
ন্যাশনাল সার্ভ িস কর্ িসূর্ি উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী  

শশখ হার্সনা  

কুর্িগ্রার্, শর্নবার, ২২ ফাল্গুন ১৪১৬, ০৬ র্াি ি ২০১০  

 

র্বসর্র্ল্লার্হর রাহর্ার্নর রার্হর্  

সম্মার্নত সভাপর্ত,  

সহকর্ীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

র্ান্যবর কূটনীর্তকবর্ ি,  

ন্যাশনাল সার্ভ িস কর্ িসূর্িদ্ত অন্তর্ভ িক্ত শবকার যুব ও যুবর্র্হলার্ণ,  

ভাই ও শবাদ্নরা আর্ার,  

আসসালামু আলাইকুর্।  

আর্াদ্দর র্হান স্বাধীনতার র্াস র্াি ি। ১৯৭১ সাদ্লর ২৫ র্াি ি কাদ্লারাদ্ত পার্কস্তানী হানাদার বার্হনী যখন র্নরস্ত্র 

বাঙার্লর উপর ঝাঁর্পদ্য় পদ্ি তখন সব িকাদ্লর সব িদ্েষ্ঠ বাঙার্ল, জার্তর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুর্জবুর রহর্ান ২৬ র্াদ্ি ির প্রথর্ 

প্রহদ্র স্বাধীনতার শ াষণা র্দদ্য়র্িদ্লন। এই র্াি ি র্াদ্সর ১৭ তার্রখ জার্তর জনদ্কর জন্মর্দন। র্হান স্বাধীনতার এই র্াস আজ 

দী ির্দদ্নর অবদ্হর্লত কুর্িগ্রার্বাসীর জন্য র্নদ্য় এদ্সদ্ি আনদ্ন্দর বাতিা। সর্গ্র শদশবাসীর জন্যও আজ একটি খুর্শর র্দন।  

র্নব িািদ্নর আদ্র্ আর্রা আর্াদ্দর র্নব িািনী ইশদ্তহাদ্র প্রর্তটি পর্রবার শথদ্ক একজন কদ্র র্শর্িত শবকার 

যুবক/যুবর্র্হলাদ্ক কর্ িসংস্থাদ্নর শয অঙ্গীকার কদ্রর্িলার্, তার বাস্তবায়ন আজ শথদ্ক শুরু হ'ল।  

‘ন্যাশনাল সার্ভ িস' কর্ িসূর্ির আওতায় শদদ্শর প্রায় ৭ লাখ ২০ হাজার র্শর্িত শবকার যুবক ও যুবর্র্হলাদ্ক পয িায়ক্রদ্র্ 

র্বর্ভন্ন শেদ্ে প্রর্শিণ র্দদ্য় ২ বিদ্রর জন্য অস্থায়ীর্ভর্িদ্ত র্নদ্য়ার্ শদওয়া হদ্ব।   

উিদ্রর শজলা কুর্িগ্রার্ শথদ্ক আর্রা এই কর্ িসূর্ি শুরু করলার্। ইদ্তার্দ্েই জর্রদ্পর র্ােদ্র্ এই শজলার ৯টি 

উপদ্জলায় র্াের্র্ক ও তদুর্ধ্ি র্শিার্ত শযাগ্যতাসম্পন্ন প্রায় ৩২ হাজার ৫শ জনদ্ক এ কর্ িসূর্ির আওতায় আনা হদ্য়দ্ি। ১০টি 

র্নধ িার্রত র্র্েউদ্ল তাঁদ্দরদ্ক ৩ র্াস প্রর্শিণ র্দদ্য় দি কদ্র র্দ্ি শতালা হদ্ব।  

এ প্রর্শিণ কর্ িহীন যুবক/যুবর্র্হলাদ্দর শদশ র্ঠদ্নর উপদ্যার্ী কদ্র র্দ্ি তুলদ্ব। অর্জিত জ্ঞান ও দিতা এলাকার 

উন্নয়দ্ন ইর্তবািক ভূর্র্কা রাখদ্ব। তারা পর্রবাদ্রর জন্য আর্থ িক সুর্বধা এদ্ন র্দদ্ত সির্ হদ্ব। যা এ অঞ্চদ্লর সার্ার্জক 

উন্নয়দ্নর পাশাপার্শ অথ িননর্তক উন্নয়দ্ন অবদান রাখদ্ব।  

র্প্রয় কুর্িগ্রার্বাসী,  

            জার্তর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুর্জবুর রহর্াদ্নর আজীবন স্বপ্ন র্িল বাংলাদ্দশদ্ক শসানার বাংলা র্হদ্সদ্ব র্দ্ি শতালার। 

শযখাদ্ন প্রর্তটি র্ানুষ দু'শবলা শপট ভদ্র শখদ্ত পারদ্ব, প্রর্তটি শিদ্লদ্র্দ্য় শলখাপিা র্শখদ্ত পারদ্ব, র্বনা র্ির্কৎসায় কাউদ্ক 

