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চবসচমল্লাচহর রাহমাচনর রাচহম  

চপ্রয় সচিববৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আজক্কর এ সভায় আচম আপনাক্ের সকলক্ক স্বাগত জানাচি।  

বতিমান সরকার োচয়ত্বভার গ্রহক্ণর পর পরই এ বছক্রর ১১ই জানুয়াচর অনুচিত সচিব সভায় আচম আপনাক্ের সক্ে 

প্রথম মত চবচনময় কক্রচছলাম।  

এরমাক্ে অক্নক্কই পক্োন্নচত শপক্য় সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিব চহক্সক্ব চবচভন্ন মন্ত্রণালয় ও চবভাক্গর োচয়ত্ব লাভ 

কক্রক্ছন। আচম তাক্ের সবাইক্ক অচভনন্দন জানাচি। অক্নক্কই অন্য মন্ত্রণালয় বা চবভাক্গ শ াগোন কক্রক্ছন। আচম আপনাক্ের 

সকক্লর সাফল্য কামনা করচছ।  

সম্প্রচত ভারপ্রাপ্ত সচিব চহক্সক্ব চবচভন্ন মন্ত্রণালয় ও চবভাক্গর োচয়ত্ব গ্রহণকারী সচিবরা  অক্নক্কই অক্পক্ষাকৃত নবীন। 

েীর্ ি সময় আপনারা প্রোসক্ন শথক্ক শেে শসবার সুক্ াগ পাক্বন। আচম আো কচর, চসচনয়র সহকমীক্ের সক্ে আক্লািনা ও তাঁক্ের 

পরামে ি চনক্য় আপনারা েক্ষতার সক্ে োচয়ত্ব পালক্ন আত্মচনক্য়াগ করক্বন।  

সরকার োচয়ত্বভার গ্রহক্ণর পর নয় মাক্সর অচধক সময় অচতক্রান্ত হক্য়ক্ছ। সমক্য়র চবিাক্র নয় মাক্সর শময়াে 

উক্ল্লখক্ াগ্য না হক্লও চনব িািনী অেীকারসমূহ বাস্তবায়ক্নর শক্ষক্ে প্রচতটি চেনই আমাক্ের জন্য মূল্যবান। এ জন্য আমাক্েরক্ক 

প্রচতটি কম ির্ন্টার  থা থ ব্যবহাক্র সক্িষ্ট হক্ত হক্ব।  

আপনারা জাক্নন, ক্ষমতা গ্রহক্ণর চতন মাক্সর মক্েই আমরা ঘূচণ িেড় আইলা'র মত প্রাকৃচতক দুক্ িাগ শমাকাচবলা কক্রচছ। 

তখন েচক্ষণ-পচিমাঞ্চক্লর অক্নক উপকূলীয় বাঁধ ক্ষচতগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও চবস্তীণ ি এলাকা প্লাচবত হক্য়চছল। সরকাক্রর তচড়ৎ উদ্ধার 

তৎপরতা, োণ চবতরণ, কৃচষ পুনব িাসনসহ চবচভন্ন কম িসূচি বাস্তবায়ক্নর ফক্ল পচরচিচতর সাচব িক উন্নচত হক্য়ক্ছ।  

চপ্রয় সচিববৃন্দ,  

চনব িািনী ইেক্তহাক্র আমরা পাঁিটি চবষক্য়র উপর অগ্রাচধকার চেক্য়চছলাম। এগুক্লা হক্ি: (১) চবশ্বব্যাপী অথ িননচতক 

মন্দার শপ্রক্ষাপক্ে অথ িননচতক চিচতেীলতা বজায় রাখা এবং দ্রব্যমূক্ল্যর উর্ধ্িগচত চনয়ন্ত্রণ; (২) দুনীচতর চবরুক্দ্ধ কা িকর ব্যবিা 

গ্রহণ; (৩) চবদুুৎ এবং জ্বালাচন খাক্তর উন্নয়ন; (৪) োচরদ্রু এবং ববষম্য দূরীকরণ এবং (৫) সুোসন প্রচতিা।  

