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সহকিীবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশদির সেস্যবৃন্দ,  

উপমিত সুমধবৃন্দ। 

 

আসসালামু আলাইকুি। 

 

বাাংলাদেশ এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস এ্দসামসদেশি আদোমজত বামষ িক সমিলি ২০১৫-শত উপমিত সবাইদক 

আন্তমরক শুদভচ্ছা জািামচ্ছ।  

সব িকাদলর সব িদেষ্ঠ বাঙামল, জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিাদির ডাদক সাড়া মেদে এ্ সামভ িদসর অদিক 

সেস্য মুমিযুদে অাংশ মিদেমিদলি। অদিদক শহীে হদেদিি। আমি শহীেদের স্মৃমতর প্রমত গভীর েো জািামচ্ছ। 

শেদশর প্রমতটি িানুদষর অন্ন, বস্ত্র, বাসিাি, মশক্ষা এ্বাং মিমকৎসা শসবাসহ সকল শিৌমলক িামহো পূরদণর িাধ্যদি 

শসািার বাাংলা গদড় শতালাই মিল বঙ্গবন্ধুর আজীবি স্বপ্ন।  

পামকস্তাদির কারাগার শেদক শেদশ মিদরই তাই মতমি সহকিীদের মিদে যুে-মবধ্বস্ত শেশদক পুিগ িঠদির কাদজ 

ঝাঁমপদে পদড়ি।  

মকন্তু ১৯৭৫ সাদলর ১৫ আগস্ট ঘাতদকরা বঙ্গবন্ধুদক সপমরবাদর হতযা কদর শুধু তাঁর স্বপ্নদকই শুধু িস্যাৎ কদর শেেমি, 

তারা এ্কইসদঙ্গ বাাংলার অগ্রযাত্রাদক স্তব্ধ কদর শেে।  

আপিাদের পূব িসূরীদের অদিদক শযিি মুমিযুদে অাংশ মিদেমিদলি, শতিমি বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী হদে শেশ পুিগ িঠদিও 

আত্মমিদোগ কদরমিদলি। আপিারা তাঁদেরই গমব িত উত্তরসূরী। 

মপ্রে কি িকতিাবৃন্দ, 

আিরা বঙ্গবন্ধুর অসিাপ্ত কাজ শশষ করার লক্ষয মিদে কাজ কদর যামচ্ছ। আিাদের লক্ষয ক্ষুধা-োমরদ্র্য-

মিরক্ষরতামুি এ্কটি শশাষণহীি সুখী-সমৃে বাাংলাদেশ প্রমতষ্ঠা করা। 

বাাংলাদেশ আওোিী লীগ শেদশর প্রািীিতি রাজনিমতক েল। এ্ েল সব সিেই সাধারণ িানুদষর কল্যাদণর কো 

মিন্তা কদর কি িসূমি গ্রহণ কদরদি। তাই আওোিী লীগ যখিই সরকার গঠি কদরদি, তখিই আিরা এ্কটি সুমিমে িষ্ট লক্ষযিাত্রাে 

শপৌৌঁিার মিন্তা িাোে শরদখমি এ্বাং শসজন্য প্রদোজিীে শহািওোকি কদরমি। 

েীঘ ি ২১ বির পর রাষ্ট্র পমরিালিার োমেত্ব মিদে ১৯৯৬-২০০১ শিোদে আওোিী লীগ সরকার আে ি-সািামজক খাদত 

ব্যাপক উন্নেি বা বােি কদর। োমরদ্র্য মবদিািি, খাদ্য উৎপােি, অবকাঠাদিা মিি িাণ, মশক্ষা মবস্তারসহ সব িদক্ষদত্র এ্কটা 

ববপ্লামবক পমরবতিি সামধত হে ঐ সিে।  



 

োতাদের এ্বাং আিাদের শেদশর তোকমেত মসমভল শসাসাইটির অদিক সেদস্যর মবদরামধতা উদপক্ষা কদর আিরা 

বেস্কভাতা, মবধবাভাতা, মুমিদযাো ভাতা, আোেণ-এ্র িত উদ্ভাবিমূলক এ্বাং জিবান্ধব কি িসূমি শসসিে গ্রহণ কমর।   

সিদের পরীক্ষাে আজ এ্সব কি িসূমি শুধু িলপ্রসু মহদসদবই প্রিামণত হেমি, এ্সব কি িসূমি োমরদ্র্য মবদিািদি 

যুগান্তকারী ভূমিকা পালি করদি। লাখ লাখ িানুষ িরি োমরদ্র্য এ্বাং িািদবতর অবিা শেদক মুমি শপদে সিািজিকভাদব 

বাঁিার অবলম্বি শপদেদিি। আিাদের অনুকরদণ মবদের অদিক শেশ এ্সব কি িসূমি গ্রহণ করদি।  

২০০৮ সাদলর মিব িািিী ইশদতহাদর আিাদের অঙ্গীকার মিল ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবােদির। রূপকল্প-২০২১-এ্র 