র্রদ্ত হদ্ব না। র্কন্তু  াতদ্করা তাঁর শস স্বপ্ন বাস্তবায়দ্নর আদ্র্ই তাঁদ্ক সপর্রবাদ্র হতযা কদ্র শদদ্শর উন্নয়দ্নর িাকা স্তব্দ কদ্র 

শদয়।  

            স্বাধীনতার ৩৮ বির শপর্রদ্য় শর্দ্ি। র্কন্তু, ১৯৯৬ শথদ্ক ২০০১ সাল এবং র্ত এক বির িািা ১৯৭৫ সাদ্লর পদ্র 

উিরাঞ্চদ্লর র্ানুষ বির বির র্ঙ্গা িািা আর র্কছুই পায়র্ন।  

            র্বর্ত আওয়ার্ী সরকাদ্রর সর্য় আর্রা এ অঞ্চল শথদ্ক র্ঙ্গা র্বতার্িত কদ্রর্িলার্। র্কন্তু পরবতীদ্ত িারদলীয় শজাট 

ির্তায় আসার সাদ্থ সাদ্থ র্ঙ্গাও আবার র্ফদ্র আদ্স। এবার আর্রা উিরবঙ্গ শথদ্ক র্ঙ্গাদ্ক র্িরর্বদায় র্দদ্ত যার্ি।  

র্বর্ত আওয়ার্ী লীর্ সরকারই প্রথর্ শযার্াদ্যার্ ব্যবস্থার উন্নয়দ্ন যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু শসতু র্নর্ িাণ কদ্র এ 

অঞ্চদ্লর উন্নয়দ্নর দুয়ার খুদ্ল শদয়।  



২০০০ সাদ্লর শফব্রুয়ার্র র্াদ্স আর্র্ ধরলা শসতুর র্ভর্িপ্রস্তর স্থাপন কদ্র এর র্নর্ িান কাজ শুরু কর্র। এিািা শস সর্য় 

র্নর্ িাণ করা আরও অদ্নক শিাট-বি শসতু। আর্াদ্দর দার্য়ত্ব পালনকাদ্ল আর্িন-কার্তিক র্াদ্স এ অঞ্চদ্লর জন্য র্বদ্শষ কর্ িসূর্ি 

শযর্ন - র্ভর্জএফ, কাদ্জর, র্বর্নর্দ্য় খাদ্য কর্ িসূর্ি, শটস্ট র্রর্লফ ইতযার্দ কর্ িসূর্ি শনওয়া হয়।  

সুর্ধবৃন্দ,  

            শদদ্শর সম্পদ সুষ্ঠুভাদ্ব বণ্টন ও ব্যবহার র্নর্িত করদ্ত না পারদ্ল কার্িত উন্নয়ন অজিন সম্ভব নয়। শভৌদ্র্ার্লক 

অবস্থানর্ত কারণসহ র্বর্ভন্ন সর্দ্য়র প্রাকৃর্তক দুদ্য িার্, অনুন্নত শযার্াদ্যার্ ব্যবস্থার কারদ্ণ শদদ্শর উিরাঞ্চদ্লর উন্নয়ন, শদদ্শর 

অন্যান্য অঞ্চল শথদ্ক র্পর্িদ্য় রদ্য়দ্ি।  

আর্রা িাই শদদ্শর সব অঞ্চদ্লর সুষর্ উন্নয়ন। র্বর্ত সরকারগুদ্লার সর্য় শযসব এলাকা অবদ্হর্লত র্িল, আর্রা শসসব 

এলাকার র্দদ্ক আলাদা নজর র্দব ইনশাআল্লাহ। এ জন্যই কুর্িগ্রার্ শথদ্ক আর্রা আজদ্ক এই কর্ িসূর্ির উদ্বাধন করলার্। এ 

অঞ্চদ্ল কর্ িসংস্থান সৃর্ির জন্য আর্রা র্বদ্শষ নজর র্দর্ি। সরকাদ্রর পাশাপার্শ শবসরকার্র সংস্থাগুদ্লাদ্কও আর্র্ আহবান 

জানাব এ অঞ্চদ্লর জন্য র্বদ্শষ কর্ িসূর্ি গ্রহদ্ণর।  

ভাই ও শবাদ্নরা,  

            বাংলাদ্দশ আওয়ার্ী লীর্ জনর্দ্ণর সংর্ঠন। এদ্দদ্শর শখদ্ট খাওয়া কৃষক, ের্র্কসহ সাধারণ র্ানুদ্ষর ভাদ্গ্যান্নয়নই 

আর্াদ্দর একর্াত্র লিয। এ শদদ্শর র্ানুষ যাদ্ত অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, র্ির্কৎসার সুদ্যার্ পায় শসজন্য আর্রা কাজ কদ্র যার্ি।  