এ ছাড়াও রক্য়ক্ছ ২০১০ সাক্লর মক্ে েতভাগ চেশুক্ক প্রাথচমক চবদ্যালক্য় চনক্য় আসা, ২০১১ সাক্লর মক্ে সবার জন্য 

চবশুদ্ধ পাচন সরবরাহ চনচিতকরণ, ২০১২ সাক্লর মক্ে খাক্দ্য স্বচনভ িরতা অজিন, ২০১৩ সাক্লর মক্ে প্রচতটি বাচড়ক্ক স্বািুসম্মত 

স্যাচনক্েেন ব্যবিার আওতায় আনা ও হাইক্জচনক সুচবধা প্রোন এবং ১৮ হাজার কমুুচনটি চিচনক িালুর মােক্ম তৃণমূল প িাক্য় 

স্বািুক্সবা চনচিতকরণ। এসবই আমাক্ের শর্াচষত চভেন-২০২১ কম িপচরকল্পনার অংে।  

বতিমান অথ িননচতক মন্দা চবক্বিনায় চনক্য় চনব িািনী ইেক্তহাক্র বচণ িত অেীকারসমূহ বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ক্নর কাচিত 

লক্ষুমাো অজিক্ন ২০০৯-২০১০ অথ ি বছক্রর বাক্জে প্রণয়ন করা হক্য়ক্ছ। চনব িািনী অেীকার অনু ায়ী বাক্জক্ে নতুন কম িসূচি ও 

প্রকল্প বাস্তবায়ক্নর পচরকল্পনা শনওয়া হক্য়ক্ছ। কম িসংিান সৃচষ্ট, অবকাঠাক্মা উন্নয়নসহ ব্যচিখাতক্ক উৎসাচহত করার জন্য 

পাবচলক-প্রাইক্ভে পাে িনারেীক্পর উপর চবক্েষ গুরুত্ব আক্রাপ করা হক্য়ক্ছ। যুবসমাজক্ক প্রচেচক্ষত কক্র কম িসংিাক্নর লক্ক্ষু 

শেক্ে প্রথমবাক্রর মত ‘ন্যােনাল সাচভ িস’ কম িসূচি প্রবতিন করা হক্য়ক্ছ। এ জন্য বতিমান অথ ি বছক্র বাক্জক্ে ২০ শকাটি োকা বরাদ্দ 

রাখা হক্য়ক্ছ। আঞ্চচলক ববষম্য দূর করার লক্ক্ষু শেক্ের উত্তর-পচিমাঞ্চক্লর শজলাসমূক্হর সমন্বক্য় রংপুর চবভাগ প্রচতিার প্রস্তাব 

ইক্তামক্ে মচন্ত্রসভায় অনুক্মাচেত হক্য়ক্ছ। কৃচষ ও পল্লী উন্নয়ন; সামাচজক চনরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন; কম িসৃজন, আত্মকম িসংিান, 



চবদুুৎ ও জ্বালাচন খাক্তর উন্নয়ন এবং চিচজোল বাংলাক্েে গড়ার উপক্ াগী অবকাঠাক্মা উন্নয়নক্ক প্রস্তাচবত বাক্জক্ের অগ্রাচধকার 

খাত চহক্সক্ব চিচিত করা হক্য়ক্ছ। সরকাক্রর উন্নয়ন কম িসূচি বাস্তবায়ক্ন ৩০ হাজার ৫০০ শকাটি োকার বাচষ িক উন্নয়ন কম িসূচি 

প্রণীত হক্য়ক্ছ।  

এই কম িসূচি বাস্তবায়ন আমাক্ের জন্য একটি বড় িুাক্লঞ্জ। এই িুাক্লক্ঞ্জ আমাক্েরক্ক জয়ী হক্ত হক্ব। বাচষ িক উন্নয়ন 

