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মবসমিল্লামহর রাহিামির রামহি 

সহকিীবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশদির সেস্যবৃন্দ,  

উপমিি সুমধিন্ডলী,  

                        আসসালামু আলাইকুি।  

মিরােি বাাংলার ববমিত্র্যিে প্রকৃমির এ্ িদিারি শ্রাবণ মেদি পমবত্র্ িাদহ রির্াদি ঐমিহযবাহী বাাংলাদেশ 

এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশি এ্র বামষ িক সমেলদি উপমিি সকলদক আিার আন্তমরক ভেদভছা া র্ািামছা । 

এ্দসামসদেশদির সকল সেস্যদক অমভিন্দি র্ািামছা ।  

সরকাদরর মসদ্ধান্ত বাস্তবােদি প্রশাসদির শকন্দ্রমবন্দু এ্বাং তৃণমূল পর্ িাে পর্ িন্ত এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িদসর প্রমিটি সেস্য 

সরাসমর সম্পৃক্ত থ কাদকি। আপিারা র্িগদণর কাদস সরকাদরর শসবা শপ েদস শেোর োমেব প পালি কদরি। শেশ জ র্িগদণর আক ি-

সািামর্ক উন্নেদি সরকাদরর কি িসূিী বাস্তবােদি সরকারদক প্রমিমিমধব প কদরি। িাই আপিাদের সিিা, মিষ্ঠা জ কি িিৎপরিার 

জপর সরকাদরর সাফল্য অদিকাাংদশ মিভ ির কদর।   

িহাি স্বাধীিিা যুদদ্ধ সরাসমর অাংশগ্রহণ কদর এ্ই সামভ িদসর অদিক সেস্য শহীে হদেদসি। আমি িাঁদেরদক শ্রদ্ধার সাদক 

স্মরণ করমস।  

সুমধিন্ডলী,  

সব িকাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙামল, র্ামির মপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমর্বুর রহিাি স্বাধীিিার পর পরই আপিাদেরদক সাদক মিদে 

যুদ্ধমবধ্বস্ত বাাংলাদেশ পুিগ িঠদি আত্মমিদোগ কদরি। িখি রাষ্ট্রীে শকাষাগাদর শকাি অক ি মসল িা। খাদ্যগুোিগুদলা মসল খামল। মশল্প-

কারখািা বন্ধ মসল। শর্াগাদর্াগ ব্যবিা মসল সম্পূণ ি মবপর্ িস্ত। র্ামির প্রমি গভীর িিব পদবাদধর কারদণই র্ামির মপিা শেশদক 

ধ্বাংসস্তুপ শকদক র্ামগদে তুলদি শপদরমসদলি। মিমি বন্ধ কল-কারখািাগুদলা িালু করার পাশাপামশ কৃমষ উন্নেদি সব িশমক্ত থ মিদোগ 

কদরি। এ্র ফদল ১৯৭২-৭৩ অক িবসর শকদক ভেরু হজো প্রকি পঞ্চবামষ িক পমরকল্পিা শিোদে গদে ৬ েশমিক ১ শিাাংশ প্রবৃমদ্ধ 

অমর্িি হে। এ্র পর বিিিাি সরকাদরর শিোদে আবার ৬ েশমিক ৪ শিাাংশ প্রবৃমদ্ধ অমর্িি হদেদস।  

িাঝখাদির সািমরক বস্বরািার সরকার জ মবএ্িমপ-র্ািাি শর্াট শেশদক এ্মগদে শিোর পমরবদিি মিদর্দের উন্নমি 

মিমিি কদরদস। মুমক্ত থযুদদ্ধর শিিিাদক ভূলুমিি কদরদস। সাংমবধািদক ক্ষি-মবক্ষি কদরদস। অসাম্প্রোমেক বাাংলাদেদশ র্ঙ্গীবাে 

বিরী কদরদস। সাম্প্রোমেকিার মবষবাষ্প সমেদেদস।     

সুমধবৃন্দ,  

আিরা ২০০৯ সাদল র্খি সরকাদর আমস িখি শেদশ মবদ্যযদির র্ন্য হাহাকার মসল। মর্মিসপদত্র্র োি মসল সাধারণ 

িানুদষর িাগাদলর বামহদর। জোসা রির্াি িাদসজ পামি মেদি পারদিা িা। বাসা-বােীদি গ্যাস কাকদিা িা। মশল্প উদদ্যাক্ত থা জ 

ব্যবসােীরা উৎপােি জ বামণর্য গুটিদে বদস মসল। কৃষক মসল মেদশহারা। কারণ সাদরর উচ্চমূল্য। ভাল বীদর্র অভাব। শসদির পামি 

