
বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ সামভ িস এদসামসদেশি বামষ িক নিশদভাজ ২০১০  

 

ভাষণ  

 

িািিীে প্রধািিন্ত্রী  

 

শশখ হামসিা  

 

মবোি ফাউদেশি মিলিােতি, শসািবার, ১১ শ্রাবণ ১৪১৭, ২৬ জুলাই ২০১০  

 

মবসমিল্লামহর রাহিামির রামহি  

 

সহকিীবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ সামভ িস এদসামসদেশদির সেস্যবৃন্দ,  

উপমিত সুমধিেলী,  

  

আসসালামু আলাইকুি।  

 

বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ সামভ িস এদসামসদেশি আদোমজত বামষ িক নিশদভাদজ উপমিত সবাইদক আিার আন্তমরক 

শুদভচ্ছা।  

বাাংলাদেশ এডমিমিদেটিভ সামভ িস এদসামসদেশি মবশাল ঐমতহযবাহী প্রমতষ্ঠাি। আিাদের জাতীে জীবদির প্রমতটি 

গুরুত্বপূণ ি অজিদি এই এদসামিদেশদির সেস্যদের সমিে অাংশগ্রহণ স্মরণীে হদে আদে। মবদশষ কদর িহাি স্বাধীিতা যুদে 

আপিাদের বহু সেস্য গুরুত্বপূণ ি অবোি শরদখদেি।  

তাঁদের িদে অদিদক সরাসমর যুদে অাংশগ্রহণ কদরদেি; অদিদক প্রাণ উৎসর্ ি কদরদেি; অদিদক পমরবার পমরজিসহ 

মির্ িামতত হদেদেি। আমি তাঁদের সকলদক র্ভীর শ্রোর সাদে স্মরণ করমে।  

শেদশ মবমভন্ন প্রাকৃমতক দুদর্ িার্সহ িািা সঙ্কদে আপিাদের সেস্যর্ণ জির্দণর পাদশ শেদক শসবা কদর চদলদেি। শেদশর 

উন্নেি প্রমিো ত্বরামিত করদত এবাং আইি-শৃঙ্খলা স্বাভামবক রাখার শেদেও আপিারা গুরুত্বপূণ ি োমেত্ব পালি কদর োদকি।  

আমি আপিাদের সকলদক শসজন্য ধন্যবাে জািাই। আশা কমর ভমবষ্যদত আপিাদের এ ভূমিকা আরও শজারাদলাভাদব 

অব্যাহত োকদব এবাং শেশদক সািদির মেদক এমর্দে শিওোর জন্য আপিারা আরও মিদজদেরদক উৎসর্ ি করদবি।  

আপিারা জাদিি, সব িকাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাাামল, জামতর জিক বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিাি এ শেদশর প্রমতটি িানুদষর 

অন্ন, বস্ত্র, বাসিাি, মশো এবাং মচমকৎসা শসবা মিমিত করার িােদি শসািার বাাংলা র্দে শতালার জন্য সারাজীবি শজল-জুলুিসহ 

িািা মির্ িাতি শভার্ কদরদেি।  

তাঁরই সুেীর্ ি সাংগ্রাদির ফদল আিাদের আজদকর স্বাধীি বাাংলাদেশ। জামতর চরি দুভার্গ্ি শর্, বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বদের শসািার 

বাাংলা র্োর কাজ শশষ করার আদর্ই নৃশাংসভাদব সপমরবাদর র্াতকদের হাদত প্রাণ হামরদেদেি।  

জামতর জিদকর নৃশাংস হতযাকাদের িােদি শেদশর অগ্রর্মতদক স্তব্ধ কদর শেওো হে। আিরা জামতর জিদকর স্বে পূরণ 

করদত বেপমরকর। শর্ শকাি মূদে জামতর জিদকর স্বে আিরা অবশ্যই বাস্তবােি করব ইিশাআল্লাহ।  

আিাদের ভমবষ্যৎ প্রজদের জন্য আিরা একটি সুখী, সমৃে শেশ শরদখ শর্দত চাই। এর জন্য আপিাদের সকদলর আন্তমরক 

সহদর্ামর্তা একান্ত প্রদোজি।  



ক্ষুধা, োমরদ্র্য, অমশো দূর কদর একটি সমৃে শেশ মহদসদব আিরা আিাদের শেদশর স্বাধীিতার সুবণ ি জেমন্ত 

উের্াপি করদত চাই। শস লদেয আিরা ইদতািদে রূপকল্প ২০২১ শর্াষণা কদরমে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােদির জন্য আধুমিক 

প্রযুমিদত েে, সৎ, র্মতশীল কি িকতিা মেদে িাঠ প্রশাসি সাজাদিা প্রদোজি।  

প্রযুমির চরি উৎকদষ ির এযুদর্ সিাি তাদল পা মিলাদত িা পারদল আিরা মপমেদে পেব। তাই একটি সুখী সমৃে 

