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লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম 

 

সহকমীবৃন্দ, 

পিকপ্রাপ্তগণ,  

উপলিত সুলধম িী। 

আসসািামু আিাইকুম। 

জাতীয় পাবলিক সালভ িস লিবস ও জনপ্রশাসন পিক-২০১৭ প্রিান অনুষ্ঠানন আপনানির সবাইনক শুনভচ্ছা 

জানালচ্ছ।  

আলম স্মরণ করলি সব িকানির সব িনশ্রষ্ঠ বাঙালি, জালতর লপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলজবুর রহমাননক -যাঁর শনতৃনে 

আমরা শপনয়লি স্বাধীন-স্বাব িনভৌম বাাংিানিশ। স্মরণ করলি জাতীয় চার শনতাসহ মুলিযুনের ৩০ িাখ শলহি এবাং ২ ি  

লনয িালতত মা-শবাননক। যাঁনির রি এবাং সম্ভ্রনমর লবলনমনয় আমরা অজিন কনরলি মহান স্বাধীনতা।  

জালতসাংনের সাধারণ পলরষনির লসো  অনুযায়ী ২০০৩ সাি শেনক প্রলত বিনরর ২৩-এ জুন লবশ্বব্যাপী ‘পাবলিক 

সালভ িস শে’ পালিত হনয় আসনি। সরকালর কম িচারীনির ভানিা কানজর স্বীকৃলত ও প্রনণািনা প্রিাননর জন্য আমরা 

‘জনপ্রশাসন পিক নীলতমািা, ২০১৫’ প্রণয়ন কনরলি।  

২০১৬ সানির ২৩-এ জুিাই প্রেমবানরর মত ‘জনপ্রশাসন পিক’ প্রিান করা হয়। জনপ্রশাসন পিক প্রিান করায় 

জনপ্রশাসননর কম িচারীনির মনে ব্যাপক উাসাহ উদীপীপনার ষ্লহ হনয়নি। এ কারনণই বাাংিানিনশ ২৩-এ জুিাই শক 

‘জাতীয় পাবলিক সালভ িস লিবস’ লহসানব শোষণা করা হনয়নি। 

লসলভি সালভ িনসর উনদীপশ্য জননসবা। এ সালভ িনসর সিস্যগণ প্রলতনযালগতামূিক পরীক্ষার মােনম শমধার লভলিনত 

লননয়াগ পান। পয িায়ক্রনম তাঁনির যুনগাপনযাগী প্রলশক্ষণ প্রিান কনর জননসবায় অলধকতর ভূলমকা পািন করার জন্য শযাগ্য কনর 

গনে শতািা হয়। লসলভি সালভ িনসর সিস্যনির শিশ-লবনিনশ প্রলশক্ষণ গ্রহণ এবাং িব্ধ জ্ঞান শিনশর কানজ প্রনয়ানগর প্রলত যনেহ 

গুরুে আনরাপ করা হনচ্ছ।  

লসলভি সালভ িনসর সিস্যনির মনে উচ্চতর লেলগ্র অজিননর প্রবণতাও লিন লিন বৃলে পানচ্ছ। আমরা শিশ-লবনিনশ এই 

সুনযাগ ষ্লহ কনর লিলচ্ছ। তনব শখয়াি রাখনবন, এ লেলগ্র শযন ব্যলিগত অজিননর মনে সীমাবে না োনক। অলজিত জ্ঞান এবাং 

অলভজ্ঞতা কীভানব শিনশর উন্নয়ন কানজ লননয়ালজত করা যায়, শস লবষনয়ও গুরুে প্রিান করনত হনব।  

প্রলশক্ষণ এবাং পোনশানার সনঙ্গ সামঞ্জস্য শরনখ কাজ বণ্টন করনি ভানিা ফিাফি পাওয়া শযনত পানর। কম িকতিানির 

পিায়ননর সময় এ লবষয়গুনিা লবনবচনায় রাখনত হনব।  

লপ্রয় সুধী, 

বঙ্গবন্ধুর শনতৃনে ২৩-বিনরর লনরন্তর আনন্দািন-সাংগ্রাম আর ৯-মানসর রিক্ষয়ী যুনের মােনম আমরা স্বাধীনতা 

অজিন কনরলি। জালতর লপতা স্বাধীনতার োক না লিনি আজও হয়ত আমানির পরাধীনতার গ্লালন বহন করনত হত।  

স্বাধীনতার পর শেনকই বাাংিানিশনক নানামুখী সঙ্কট শমাকালবিা করনত হনয়নি। শিলশ-লবনিলশ ষেযন্ত্র, অপশাসন ও 

দুঃশাসন, িীে ি সময় ধনর গণতন্ত্রহীনতা, িালরদ্র্য, লনরক্ষরতা, সন্ত্রাস, প্রাকৃলতক দনয িাগ ইতযালি বাাংিানিনশর অগ্রযাত্রানক ব্যাহত 