কম িসূচি বাস্তবায়ক্ন মন্ত্রণালয় ও চবভাক্গর সচিব চহক্সক্ব আপনাক্ের ভূচমকা খুবই গুরুত্বপূণ ি। শসকারক্ণই, বাচষ িক উন্নয়ন কম িসূচি 

বাস্তবায়ন প্রচক্রয়ার অগ্রগচত চনচবড়ভাক্ব পচরবীক্ষণ, বাস্তবায়ক্নর শক্ষক্ে শ  শকান সমস্যা দ্রুততার সক্ে চনরসন করার উক্দ্যাগ 

আপনাক্েরক্কই গ্রহণ করক্ত হক্ব।  থাসমক্য় প্রকল্প বাস্তবায়ক্নর উপর শজার চেক্ত হক্ব এবং প্রকক্ল্প বরাদ্দকৃত অথ ি  থাচনয়ক্ম 

ব্যয় করক্ত হক্ব। প্রকল্প বাস্তবায়ক্ন েীর্ িসূচেতা, অপিয় ও দুনীচত কক্ঠারভাক্ব প্রচতহত করক্ত হক্ব। প্রকক্ল্প অক্থ ির বরাদ্দ ও 

কাক্জর অগ্রগচত চনয়চমত মচনের করক্ত হক্ব। প্রকল্প বাছাইক্য় জনগক্ণর স্বাথ ি, সরকাক্রর শর্াচষত অেীকার পূরণ ও 

প্রক্য়াজনীয়তার উপর গুরুত্ব চেক্ত হক্ব। সুচবধাক্ভাগীরা কতো উপকৃত হক্ি তা মচনের করক্ত হক্ব। জনগক্ণর কল্যাক্ণ সরকাচর 

অক্থ ির পূণ ি সদ্ব্ুবহার চনচিত করক্ত হক্ব।  

চপ্রয় সচিববৃন্দ,  

চবশ্ব অথ িননচতক মন্দার গভীরতা ক্রমান্বক্য় বৃচদ্ধ পাওয়ায় এবং এ মন্দা ২০১০ সাক্লর শেষার্ধ্ি প িন্ত প্রলচিত হওয়ার 

পূব িাভাস থাকায় ২০০৯-২০১০ অথ ি বছর চবক্েষ কক্র অথ ি বছক্রর প্রথম ছয় মাস অথ িনীচতর জন্য অতুন্ত সঙ্কেপূণ ি। অথ িননচতক 

মন্দা শমাকাচবলায় ইক্তামক্ে একটি চবক্েষ প্রক্ণােনা প্যাক্কজ আমরা শর্াষণা কক্রচছ। রপ্তাচন খাক্ত ক্ষচতগ্রস্ত খাতসমূক্হর মক্ে 

অচধকতর ক্ষচতগ্রস্ত খাক্ত ভতুিচক প্রোক্নর হার বাড়াক্না হক্য়ক্ছ, ব্যাংক ঋণসমূক্হর হার ১২-১৩ েতাংক্ে নাচমক্য় আনা হক্য়ক্ছ, 

রপ্তাচন উন্নয়ন তহচবল ১০০ শথক্ক ১৫০ চমচলয়ন িলাক্র উন্নীত করা ছাড়াও রুগ্ন চেল্প প্রচতিাক্নর সমস্যা সমাধাক্নর উক্দ্যাগ শনওয়া 

হক্য়ক্ছ। এ সব পেক্ক্ষক্পর  ইচতবািক ফলাফল আপনারা শেখক্ত পাক্িন।  

োচরদ্রু চবক্মািন ও কম িসংিান সৃচষ্ট সরকাক্রর অন্যতম অেীকার। এ লক্ক্ষু সামাচজক চনরাপত্তা ও সামাচজক 

ক্ষমতায়ক্নর আওতায় গৃহীত কম িসূচি বাস্তবায়ক্ন আক্রা পচরশ্রম করক্ত হক্ব।  

সাম্প্রচতক অতীক্ত দুনীচত েমন কচমেক্নর চকছু কম িকাক্ে কচতপয় চনরপরাধ কম িকতিা ও রাজনীচতচবে চনগৃহীত 