বাাংলাদেশ র্োর লদেয রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােি করদত হদব। এজন্য সরকাদরর গৃহীত সকল কি িসূমচ বাস্তবােদি আমি আপিাদের 

শিধা ও শমি মিদোদর্র আহবাি জািামচ্ছ। িদি রাখদত হদব, শেশ সমৃে হদল শেদশর সকল িার্মরক এর সুফল শভার্ করদব।  

মপ্রে কি িকতিাবৃন্দ,  

মবর্ত সিদে আপিারা আপিাদের কি িদেদে চাকুমর হারাদিাসহ মবমভন্নভাদব বমিত হদেদেি। আিাদের সরকার োমেত্ব 

শিওোর পর পরই আিরা মরমভউ কমিটি র্ঠি কদরমে। মরমভউ কমিটির সুপামরশ অনুসাদর আপিাদের অদিদকর প্রাপ্য ম ির্ িাো 

মফমরদে শেওো হদেদে। এ কার্ িিি এখিও চলদে।  

আমি জামি িাঠ প্রশাসদি কাজ করদত আপিাদের িািা ধরদির সিস্যার মুদখামুমখ হদত হে। সরকার ইদতািদে শবশ 

মকছু সিস্যার সিাধাি কদরদে। আশা করমে বাকী সিস্যাগুদলা ধীদর ধীদর সিাধাি করা হদব।  

আিরা োমেত্ব শিওোর পর অমত দ্রুত প্রশাসদির মবমভন্ন সত্মদর উদল্লখদর্ার্গ্ সাংখ্যক কি িকতিার পদোন্নমত প্রোি কদরমে। 

কদেকমেি আদর্ও সমচব পদে মকছু কি িকতিাদক পদোন্নমত প্রোি করা হদেদে। তারপদরও অদিদক পদোন্নমতর সকল শতি পূরণ 

কদর েীর্ ি সিে ধদর মবমভন্ন সত্মদর পদোন্নমতর জন্য অদপো করদেি। আিরা শচষ্টা করমে এ সব পদোন্নমতর জে কিাদিার জন্য।  

আপিারা জাদিি িািা সীিাবেতার িদেও আিাদের সরকার োমেত্ব গ্রহদণর পর অতযন্ত কি সিদের িদে িতুি শপ 

শেল শর্াষণা কদরদে এবাং জুলাই শেদক তার পূণ িাঙ্গ বাস্তবােি শুরু হদেদে।  

সরকাদরর কি িসূমচ সুষ্ঠুভাদব বাস্তবােদির জন্য প্রদোজি একটি েে, শিধাবী এবাং সুশৃঙ্খল জিপ্রশাসি।  

শসজন্য আিরা পদোন্নমত মবমধিালা, পোেি/বেমল িীমতিালা, কযামরোর প্ল্যামিাং, িাঠ প্রশাসদির কাঠাদিা সাংোদরর 

কার্ িিি হাদত মিদেমে।  

‘মসমভল সামভ িস এযাক্ট'-এর খসো প্রণেি করা হদেদে এবাং এ মবষদে মবমভন্ন শেকদহাডারারদের সাদে আদলাচিা, কি িশালা 

ও িতমবমিিে কদর তা চূোন্ত করার মবষেটি প্রমিোধীি আদে।  

পদোন্নমতর শেদে শিধা ও েেতাদকই অগ্রামধকার শেওো হদব। সাংিাপি িন্ত্রণালে ইমতিদেই পরীোমূলকভাদব 

Performance Based Evaluation System চালু কদরদে।  

আপিাদের উচ্চমশো ও প্রশাসমিক জ্ঞাি বৃমের লদেয ‘জাতীে প্রমশেণ িীমত' সাংদশাধি কদর যুদর্াপদর্ার্ী করার 

কার্ িিিও চলিাি রদেদে।  

তদব সকল সিস্যা রাতারামত সিাধাি করা সম্ভব িে। আমি আপিাদের আশ্বস্ত করমে আিাদের উদযার্ এবাং 

আন্তমরকতা অব্যাহত োকদব। সমৃে শেশ র্ঠদির লদেয আিরা আিাদের সব ি শমি মিদোমজত কদরমে। এ লেয অমজিত হদল 

আিাদের শেদশর সকল িার্মরদকর জীবিিাি স্বোংমিেভাদব সমৃে হদব।  

আসুি আিরা শেশদক সমৃে করার লদেয আিাদের প্রদতযদকর সদব িাচ্চ শমি মিদোর্ কদর ভমবষ্যৎ প্রজদের জন্য একটি 

সমৃেশালী বাাংলাদেশ র্দে তুমল।  

আপিাদের সকলদক অসাংখ্য ধন্যবাে।  

শখাো হাদফজ।  

জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ মচরজীবী শহাক।  

--- 


