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সিসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম
অনুষ্ঠার্নর সভাপসত,
সহ মীবৃন্দ,
িাাংলার্েশ সসসভল সাসভেস প্রশাসন ডাোর্রর প্রসশক্ষণার্থী নিীন মে তোবৃন্দ,
ও উপসিত সুসধমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম।
সিজর্য়র এ মার্স ১০২তম ও ১০৩তম আইন ও প্রশাসন ক ার্স ের সমাপনী অনুষ্ঠার্ন স লর্ জানাই মহান সিজর্য়র
শুর্ভচ্ছা। সাফর্ের সার্র্থ এই ক াস ে সম্পন্ন রায় প্রসশক্ষণার্থীর্ের জানাই আন্তসর অসভনন্দন।
আসম গভীর শ্রদ্ধার সর্ে স্মরণ রসি, সি ে ার্লর সি ের্শ্রষ্ঠ িাঙাসল, জাসতর সপতা িেিন্ধু কশখ মুসজবুর রহমানর্ ।
স্মরণ রসি, জাতীয় চারর্নতা, মহান মুসিযুর্দ্ধর ৩০ লাখ শসহে ও ২ লাখ সনর্ োসতত মা-কিানর্ । িীর মুসির্র্াদ্ধার্ের জানাই
সশ্রদ্ধ সালাম।
সপ্রয় প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ,
পাস স্তান আমর্ল িাঙাসলর্ের সর্ে সামসর ও কিসামসর কক্ষর্ে বিষম্য সিল পাহাড়সম। উচ্চপর্ে িাঙাসলর্ের
সাংখ্যা সিল খুিই ম। অর্থচ পূি ে পাস স্তান কর্থর্ অসজেত আর্য়ই পসিম পাস স্তার্নর উন্নয়ন ার্ েক্রম সম্পন্ন হত। িেিন্ধু
কশখ মুসজবুর রহমান এস ল বিষর্ম্যর সিরুর্দ্ধ েীর্ ে সাংগ্রাম র্রর্িন। কজল-জুলুম, অতডাচার সহড র্রর্িন। জাসতর সপতার
িসলষ্ঠ কনতৃর্ে েীর্ ে ২৩ িির্রর রাজননসত সাংগ্রাম এিাং সার্ড় ৯ মার্সর সশস্ত্র মুসিযুর্দ্ধর মাধ্যর্ম আমরা অজেন র্রসি
মহান স্বাধীনতা। কেশ স্বাধীন না হর্ল আজ হয়র্তা আমরা অর্নর্ ই এই অিিার্ন আসর্ত পারতাম না।
ে হাত কেন। মাে সার্ড় ৩ িির্র ধ্বাংসস্ত্তপ কর্থর্ তুর্ল এর্ন
সতসন স্বাধীনতার পর যুদ্ধসিধ্বস্ত িাাংলার্ের্শর পুনগঠর্ন
কেশর্ এ টি দৃঢ় সভসতর উপর োঁড় র্রসির্লন। স ন্তু ১৯৭৫ সার্লর ১৫ই আগস্ট সপসরিার্র জাসতর সপতার্ সনমেমভার্ি
হতডা রা হর্ল কর্থর্ম র্ায় িাাংলার্ের্শর উন্নয়ন অগ্রর্াো।
সপ্রয় প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ,
েীর্ ে ২১ িির পর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সার্ল সর ার গঠন র্র জাসতর সপতার প্রেসশেত পর্র্থ কের্শর উন্নয়ন শুরু
র্র। ২০০৯ সার্ল পুনরায় সর ার গঠন র্র আমরা উন্নয়র্নর স্বল্প, মধ্যম এিাং েীর্ ে-কময়ােী পসর ল্পনা গ্রহণ সর। ২০২১
