনর সাংশিষ্ট সকলদক ধন্যবাে িানাশি।
অশিঝরা মার্ ৃ আমাদের শপ্র স্বাধীনিার মাস। আশম গভীর শ্রদ্ধার সাদর্থ স্মরণ করশি, সব ৃকাদলর সব ৃদশ্রষ্ঠ বাঙাশল,
িাশির শপিা বঙ্গবন্ধু লশখ মুশিবুর রহমানদক, যাঁর অশবসাংবাশেি লনর্তদে আমরা অিৃন কদরশি মহান স্বাধীনিা। স্মরণ করশি
িািী র্ারদনিা, মহান মুশিযুদদ্ধর ৩০ লাখ শহীে ও ২ লাখ শনয ৃাশিি মা-লবানদক।
শপ্র প্রশশক্ষণার্থীবৃন্দ,
িাশির শপিার লনর্তদে েীর্ ৃ ২৩ বিদরর রািননশিক সাংগ্রাম ও ৯ মাদসর সশস্ত্র মুশিযুদদ্ধর মাধ্যদম ১৯৭১ সাদল
আমরা চূড়ান্ত শবি অিৃন কশর। লাদখা শহীদের রদির শবশনমদ অশিৃি স্বাধীন বাাংলাদেদশর আপনারা কমৃকিৃা। একবার
ভাবুনদিা, লেশ যশে স্বাধীন না হি, িাহদল ক’িন আিদক আপনারা শসশভল সাশভৃদস প্রদবশ করদি পারদিন?
পাশকস্তাশন আমদল লবসামশরক-সামশরক র্াকুশরদি ববষম্য শিল ভ াবহ। লকন্দ্রী সশর্বালদ র শসশন র লগদিদেড
পদে পশিম পাশকস্তাদনর শিল ৬৯২ িন। আর বাঙাশল শিল মাত্র ৪২ িন। বাঙাশলদের লকউই সশর্ব শিদলন না। সদব ৃাচ্চ পয ৃাদ
বাঙাশল কমৃকিৃা শিদলন যুগ্ম সশর্ব। িাও সাংখ্যা মাত্র ৮ িন।
স্বাধীনিার অন্যিম লক্ষয শিল এদেদশর মানুদষর অর্থ ৃননশিক মুশি। এ লক্ষয অিৃদন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনিার পর
ৃ হাি লেন। শিশন প্রশাসশনক সাংস্কাদরর মাধ্যদম একটি স্বাধীন লেশ ও সমাদির উপদযাগী
যুদ্ধশবধ্বস্ত বাাংলাদেদশর পুনগঠদন
শসশভল সাশভৃস গঠদনর সাংকল্প ব্যি কদরন। সরকাশর কমৃর্াশরগদণর উদেদে প্রেত্ত এক ভাষদণ শিশন বদলন, ‘‘আপশন র্াকশর
কদরন, আপনার মাইনা লে ঐ গরীব কৃষক, আপনার মাইনা লে ঐ গরীব শ্রশমক, আপনার সাংসার র্দল ঐ োকা , আশম
গাশড় র্শড় ঐ োকা ... ওদের সোন কদর কর্থা বদলন, ওদের ইজ্জি কদর কর্থা বদলন, ওরাই মাশলক।’’ িাই একটি লসবামুখী
ও েক্ষ শসশভল সাশভৃস প্রশিষ্ঠার িন্য শিশন Administrative Services Re-organization Committee গঠন
কদরন।
িনগদণর লোরদগাড়া সরকাশর লসবা লপ ৌঁদি লেও ার লদক্ষয িাশির শপিা সকল মহকুমাদক লিলা উন্নীি কদর
প্রদিযক লিলার িন্য লিলা গভন ৃর শনযুি কদরন। গভন ৃরগণ যাদি অশধকির েক্ষিার সাদর্থ োশ ে পালন করদি পাদরন, লস
লদক্ষয িাঁদের িন্য প্রশশক্ষদণর ব্যবিা কদরন।
শকন্তু ’৭৫ এর ১৫ই আগস্ট সপশরবাদর িাশির শপিাদক শনমৃমভাদব হিযা করা হদল লর্থদম যা বাাংলাদেদশর
উন্ন দনর র্াকা। শুরু হ লুেপাে আর সন্ত্রাদসর রািে।
সুশধবৃন্দ,
বাাংলাদেশ আও ামী লীগ েীর্ ৃ ২১ বির পর, ১৯৯৬ সাদল সরকার পশরর্ালনার োশ ে গ্রহণ কদর লেদশর উন্ন দন
মদনাশনদবশ কদর। শসশভল সাশভৃদসর েক্ষিা উন্ন দনর লদক্ষয আমরা Public Administration Reform

Commission (PARC) গঠন কশর। কশমশদনর শকছু শকছু সুপাশরশ আমরা ইদিামদধ্য বাস্তবা ন কদরশি। সমদ র
