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আসসালা  আলাই ম। 

জাতীয় পাবিলক সািভস িদবস ও জন শাসন পদক-২০১৮ দান অ ােন আপনােদর সবাইেক েভ া জানাি ।  

আিম রণ করিছ সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমানেক। রণ করিছ জাতীয় চার 
নতাসহ ি ে র ৩০ লাখ শিহদ এবং ২ লাখ িনযািতত মা- বানেক। য েদর র  এবং স েমর িবিনমেয় আমরা অজন 

কেরিছ মহান াধীনতা।  

জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর িস া  অ যায়ী ২০০৩ সাল থেক িত বছেরর ২৩-এ ন িব াপী ‘পাবিলক 
সািভস ড’ পািলত হেয় আসেছ। সরকাির কমচারীেদর ভােলা কােজর ী িত ও েণাদনা দােনর জ  আমরা ‘জন শাসন 

পদক নীিতমালা, ২০১৫’ ণয়ন কেরিছ।  

২০১৬ সােলর ২৩-এ লাই থমবােরর মত ‘জন শাসন পদক’ দান করা হয়। জন শাসন পদক দান করায় 

জন শাসেনর কমচারীেদর মে  াপক উৎসাহ উ ীপনার ি  হেয়েছ। এ কারেণই বাংলােদেশ ২৩-এ লাই ক ‘জাতীয় 
পাবিলক সািভস িদবস’ িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ। 

ব ব  শখ িজব গণকমচারীর উে ে  বেলন, ‘আিম আপনােদর জািতর িপতা, আিম আপনােদর ধানম ী, আিম 

আপনােদর নতা, আমারও সখােন দািয়  রেয়েছ। আপনােদর েত ক  কােজর দািয়  শষ পয  আমার ঘােড় চােপ। 
আমার সহকম েদর ঘােড় চােপ। এজ  আপনােদর কােছ আমার আেবদন রইেলা, আমার অ েরাধ রইেলা, আমার আেদশ 

রইেলা আপনারা মা েষর সবা ক ন।’ 

 িসিভল সািভেসর উে  জনেসবা। এ সািভেসর সদ গণ িতেযািগতা লক পরী ার মা েম মধার িভি েত িনেয়াগ 

পান। পযায় েম ত েদর েগাপেযাগী িশ ণ দান কের জনেসবায় অিধকতর িমকা পালন করার জ  যা  কের গেড় তালা 
হয়। িসিভল সািভেসর সদ েদর দশ-িবেদেশ িশ ণ হণ এবং ল  ান দেশর কােজ েয়ােগর িত যেথ   আেরাপ করা 

হে । 

 িসিভল সািভেসর সদ েদর মে  উ তর িডি  অজেনর বণতাও িদন িদন ি  পাে । আমরা দশ-িবেদেশ এই েযাগ 
ি  কের িদি । তেব খয়াল রাখেবন, এ িডি  যন ি গত অজেনর মে  সীমাব  না থােক। অিজত ান এবং অিভ তা 

কীভােব দেশর উ য়ন কােজ িনেয়ািজত করা যায়, স িবষেয়ও  দান করেত হেব।  

িশ ণ এবং পড়ােশানার সে  সাম  রেখ কাজ ব ন করেল ভােলা ফলাফল পাওয়া যেত পাের। কমকতােদর 

পদায়েনর সময় এ িবষয় েলা িবেবচনায় রাখেত হেব।  
ি য় ধী,  

াধীনতার পর থেকই বাংলােদশেক নানা খী স ট মাকািবলা করেত হেয়েছ। দিশ-িবেদিশ ষড়য , অপশাসন ও 

ঃশাসন, দীঘ সময় ধের গণত হীনতা, দাির , িনর রতা, স াস, া িতক েযাগ ইত ািদ বাংলােদেশর অ যা ােক াহত 
কেরেছ। এ সকল িত লতা মাকািবলা কের বাংলােদশ স িত উ য়নশীল দেশ উ ীত হেয়েছ। 