অন্যতি অঙ্গীকার মিল ২০২১ সাদলর িদধ্য বাাংলাদেশদক িধ্যি আদের শেদশ উন্নীত করা এ্বাং মডমজটাল বাাংলাদেশ প্রমতষ্ঠা 

করা। 

২০১৫ সাদলর িাঝািামঝ এ্দস আিরা মিম্ন-িধ্যি আদের শেশ মহদসদব স্বীকৃমত শপদেমি। এ্খি আিাদের লক্ষয এ্ 

অবিািদক আরও সািদি এ্মগদে মিদে মগদে ২০২১ সাদলর িদধ্য িাঝািামঝ অবিাদি মিদে যাওো।  

আর মডমজটাল বাাংলাদেশ আজ আর স্বপ্ন িে, এ্টা বাস্তবতা। ১৬ শকাটি িানুদষর শেদশ ১২ শকাটি ৬৮ লাদখর শবমশ 

শিাবাইল সীি ব্যবহৃত হদচ্ছ। ইন্টারদিট গ্রাহকদের সাংখ্যা ৪ শকাটি ৮০ লাখ িামড়দে শগদি। এ্ই দুটি িাত্র পমরসাংখ্যাি শেদক 

আিরা বুঝদত পামর আিাদের শেদশর িানুষ তথ্য-প্রযুমি ব্যবহাদর কতটা এ্মগদে শগদিি। 

২০১৪ সাদল আিরা ‘রূপকল্প ২০৪১’ শঘাষণা কদরমি। আিাদের লক্ষয ২০৪১ সাদলর িদধ্য বাাংলাদেশদক উন্নত 

শেশগুদলার সামরদত উন্নীত করা।  

আিরা শয লক্ষযিাত্রা মিধ িারণ কদরমি শসগুদলা আিরা বাস্তবতার আদলাদকই কদরমি। আিরা কাদজর িাধ্যদি 

ইদতািদধ্যই তার প্রিাণ মেদেমি। ২০০৫ সাদল শযখাদি োমরদদ্র্যর হার মিল ৪০%, বতিিাদি তা ২২.৪% শতাাংদশ শিদি 

এ্দসদি। অমত োমরদদ্র্যর হার ২৪.২ শতাাংশ শেদক ৭.৯ শতাাংদশ হ্রাস শপদেদি। 

িাোমপছু আে ২০০৬ সাদলর ৫৪৩ ডলার শেদক প্রাে আড়াই গুণ বৃমে শপদে হদেদি ১ হাজার ৩১৪ িামকিি ডলার। 

আিরা সবাই যমে শেশদপ্রদি উদ্বুে হদে কাজ কমর, তাহদল ২০২১ সাদলর িদধ্য োমরদদ্র্যর হার আরও ১০ শতাাংশ কমিদে 

আিদত সক্ষি হব, ইিশাআল্লাহ। 

মপ্রে কি িকতিাবৃন্দ, 

এ্যাডমিমিদেটিভ সামভ িস-এ্র সেস্যগণ অন্যান্য সামভ িদসর সেস্যদের শেদক খামিকটা বাড়মত িদিাদযাগ শপদে 

োদকি। সরকাদরর সবদিদে গুরুত্বপূণ ি জােগাগুদলাদতও আপিারা োমেত্ব পালি কদর োদকি। এ্জন্য আপিারা শযিি গব িদবাধ 

করদত পাদরি, শতিমি োমেত্বও অদিক শবমশ। 

এ্ োমেত্ব পালদি আপিাদের শারীমরক-িািমসক দু’ভাদবই প্রস্ত্ত্তত োকদত হদব। আধুমিক জ্ঞাি, কলা-শকৌশল 

সম্পদকি জািদত হদব এ্বাং শসগুদলা প্রদোদগর শকৌশল রপ্ত করদত হদব। িবীি কি িকতিাদের ভমবষ্যত িযাদলঞ্জ শিাকামবলার জন্য 

প্রস্তত করদত হদব।  

সবদিদে বড় কো জিগদণর শসবা করার জন্য িািমসকভাদব বতমর হদত হদব। যমে শকউ িদি কদরি মতমি শসবা 

মেদত পারদবি িা, তাহদল তার সরকামর িাকমরদত আসার েরকার শিই।  

আপিাদের িদি রাখদত হদব সরকামর কি িিামর জিগদণর শসবক, শাসক িে। আিরা যাঁরা সরকামর শকাষাগার শেদক 

শবতি-ভাতা বা পামরদতামষক শিই, আিাদের িদি রাখদত হদব এ্টা আদস জিগদণর কদরর টাকা শেদক। জিগণ আিাদের 

ভাতা মেদচ্ছি তাঁদের শসবা প্রোদির জন্য। এ্খি আিাদের োমেত্ব হদচ্ছ জিগদণর প্রাপ্য শসবা তাঁদের হাদত শপৌৌঁদি শেওো। 

অদিক সিে অভাব-অিটি িানুষদক মবপদে মিদে যাে। এ্জন্য আিরা সরকামর কি িিামরদের শবতিভাতা বৃমে কদর 