         আর্াদ্দর প্রর্তশ্রুর্ত র্িল দ্রব্যমূল্য কর্াদ্না; খাদ্য র্নরাপিা র্নর্িত করা। এই কাদ্জ আর্রা অদ্নকটাই সফল হদ্য়র্ি। 

র্বর্ত সরকাদ্রর সর্দ্য় শয িাল র্িল ৪৫ টাকা শকর্জ তা আর্রা ১৮/২০ টাকায় কর্র্দ্য় এদ্নর্িলার্ বতির্াদ্ন যা ২২/২৪ টাকা।  

আর্রা কৃর্ষ উৎপাদদ্নর উপর র্বদ্শষ শজার র্দদ্য়র্ি। আপনারা জাদ্নন, র্ত র্াদ্স আর্র্ কৃর্ষ কাে ি র্বতরণ কর্ িসূর্ির 

উদ্বাধন কদ্রর্ি। কৃষদ্করা র্াত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট যাদ্ত খুলদ্ত পাদ্র শস ব্যবস্থা শনওয়া হদ্য়দ্ি। এই একাউদ্ন্টর র্ােদ্র্ 

কৃষকরা সব ধরনর সরকার্র সুর্বধা পাদ্বন। কৃষকদ্দর জন্য আর্াদ্দর সরকার ৩ হাজার ৬০০ শকাটি টাকা ভতুির্ক বরাদ্দ কদ্রদ্ি। 

প্রদ্য়াজদ্ন তা আরও বািাদ্না হদ্ব।  

            আর্রা দার্য়ত্ব শনওয়ার পর ইদ্তার্দ্ে দু'বার সাদ্রর দার্ কর্র্দ্য় ৯০ টাকা শথদ্ক ২২ টাকায় র্নদ্য় এদ্সর্ি। শসদ্ির জন্য 

শদওয়া হদ্ি ভতুির্ক। র্েদ্জল ও কীটনাশদ্কর দার্ কর্াদ্না হদ্য়দ্ি। কৃষকদ্দর শসিসুর্বধা র্দদ্ত শহদ্রর র্বদুযৎ সরবরাহ কর্র্দ্য় 

গ্রাদ্র্ র্বদুৎ সরবরাহ বািাদ্না হদ্য়দ্ি।  

         দর্রদ্র র্ানুদ্ষর জন্য সার্ার্জক র্নরাপিা শবিনী বািাদ্না হদ্য়দ্ি। বয়স্ক ভাতা, র্বধবা ভাতা, দুস্থ মুর্ক্তদ্যাদ্ধা ভাতাসহ সকল 

ভাতার সুর্বধাদ্ভার্ীর সংখ্যা ও পর্রর্াণ বািাদ্না হদ্য়দ্ি।  

         এবারই প্রথর্ র্াের্র্ক স্তদ্রর িাত্র-িাত্রীদ্দর র্দ্ে র্বনামূদ্ল্য পাঠ্যপুস্তক শদওয়া হদ্য়দ্ি।  

সুর্ধবৃন্দ,  

            ন্যাশনাল সার্ভ িস কর্ িসূর্ি বাস্তবায়দ্নর দার্য়ত্ব শদওয়া হদ্য়দ্ি যুব ও ক্রীিা র্ন্ত্রণালয়দ্ক। আর্র্ জার্ন শদদ্শ প্রথর্বাদ্রর 

র্ত শুরু হদ্ত যাওয়া এ কর্ িসূর্ি বাস্তবায়ন এক র্বশাল িযাদ্লঞ্জ। আর্র্ যুব ও ক্রীিা র্ন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অর্ধদপ্তর এবং স্থানীয় 

শজলা ও উপদ্জলা প্রশাসনসহ অন্যান্য সংর্িি র্বভার্দ্ক এ কর্ িসূর্ি সুষ্ঠুভাদ্ব বাস্তবায়দ্নর আহবান জানার্ি।  

কুর্িগ্রাদ্র্র জনর্ণদ্ক এ কর্ িসূর্ি সফলতার সাদ্থ বাস্তবায়দ্ন অংশীদার হওয়ার জন্য আহবান জানার্ি এবং একই সাদ্থ 

ন্যাশনাল সার্ভ িস কর্ িসূর্ির শুভ উদ্বাধন শ াষণা করর্ি।   

আর্াদ্দর সবার সর্ম্মর্লত প্রদ্িিাই পাদ্র এদ্দদ্শর র্ানুদ্ষর ভাদ্গ্যর ইর্তবািক পর্রবতিন  টাদ্ত। ন্যাশনাল সার্ভ িস 

কর্ িসূর্ির র্ে র্দদ্য় এ স্বপ্ন বাস্তবায়দ্নর অগ্রযাত্রা শুরু শহাক।  

সবাইদ্ক ধন্যবাদ জার্নদ্য় আর্র্ ন্যাশনাল সার্ভ িদ্সর উদ্বাধন শ াষণা করর্ি।  

শখাদা হাদ্ফজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দশ র্িরজীবী শহাক। 