আমরা ম - ময়ািদ ও দীঘ- ময়ািদ পিরক না হণ কের বা বায়ন করিছ। গত এক দশেক দাির  াস এবং সামািজক 

উ য়েন বাংলােদশ উে খেযা  সাফ  অজন কেরেছ। সব ধরেনর আথ-সামিজক চেক আমরা িব য়কর সাফ  অজন কেরিছ। 
িবে  বাংলােদশ এখন উ য়েনর ‘ রাল মেডল’। দািরে র হার ২০১৭ সােল ২২ শতাংেশ নেম এেসেছ। মাথািপ  আয় ি  পেয় 

হেয়েছ ১ হাজার ৭৫২ মািকন ডলার। আমরা ৭.৭৮ শতাংশ ি  অজন কেরিছ। মা েষর গড় আ  ৭২ বছের উ ীত হেয়েছ।  



 

আমরা িনেজেদর অথ িদেয় প া স র মত হৎ ক  বা বায়ন করিছ। মহাকােশ ব ব  ােটলাইট-১ উৎে পণ 

কেরিছ। ঢাকায় মে ােরল ও এিলেভেটড এ ে স ওেয় িনমােণর কাজ এিগেয় যাে । সারােদেশ ১০০  িবেশষ অথৈনিতক 
অ ল গেড় েল দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগ ও কমসং ােনর েযাগ ি  করা হে । 

 বতমান সরকার জাতে  কমরত সকল িণর গণকমচারীর অবসর হেণর বয়স ৫৭ বছর থেক ৫৯ বছর পয  ি  

কেরেছ। ি েযা া কমচারীেদর অবসর হেণর বয়স ি  কের ৬০ বছর করা হেয়েছ। 

 আমরা দািয়  হেণর পর থেক িনয়িমতভােব মধা, যা তা, দ তা ও অিভ তার ায়ন কের সরকাির কমচারীেদর 
পেদা িত দান করিছ। এ ছাড়া সরকাির কমচারীেদর বতন-ভাতা ১২৩ শতাংশ পয  ি  করা হেয়েছ। বাংলা নববষ ভাতা দান 

করা হে । উপসিচবেদর গািড় কনার জ  ঋণ সহায়তা দওয়া  হেয়েছ। 

 আমরা সহ া  উ য়ন ল মা ায় বা বায়েন াপক সাফ  অজন কেরিছ। আমােদর সামেন এখন ২০৩০ সােলর মে  

টকসই উ য়ন ল মা া (এসিডিজ) অজেনর চ ােল । ইেতামে  ৭ম প বািষক পিরক নায় এসিডিজ’র ল মা ার িভি েত 

ম ণালয়/িবভাগিভি ক কায ম হণ করা হেয়েছ। 

একটা সময় িছল সরকাির চা ির মােন ন কাজ স  করা। আমরা স সং িত থেক বিরেয় এেসিছ। আমরা 

এখন সরকাির পযােয় উ াবন শি েক কােজ লাগাি ।  
ধানম ীর কাযালেয় ২০১২ সাল থেক গভেন  ইেনােভশন ইউিনট নােম এক  আলাদা শাখা খালা হেয়েছ। এই 

ইউিনেটর ধান উে  হে  ন ন ন ন উপায় উ াবন কের সরকাির সবা দান প িত সহজ করা। পাশাপািশ সরকাির 

কােজর জবাবিদিহতা এবং তা িনি ত করা।  

আপনােদর মেন রাখেত হেব িব ায়ন এবং ি গত উৎকেষর ফেল একিদেক মা েষর আচরণ এবং িচেত যমন 

পিরবতন এেসেছ, তমিন মা েষর অথৈনিতক, সামািজক, রাজৈনিতক িচ াভাবনাসহ সবিক  বদেল গেছ।  

আমরা লাল িফতার দৗরাে র অবসান ঘ েয় সরকাির সবােক মা েষর দারেগাড়ায় পৗঁেছ িদেত চাই। এর অংশ 
িহেসেবই ইউিনয়ন িডিজটাল স ার, ক উিন  ি িনক, মাবাইল াংিকং ইত ািদ সবা চা  করা হেয়েছ।  

