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আসসালামু আলাইকুম। 

 

আপনারা আমার শুদভচ্ছা গ্রহণ করুন।  

বর্তমান সরকার োচয়ত্বভার গ্রহদণর পর আজ প্রথমবাদরর মর্ আচম সচিব সভায় উপচির্ হদয় আপনাদের সদে 

মর্চবচনময় করচি।  

গর্ ০২ শসদেম্বর ২০১৩ সচিবদের সদে অনুচির্ আমার সব তদেষ সভার পর আপনাদের কদয়কজন চসচনয়র সচিব 

চহদসদব চনদয়াগ শপদয়দিন। শকউ শকউ পদোন্নচর্ শপদয় সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব চহদসদব চবচভন্ন মন্ত্রণালয়/চবভাদগর োচয়ত্ব লাভ 

কদরদিন।  

ইদর্ামদে অদনদক নতুন োচয়ত্ব গ্রহণ কদরদিন। আচম আপনাদের সকলদক অচভনন্দন জানাচচ্ছ এবাং আপনাদের 

সাফল্য কামনা করচি। 

চপ্রয় সচিববৃন্দ, 

চবগর্ ৫ জানুয়াচরর চনব তািদন জনগদণর ম্যাদেট চনদয় পুনরায় আমরা সরকার গঠন কদরচি। বাাংলাদেদে 

প্রথমবাদরর মর্ একটি চনব তাচির্ সরকার আদরকটি চনব তাচির্ সরকাদরর চনকট োচয়ত্ব হস্তান্তর কদরদি। বাাংলাদেদে 

গণর্দন্ত্রর ধারাবাচহকর্া রক্ষার শক্ষদত্র এটি একটি মাইলফলক।  

আমাদের ২০০৯ শথদক ২০১৩ পর্ তন্ত চবগর্ পাঁি বিদর আথ ত-সামাচজক সকল শক্ষদত্র অভূর্পূব ত সাফল্য অচজতর্ 

হদয়দি। সামচিক অথ তনীচর্দর্ আমরা চিচর্েীলর্া বজায় রাখদর্ সক্ষম হদয়চি।  

একই সদে কৃচষ ও খাদ্য উৎপােন বৃচির মােদম খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ তর্া অজতন কদরচি। সড়ক, শরল, শনৌ-শর্াগাদর্াগ 

ও গ্রামীণ অবকাঠাদমা উন্নয়ন, নগরায়ন ও আবাসদনর শক্ষদত্র ব্যাপক অগ্রগচর্ সাচধর্ হদয়দি।  

অথ তননচর্ক উন্নয়দনর পাোপাচে োচরদ্র্য চবদমািন ও সামাচজক উন্নয়দনও আমাদের অজতন লক্ষণীয়। চেক্ষা, স্বািয ও 

স্যাচনদটেন খাদর্ সব তত্র অগ্রগচর্ হদয়দি। োচরদদ্র্যর হার ২০১০ সাদলর ৩১ েেচমক ৫ ের্াাংে শথদক ২০১৩ সাদল ২৬ 

েেচমক ৪ ের্াাংদে শনদমদি।  

সামাচজক চনরাপত্তা শবিনী সারাদেদে ব্যাপকভাদব প্রসাচরর্ হদয়দি এবাং খাদ্য চনরাপত্তা চনচির্ করা হদয়দি।  

অথ তনীচর্র মূলধারায় ভূচমহীন, গৃহহীন ও চিন্নমূল মানুষদক সম্পৃক্ত করা হদয়দি। এজন্য আশ্রয়ণ, একটি বাচড় একটি 

খামার, ভূচমহীনদের মদে খাস জচম চবর্রণ ও কম তসাংিান কার্ তক্রম ব্যাপকভাদব বাস্তবায়ন করা হদচ্ছ। 



 

মানুদষর আয় এবাং ক্রয় ক্ষমর্া বৃচি শপদয়দি। একই সদে জার্ীয় উৎপােনও শবদড়দি। ‘‘চিচজটাল বাাংলাদেে’’ 

চবচনম তাদণ বাাংলাদেে দ্রুর্ এচগদয় র্াদচ্ছ। প্রচর্টি ইউচনয়দন র্থ্য ও শসবা শকন্দ্র িালু করা হদয়দি। ভূচম ব্যবিাপনা, চেক্ষা, 

প্রোসন, ব্যাাংচকাং, চিচকৎসাদসবা, ব্যবসা-বাচণজয এবাং গণদর্াগাদর্াদগর মােম চহদসদব র্থ্য প্রযুচক্তর ব্যবহাদর বাাংলাদেে 

এখন েচক্ষণ এচেয়ায় েীদষ ত।  

গর্ পাঁি বৎসদর চবদ্যযৎ উৎপােদনর সক্ষমর্া ১০ হাজার ২৬৪ শমগাওয়াদট শপৌৌঁদিদি। গর্ ৩০ মাি ত শরকি ত ৭ হাজার 