সার্লর মর্ধ্য িাাংলার্েশর্ মধ্যম আর্য়র এিাং ২০৪১ সার্লর আর্গই এ টি উন্নত-সমৃদ্ধ কের্শ পসরণত রার লর্ক্ষড আমরা
সনরলসভার্ি াজ র্র র্াসচ্ছ। ইর্তামর্ধ্যই আমরা সনম্নমধ্যম আর্য়র কের্শ উন্নীত হর্য়সি।
িাাংলার্েশ আজ উন্নয়নশীল সির্ের জন্য োসরদ্র্ড দূরী রণ, সাি েজনীন সশক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, সশশু ও মাতৃস্বািডর্সিা এিাং উর্ল্লখর্র্াগ্য অর্থ েননসত প্রবৃসদ্ধ ও সাসি ে অর্থ েননসত সিসতশীলতা অজের্নর কক্ষর্ে এ সফল এিাং অনু রণীয়
দৃষ্টান্ত। সিে েরিার্র িাাংলার্েশ আজ উন্নয়র্নর ‘করাল মর্েল’ সহর্সর্ি পসরসচসত কপর্য়র্ি।
গত অর্থ েিির্র কর ে ে ৭.২৮ শতাাংশ হার্র প্রবৃসদ্ধ অসজেত হর্য়র্ি। ২০০৫ সার্ল কের্শর প্রায় ৪১ শতাাংশ মানুষ
োসরদ্র্ডসীমার সনর্চ িসিাস রত। এখন তা ২২ শতাাংর্শ কনর্ম এর্সর্ি। ৫ ক াটি েসরদ্র্ মানুষ মধ্যসিত কশ্রণীর্ত উন্নীত
হর্য়র্ি। মার্থাসপছু আয় ২০০৫ সার্ল সিল ৫৪৩ েলার। এখন তা কির্ড় ১ হাজার ৬১০ েলার্র উন্নীত হর্য়র্ি। তখন সরজাভে সিল
৩ সিসলয়ন েলার। আর এখন সরজাভে ৩২ সিসলয়ন েলার িাসড়র্য় কগর্ি। আমরা সনর্জর্ের অর্থ ে সের্য় পদ্মা কসতুর মত বৃহৎ
প্র ল্প িাস্তিায়ন রসি।
সপ্রয় প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ,
জনগর্ণর কোরর্গাড়ায় সর াসর কসিা কপৌৌঁিার্নার জন্য আমরা সেসজটাল িাাংলার্েশ সিসনমোর্ণর উর্গাগ সনর্য়সি। প্রায়
২৫ হাজার ওর্য়িসাইট সনর্য় ‘জাতীয় তথ্য িাতায়ন’ চালু র্রসি। ইন্টারর্নট ব্যিহার ারীর সাংখ্যা আট ক াটি িাসড়র্য় কগর্ি।

আমরা National E-Service System চালু র্রসি। িতেমার্ন ৫৭টি মন্ত্রণালয়, ১৭৮টি অসধেপ্তর এিাং ১৯৪৮টি
সর াসর েপ্তর্র ই-ফাইসলাং ার্ েক্রম চালু রর্য়র্ি। প্রায় ২৬ হাজার স্কুর্ল সাফর্ের সার্র্থ মাসিসমসেয়ার মাধ্যর্ম ক্লাস
পসরচাসলত হর্চ্ছ। ‘সেসজটাল িাাংলার্েশ’ িাস্তিায়ন আজ আর স্বপ্ন নয়, িাস্তিতা।
সপ্রয় প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ,
আমার্ের সর ার জনপ্রশাসর্নর মে তোর্ের অসধ তর েক্ষ র্র গর্ড় তুলর্ত সো সর্চষ্ট। আমরা জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয় কর্থর্ আপনার্ের উচ্চ সশক্ষার জন্য সিসভন্ন সুর্র্াগ বতসর র্রসি। ভসিষ্যর্ত এ ধরর্ণর সুর্র্াগ আরও িাড়র্ি।