সারােদেশ ৫ হাজার ২৮০  িডিজটাল স ার াপন করা হেয়েছ। এ সকল স াের ২০০ ধরেনর সরকাির-

বসরকাির সবা দান করা হেয় থােক। এসব সবােকে র মা েম ামীণ জনপেদর মা ষ এখন ব সহেজ সরকাির ফম, 

না শ, পাসেপাট ও িভসা-সং া  ত  পাে ন। জাতীয় ই-ত েকাষ, িষ, িশ া, া , আইন িবষয়ক ত , চাকিরর 

খবর, নাগিরক  ও জ িনব ন সনদ, পাবিলক পরী ার ফলাফলও সহেজ জানেত পারেছন।  

সকল সরকাির অিফেস ই-নিথ, ই-হািজরা, ই-পচা, ই-ফরম, ই-লাইিনং ও ই- ট ার চা  করা হেয়েছ। অনলাইেন 

িশ া ি , িচিকৎসা সবা, আয়কর, আয়কেরর চালান, িলশ ি য়াের , ফায়ার সািভস, অিভগ  ত , পাসেপােটর 
আেবদন, িভসা যাচাই ও চা িরর িনেয়াগ পরী ার আেবদন হণ করা হে । ৯৯৯ ন ের কল কের তাৎ িণক জ ির সবা 

পাওয়া যাে । সরকাির কমচারীেদর বতনভাতা ইএফ েত দওয়া হে । কান রকম হয়রািন ছাড়া ও ততম সমেয় 

অবসরেভাগীেদর পনশন ও ক াণ ভাতাও ইএফ - এর মা েম দওয়া হে । 

সকল ম ণালেয় িডিজটাল নিথ ন র ও ই-ফাইিলং চা  করা হেয়েছ। জনগেণর অিধকার র া থ সকল দ ের 

ি তীয় জে র িস েজন চাটার বতন করা হেয়েছ। এর আওতায় মাঠ পযােয়র অিফসস েহ হ  ড  াপন করা হেয়েছ। 

েত ক ম ণালয় মি পিরষদ িবভােগর সে  বািষক কমস াদন ি  া র করেছ। স ি েত কান কান িবষেয় 

আগামী বছর ঐ ম ণালয় কাজ করেব তার িববরণ থােক এবং কায ম েলা বছর শেষ য়ন হেব। 
ি য় কমকতা , 

আপনারা সৗভা বান। সৗভা বান এ কারেণ য আপনারা একিদেক জীিবকা িনবােহর িনি ত কানা পেয়েছন, 

অ িদেক মা েষর ক াণ সাধেনর িবরল েযাগ পেয়েছন। এ েযাগ সকেলর হয় না। তাহেল কন এই েযাগেক ন  

করেবন? ি - ােথর কােছ যন জাতীয় াথ পরা ত না হয়।  
শাসেনর মা েম উ য়নেক রাি ত করাই আমােদর সরকােরর ল । এ লে  আমরা কাজ কের যাি । িবচার 

িবভােগর থকীকরণ ও াধীনতা িনি ত করা হেয়েছ। ন িত দমন কিমশনেক শি শালী করা হেয়েছ। ন িত কের কউ 

পার পােব না। 



 

ব ব র জ  শতবািষকী উপলে  ২০২০-২০২১ সালেক ‘ িজব বষ’ িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ। ২০২১ সােল 

মহান াধীনতার বণজয় ীেত বাংলােদশেক আমরা ম ম আেয়র এবং ২০৪১ সােলর মে  উ ত-স  দেশ পিরণত করব, 
ইনশাআ াহ। এ  বা বায়ন করেত হেল আমােদর সকলেক িনরলস পির ম করেত হেব।  

য সকল কমচারী এ বছর জন শাসন পদক পেলন ত েদর আ িরক অিভন ন জািনেয় আমার ব  এখােনই শষ 

করিছ।  

 সবাইেক ধ বাদ। 
খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


