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অনুষ্ঠাদন িিাপসত, 

যনপ্রশািন িন্ত্রণালদয়র িাননীয় প্রসতিন্ত্রী, 

সিসনয়র িসিব, 

সিসিল িাসি িি প্রশািন কৈাোদরর নবীন কি িকতিাবৃন্দ, 

ও উপসিত সুসধিন্ডলী। 

 আিিালামু আলাইকুি। 

 বাাংলাদেশ সিসিল িাসি িি প্রশািন একাদেসি আদয়াসযত ৯২ ও ৯৩তি আইন ও প্রশািন ককাদি ির িিাপনী অনুষ্ঠাদন 

উপসিত িকলদক আসি আন্তসরক শুদিচ্ছা যানাসচ্ছ। িাফদের িাদে এই ককাি ি িম্পন্ন করায় প্রসশক্ষণােীদের আন্তসরক 

অসিনন্দন যানাসচ্ছ। 

 আসি ১৯৯৮ িাদলর ৪ঠা িাি ি এই একাদেসির নতুন ৯তলা িবদনর সিসিপ্রস্তর িাপন কসর। ২০০১ িাদলর ৩ জুন 

আসি এ িবদনর উদবাধন কসর। আিাদের ১৯৯৬-২০০১ কিয়াদে িাসপত এই নতুন একাদেসিক িবন প্রযাতদন্ত্রর কি িিাসরদের 

প্রসশক্ষদণর কক্ষদে তাৎপর্ িপূণ ি অবোন করদখ িদলদে। 

সপ্রয় প্রসশক্ষণােীবৃন্দ, 

েক্ষ িানবিম্পে জ্তসরর যন্য প্রসশক্ষণ অতৈন্ত গুরুত্বপূণ ি। এযন্য আিরা  প্রসশক্ষদণর উপর সবদশষ গুরুত্ব সেদয়সে। 

প্রসশক্ষণ সুসবধা বৃসির যন্য অবকাঠাদিা উন্নয়দনর পাশাপাসশ গুণগত িান বৃসি করদত আসি সনদে িশ সেদয়সে। প্রশািদনর 

পাশাপাসশ কৃসষ, সশক্ষা, স্বািৈ, প্রদকৌশল ও কাসরগসরিহ প্রসতটি খাদত সবদশষাসয়ত প্রসশক্ষদণর ব্যবিা করা হদচ্ছ। প্রদয়াযন 

অনুিাদর আিরা প্রসশক্ষদণর কিয়াে বৃসি করসে। বুসনয়াসে প্রসশক্ষদণর যট সনরিদন একটি করােম্যাপ জ্তসর করা হদয়দে। আসি 

আশা কসর, এ করাে ম্যাপ অনুর্ায়ী িলদল ২০১৭ িাদলর িাঝািাসঝ িকল ব্যাকলগ দূর হদব।  

শুধু কেসণকক্ষ সনি ির প্রসশক্ষণ নয়, প্রদয়াযন োসয়ত্ব-সনি ির প্রাদয়াসগক প্রসশক্ষণ। এদক্ষদে e-learning এর উপর 

অসধক গুরুত্ব সেদত হদব র্া digital বাাংলাদেশ সবসনি িাণদক আরও এসগদয় সনদয় র্াদব। 

 প্রধানিন্ত্রীর কার্ িালদয়র a2i এবাং যনপ্রশািন িন্ত্রণালদয়র কর্ৌে উদযাদগ কিাবাইল ককাট ি পসরিালনা, Public 

Procurement Management, Mutation, Public Service Innovation ইতৈাসে সবষদয় অন-লাইন ককাি ি 

প্রস্তত করা হদয়দে। এ প্রসশক্ষণ গ্রহদণর যন্য কাউদক কি িিল তৈাগ করদত হদব না। সব.সি.এি. প্রশািন একাদেসি কিাবাইল 

প্রসশক্ষদণর িাধ্যদি কযলায় কযলায় Techniques of Team Building, On-the-job Training িহ আরও অন্যান্য 

সবষদয় প্রসশক্ষদণর আদয়াযন করদব। প্রাসন্তক পর্ িাদয়র িকল কি িিাসর এদত অাংশগ্রহণ করদত পারদবন। এর ফদল প্রশািন 

আরও গসতশীল ও যনমুখী হদব বদল আিার সবশ্বাি।  

সপ্রয় িরকাসর কি িিাসরবৃন্দ, 

িদন রাখদবন, আপনারা যনগদণর কিবক। পসবে িাংসবধাদনর ২১(২) অনুদচ্ছদে বলা হদয়দে ‘‘িকল িিদয় যনগদণর 