হক্য়ক্ছন। সরকাচর কম িকতিাগক্ণর মক্ে আতঙ্ক সৃচষ্টর ফক্ল সরকাক্রর কম িসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হক্য়ক্ছ।  

আচম স্পষ্ট ভাষায় বলক্ত িাই, আপনারা চনভ িক্য় এবং আইনানুগভাক্ব অচপ িত োচয়ত্ব পালন করুন। দুনীচত েমন আইক্নর 

শকান চবধাক্নর  াক্ত অপপ্রক্য়াগ না হয়, শস লক্ক্ষু আমরা চবদ্যমান দুনীচত েমন কচমেন আইন সংক্োধক্নর উক্দ্যাগ গ্রহণ 

কক্রচছ। আমরা িাই, স্বাধীন দুনীচত েমন কচমেন োচয়ত্বেীলতার মােক্ম তাক্ের উপর অচপ িত োচয়ত্ব পালন করুক,  াক্ত কক্র 

দুনীচতমুি সমাজ ও সুোসন প্রচতিার পাোপাচে সরকাচর কম িকতিাগণও চনিঃেঙ্কচিক্ত্ত কাজ করক্ত পাক্রন।  

গত সচিব সভাক্তও আইন-কানুন, চবচধ-চবধাক্নর কারক্ণ সরকাক্রর কম িসূচির বাস্তবায়ন শ ন শকানভাক্ব বাধাগ্রস্ত না হয় 

শসচেক্ক লক্ষু রাখক্ত আপনাক্েরক্ক অনুক্রাধ জাচনক্য়চছলাম। আচম আবারও বলচছ, প্রক্য়াজক্ন আইন-কানুন, চবচধ-চবধান 

সংক্োধক্নর লক্ক্ষু কা িকর ব্যবিা গ্রহণ করক্বন। প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুততর করার জন্য পাবচলক প্রচকউরক্মন্ট আইন ও রুল 

সংক্োধক্নর প্রস্তাব অনুক্মােন করা হক্য়ক্ছ। সরকাচর কম িসূচি দ্রুত বাস্তবায়ক্নর স্বাক্থ ি আরও শকান আইন-কানুন, চবচধ-চবধাক্নর 

সংক্োধক্নর প্রক্য়াজন হক্ল আপনারা তা সংক্োধক্নর উক্দ্যাগ গ্রহণ করক্বন।  

চপ্রয় সচিববৃন্দ,  

  সরকাক্রর েীষ ি প িাক্য়র কম িকতিা চহক্সক্ব আপনারা সরকাক্রর কম িসূচি বাস্তবায়ক্নর পাোপাচে নীচত চনধ িারক্ণর সক্েও 

জচড়ত। েীর্ িচেক্নর বাস্তব অচভজ্ঞতা চেক্য় আপনারা শেক্ের সমস্যা শ মন বুেক্ত পাক্রন, ভচবষ্যত সমস্যাও শতমচন আঁি করা 

আপনাক্ের পক্ক্ষ সম্ভব। কাক্জই সমস্যা সৃচষ্ট হওয়ার আক্গই শপ্রা-একটিভ হক্য় আগাম পেক্ক্ষপ চনন  াক্ত সমস্যা সহক্জই দূর করা 

 ায়।   

  সরকাক্রর চবচভন্ন কম িসূচি  থাসমক্য় এবং  থা থভাক্ব বাস্তবায়ন চনচিত করার লক্ক্ষু আপনাক্েরক্ক মচনেচরং ও 

পচরেে িক্নর উপর শজার চেক্ত হক্ব। মাঠ প িাক্য় পচরেে িনকাক্ল চনজ মন্ত্রণালয় বা চবভাক্গর কা িক্রক্মর পাোপাচে সরকাক্রর 



