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আসসালা  আলাই ম। 
১০৭তম, ১০৮তম ও ১০৯তম আইন এবং শাসন কােসর সমাপনী অ ােন উপি ত সকলেক জানাই আ িরক 

েভ া। সাফে র সে  এই কাস স  করায় িশ ণাথ েদর জানাি  অিভন ন।  
িডেস র আমােদর িবজেয়র মাস। িবজেয়র এ মােস আিম গভীর ার সে  রণ করিছ সবকােলর সবে  

বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমানেক, য র ন ে  আমরা পেয়িছ াধীন-সাবেভৗম বাংলােদশ। রণ 
করিছ- জাতীয় চারেনতা, মহান ি ে র ৩০ লাখ শিহদ ও ২ লাখ িনযািতত মা- বানেক। বীর ি েযা ােদর জানাই 
স  সালাম। 
স ািনত িধম লী, 

পািক ান আমেল বাঙািলেদর সে  সামিরক ও বসামিরক ে  বষ  িছল পাহাড়সম। উ পেদ বাঙািলেদর 
সং া িছল বই কম। অথচ ব পািক ান থেক অিজত আেয়ই পি ম পািক ােনর উ য়ন কায ম স  হত। ব ব  
শখ িজ র রহমান এসকল বষে র িব ে  দীঘ সং াম কেরেছন। জল- ম, অত াচার সহ  কেরেছন। জািতর 

িপতার বিল  ন ে  দীঘ ২৩ বছেরর রাজৈনিতক সং াম এবং সােড় ৯ মােসর সশ  ি ে র মা েম আমরা অজন 
কেরিছ মহান াধীনতা। দশ াধীন না হেল আজ হয়েতা আমরা অেনেকই এই অব ােন আসেত পারতাম না। 

িতিন াধীনতার পর িব  বাংলােদেশর নগঠেন হাত দন। মা  সােড় ৩ বছের ংস প থেক েল এেন 
দশেক এক  ঢ় িভি র উপর দ ড় কেরিছেলন। িক  আমােদর চরম ভা  ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগ  সপিরবাের 

জািতর িপতােক িনমমভােব হত া করা হয়। থেম যায় বাংলােদেশর উ য়ন অ যা া।  হয় হত া,  আর ষড়যে র 
রাজনীিত। 

িধম লী, 
বাংলােদশ আওয়ামী লীগ দীঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সােল সরকার গঠন কের জািতর িপতার দিশত পেথ দেশর 

উ য়ন  কের। আমরা িত  ে  পিরক না কের তা বা বায়ন  কির। দশেক খাে  য়ংস ণ কির। ২০০৯ 
সােল নরায় সরকার গঠন কের আমরা উ য়েনর , ম ম এবং দীঘ- ময়াদী পিরক না হণ কির। 

বাংলােদশ আজ িবে  উ য়েনর ‘       রাল মেডল’ । িবগত ১০ বছের দেশর সামি ক অথনীিত, িষ, িশ া, া , 
যাগােযাগ, ত - ি , অবকাঠােমা, িব ৎ, ামীণ অথনীিতর উ য়ন, টৈনিতক সাফ  ও সহেযািগতা ি সহ িত  
স ের আমরা িনবাচনী িত িত অ যায়ী াপক উ য়ন কেরিছ। আমােদর িজিডিপ ি  ৭.৮৬ শতাংশ, যা 



বাংলােদেশর ইিতহােস সেবা । দেশ দািরে র হার াস পেয় বতমােন ২১.৮ শতাংশ এবং চরম দািরে র হার ১১.৩ 
শতাংেশ দ িড়েয়েছ। বতমােন আমােদর মাথািপ  আয় ১ হাজার ৭৫১ মািকন ডলার। িশ াথ রা িবনা ে  বই পাে । 
িশ ার হার ৭৩ শতাংশ। দেশর ৯১ ভাগ মা ষ িব ৎ িবধা পাে  এবং আশা করিছ,  সমেয়র মে ই তা শতভােগ 
উ ীত হেব। া েসবা জনগেণর দারেগাড়ায়। মা েষর গড় আ  বেড় ৭২ বছর হেয়েছ।  