কিবা কসরবার কিষ্টা করা প্রযাতদন্ত্রর কদি ি সনক্ত প প্রদতৈক ব্যসত পর কতিব্য’’। আপনারা কর্ কর্খাদনই কায করদবন, আপনাদের 

িািদন োকদব শুধু বাাংলাদেশ এবাং এ কেদশর িানুষ। আপনাদেরদক সপ্রয় িাতৃভূসির ইসতহাি এবাং ঐসতহৈ িম্পদকি যানদত 

হদব। যানদত হদব আিাদের পূব িসূরীরা কী অপসরিীি তৈাগ স্বীকার কদর এ কেশদক স্বাধীন কদরদেন।  

িব িকাদলর িব িদেষ্ঠ বাঙাসল, যাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু কশখ মুসযবুর রহিাদনর কনতৃদত্ব ২৪ বের পাসকস্তাদনর 

জ্স্বরশািদনর সবরুদি এদেদশর িানুষ িাংগ্রাি কদরদে। েীর্ ি এ িিদয় যাসতর সপতা কযল কখদটদেন। িহৈ কদরদেন অবণ িনীয় 



 
 

সনর্ িাতন। যাসতর সপতার আহ্বাদন িাড়া সেদয় ১৯৭১ িাদল এ কেদশর িানুষ মুসত পক্দি ঝাঁসপদয় পদড়। ৩০ লাখ শহীে আর 

২লাখ সনর্ িাসতত িা-কবাদনর িম্ভ্রদির সবসনিদয় আিরা অযিন কদরসে সপ্রয় স্বাধীনতা। 

লাদখা শহীদের রদত পর সবসনিদয় অসযিত স্বাধীন বাাংলাদেদশর আপনারা নবীন কি িকতিা। কেশ র্সে স্বাধীন না হত, 

তাহদল ক’যন আযদক আপনাদের িত কৈাোর িাসি িদি প্রদবশ করদত পারদতন? 

স্বাধীনতার অন্যতি লক্ষৈ সেল এদেদশর িানুদষর অে িৈনসতক মুসত প। এ লক্ষৈ অযিদন সতসন স্বাধীনতার পর ক্িসব্বসস্ত 

বাাংলাদেদশর পুনগ িঠন কাদয হাত কেন। তখন রাষ্ট্রীয় ককাষাগার সেল শূন্য। রাস্তা-র্াট, ব্রীয-কালিাট ি, সশল্প প্রসতষ্ঠান 

্বসাংিস্ত্িদপ পসরণত হদয়সেল। ব্যবিা-বাসণযৈ সেল বন্ধ। বঙ্গবন্ধু িাদড় সতন বেদর কিই ্বসাংিস্ত্িপ কেদক তুদল এদন কেশদক 

একটি দৃঢ় সিসির উপর োঁড় কসরদয়সেদলন। 

এ স্বল্প িিদয়র িদধ্যই িরকাদরর বাস্তবমুখী কি িকাদন্ডর ফলশ্রুসতদত কৃসষ উৎপােন কবদড়সেল অদনক গুদণ, র্া আযও 

সবদশ্বর কর্ ককান কেদশর যন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হদয় আদে। সকন্তু ১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগস্ট িপসরবাদর যাসতর সপতাদক 

সনি িিিাদব হতৈা করা হদল কেদি র্ায় বাাংলাদেদশর উন্নয়দনর িাকা। 

সপ্রয় প্রসশক্ষণােীবৃন্দ, 

 আিরা ১৯৯৬ িাদল িরকার গঠন কদর যাসতর সপতার প্রেসশ িত পদে কেদশর উন্নয়ন কায বাস্তবায়ন শুরু কসর। খায 

র্াটসতর বাাংলাদেশদক আিরা খায উবৃদির বাাংলাদেদশ পসরণত কসর। সশক্ষার হার, কেসশ-সবদেসশ সবসনদয়াগ, রপ্তাসন ও প্রবািী 

আয় বৃসি কপদত োদক। কৃসষ, সশক্ষা, স্বািৈ, কর্াগাদর্াগ, সবদ্যৈৎ, অবকাঠাদিাগত উন্নয়নিহ প্রসতটি খাদত আিরা ইসতবািক 