সিসসএস প্রশাসন এ ার্েসমর অি াঠার্মা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃসদ্ধর্ত এ াসধ প্র ল্প চলমান আর্ি।
আসম ১৯৯৮ সার্ল এ ার্েসমর নতুন ৯তলা ভির্নর সভসতপ্রস্তর িাপন র্রসিলাম। ২০০১ সার্ল এটি উর্বাধন
রর্তও আসম এখার্ন এর্সসিলাম। সর ার্রর িতেমান কময়ার্ে এ ভিনটির ১৫তলার সনমোণ াজ সম্পন্ন হর্য়র্ি। এ ার্েসম
লাইর্েসরর মুসিযুদ্ধ ন োর গত িির আসম উর্বাধন র্রসি।
মানিসম্পে উন্নয়ন তত্ত্ব মর্ত, এ জন মেচারী েক্ষ হর্লও তাঁর েক্ষতার সিটুকু মের্ক্ষর্ে প্রর্য়াগ নাও রর্ত
পার্রন, র্সে তার জন্য প্রর্ণােনার ব্যিিা না র্থার্ । তাই আমরা জাতীয় কিতন কেল ২০১৫ এ কিতন প্রায় সবগুণ র্রসি।
জনপ্রশাসর্নর মে তোগণর্ তাঁর্ের উর্গামী মে ার্ন্ডর স্বীকৃসত প্রোর্ন আমরা এ াসধ পুরোর্রর আর্য়াজন র্রসি।
জাতীয় ও সিভাগীয় পর্ োর্য় ‘জনপ্রশাসন পে ’ প্রোন রা হর্চ্ছ। উদ্ভািনী ার্ েক্রমর্ উৎসাসহত রার জন্য আমরা প্রণয়ন
র্রসি ইর্নার্ভশন ফান্ড।
সর াসর মেচাসরর্ের অন্যতম িড় প্রর্ণােনা হ’ল তাঁর্ের পর্োন্নসত। ২০০৯ সাল হর্ত ২০১৭ সাল পর্ েন্ত সসচি পর্ে
১৪৪ জন, অসতসরি সসচি পর্ে ৮৪৩ জন, যুগ্ম-সসচি পর্ে ১৬৭৩ জন এিাং উপসসচি পর্ে ১৯৮১ জনর্ পর্োন্নসত কেওয়া
হর্য়র্ি। এত অসধ সাংখ্য পর্ে পর্োন্নসত অন্য ক ান সর ার্রর সময় কেওয়া হয়সন।
সপ্রয় প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ,
নতুন সের্নর নতুন স্বপ্ন িাস্তিায়র্নর াসরগর হর্চ্ছন আপনারা। এই ডাোর্রর সেস্য সহর্সর্ি আপনার্ের োসয়ে
অর্ন । আপনার্ের সিসভন্ন ধরর্ণর ার্জর পাশাপাসশ সর ার্রর অন্যান্য েপ্তর্রর ার্জ সমন্বয়র্ র োসয়েও পালন রর্ত
হয়। পাঁচ মার্সর প্রসশক্ষর্ণ আপনারা কর্ েক্ষতা অজেন রর্লন, তা আপনার্ের মেজীির্ন প্রর্য়াগ রর্ত হর্ি। েক্ষতা অজেন
এ টি চলমান প্রসক্রয়া। তাই প্রসতসনয়ত কশখার আগ্রহ ও অন্যান্য েপ্তর্রর সহ মীর্ের সার্র্থ সহর্র্াসগতামূল কপশাোর
সম্পর্ রে মাধ্যর্ম সনর্জর্ সমর্য়াপর্র্াগী র্র গর্ড় তুলর্ত হর্ি।
আপনারা র্াঁরা মাঠ প্রশাসর্ন াজ রর্িন তাঁর্ের জনগর্ণর সমস্যা আন্তসর ভার্ি সমাধার্নর আগ্রহ র্থা র্ত হর্ি।