অন্যান্য অগ্রাচধকারপ্রাপ্ত প্রকক্ল্পর কাজও আপনারা তোরক করক্বন। ির, নেীভােন ও পাবতিু  এলাকার মত দুগ িম অঞ্চক্ল 

পচরেে িন ও কাক্জর তোরচক আরও বাড়াক্ত হক্ব।  

  আমাক্ের অন্যতম চনব িািনী অেীকার, দ্রব্যমূল্য জনসাধারক্ণর ক্রয় ক্ষমতার মক্ে চনক্য় আসা। আমরা োচয়ত্ব শনয়ার 

পরপরই জনগক্ণর উপর দ্রব্যমূক্ল্যর প্রভাব  থাসম্ভব সহনেীল করার জন্য চবচভন্ন পেক্ক্ষপ গ্রহণ কক্রচছ। খাদ্য উৎপােন বৃচদ্ধ , 

ও.এম.এস. স্কীক্মর মােক্ম হ্রাসকৃত মূক্ল্য খাদ্যদ্রব্য চবক্রয় এবং চভচজএফ কম িসূচির মােক্ম েচরদ্র জনসাধারণক্ক চবনামূক্ল্য খাদ্য 

সহায়তা প্রোনসহ চবচভন্ন পেক্ক্ষপ গ্রহণ করা হক্য়ক্ছ। গ্রামীণ এলাকায় টিআর, কাচবখা ইতুাচে কম িসূচির মােক্ম নন মাচনোইজ 

খাক্ত চদ্ব্গুণ পচরমাণ খাদ্যেস্য সরবরাহ করা হক্য়ক্ছ। ফক্ল গ্রামীণ এলাকার কম িসংিাক্নর পাোপাচে খাদ্যেস্য প্রাচপ্ত সহজলভু 

হক্য়ক্ছ।  

আমরা োচয়ত্ব গ্রহক্ণর পর পরই সাক্রর ভর্তিচকর পচরমাণ বৃচদ্ধ এবং চিক্জক্লর মূল্য হ্রাস কচর। শসি শমৌসুক্ম েহর শথক্ক 

গ্রাক্ম অচধকতর হাক্র চবদুুৎ সরবরাহ কচর। এ সব পেক্ক্ষপ এবং কৃষক ভাইক্ের অিান্ত পচরশ্রক্মর ফক্ল এবার শবাক্রা ধাক্নর 

বাম্পার ফলন সম্ভব হক্য়ক্ছ। িলচত অথ ি বছক্র অভুন্তরীণ সংগ্রহ, খাদ্য সাহায্যসহ চবক্েষ শক্ষক্ে খাদ্য আমোচন চমক্ল সরকাচর 

খাক্ত শমাে ২৮ লাখ শমচিক েন খাদ্য সংগৃহীত হক্ব। আগামীক্ত অচধক হাক্র িাল ও গম উৎপােক্ন কৃষক্কর আগ্রহ বজায় রাখার 

জন্য সার, শসি, কৃচষ ঋণ ও বীক্জর পচরকচল্পত সহায়তা প্রোক্ন আপনাক্ের অগ্রণী ভূচমকা পালন করক্ত হক্ব।  

আপনারা জাক্নন, চবদুুৎ খাক্ত গত সাত বছক্রর চবক্েষ কক্র চবএনচপ-জামাত শজাে সরকাক্রর িরম লুেপাে, দুনীচত ও 

অব্যবিাপনার কারক্ণ এই খাক্তর অবিা অতুন্ত নাজুক। বতিমাক্ন চবদুুক্তর গড় িাচহো প্রায় ৫,০০০ শমগাওয়াে। এর চবপরীক্ত 

উৎপােন ৩,৮০০ শমগাওয়াে। এই র্ােচত পূরক্ণ এবং আগামী চেক্নর িাচহোর চনচরক্খ প্লুান্ট সংস্কার ও শমরামত ছাড়াও চবদুুৎ 