পসরবতিন আনদত িক্ষি হই। 

 গত িাদড় েয় বেদর আিরা বাাংলাদেশদক উন্নয়দনর করাল িদেদল পসরণত কদরসে। আিাদের প্রবৃসি এখন ৬.৫১ 

িাদগ উন্নীত হদয়দে। রপ্তাসন ৩০ সবসলয়ন েলার। মূেস্ফীসত ১৩% কেদক ৬.৩% এ কনদি এদিদে। ৫ ককাটি িানুষ সনম্নসবি 

কেদক িধ্যসবদি উদঠ এদিদে। আিাদের সরযাি ি ২৪ সবসলয়ন িাসকিন েলার োসড়দয় কগদে। িাোসপছু আয় ১ হাযার ৩১৪ 

িাসকিন েলার। আিরা খাদয স্বয়াংিম্পূণ িতা অযিন কদরসে। সবদেদশ িাল রপ্তাসন করসে। সবদ্যৈৎ উৎপােন ক্ষিতা ১৩ হাযার 

৬৫০ কিগাওয়াদট উন্নীত হদয়দে। আিরা এিসেসয’র প্রসতটি খাদত কাসিত িফলতা অযিন কদরসে। যাসতিাংর্িহ অদনক 

আন্তযিাসতক িাংিা ও কেশ আিাদের ভূয়িী প্রশাংিা করদে। বাাংলাদেশ িািদনর সেদক এসগদয় র্াদচ্ছ।  

সপ্রয় প্রসশক্ষণােীবৃন্দ, 

 প্রশািদনর প্রসতটি স্তদর আয সেসযটাল বাাংলাদেদশর কোঁয়া। কেদশর ৬৪টি কযলা, ৭টি সবিাগীয় কসিশনার অসফি, 

প্রধানিন্ত্রীর কার্ িালয়, িসন্ত্রপসরষে সবিাগিহ ১৪টি িন্ত্রণালয় এবাং ৩টি অসধেপ্তদর আিরা ইদলক্ট্রসনক ফাইসলাং সিদস্টি 

বাস্তবায়ন কদরসে। এ কার্ িক্রদি প্রতৈক্ষ ও পদরাক্ষিাদব আপনারাই কনতৃত্ব সেদয়দেন।  

গ্রািীণ যনগদণর স্বপ্ন ‘সেসযটাল কিন্টার’ বাস্তবায়দন কযলা প্রশািক ও উপদযলা সনব িাহী অসফিারদের তাৎপর্ িপূণ ি 

অবোন রদয়দে। সবদশ্বর িব িবৃহৎ ওদয়ব কপাট িাল ‘যাতীয় তথ্য বাতায়ন’ বাস্তবায়দন আপনারা ভূসিকা করদখদেন। a2i প্রকদল্পর 

উদযাদগ ২০১০ িাদল ৬৪ কযলার কযলা প্রশািদনর কি িিাসরদের প্রদিষ্টায় প্রস্ত্িত করা হয় ‘যাতীয় তথ্য বাতায়দনর প্রােসিক 

িাি িন’ - র্া পরবতীদত নতুন আসঙ্গদক কঢদল িাযাদনা হয়।  

 প্রশািন কৈাোদরর কনতৃদত্ব িাঠ এবাং িন্ত্রণালয় পর্ িাদয় গদড় কতালা হদয়দে ইদনাদিশন টিি। এ টিি যনগণদক স্বল্প 

িিদয়, কি ব্যদয় এবাং সবনা কিাগাসন্তদত কিবা সেদচ্ছ। এ কি িসূসি বাস্তবায়দন a2i কেদক প্রোন করা হদচ্ছ ইদনাদিশন ফান্ড।  

সপ্রয় কি িকতিাগণ, 

 আপনাদের কাদযর গসতদক ত্বরাসিত করদত আিরা ‘যনপ্রশািন পেক নীসতিালা’ প্রণয়ন কদরসে। ২০০৯-২০১৪ 

পর্ িন্ত িসিব পদে ৯২ যন, অসতসরত প িসিব পদে ২০৩ যন, ক্গ্ম-িসিব পদে ১ হাযার ১১৩ যন এবাং উপ-িসিব পদে ১ হাযার 

৮২ যন কি িকতিাদক পদোন্নসত প্রোন করা হদয়দে। গত এসপ্রদল ২২৭ যনদক অসতসরত প িসিব পদে, ২৮৮ যনদক ক্গ্ম-িসিব 