সারােদেশ সড়ক, মহাসড়ক, স , াইওভার, পাতাল সড়ক, এিলেভেটড এ ে সওেয়, রল, নৗ ও যাগােযাগ 
অবকাঠােমাগত উ য়েন াপক কম িচ বা বায়ন করা হে । আমরা িনজ  অথায়েন প ােস  িনমাণ করিছ। মে ােরল 
িনমােণর কাজ তগিতেত এিগেয় চেলেছ। জি বাদ, স াসবাদ ও মাদক িন েল আমােদর সরকার ‘িজেরা টলাের ’ 
নীিতেত কাজ কের যাে ।  

আমরাই িবে  থম শত বছেরর ‘ব- ীপ পিরক না ২১০০’ বা বায়ন  কেরিছ। অথৈনিতক অ গিতেত 
িবে র ৫  দেশর এক  বাংলােদশ। উ য়েনর ৯০ ভাগ কাজ আমরা িনজ  অথায়েন করিছ। আইেনর শাসন িত া কের 
জািতর িপতার হত াকারীেদর িবচার স  কেরিছ। জনগণেক দওয়া ওয়াদা অ যায়ী াপরাধীেদর িবচার কায 
পিরচালনা করিছ, িবচােরর রায় কাযকর করা হে । আওয়ামী লীগ একটানা ১০ বছর সরকাের থাকার কারেণ ণ েলর 
জনগণ আজ উ য়েনর ফল পাে । 

জনগেণর দারেগাড়ায় সরকাির সবা পৗঁছােনার জ  আমরা িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণর উে াগ িনেয়িছ। 
ায়  ২৫ হাজার ওেয়বসাইট িনেয় ‘জাতীয় ত  বাতায়ন’ চা  কেরিছ। ই ারেনট বহারকারীর সং া ৮ কা  ছািড়েয় 

গেছ। আমরা National E-Service System চা  কেরিছ। বতমােন বিশর ভাগ সরকাির দ ের ই-ফাইিলং 
কায ম চা  করা হেয়েছ। ল েলােত সাফে র সে  মাি িমিডয়ার মা েম াস পিরচািলত হে । আমরা ব ব  

ােটলাইট-১ উৎে পেণর মা েম িথবীর ৫৭তম দশ িহেসেব ােটলাইট- ি র অিভজাত দেশর কাতাের  
হেয়িছ। ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এখন বা বতা।  
ি য় িশ ণাথ , 

আমােদর সরকার জন শাসেনর কমকতােদর অিধকতর দ  কের গেড় লেত সদা সেচ । আমরা জন শাসন 
ম ণালয় থেক আপনােদর উ  িশ ার জ  িবিভ  েযাগ তির কেরিছ। ভিব েত এ ধরেণর েযাগ আরও বাড়েব। 
িবিসএস শাসন একােডিমর অবকাঠােমা উ য়ন ও স মতা ি েত একািধক ক  চলমান আেছ।  

আমরা জাতীয় বতন ল ২০১৫- এ ১২৩ ভাগ পয  বতন ি  কেরিছ। কমকতাগেণর উে ামী কমকাে র 
ী িত দােন আমরা একািধক র ােরর আেয়াজন কেরিছ। জাতীয় ও িবভাগীয় পযােয় ‘জন শাসন পদক’ দান করা 

হে । উ াবনী কায মেক উৎসািহত করার জ  আমরা ণয়ন কেরিছ ইেনােভশন ফা । 
সরকাির কমচারীেদর াংিকং ব ার মা েম সেবা  ৭৫ লাখ টাকা পয  হ িনমাণ ঋণ দােনর ব া করা 

হেয়েছ।  গাড়ী েয়র জ  সহজ শেত ঋণ দান করা হে । সরকাির কমচারীেদর অ তম বড় েণাদনা হ’ল পেদা িত। 
২০০৯ সাল হেত ২০১৮ সাল পয  সিচব পেদ ১৮০ জন, অিতির  সিচব পেদ ১১৫০ জন, -সিচব পেদ ২০২৫ জন 
এবং উপসিচব পেদ ২৬৮৬ জনেক পেদা িত দওয়া হেয়েছ। এত অিধক সং ক পেদ পেদা িত অ  কান সরকােরর 
সময় দওয়া হয়িন। 
ি য় িশ ণাথ , 