শিই। আক ি-সািামর্ক প্রমিটি শক্ষদত্র্ িরি অমিরিা মবরার্ করমসল।  

আিরা সরকাদর এ্দসই সাদরর োি কমিদেমস। শসদির পামির ব্যবিা কদরমস। উদদ্যাক্ত থাদের মবমিদোদগ মফমরদে এ্দিমস। 

মর্মিসপদত্র্র োি কমিদেমস। দ্রুি মবদ্যযৎ উৎপােদির ব্যবিা মিদেমস। গ্যাস উৎপােি বাোদিার উদদ্যাগ মিদেমস। ভতুিমকর অক ি 



সরাসমর কৃষদকর হাদি শপ েদস শেোর লদক্ষয ১০ টাকাে ব্যাাংক এ্কাউন্ট শখালার সুদর্াগ কদরমস। িাদেরদক কাড ি শেো হদেদস। 

ফদল র্িসাংখ্যা বৃমদ্ধ সদেজ শেশ এ্খি খাদদ্য প্রাে স্বোংসম্পূণ ি।  

শেশী-মবদেশী মবমিদোগ শবদেদস। ২০১২ সাদল শেদশর ইমিহাদস সদব িাচ্চ ১ েশমিক ৩ মবমলেি ডলার মবমিদোগ এ্দসদস। 

ব্যাপক কি িসাংিাি হদেদস। র্িগদণর আে-শরার্গার শবদেদস। রপ্তামি আে শবদেদস। শরমিদটন্স সাদে ১৪ মবমলেি ডলাদর উন্নীি 

হদেদস। িাকামপছু আে ৬৩০ ডলার শকদক ৯৫০ ডলাদর উন্নীি হদেদস। সািমিক অক িিীমির প্রমিটি সূিক ইমিবািক ধারাে এ্গুদছা ।  

আিরা সািামর্ক মিরাপত্তা শবিিী শর্ারোর কদরমস। প্রকৃি ভািাদভাগীর হাদি ভািা শপ েসা মিমিি কদরমস। োমরদ্র্য দ্রুি 

হ্রাস শপদেদস। ২০০৫ সাদলর ৪০ শিাাংশ শকদক ২৬ শিাাংদশ শিদি এ্দসদস। এ্িমডমর্'র অমধকাাংশ লক্ষযই আিরা অর্িি কদরমস। 

মডমর্টাল বাাংলাদেশ প্রমিষ্ঠার লদক্ষয গ্রাি পর্ িন্ত িথ্যপ্রযুমক্ত থ জ ইন্টারদিট শসবা শপ েদস মেদেমস।  

শেদশর এ্ অগ্রর্াত্র্া অব্যাহি রাখদি সরকারী কি িকিিা-কি িিারীদের অগ্রণী ভূমিকা পালি করদি হদব। গণিন্ত্র জ 

মুমক্ত থযুদদ্ধর আেদশ ির মবরুদদ্ধ শর্ শকাি ষের্ন্ত্র শিাকাদবলাে িৎপর কাকদি হদব। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােদি আপিাদেরদক আরজ 

উদদ্যাগী হদি হদব।  

িতুি প্রর্দের প্রশাসমিক কি িকিিাগণদক মুমক্ত থযুদদ্ধর শগ রদবাজ্জ্বল ইমিহাস জ ঐমিহয ধারণ কদর র্িদসবাে িদিামিদবশ 

করার আহ্বাি র্ািামছা । শেদশর সাধারণ িানুদষর মুদখ হামস শফাটাদিা, িাদের শোরদগাোে সরকামর শসবা দ্রুি জ সদব িাচ্চ েক্ষিার 

সাদক শপ েদস শেজোই আপিাদের মূল কার্। িা অর্িদি মিদবমেিপ্রাণ হদে আপিারা কার্ কদর র্াদবি। ভমবষ্যদির বাাংলাদেশদক 

বঙ্গবন্ধুর শসািার বাাংলা মহদসদব গদে তুলদি সদব িাদিাভাদব সহােিা করদবি - এ্ প্রিযাশা কমর।  

আিরা ২০২১ সাদলর িদে ক্ষুধামুক্ত থ, োমরদ্র্যমুক্ত থ, সমৃদ্ধ, শামন্তপূণ ি বাাংলাদেশ গেদবা। র্ামির মপিার স্বদের শসািার 

বাাংলা প্রমিষ্ঠা করদবা। শসই অর্িি মিদে আিরা স্বাধীিিার সুবণ ি র্েন্তী পালি করদবা।  

আিাদের এ্ মবশাল কি ির্দে বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্যাদসামসদেশদির প্রমিটি সেস্যদক িযাদগর িদিাভাব 

মিদে কার্ করার আহ্বাি র্ািাই। আপিাদের সবার িঙ্গল কািিা কমর।  

শখাো হাদফর্।  

র্েবাাংলা, র্ে বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ মিরর্ীবী শহাক।  

 