পদে এবাং ৩২১ যনদক উপ-িসিব পদে পদোন্নসত কেওয়া হদয়দে। এদতা অসধক িাংখ্যক পদোন্নসত অন্য ককান িরকাদরর িিয় 

কেওয়া হয়সন। সবসিন্ন িন্ত্রণালয় ও সবিাদগ উপ-িসিব কেদক তদূ্বসি ৩২৫টি নতুন পে সৃসষ্ট করা হদয়দে। 

সপ্রয় প্রসশক্ষণােীবৃন্দ, 

 আপনারা যনগদণর কিবা করার সুদর্াগ কপদয়দেন। এযন্য আপনাদের ঔপসনদবসশক আিদলর ধ্যান-ধারণা েদক 

কবসরদয় আিদত হদব। প্রকৃত কিবার িানসিকতা সনদয় কায করদত হদব। নবীন কি িকতিাদের কিবাধিী িানসিক কাঠাদিা গদড় 



 
 

তুলদত প্রসশক্ষণ ককাি িগুদলার কাসরকুলাদি আরও কবশী ব্যবহাসরক অনুশীলন িাংক্ত প করার কায িলদে। সব.সি.এি. প্রশািন 

একাদেসি তাদের প্রসশক্ষদণ এ িাংক্রান্ত নতুন নতুন পসরকল্পনা প্রণয়ন করদব বদল আসি আশা কসর।  

সপ্রয় প্রসশক্ষণােীবৃন্দ, 

 আপনাদের করক্টর আিার কর্াসষত উন্নত বাাংলাদেদশর উপদর্াগী একটি একাদেসি গদড় কতালার প্রদয়াযনীয়তা তুদল 

ধদরদেন। আসিও অনুিব কসর, সবদশষ কদর সব.সি.এি. প্রশািন একাদেসির যন্য িকল সুদর্াগ-সুসবধা িমৃি একটি আধুসনক 

সুপসরির কৈাম্পাি প্রদয়াযন। প্রসশক্ষদণর যন্য ব্যয় একটি উপক্ত প সবসনদয়াগ। আযদকর এই সবসনদয়াদগর িাধ্যদি িসবষ্যদত 

েক্ষ যনশসত প গদড় উঠদব এবাং কেশ আরও উন্নয়ন ও িমৃসির সেদক এসগদয় র্াদব। আর তাই, আসি আপনাদের করক্টর প্রস্তাসবত 

ককরানীগঞ্জ উপদযলার মুগার ির কিৌযার ২০.১০ একর খাি যসি একাদেসির অনুকূদল বরাদ্দ প্রোদনর কর্াষণা সেসচ্ছ। 

সপ্রয় প্রসশক্ষণােীবৃন্দ, 

 যাসতর সপতা ১৯৭২ িাদলর ১লা কফব্রুয়াসর িরকাসর কি িিাসর ও িন্ত্রীপসরষদের িেস্যদের উদদ্দদে কেওয়া এক 

িাষদণ বদলসেদলন, ‘‘িরকাসর কি িিাসর িাইদয়রা, আপনাদের যনগদণর কিবায় সনদযদের উৎিগ ি করদত হদব এবাং যাতীয় 

স্বাে িদক িব সকছুর ঊদ্বসি িান সেদত হদব। এখন কেদক অতীদতর আিলাতাসন্ত্রক িদনািাব পসরবতিন কদর সনদযদের যনগদণর 

খাদেি বদল সবদবিনা করদত হদব।’’  

আসি আশা কসর, যাসতর সপতার এ উসত পর িি িাে ি আপনারা উপলসি করদবন। িাধারণ িানুদষর িিস্যাগুদলাদক 

আপনারা হৃেয় সেদয় কেখদবন। আিার প্রতৈাশা, প্রসশক্ষদণর কশষ সেদন কর্ শপে আপনারা সনদয়দেন আমৃতুৈ কি শপদের প্রসত 

অসবিল োকদবন।  

সেশ লক্ষ শহীদের আত্মতৈাদগর সবসনিদয় অসযিত এ কেদশর উজ্জ্বল িসবষ্যৎ সবসনি িাদণর রূপকার আপনারা। আয 

প্রসশক্ষদণর কশষ সেদন আপনাদের িকদলর উপর এ োসয়ত্ব অপ িণ কদর এবাং িবাইদক আবারও ধন্যবাে যাসনদয় আিার বত পব্য 

এখাদনই কশষ করসে। 

 

কখাো হাদফয 

যয় বাাংলা, যয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ সিরযীবী কহাক। 
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