উৎপােন বাড়াক্নার লক্ক্ষু ব্যাপকচভচত্তক পচরকল্পনা প্রণয়ন করা হক্ি। চবদুুক্তর মত িুাক্লচঞ্জং শসটক্রর প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ক্নর 

জন্য আপনাক্ের কক্ঠার পচরশ্রম করক্ত হক্ব।  

আইন-শৃঙ্খলা পচরচিচতর উন্নয়ন সুোসন প্রচতিার পূব িেতি।  শস কারক্ণ জচে তৎপরতা শরাধসহ আইক্নর োসন প্রচতিা 

সুচনচিত করক্ত হক্ব। জনগক্ণর জানমাক্লর শহফাজতসহ শেক্ের সকল গুরুত্বপূণ ি িাপনা এবং অচফস-আোলক্তর চনরাপত্তা 

চনচিত করক্ত হক্ব। একইসক্ে মন্ত্রণালক্য়র অভুন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কাক্জর গচতেীলতা বৃচদ্ধ, আচথ িক ও প্রোসচনক 

ব্যবিাসহ সাচব িক ব্যবিাপনা সুসংহত করার মােক্ম একটি জবাবচেচহমূলক প্রোসন ব্যবিা প্রচতিায় আচম আপনাক্ের 

সহক্ াচগতা িাই।  

জনগক্ণর তথ্য অচধকার চনচিত করার লক্ক্ষু ইক্তামক্ে তথ্য কচমেন গঠন করা হক্য়ক্ছ। তথ্য অচধকার আইক্নর চবধান 

অনু ায়ী জনসাধারণক্ক তথ্য প্রোক্নর চবষয়টি চনচিত করক্ত হক্ব। এর ফক্ল সরকাচর কম িকাক্ে স্বিতা ও জবাবচেচহতা বৃচদ্ধ 

পাক্ব, দুনীচত হ্রাস পাক্ব এবং সুোসন প্রচতচিত হক্ব।  

আমাক্ের চেন বেক্লর অেীকার বাস্তবায়ক্ন জনপ্রোসক্ন সংস্কার অপচরহা ি। আমাক্ের প্রক্য়াজন আধুচনক, েক্ষ, 

দুনীচতমুি ও শসবাপরায়ণ জনপ্রোসন।  

চভেন ২০২১ অনু ায়ী, ক্ষুধা, োচরদ্রু ও চনরক্ষরতামুি চিচজোল বাংলাক্েে প্রচতিা করা আমাক্ের সরকাক্রর অেীকার। 

এ অেীকার বাস্তবায়ক্নর লক্ক্ষু আমরা ইক্তামক্ে আইচসটি পচলচস প্রণয়ন কক্রচছ। এ পচলচস অনু ায়ী আমাক্েরক্ক প্রক্য়াজনীয় 

কা িক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন চনচিত করক্ত হক্ব। কম িকতিাক্ের কচম্পউোর চলোক্রচস এবং ইংক্রচজ ভাষায় েক্ষতা আরও বাড়াক্ত 

হক্ব। জ্ঞান-চবজ্ঞান ও প্রযুচিক্ত চবশ্ব অক্নক এচগক্য় শগক্ছ; আমরা চপচছক্য় থাকক্ত পাচর না। চবশ্বায়ক্নর এই সমক্য়র সক্ে তাল 

চমচলক্য় িলক্ত হক্ল আমাক্ের েক্ষতা বাড়াক্ত হক্ব। আধুচনক প্রযুচি ও  ন্ত্রপাচতর ব্যবহার চেখক্ত হক্ব।  

চপ্রয় সচিববৃন্দ,  

জলবায়ু পচরবতিক্নর চবরূপ প্রভাব কমাক্নার জন্য পেক্ক্ষপ গ্রহণ করক্ত হক্ব। েীর্ িচেন  াবত শেক্ে নে-নেী, খাল-চবল 