কনরনি। এ সকি প্রলতকূিতা শমাকালবিা কনর বাাংিানিশ আজ লনম্ন-মেম আনয়র শিনশ উন্নীত হনয়নি। 

গত এক িশনক িালরদ্র্য-হ্রাস এবাং সামালজক উন্নয়নন বাাংিানিশ উনল্লখনযাগ্য সাফল্য অজিন কনরনি। শিনশ আজ মঙ্গা 

বা খাদ্যাভাব শনই। অে িনীলতর গুরুেপূণ ি সূচনক বাাংিানিনশর সাফল্য অভাবনীয়। মাোলপছু আয় শবনে িাঁলেনয়নি ১ হাজার ৬০২ 



 

মালকিন েিার। ২০০৫-০৬ অে িবির যা লিি ৫৪৩ মালকিন েিার। িালরনদ্র্যর হার ২০০৫-০৬ সানির ৪১.৫ শতাাংশ শেনক কনম 

২২ শতাাংশ হনয়নি। গে আয়ু ২০০৬ সানির ৬৫.৪ বির হনত শবনে বতিমানন ৭২ বিনর উন্নীত হনয়নি। পাশাপালশ প্রােলমক ও 

মােলমক লশক্ষার হার বৃলে, নারীর ক্ষমতায়ন, স্যালননটশন ব্যবিার উন্নয়ন, মাতৃমৃত্যয ও লশশুমৃত্যযর হার হ্রাস, জনসাংখ্যা বৃলের 

হার হ্রাসসহ অন্যান্য আে ি-সামালজক সূচনক আমানির অবিান আরও ষ্দৃঢ় হনয়নি। 

বতিমান সরকার প্রজাতনন্ত্র কম িরত সকি শশ্রলণর গণকম িচারীর অবসর গ্রহনণর বয়স ৫৭ বির শেনক ৫৯ বির পয িন্ত বৃলে 

কনরনি। মুলিনযাো গণকম িচারীনির অবসর গ্রহনণর বয়স বৃলে কনর ৬০ বির করা হনয়নি।  

আমরা িালয়ে গ্রহনণর পর শেনক লনয়লমতভানব শমধা, শযাগ্যতা, িক্ষতা ও অলভজ্ঞতার মূল্যায়ন কনর সরকালর 

কম িচালরনির পনিান্নলত প্রিান করলি। এ িাো সরকালর কম িচারীনির শবতন-ভাতা ২০১৫ সানির শপ-শেনি ১২২ শতাাংশ পয িন্ত 

বৃলে করা হনয়নি। গত ২০১৫-১৬ অে িবির শেনক বাাংিা নববষ ি ভাতা প্রিান করা হনচ্ছ।  

আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন িক্ষযমাত্রায় বাস্তবায়নন ব্যাপক সাফল্য অজিন কনরলি। আমানির সামনন এখন ২০৩০ সানির 

মনে শটকসই উন্নয়ন িক্ষযমাত্রা (এসলেলজ) অজিননর চযানিঞ্জ। ইনতামনে ৭ম পঞ্চবালষ িক পলরকল্পনায় এসলেলজ’র িক্ষযমাত্রার 

লভলিনত মন্ত্রণািয়/লবভাগলভলিক কায িক্রম গ্রহণ করা হনয়নি। 

একটা সময় লিি সরকালর চাকুলর মানন  টিন কাজ সম্পন্ন করা। আমরা শস সাংস্কৃলত শেনক শবলরনয় এনসলি। 

আমরা এখন সরকালর পয িানয় উদ্ভাবন শলিনক কানজ িাগালচ্ছ।  

প্রধানমন্ত্রীর কায িািনয় ২০১২ সাি শেনক গভনন িন্স ইননানভশন ইউলনট নানম একটি আিািা শাখা শখািা হনয়নি। 

এই ইউলননটর প্রধান উনদীপশ্য হনচ্ছ নত্যন নত্যন উপায় উদ্ভাবন কনর সরকালর শসবা প্রিান পেলত সহজ করা। পাশাপালশ 

সরকালর কানজর জবাবলিলহতা এবাং স্বচ্ছতা লনলিত করা।  

আপনানির মনন রাখনত হনব লবশ্বায়ন এবাং প্রযুলিগত উাকনষ ির ফনি একলিনক মানুনষর আচরণ এবাং  লচনত 

শযমন পলরবতিন এনসনি, শতমলন মানুনষর অে িননলতক, সামালজক, রাজননলতক লচ  ভাবনাসহ সবলকছু বিনি শগনি।  

গভনন িন্স ইননানভশন ইউলনট এ পয ি  ১৩১টি লবলভন্ন ধরনণর উদ্ভাবন প্র  ব বা বায়ননর জন্য সাং  হ মন্ত্রণািয় 