আপনারা স  িশ াজীবন শষ কের জাতে র কমচারী িহেসেব কমজীবেন েবশ কেরেছন। আমার িব াস ৫ 
মাস াপী এ িশ েণ জাতে র কমচারী িহেসেব আপনােদর দািয় -কত  স েক যথাযথভােব অবিহত করা হেয়েছ। 
এখােন এেস ছা জীবন শেষ আপনারা আবার পড়ােশানার সে  স ৃ  হেয়িছেলন। আিম আশা কির, একিবংশ শতা ীর 
িব ায়েনর েগ িনেজেদরেক যা  কের গেড় তালার জ  ান চচার অভ াস অ াহত রাখেবন। কবল জানার জ  নয়, 



আ ি র জ  বই পড়ার িবক  নই। এ অভ াস যমন আপনার কােজর মান বাড়ােব, ক তমিন আপনার মানিসক 
শি ও বািড়েয় দেব ব েণ।  

ন ন িদেনর ন ন  বা বায়েনর কািরগর হে ন আপনারা। ঐিতহ বাহী এ ক াডােরর সদ  িহেসেব 
আপনােদর দািয়  অেনক। আপনােদর িবিভ  ধরেনর কােজর পাশাপািশ সরকােরর অ া  দ েরর কােজ সম য়েকর 
দািয় ও পালন করেত হেব। এ িশ েণ আপনারা য দ তা অজন করেলন, তা আপনােদর কমজীবেন েয়াগ করেত 
হেব। দ তা অজন এক  চলমান ি য়া। তাই িতিনয়ত শখার আ হ ও অ া  দ েরর সহকম েদর সে  
সহেযািগতা লক পশাদার স েকর মা েম িনেজেক সমেয়াপেযাগী কের গেড় লেত হেব। এ ধরেনর দ তা অজেনর 
সােথ সােথ আপনােদর মানিবকও হেত হেব।  

আপনারা যারা মাঠ শাসেন কাজ করেবন তােদর ানীয় জনগেণর সম া আ িরকভােব সমাধােনর আ হ 
থাকেত হেব। মেন রাখেত হেব, নিথপ  া র করাই কমকতােদর একমা  কাজ নয়। গতা গিতক দা িরক কােজর 
বাইের ানীয় মা েষর সম া সমাধান ও ক াণ সাধেন উ াবন লক কােজ িনেজেদর  রাখেত হেব। তাহেলই 
আপনারা সিত কারভােব জন শাসনেক ন  দওয়ার গৗরব অজন করেত পারেবন। 
স ািনত িধ , 

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান ১৯৭৩ সােলর ১০ই ফ য়াির গণভবেন সরকাির কমকতােদর 
উে ে  বেলন, ‘‘আিম চাই য, আপনারা এই মােয়র, বাংলা মােয়র স ান িহসােব সম  বাংলােদেশর মা েষর সবা 
করেবন। আপনারা সবক, আপনারা শাসক নন। আিম আপনােদর আেবদন করব, আিম আপনােদর িনেদশ দব, আিম 
আপনােদর অ েরাধ করব, এ দেশর েত কটা মা ষ আপনার ভাই, আপনার মা, আপনার বান, আপনার বাপ। াণ ভের 
তােদর সবা করেত হেব, সবার মেনা ি  িনেয় আপনােদর কাজ করেত হেব।’’ 

বাংলােদশ এিগেয় যাে , এিগেয় যােব। আগামী জ  পােব স শালী বাংলােদশ। দেশর এই অ যা া যন 
াহত না হয়, এ িবষেয় সেচতন হেয় সকলেক উ য়েনর পেথ এিগেয় আসার আ ান জানাি । 

জািতর িপতা আজীবন এক  ধা-দাির -িনর রতা  সানার বাংলােদেশর  দখেতন। ২০২১ সােল 
মহান াধীনতার বণজয় ীেত বাংলােদশেক আমরা ম ম আেয়র এবং ২০৪১ সােলর মে  উ ত-স  দেশ পিরণত 
করব, ইনশাআ াহ। 

সবাইেক ধ বাদ জািনেয় শষ করিছ। 
খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  
বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

... 