৩৫৩ শমগাওয়াট চবদ্যযৎ উৎপাচের্ হদয়দি।  

গর্ পাঁি বৎসদর চেচনক গ্যাস উৎপােন প্রায় ৮৩০ চমচলয়ন ঘনফুট বৃচি করা হদয়দি। কার্ার শথদক র্রলীকৃর্ 

প্রাকৃচর্ক গ্যাস (এলএনচজ) আমোচন এবাং কক্সবাজাদরর মদহেখালীদর্ এলএনচজ’র ভাসমান মজুে শিেন িাপদনর 

পেদক্ষপ শনওয়া হদয়দি। 

চবশ্বব্যাপী বাাংলাদেদের এ অগ্রর্াত্রা প্রোংচসর্ হদচ্ছ। আন্তজতাচর্ক অেদন বাাংলাদেে এখন উন্নয়দনর শরাল মদিল।  

চপ্রয় সচিববৃন্দ, 

েক্ষ ও শসবামূখী জনপ্রোসন গদড় শর্ালার লদক্ষয আমরা বহুমূখী সাংস্কারমূলক পেদক্ষপ গ্রহণ কদরচি। 

গণকম তিাচরদের অবসর গ্রহদণর বয়সসীমা ৫৯ বৎসর এবাং মুচক্তদর্ািা গণকম তিাচরদের অবসর গ্রহদণর বয়সসীমা ৬০ বির 

করা হদয়দি। সরকাচর খাদর্ প্রায় ৫ লাখ পে সৃচি করা হদয়দি এবাং ৩ লাখ ৮৬ হাজার কম তিাচর ইদর্ামদে চনদয়াগ করা 

হদয়দি।  

চবচসএস পরীক্ষার মাদেদম চবচভন্ন কযািাদর প্রায় ২৩ হাজার কম তকর্তা চনদয়াগ করা হদয়দি। সরকাচর কম তিাচরদের 

কচর্পয় পে ও পেচব  নতুনভাদব চবন্যস্ত করা হদয়দি।  

কম তজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করা হদয়দি। প্রজার্দন্ত্রর কম তকর্তা এবাং কম তিাচরদের জন্য শবর্ন ও 

িাকচর কচমেন, ২০১৩ গঠন করা হদয়দি। 

আমাদের চনব তািনী ইেদর্হাদর বাাংলাদেেদক ক্ষুধা, োচরদ্র্য ও চনরক্ষরর্ামুক্ত একটি সমৃিোলী শেদে পচরণর্ 

করার লদক্ষয বাাংলাদেদের উন্নয়ন পচরক্পননা অন্তর্ভ তক্ত করা হদয়দি। আমরা রূপক্পন ২০৪১ শঘাষণা কদরচি। ২০৪১ সাদলর 

মদে বাাংলাদেেদক আমরা একটি উন্নর্, সমৃি উচ্চআদয়র শেদে পচরণর্ করব, ইনোআল্লাহ।  

চনব তািনী ইেদর্হাদর বর্তমান সরকাদরর অগ্রাচধকারমূলক কম তসূচি বণ তনা করা হদয়দি। আচম আো করব, আপনারা 

চনব তািনী ইেদর্হার ভালভাদব পড়দবন এবাং আমাদের অভীি লক্ষয অজতদন স্ব স্ব শক্ষদত্র কম তসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়দন 

মদনাদর্াগী হদবন।  

ইর্ঃপূদব ত গৃহীর্ অসমাপ্ত কম তসূচি দ্রুর্ সম্পন্ন করদর্ হদব। চবগর্ সমদয়র চসিাদন্তর আদলাদক এবাং বর্তমান 

চনব তািনী ইেদর্হার অনুর্ায়ী অগ্রাচধকার কার্ তক্রম চিচির্ কদর শসগুদলা বাস্তবায়দনর লদক্ষয সময়াবি কম তপচরক্পননা গ্রহণ ও 

বাস্তবায়দনর জন্য মচন্ত্রসভার চসিান্ত সম্পদকত আপনারা অবচহর্ আদিন।  

আচম খুব েীঘ্রই আপনাদের সদে পর্ তায়ক্রদম চবঠক কদর এ কম তপচরক্পননা বাস্তবায়দনর অগ্রগচর্সহ চবচভন্ন 

মন্ত্রণালয়/চবভাদগর কম তকাে পর্ তাদলািনা করব। 

বর্তমান প্রোসচনক কাঠাদমার পুনচব তন্যাদসর মােদম শজলা পচরষে, উপদজলা পচরষে এবাং ইউচনয়ন পচরষদের 

কাদি অচধকর্র ক্ষমর্া ও োচয়ত্ব অপ তন করদর্ হদব।  

চবচভন্ন উন্নয়ন কম তসূচি পর্ তায়ক্রদম িানীয় সরকাদরর হাদর্ ন্যস্ত করদর্ হদব।  

আপনাদের সব তাত্মক সহদর্াচগর্া িাড়া িানীয় সরকার প্রচর্িানসমূহদক েচক্তোলী ও কার্ তকর করা সম্ভব নয়। 

