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মবসমিল্লামহর রাহিামির রামহি  

সভাপমি,  

সহকিীবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ সামভ িস এদসামসদেশদির সেস্যবৃন্দ,  

উপমিি সুমধিন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুি।  

বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ সামভ িস এদসামসদেশি এর বামষ িক নিশদভাজ অনুষ্ঠাদি উপমিি সকলদক আিার শুদভচ্ছা 

জািাই।  

বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ সামভ িস এদসামসদেশি প্রশাসি কযাডাদর কি িরি কি িকিিাদের একটি ঐমিহযবাহী সাংগঠি। 

উপদজলা শেদক শুরু কদর সমিবালদের সদব িাচ্চ পে পর্ িন্ত এ কযাডাদরর সেস্যরা কদি ি মিদোমজি আদেি। আপিাদের কি ি 

িৎপরিার ওপর সরকাদরর সাফল্য-ব্যে িিা অদিকটাই মিভ ির কদর। িাই এ সামভ িসটি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি।     

সব িকাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামির মপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিাি বাাংলাদেশ স্বাধীি হওোর পর পরই যুদ্ধমবধ্বস্ত 

এই শেদশর জিপ্রশাসিদক শেদল সাজাদিা শুরু কদরি। বাাংলাদেশদক শসািার বাাংলাে পমরণি করার স্বপ্ন মিদে মিমি সব িদেদে 

উন্নেিদক অগ্রামধকার মেদেমেদলি। জামির মপিা িাঁর এ স্বপ্ন পূরণ কদর শর্দি পাদরিমি। '৭৫ এর খুিীরা সপমরবাদর জামির 

মপিাদক হিযা কদর শুধু একটি স্বদপ্নরই মৃিয ঘটােমি, িারা এই শেশ, গণিন্ত্র, উন্নেি ও আইদির শাসিদক অন্ধকাদর মিদেপ কদর।  

এর পদরর ইমিহাস সকদলর জািা। িক্রান্তকারীরা সব সিে িৎপর শেদকদে র্াদি আওোিী লীগ আর কখিও েিিাে 

আসদি িা পাদর। মকন্তু িহাি আল্লাহর অসীি অনুগ্রদহ জিগণ ১৯৯৬ সাদল আওোিী লীগদক শেশ শসবার সুদর্াগ শেি। আিরা 

শেশদক আবার উন্নেদির ধারাে মফমরদে আমি। মশল্প, বামণজয, শর্াগাদর্াগ, গ্যাস-মবদ্যযৎ, কৃমষ, মশো, স্বািয, পল্লী উন্নেি সহ প্রমিটি 

শেদে ব্যাপক উন্নেি সাধি কমর।  

মবগি মিব িািদি জিগণ মবপুল শভাদট আিাদেরদক মবজেী কদর। এর িাধ্যদি জিগণ আিাদের প্রমি শর্ আিা শরদখদেি 

আিরা িা পূরণ করদি িাই। সব িদেদে শেশদক এমগদে মিদে শর্দি িাই। ২০২১ সাদল স্বাধীিিার সুবণ ি জেন্তীদি বাাংলাদেশদক 

একটি িধ্য আদের শেদশ পমরণি করদি িাই। এ জন্য আিরা আিাদের শঘামষি রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােদি সকল শমি মিদোমজি 

কদরমে। আন্তমরক প্রদিষ্টা আর কদঠার পমরশ্রি মেদে শেশ গড়ার এ কাদজ আপিাদের অগ্রণী ভূমিকা পালি করদি হদব। আপিারা 

জিপ্রশাসদির কি িকিিা। িদি রাখদি হদব শসবার িাধ্যদি জিগদণর শামন্ত ও িঙ্গল মিমিি করাই আপিাদের প্রধাি কাজ।  

ইদিািদধ্য মবদ্যযৎ, শর্াগাদর্াগ, মশো, স্বািয, কৃমষ সহ আে ি-সািামজক উন্নেদির সকল শেদে আিরা ব্যাপক উন্নেি সাধি 

কদরমে। জিগণ এর সুফল শভাগ করদি শুরু কদরদে। আিাদের চূড়ান্ত লেয, বাাংলাদেশদক একটি উন্নি সমৃদ্ধ শেদশ পমরণি করা। 

আপিাদের সকদলর ঐকামন্তক প্রদিষ্টাে এ লেয পূরদণ আিরা সিে ি হদবা বদল আমি দৃঢ়ভাদব মবশ্বাস কমর।  

সহকিীবৃন্দ,  

শকাদিা কাজ একা সুষ্ঠুভাদব সম্পন্ন করা র্াে িা। িাই মবভাগ, অমধেপ্তর ও সাংিাগুদলার সদঙ্গ সিন্বে কদর আপিাদের 

োমেত্ব পালি করদি হদব।  

শুধু মশোর হার িে, প্রমিটি স্তদরই মশোর িাি উন্নেদি শকৌশল মিধ িারণ করদি হদব। িা বাস্তবােি করদি হদব। র্াদি 

জিসাংখ্যা জিসম্পদে পমরণি হে।      



আপিারা জাদিি, প্রশাসদির মবমভন্ন স্তদর মবপুল সাংখ্যক কি িকিিাদক পদোন্নমি শেওো হদেদে। পদোন্নমি একটি িলিাি 

প্রমক্রো।  

োমেত্ব গ্রহদণর পর পরই আিরা িতুি শপ-শেল প্রোি কদরমে।  

আমি িাই, জিকল্যাদণ মিদবমেি একটি জিপ্রশাসি ব্যবিা। জিপ্রশাসিদক যুদগাপদর্াগী ও কার্ িকর করদি মসমভল 

সামভ িস এযাক্ট প্রণেিসহ মবমভন্ন উদযাগ গ্রহণ করা হদেদে। সরকাদরর উন্নেিমূলক কি িকাদন্ডর সুষ্ঠু বাস্তবােদির িাধ্যদি জিগণদক 

অমধক শসবা প্রোদির জন্য আিরা প্রশাসিদক শেদল সাজাদি িাই।  

আিাদের শেশদক, শেদশর উন্নেিদক, মুমিযুদদ্ধর শিিিা ও আেশ িদক সবার উদধ্বি িাি মেদি হদব। শেদশর কল্যাদণ, 

জিগদণর কল্যাদণ মিদজদেরদক মিদবমেি করদি হদব।  

আসুি আিরা সকদল মিদল ভমবষ্যৎ প্রজদের জন্য একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাাংলাদেশ গদড় তুমল।  

শখাো হাদফজ।  

জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ মিরজীবী শহাক।  

...... 