পুনিঃখনক্নর জন্য শকান উক্দ্যাগ শনয়া হয়চন। নে-নেী, খাল-চবল জবরেখলকারীক্ের চবরুক্দ্ধ শতমন শকান ব্যবিা গ্রহণ করা হয়চন। 

ফক্ল অনবধ েখল উৎসাচহত হক্য়ক্ছ। নে-নেী, খাল-চবল সঙ্কুচিত হওয়া এবং পাচনর প্রবাহ ব্যাপকভাক্ব হ্রাস পাওয়ার কারক্ণ 

মানুক্ষর জীবন-জীচবকা চবচিত হওয়ার পাোপাচে পচরক্বক্ের ওপর চবরূপ প্রভাব পক্ড়ক্ছ।  



আমরা নে-নেী, খাল-চবল অনবধ েখলমুি করাসহ কুাচপোল ও শমনক্েইন্যান্স শেচজং-এর ব্যাপক কম িসূচি গ্রহণ 

কক্রচছ। অনবধ েখলোর  ত প্রভাবোলী শহাক না শকন, তাক্ক উক্িে করক্ত হক্ব এবং আইক্নর আওতায় তার চবরুক্দ্ধ ব্যবিা 

গ্রহণ করক্ত হক্ব। উদ্ধাক্রর পর এসকল নে-নেী, খাল-চবল  াক্ত পুনরায় অনবধ েখলোরক্ের হাক্ত না  ায় শসচেক্ক দৃচষ্ট রাখক্ত 

হক্ব। চেল্প প্রচতিাক্নর বজিু  নে-নেীক্ত শফলার কারক্ণ নে-নেীসমূক্হর পাচন ব্যবহাক্রর অক্ াগ্য হক্য় পক্ড়ক্ছ। এ ধরক্নর চেল্প 

প্রচতিাক্নর চবরুক্দ্ধও আইনানুগ ব্যবিা গ্রহণ করক্ত হক্ব। অপচরকচল্পতভাক্ব ভূ-গভিি পাচন উক্ত্তালক্নর ফক্ল সারাক্েক্ে চবক্েষ 

কক্র ঢাকা মহানগরীক্ত ভূগভিি পাচনর স্তর আেঙ্কাজনকভাক্ব হ্রাস পাক্ি। এসব চেক্ক আপনাক্ের নজর চেক্ত হক্ব।  

সীচমত শবতক্নর সরকাচর কম িকতিা ও কম িিারীক্ের সুচবধা-অসুচবধা সম্পক্কি আমরা সক্িতন। আমরা িাই সরকাচর 

কম িকতিা-কম িিারীক্ের জীবন াোর মাক্নান্নয়ন এবং সৎ ও সম্মানজনক জীবন  াপক্নর চনিয়তা। চবষয়টি চবক্বিনায় চনক্য় শবতন 

কচমেন কতৃিক চরক্পাে ি োচখল করার সক্ে সক্ে প্রেত্ত সুপাচরে প িাক্লািনার জন্য সচিব কচমটি গঠন করা হয়। সচিব কচমটির 

সুপাচরে অনু ায়ী ১লা জুলাই ২০০৯ শথক্ক নতুন শবতন শস্কল কা িকর করা হক্ব। সরকাচর কম িিারীক্ের সুলক্ভ খাদ্যপণ্য 

সরবরাক্হর জন্য শরেচনং পদ্ধচত প্রবতিক্নর চবষয়টি আমাক্ের চবক্বিনাধীন রক্য়ক্ছ।  

সরকাক্রর সকল কম িসূচির শিচলভাচর পক্য়ন্ট হক্ি মাঠ প্রোসন। এজন্য মাঠ প্রোসক্ন চনক্য়াচজত কম িকতিাক্ের 

কম িকাক্ের উপর সরকাক্রর ভাবমূচতি অক্নকাংক্ে চনভ িরেীল। মাঠ প্রোসক্নর কম িকতিাগণ  াক্ত চনভ িক্য় োচয়ত্ব পালন করক্ত 