মেদেমি। িতুি শবতি শস্কল ১লা জুলাই হদত কায িকর হদচ্ছ। আমি িদি কমর িতুি শবতি কাঠাদিা বাস্তবামেত হদল সকদলই 

িয িোর সাদে ভাদলাভাদব জীবিযাপি করদত পারদবি।  

এ্র পরও যমে শকউ ঘুষ-দুিীমতর আেে মিদে িানুষদক হেরামি কদরি, তাহদল তার মবরুদে কদঠার ব্যবিা শিওো 

হদব। কারণ আিরা ঘুষ-দুিীমতর মবরুদে মজদরা টলাদরন্স িীমত অনুসরণ করমি। 

আপিারা হেত অদিদকই জাদিি, প্রধািিন্ত্রীর কায িালদের অধীদি গভদি িন্স ইদিাদভশি ইউমিট ‘উত্তি িি িা’ বা ‘গুড 

প্রযাকটিদসস’ উদ্ভাবি এ্বাং শসগুদলা বাস্তবােদির উদদ্যাগ মিদেদি। ইদতািদধ্য শবশ কদেকটি িন্ত্রণালদের সুপামরশিালা 

বাস্তবােি করা হদচ্ছ। 



 

‘উত্তি িি িা’ বা ‘গুড প্রযাকটিদসস’-এ্র উদেশ্য হদচ্ছ কীভাদব িানুষদক ন্যযিতি সিদে কামঙক্ষত শসবা শপৌৌঁদি শেওো 

যাে। িানুদষর অদহতুক হেরামি কদি; খরি কদি। 

আমি সব িন্ত্রণালদের কি িকতিাদের আহ্বাি জািাব, আপিারা এ্ ধরদণর উদ্ভাবিমূলক িি িা িালু করুি। প্রদোজদি 

প্রধািিন্ত্রীর কায িালদের গভদি িন্স ইদিাদভশি ইউমিদটর সাদে শযাগাদযাগ করুি। 

মপ্রে কি িকতিাবৃন্দ, 

প্রজাতদন্ত্রর কি িিামরদের কাদজর গমত ত্বরামিত করদত ‘পাবমলক সামভ িস অযাক্ট-২০১৫’ িন্ত্রী পমরষে িীমতগতভাদব 

অনুদিােি মেদেদি।  

২০০৯ সাদল োমেত্ব মিদে আিরা পদোন্নমতর জট খুদল মেদেমি। আিাদের সিদে যত পদোন্নমত হদেদি, এ্র আদগ 

শকাি সরকাদরর সিে এ্ত পদোন্নমত হেমি।   

২০০৯-২০১৪ পয িন্ত সমিব পদে ৯২ জি, অমতমরি সমিব পদে ২০৩ জি, যুগ্ম-সমিব পদে ১১১৩ জি এ্বাং উপ-সমিব 

পদে ১০৮২ জি কি িকতিাদক পদোন্নমত প্রোি করা হদেদি।  

সব িদশষ গত এ্মপ্রদল ২২৭ জি কি িকতিাদক অমতমরি সমিব পদে, ২৮৮ জিদক যুগ্ম-সমিব পদে এ্বাং ৩২১ জিদক 

উপ-সমিব পদে পদোন্নমত প্রোি করা হদেদি।  

মবমভন্ন িন্ত্রণালে ও মবভাদগ উপ-সমিব শেদক তদূধ্বি ৩২৫টি িতুি পে সৃমষ্ট করা হদেদি।  পদোন্নমত প্রোদির শক্ষদত্র 

শকাি সিস্যা োকদল তার সিাধাি এ্বাং আইিী বাধাসমূহ মিষ্পমত্ত কদর পদোন্নমত প্রোদির কায িক্রি অব্যাহত রাখারও মিদে িশ 

মেদেমি।  

সরকামর কি িকতিাদের কি িসম্পােদির িাি ও িাত্রাদক বস্তমিষ্ঠ এ্বাং িলািলমভমত্তক করার উদেদশ্য ‘কি িকৃমত 

মভমত্তক মূল্যােি পেমত’ (Performance Based Evaluation) িালু করার অনুদিােি মেদেমি।  

ঔপমিদবমশক প্রশাসমিক িদিাবৃমত্ত ও কাঠাদিা শেদক শবমরদে এ্দস িহাি মুমিযুদের িধ্য মেদে অমজিত স্বাধীি 

বাাংলাদেদশর িানুদষর শসবা প্রোদি উদদ্যাগী হদবি - আপিাদের কাদি এ্টাই আিার প্রতযাশা।  

আসুি, আিরা সবাই মিদল আগািীমেদির জন্য এ্কটি সুখী-সমৃে শসািার বাাংলা গদড় তুমল। শযখাদি আিাদের 

ভমবষ্যৎ প্রজন্ম সুদখ-শামন্তদত বসবাস করদত পাদর। সবাইদক ধন্যবাে। 

শখাো হাদিজ। 

জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ মিরজীবী শহাক। 

--- 