প্রদ ািদন Privatization Commission এবাং Board of Investment একীভূি করা হদ দি। এিাড়া উপদিলা
পদ্ধশি পুনঃপ্রবিৃন এবাং উপদিলা শনব ৃার্ন সম্পন্ন করা হদ দি। ইশিহাদস প্রর্থমবাদরর মদিা লিলা পশরষদের শনব ৃার্ন
সফলভাদব সম্পন্ন করা হদ দি।
প্রশাসদনর প্রশিটি স্তদর আি শডশিোল বাাংলাদেদশর লিাঁ া। প্রধানমন্ত্রীর কায ৃাল সহ ২০টি মন্ত্রণাল , ৪টি অশধেপ্তর,
৬৪টি লিলা প্রশাসদকর কায ৃাল ও ৭টি শবভাগী কশমশনাদরর অশফদস আমরা ইদলক্ট্রশনক ফাইশলাং শসদস্টম র্ালু কদরশি। ২৫
হািাদররও লবশশ ওদ বসাইে শনদ শবদের সব ৃবৃহৎ ওদ ব লপাে ৃাল ‘িািী িথ্য বািা ন’ বাস্তবা দন আপনারা ভূশমকা
লরদখদিন। সরকাশর কমৃর্াশরদের েক্ষিা ও উদ্বাবনী কাদির স্বীকৃশি প্রোদনর িন্য আমরা ‘িনপ্রশাসন পেক’ প্রোন করশি।
যর্থাসমদ আপনাদের পদোন্নশির ব্যবিা আমরা কদর শেদ শি।
আমরা সরকাশর কমৃকিৃা-কমৃর্াশরদের লবিন ১২৩ ভাগ পয ৃন্ত বাশড়দ শি। আমাদের সরকার বাাংলা নববষ ৃ উৎসব
ভািা র্ালু কদরদি। লবিন-ভািার শনরীদখ সরকাশর র্াকুশর এখন অদনক আকষ ৃণী হদ দি। লমধাবী লিদলদমদ রা এশেদক
আকৃষ্ট হদিন। আমরা িনপ্রশাসন মন্ত্রণাল লর্থদক উচ্চশশক্ষার সুদযাগ কদর শেদ শি। লমধাবী সেস্যদের শবদেদশ উচ্চির
শশক্ষার সুদযাগোদনর উদেদে প্রবশিৃি হদ দি বঙ্গবন্ধু স্কলারশশপ।
প্রশশক্ষণ প্রশিষ্ঠানসমূদহর সক্ষমিা বৃশদ্ধদকও আমরা গুরুে প্রোন করশি। বিৃমাদন ‘লভ ি অবকাঠাদমা পুনশনমৃাণ ও
আনুষশঙ্গক সুশবধা সম্প্রসারদণর মাধ্যদম শবশপএটিশস’র সক্ষমিা বৃশদ্ধকরণ’ শীষ ৃক ৮৪৮ লকাটি োকার প্রকল্প প্রস্তাব সরকাদরর
শবদবর্নাধীন রদ দি।
শপ্র প্রশশক্ষণার্থীবৃন্দ,
আপনারা মহান মুশিযুদদ্ধর লর্িনা উজ্জীশবি বাাংলাদেশ শসশভল সাশভৃদসর গশব ৃি উত্তরাশধকারী। িািী উন্ন দনর
মহান কমৃযদের অগ্রদসনানী। আপনাদের শনষ্ঠা ও েক্ষিার উপর সরকাদরর উন্ন ন কমৃকাদন্ডর লক্ষযমাত্রা অিৃন বুললাাংদশ
শনভৃরশীল। দ্রুি পশরবিৃনশীল ও িীব্র প্রশিদযাশগিাম ললাবাল শভদলদি যুদগর র্াশহোর সদঙ্গ সঙ্গশিপূণ ৃ প্রশশক্ষণ শসশভল
সাশভৃদসর েক্ষিা বৃশদ্ধর অন্যিম পূব ৃশিৃ।
প্রকৃিপদক্ষ িনগণদক লসবা প্রোদন পারেশশৃিাই একিন সরকাশর কমৃর্াশরর েক্ষিা ও লযাগ্যিার মাপকাঠি। ধমৃ,
শলঙ্গ, ধনী-েশরদ্র লভোদভে না কদর সকল নাগশরকদক সমভাদব লসবা প্রোদনর মানশসকিা লালন করদি হদব। একর্থা
কখনওই ভুদল লগদল র্লদব না লয, িনগণদক িাঁদের প্রাপ্য লসবা প্রোন লকান করুণা ন বরাং পশবত্র সাাংশবধাশনক োশ ে।
বাাংলাদেদশর সাংশবধাদনর ২১ অনুদিে অনুযা ী সরকাশর কমৃর্াশরগণ সাব ৃক্ষশণকভাদব িনগণদক লসবা প্রোদন বাধ্য।
আশম আশা কশর, আপনারা এ সাাংশবধাশনক ো বদ্ধিার প্রশি শবেস্ত লর্থদক িনগদণর লসবা আত্মশনদ াগ করদবন।