চপ্রয় সচিববৃন্দ, 

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবদনর সব তদক্ষদত্র সুোসন প্রচর্িার লদক্ষয জনপ্রোসদনর স্বচ্ছর্া, জবাবচেচহর্া ও োয়বির্া বৃচি 

করদর্ হদব।  

প্রোসচনক সাংস্কার এবাং সরকাচর কম তকর্তা-কম তিাচরদের েক্ষর্া বৃচির প্রচক্রয়া অব্যাহর্ রাখদর্ হদব।  



 

সব তস্তদর ই-গভদন তন্সদক সম্প্রসাচরর্ করদর্ হদব। জনগদণর চনরাপত্তা চনচির্করণ, চে্পনাঞ্চদল োচন্ত বজায় রাখা, 

উন্নয়ন কম তসূচির দ্রুর্ বাস্তবায়ন, পণ্য পচরবহন ও আমোচন-রপ্তাচন চনচব তঘ্ন রাখা এবাং িাঁোবাচজ, শটোরবাচজ, শপচেেচক্ত ও 

সন্ত্রাস চনমূ তল করার জন্য সব তেচক্ত প্রদয়াগ করদর্ হদব। 

আচম আো কচর, ২০০৯ সাল হদর্ বাাংলাদেে অগ্রগচর্ ও সমৃচির শর্ পথ অচর্ক্রম করদি, র্ার ধারাবাচহকর্া 

থাকদব। ২০২১ সাদলর মদে বাাংলাদেেদক একটি মেম-আদয়র শেদে উন্নীর্ করব, ইনোআল্লাহ।  

চপ্রয় সচিববৃন্দ, 

বাাংলাদেে আওয়ামী লীগ জনগদণর সরকার। রাজননচর্ক সরকার চহদসদব আমাদের অেীকার হদচ্ছ জনগদণর 

সাচব তক কল্যাণ চনচির্ করা। 

আমরা শর্সব কম তসূচি গ্রহণ কদরচি বা করদর্ র্াচচ্ছ শসগুদলা র্থার্থভাদব বাস্তবায়ন হদলই সাধারণ মানুদষর 

কল্যাণ চনচির্ হদব। 

মন্ত্রণালদয়র সচিব চহদসদব আপনাদের োচয়ত্ব সরকাদরর গৃহীর্ কম তসূচি র্থার্থভাদব বাস্তবায়ন করা। মাঠ পর্ তাদয় 

ঠিকমর্ কাজ হদচ্ছ চকনা র্া মচনটর করা এবাং মাঠ পর্ তাদয়র কম তকর্তা-কম তিাচরদের চেকচনদে তেনা প্রোন করা।  

আপনাদের েক্ষর্া এবাং আন্তচরকর্ার উপর চনভ তর কদর আমরা কর্টুকু কাজ বাস্তবায়ন করদর্ পারব। 

সরকাচর কাদজর একটা বড় অাংে বাস্তবায়ন হয় বাচষ তক উন্নয়ন কম তসূচির মােদম। শকান শকান মন্ত্রণাণলয় বাচষ তক 

উন্নয়ন কম তসূচি বাস্তবায়দন শবে খাচনকটা চপচিদয় আদি। এটা শকানভাদবই কাম্য নয়। এখনও আমাদের হাদর্ প্রায় চর্ন মাস 

সময় আদি। সবাইদক সব তেচক্ত চনদয়াগ কদর এচিচপ বাস্তবায়দন এচগদয় আসার আহ্বান জানাচচ্ছ।  

আপনারা র্চে মাঠ পর্ তাদয় কাজ পচরেে তদন র্ান, র্াহদল কাদজর গচর্ বাড়দব, মান বজায় থাকদব এবাং মাঠ 

পর্ তাদয়র কমীরা উৎসাচহর্ হদবন। শুধু সচিবালদয় অচফস না কদর আপনারা মাদেমদে মাঠ পচরেে তদন র্াদবন। প্রদয়াজনীয় 

চনদে তেনা চেদবন।  

আচম আো করব, বেবন্ধুর স্বদের শসানার বাাংলা গড়ার লক্ষয বাস্তবায়দন আপনারা আপনাদের শমধা, েক্ষর্া ও 

অচভজ্ঞর্ার র্থার্থ প্রদয়াগ চনচির্ করদবন।  

শকবল সরকাচর কম তকর্তা নয়, শেেদপ্রচমক নাগচরক চহদসদব জনকল্যাদণ আত্মচনদয়াগ করার জন্য আপনাদের 

সহকমীদেরদকও উদ্বুি করদবন, এ প্রর্যাো শরদখ আচম আমার বক্তব্য শেষ করচি। 

আপনাদের সবাইদক ধন্যবাে। 

 

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাাংলাদেে চিরজীবী শহাক। 

... 