পাক্রন তা আপনাক্েরক্কই চনচিত করক্ত হক্ব। োচয়ত্ব পালক্ন ব্যথ ি কম িকতিাক্ের চবরুক্দ্ধ তাৎক্ষচণক ব্যবিা গ্রহণ করক্ত হক্ব।  

চপ্রয় সচিববৃন্দ,  

আচম আক্গও বক্লচছ, আবারও বলচছ, আপনাক্ের ভাল কাক্জর জন্য রক্য়ক্ছ পুরস্কার, খারাপ কাক্জর জন্য আক্ছ 

চতরস্কার। শকউ  চে সরকাক্রর কাক্জ সাক্বাোজ করার শিষ্টা কক্রন, তাহক্ল তাক্ক  থা থ োচস্ত শপক্ত হক্ব।  

আওয়ামী লীগ সরকার জনগক্ণর সরকার। জনগক্ণর ভাক্গ্যান্নয়নই আমাক্ের প্রধান লক্ষু। এই লক্ষুক্ক শকউ বাধাগ্রস্ত 

করক্ত িাইক্ল তাক্ক কক্ঠার পচরচিচতর মুক্খামুচখ হক্ত হক্ব।  

আপনারা মক্ন রাখক্বন, শেক্ের প্রধান চনব িাহী চহক্সক্ব আমাক্ক সবচেক্কই নজর রাখক্ত হয়। শক কতটুকু োচয়ত্ব পালন 

কক্রন তা আচম লক্ষু কচর। আচম  চে শেচখ, শকউ  থা থভাক্ব োচয়ত্ব পালন করক্ছন না, তক্ব তাঁক্ক শস িাক্ন রাখার প্রক্য়াজন 

মক্ন করব না। শকউ শকউ ভাবক্ত পাক্রন ‘আচম সরকাক্রর খুব কাক্ছর শলাক। আচম  া ইক্ি তা-ই করক্ত পারব।'  াঁরা এরকম 

ভাবক্ছন, তাঁরা শবাকার স্বক্গ ি বাস করক্ছন। আমার েরকার চনিা, সততা ও কম িেক্ষতা। কাক্জর ফলাফল না শপক্ল চতচন  ত 

মহােচিধরই শহান না শকন, আমাক্ের প্রোসক্ন তাঁর িান শনই।   

আপনাক্েরক্ক আরও শবেী উক্দ্যাগী ও উক্দ্যামী হক্ত হক্ব। রুটিন কাজ চেক্য় আমাক্ের মত োচরদ্রুপীচড়ত শেক্ের উন্নয়ন 

সম্ভব নয়। সীচমত সম্পক্ের সক্ব িাচ্চ ও সক্ব িাত্তম ব্যবহার কক্র শবচে সংখ্যক মানুক্ষর উপকার চনচিত করক্ত হক্ব। তাহক্লই 

আমরা কাচিত লক্ক্ষু শপৌৌঁছক্ত পারব।  

সবক্েক্ষ, আচম আপনাক্ের আহ্বান জানাব আপনারা সকল প্রকার ভয়ভীচত, অনুরাগ-চবরাক্গর উক্র্ধ্ি শথক্ক স্বিতা, 

চনরক্পক্ষতা ও জবাবচেচহতার সক্ে োচয়ত্ব পালন করুন। জনগক্ণর কল্যাক্ণ আত্মচনক্য়াগ করুন। আচম আপনাক্ের পাক্ে আচছ।  

ভচবষ্যক্তও আচম আপনাক্ের সক্ে চনয়চমত মতচবচনময় করার আো রাচখ। আপনাক্ের শকান প্রশ্ন বা চজজ্ঞাসা থাকক্ল 

তা প িায়ক্রক্ম আক্লািনা করব। আমার প্রারচম্ভক বিব্য এখাক্নই শেষ করচছ।  

আপনাক্ের সবাইক্ক ধন্যবাে।      

          

শখাো হাক্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু  

বাংলাক্েে চিরজীবী শহাক।  

--- 