মর্ন রাখর্ত হর্ি নসর্থপে স্বাক্ষর রাই মে তোর্ের এ মাে াজ নয়। গতানুগসত োপ্তসর ার্জর িাইর্র িানীয় মানুর্ষর
সমস্যা সমাধান ও োণ সাধর্ন উদ্ভািনমূল ার্জ সনর্জর্েরর্ ব্যস্ত রাখর্ত হর্ি।
একুশ শতর্ র চডার্লঞ্জ কমা াসিলা র্র আপনার্ের মত নিীন মে তোর্ের দৃঢ় প্রতডর্য় াজ রর্ত হর্ি। দ্রুত
পসরিতেশীল এই সমর্য় continuous self development এর মাধ্যর্ম সনর্জর্ আরও েক্ষ র্র গর্ড় তুলর্ত হর্ি।
আপনার্ের প্রসতসের্নর োপ্তসর মে ান্ড উদ্ভািনী উর্গাগ গ্রহণ রর্ত হর্ি। আমরা চাই ‘‘নাগসর কসিায় উদ্ভািন, কসিািান্ধি
প্রশাসন’’।
সপ্রয় প্রসশক্ষণার্থীবৃন্দ,
আপনারা এ কের্শর স্বল্প সাংখ্য ভাগ্যিান ব্যসি, র্াঁরা সিসভন্নভার্ি জনগর্ণর কসিা রার সুর্র্াগ পার্চ্ছন। এ জন্য
আপনার্ের ঔপসনর্িসশ ধ্যান-ধারণা কর্থর্ কিসরর্য় এর্স জনগর্ণর কসিা রার মানসস তা গর্ড় তুলর্ত হর্ি। জাসতর সপতা
িেিন্ধু কশখ মুসজর্ির াি কর্থর্ সশর্খসি, মানুর্ষর র্ত ািা াসি কর্র্ত পারর্িন, ততই আপসন তাঁর্ের জন্য ভাল স ছু
রর্ত পারর্িন।
আপনারা প্রসশক্ষণ কশর্ষ োসয়ে সনর্য় মাঠ পর্ োর্য় বৃহতর মের্ক্ষর্ে প্রর্িশ রর্িন। কসখার্ন কেখর্িন এ সের্
কর্মন সমস্যা রর্য়র্ি, অন্যসের্ আর্ি সম্ভািনার অিাসরত সেগন্ত।
কের্শর সাধারণ মানুষ ক্রমাগত তার্ের অসাধারণ প্রর্চষ্টায় কস সম্ভািনার বার উর্চাচন র্র চর্লর্িন। সাধারণ
মানুর্ষর সমস্যাগুর্লার্ হৃেয় সের্য় উপলসি রর্ত হর্ি। জাসতর সপতা ির্লন, ‘‘সমস্ত সর াসর মেচারীর্ ই আসম অনুর্রাধ
সর, র্ার্ের অর্র্থ ে আমার্ের সাংসার চর্ল তার্ের কসিা রুন। মানুর্ষর কসিা রার মত শাসন্ত দুসনয়ার আর স ছুর্তই হয় না।’’

আসম আশা সর, আপনারা মহান মুসিযুর্দ্ধর কচতনা হৃের্য় ধারণ র্র সততা, আন্তসর তা ও সনষ্ঠার সার্র্থ অসপেত
োসয়ে পালন রর্িন। কের্শর কর্ ক ান চডার্লঞ্জ কমা াসিলায় সনর্জর্ সি েো প্রস্ত্তত রাখর্িন।
আসুন, আমরা সিাই সমর্ল রূপ ল্প ২০২১ ও ২০৪১ িাস্তিায়র্নর মাধ্যর্ম ক্ষুধা-োসরদ্র্ডমুি ও উন্নত-সমৃদ্ধ জাসতর
সপতার স্বর্প্নর কসানার িাাংলার্েশ গর্ড় তুসল। সিাইর্ ধন্যিাে জাসনর্য় কশষ রসি।
কখাো হার্ফজ।
জয় িাাংলা, জয় িেিন্ধু
িাাংলার্েশ সচরজীিী কহা ।
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