সুশধমন্ডলী,
স্বাধীন রাষ্ট্র শহদসদব বাাংলাদেশ র্ার েশদকর লবশশ সম অশিক্রম কদরদি। আও ামী লীগ সরকার িাশির শপিার
ক্ষুধা-োশরদ্রযমুি ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বদের ‘লসানার বাাংলা’ গদড় লিালার লদক্ষয শনরন্তর কাি কদর যাদি।
আমাদের সরকার োশ ে গ্রহদণর পর লর্থদক প্রশি বির বাদিদের পশরমাণ বৃশদ্ধ করদি। আিদক শবদ্যযৎ উৎপােন
সক্ষমিা ১৫ হািার ৭২৬ লমগাও াদে উন্নীি হদ দি। মার্থাশপছু আ ১ হািার ৪৬৬ মাশকৃন ডলার। ববদেশশক মুদ্রার শরিাভৃ
৩২ শবশল ন ডলার অশিক্রম কদরদি। গি ৮ বিদর ৫ লকাটির লবশশ মানুষ শনম্নশবত্ত লর্থদক মধ্যশবদত্ত উদঠ এদসদি। গভীর
সমুদ্রবন্দর, পারমাণশবক শবদ্যযৎ লকন্দ্র, ক লাশভশত্তক শবদ্যযৎ প্রকল্প, লমদরাদরল, আন্তঃদেশী লরল প্রকল্প এবাং এলএনশি
োশমৃনাল শনমৃাদণর উদযাগ লনও া হদ দি। বঙ্গবন্ধু স্যাদেলাইে ও কণ ৃফুশল নেীর িলদেদশ লেদশর প্রর্থম োদনল শনমৃাদণর
কাি র্লদি। শনিস্ব অর্থ ৃা দন পদ্মাদসতু শনমৃাণ করা হদি।
বাাংলাদেশ ইদিামদধ্য স্বদল্পান্নি লেশ লর্থদক শনম্ন-মধ্য আদ র লেদশ উন্নীি হদ দি। আর্থ ৃ-সামাশিক উন্ন দন
বাাংলাদেশ এখন শবদে ‘লরাল মদডল’। স্বাধীনিার সুবণ ৃ ি ন্তী লদি বাাংলাদেশদক একটি মধ্যম আদ র লেদশ পশরণি করার
লদক্ষয শনরবশিন্ন কমৃপ্র াসও র্লদি। ২০২১ সাদলর আদগই আমরা বাাংলাদেশদক মধ্যম আদ র এবাং ২০৪১ সাদলর মদধ্য
উন্নি-সমৃদ্ধ লেদশ পশরণি করব, ইনশাআল্লাহ।
শপ্র প্রশশক্ষণার্থীবৃন্দ,
আমার শবোস, ৬ মাস লম ােী প্রশশক্ষদণর মাধ্যদম শবশভন্ন শবষ শভশত্তক িাশিক ও ব্যবহাশরক োদনর যর্থাযর্থ

প্রদ াগ এবাং িনদসবার মদনাভাব িািী উন্ন দন কাশিি ভূশমকা পালদন আপনাদের সহা িা করদব। আমার শনদে ৃশনা
সম্প্রশি প্রবশিৃি ২ মাস লম ােী মাঠ সাংযুশি কায ৃক্রম অশিৃি িাশিক োনদক বাস্তবিার শনশরদখ আরও শাশণি করদি
প্রশশক্ষণার্থীগণদক সহা িা করদব বদল আশম মদন কশর।
আশম আশা কশর, কমৃিীবদনর বৃহত্তর পশরসদর শফদর শগদ আপনারা প্রশশক্ষদণর মাধ্যদম অশিৃি োন এবাং েক্ষিার
যর্থাযর্থ প্রদ াগ করদবন। িনদসবা ও লেশদপ্রমমূলক মদনাভাব, সদব ৃাপশর মুশিযুদদ্ধর সুমহান লর্িনাদক লালন ও সমুন্নি
রাখদি আপনারা প্র াসী হদবন।
মহান মুশিযুদ্ধ এবাং শত্রশ লাখ শহীদের আত্মোদনর উপর স্বাধীন বাাংলাদেশ প্রশিশষ্ঠি। এ সিযদক সব সম হৃেদ
ধারণ এবাং কমৃদক্ষদত্র িার প্রশিফলন র্োদি হদব। আপনাদের যাবিী কমৃকান্ডর প্রধান অনুদপ্ররণা হদব মুশিযুদদ্ধর লর্িনা।
আশম আপনাদের কমৃিীবদনর সাশব ৃক সাফে কামনা কশর।
সবাইদক আবারও ধন্যবাে িাশনদ আমার বিব্য এখাদনই লশষ করশি।
লখাো হাদফি।
ি বাাংলা, ি বঙ্গবন্ধু
বাাংলাদেশ শর্রিীবী লহাক।
...