এবাং লবভানগ পাঠিনয়নি। এগুনিার মনে ৬৮টি প্র  ব বা বায়ন করা হনয়নি এবাং ৬৩টি প্র  ব বা বায়নাধীন আনি। 

এগুনিা লকন্তু আপনানিরই উদ্ভালবত ধারণা। 

আমরা িািলফতার শিৌরানতযর অবসান েটিনয় শসবাসমূহনক মানুনষর শিারনগাোয় শপৌৌঁনি লিনত চাই। এর অাংশ 

লহনসনবই ইউলনয়ন লেলজটাি শসন্টার, কমুউলনটি লিলনক, শমাবাইি ব্যালঙ্কাং ইতযালি শসবা চালু করা হনয়নি।  

সারানিনশ ৫ হাজার ২৭৫টি লেলজটাি শসন্টার িাপন করা হনয়নি। এ সকি শসন্টানর ১১৬ ধরনণর সরকালর-

শবসরকালর শসবা প্রিান করা হনয় োনক। কৃলষ কাে ি ও শফয়ার পাইস কানে ির মােনম কৃলষ পণ্য এবাং খাদ্যপনণ্যর ন্যায্যমুল্য 

লনলিত করা হনয়নি। শমাবাইনির মােনম স্বািযনসবা ও োিালর পরামশ ি প্রিান করা হনচ্ছ। এসএমএনসর মােনম 

লবশ্বলবদ্যািনয় ভলতি শেনক শুরু কনর সকি পাবলিক পরীক্ষার ফি প্রকাশ, কৃলষ তথ্য শপ্ররণ, ব্যাাংক অযাকাউন্ট শখািা, লবনিশ 

শেনক প্রবাসীনির অে ি শপ্ররণসহ অসাংখ্য সুনযাগ-সুলবধা দ্রুততম সমনয় জনগনণর শিারনগাোয় শপৌৌঁনি শিওয়ার কাজ শুরু হনয় 

শগনি।  

সকি মন্ত্রণািনয় লেলজটাি নলে নম্বর ও ই-ফাইলিাং চালু করা হনয়নি। জনগনণর অলধকার রক্ষানে ি সকি িপ্তনর লিতীয় 

প্রজনের লসটিনজন চাট িার প্রবতিন করা হনয়নি। এর আওতায় মাঠ পয িানয়র অলফসসমূনহ শহল্প শেে িাপন করা হনয়নি। প্রনতযক 

মন্ত্রণািয় মলন্ত্রপলরষি লবভানগর সনঙ্গ বালষ িক কম িসম্পািন চুলি স্বাক্ষর করনি। শস চুলিনত শকান শকান লবষনয় আগামী বির ঐ 

মন্ত্রণািয় কাজ করনব তার লববরণ োনক এবাং কায িক্রমগুনিা বির শশনষ মূল্যয়ন হনব। 

লপ্রয় কম িকতিাবৃন্দ, 

আপনারা শসৌভাগ্যবান। শসৌভাগ্যবান এ কারনণ শয আপনারা একলিনক জীলবকা লনব িানহর লনলিত ঠিকানা 

শপনয়নিন, অন্যলিনক মানুনষর কল্যাণ সাধননর লবরি সুনযাগ শপনয়নিন। এ সুনযাগ সকনির হয় না। তাহনি শকন এই 

সুনযাগনক নহ করনবন? ব্যলি-স্বানে ির কানি শযন জাতীয় স্বাে ি পরাভূত না হয়।  



 

সুশাসননর মােনম উন্নয়ননক েরালিত করাই আমানির সরকানরর িক্ষয। এ িনক্ষয আমরা কাজ কনর যালচ্ছ। লবচার 

লবভানগর পৃেকীকরণ ও স্বাধীনতা লনলিত করা হনয়নি। দনীলত িমন কলমশননক শলিশািী করা হনয়নি। দনীলত কনর শকউ পার 

পানব না। 

জালতর লপতা বাঙালি জালতনক শসানার বাাংিানিনশর স্বপ্ন শিলখনয়লিনিন। আমরা ২০২১ সানির মনে শিশনক মেম 

আনয়র এবাং ২০৪১ সানির মনে উন্নত ও সুখী-সমৃে বাাংিানিশ গোর স্বপ্ন শিখলি। এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করনত হনি আমানির 

সকিনক লনরিস পলরশ্রম করনত হনব।  

শয সব কম িচালর এ বির জনপ্রশাসন পিক শপনিন তাঁনির আন্তলরক অলভনন্দন জানালচ্ছ। আলম আশা কলর, ভলবষ্যনত এ 

প্রয়াস অব্যাহত োকনব। 

সবাইনক ধন্যবাি। 

শখািা হানফজ। 

জয় বাাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংিানিশ লচরজীবী শহাক। 

... 


