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রবসরর্ল্লারহর রাহর্ারের রারহর্  

সহকর্ীবৃন্দ,  

সরকারর কর্ ম করর্শদের শেয়ারম্যাে ও সেস্যবৃন্দ,  

উপরিত সুরধর্ন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুর্  

বাাংলাদেশ সরকারর কর্ ম করর্শদের েবরেরর্ মত ভবদের উদবাধে অনুষ্ঠাদে উপরিত সবাইদক আন্তররক শুদভচ্ছা জাোরচ্ছ।  

সরকারর কর্ ম করর্শদের জন্য আজদকর রেেটি আেদন্দর রেে। কারণ, প্ররতষ্ঠার প্রায় েীর্ ম ৪০ বছর পর সরকারর কর্ ম 

করর্শে তার রেজস্ব ভবদে িাোন্তররত হদত যাদচ্ছ। েতুে ভবদে করর্শদের এই েবযাত্রার শুভ সূেোলদে আরর্ সাংরিষ্ট সকলদক 

ধন্যবাে জাোরচ্ছ।  

আপোরা জাদেে, সাংরবধাদের ১৩৭ অনুদচ্ছে অনুযায়ী সাাংরবধারেক প্ররতষ্ঠাে বাাংলাদেশ সরকারর কর্ ম করর্শে প্ররতরষ্ঠত 

হদয়দছ। ১৯৭২ সাদলর ৮ই এরপ্রল র্হার্ান্য রাষ্ট্রপরত বাাংলাদেশ সরকারর (প্রথর্) কর্ ম করর্শে এবাং রবতীয় কর্ ম করর্শে গঠে 

কদরে। পরবতীকাদল The Bangladesh Public Service Commission Ordinance-1977 জাররর 

র্াধ্যদর্ প্রথর্ ও রবতীয় সরকারর কর্ ম করর্শে একীভূত হদয় বতমর্াে সরকারর কর্ ম করর্শে গঠিত হয়।  

প্ররতষ্ঠার প্রায় ৪০ বছর অরতক্রান্ত হদলও কায মকর শকাে উদযাগ ো শেওয়ায় বাাংলাদেশ সরকারর কর্ ম করর্শদের র্ত 

একটি গুরুত্বপূণ ম প্ররতষ্ঠাদের রেজস্ব শকাে কায মালয় এতরেে িারপত হয়রে।  

আর্রাই ২০১২ সাদল সরকারর কর্ ম করর্শদের োদর্ জরর্ শররজরি কদর শেওয়ার ব্যবিা শেই এবাং অগ্রারধকাররভরিদত 

কর্ ম করর্শদের রেজস্ব ভবে রের্ মাণ প্রকল্প বাস্তবায়দের রেদে মশ প্রোে করর।  

তারই ফলশ্রুরতদত আজ শথদক সরকারর কর্ ম করর্শদের রেজস্ব ভবদের যাত্রা শুরু হদত যাদচ্ছ।  

সুরধর্ন্ডলী,  

প্রজাতদন্ত্রর কযাডারভুক্ত কর্ মকতমা এবাং ১র্ ও ২য় শেণীর সকল শগদজদেড কর্ মকতমা পদে রেদয়াগোদের জন্য প্রাথীদের 

যাোই-বাছাই ও পরীক্ষা পররোলো করা সরকারর কর্ ম করর্শদের অন্যতর্ সাাংরবধারেক োরয়ত্ব। এছাড়া পদোন্নরত, উচ্চতর 

কযাডার পদে রেদয়াগ/পদোন্নরত, োকুরর রেয়রর্তকরণ, প্রজাতদন্ত্রর কদর্ ম শৃঙ্খলাভঙ্গজরেত রবষদয় সুপাররশ প্রোে, রেদয়াগরবরধ 

প্রণয়ে এবাং শজযষ্ঠতা রেধ মারণ রবষদয় সুপাররশ প্রোে করাও কর্ ম করর্শদের োরয়ত্ব।  

সাংরবধাদের ১৩৮ অনুদচ্ছদে প্রেি ক্ষর্তাবদল র্হার্ান্য রাষ্ট্রপরত সরকারর কর্ ম করর্শদের শেয়ারম্যাে ও সেস্যদের 

রেদয়াগোে কদর থাদকে।  

আর্রা সরকার পররোলোর োরয়ত্ব শেওয়ার পর অন্যান্য সাাংরবধারেক প্ররতষ্ঠাদের র্ত সরকারর কর্ ম করর্শেদকও 

শরক্তশালী কদররছ। এদক সম্পূণ ম স্বাধীে প্ররতষ্ঠাে রহদসদব কাজ করার সুদযাগ কদর রেদয়রছ। বাইদরর প্রভাবমুক্ত শথদক বতমর্াে 

করর্শে শতভাগ স্বচ্ছতা এবাং সম্পূণ ম রেরদপক্ষতার সাদথ সাাংরবধারেক োরয়ত্ব পালে কদর যাদচ্ছ।  

অতীদত সরকারর কর্ ম করর্শে সম্পদকম োোধরদণর অরভদযাগ রছল। প্রশ্নপত্র ফাঁস, েলীয় শলাকজে রেদয়াগসহ রবরভন্ন 

শকদলঙ্কারর কর্ ম করর্শদের র্য মাো ক্ষুণ্ণ কদররছল।  

রবগত রবএেরপ-জার্াত শজাে সরকাদরর আর্দল একটি ভবে শথদক পাঠাদো তারলকা অনুযায়ী কর্ ম করর্শদে প্রাথী 

বাছাইদয়র অরভদযাগ সবার মুদখ মুদখ রছল। ফদল শর্ধাবী ও শযাগ্য প্রাথীরা তাঁদের প্রতযারশত োকুরর শথদক বরিত হত। আর শেশ 

বরিত হত শর্ধাবী কর্ মকতমাদের শসবা শথদক।  



আর্রা োরয়ত্ব গ্রহদণর পর সরকারর কর্ ম করর্শদের কায মক্রদর্র প্ররতটি স্তদর েক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবরেরহতা রেরিত করার 

পেদক্ষপ রেদয়রছ। রেদয়াগ সাংরিষ্ট কর্ মপদ্ধরত ও েীরতর্ালা আধুরেকায়ে করা হদয়দছ।  

আরর্ শজদে খুরশ হদয়রছ শয, প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করদত সকল রেদয়াগ পরীক্ষায় অগরণত প্রশ্ন শসে ততরর এবাং পরীক্ষার রেে 

২০ রর্রেে পূদব ম লোররর র্াধ্যদর্ প্রদশ্নর শসে রেধ মারণ করা হয়। শর্ৌরখক পরীক্ষায় পক্ষপারতত্ব শরাধ করদত ২০ রর্রেে পূদব ম 

সাক্ষাৎকার শবাড ম গঠে করা হয়।   

করর্শদের রেদয়াগ প্ররক্রয়ার ম্যানুয়াল রেদয়াগ কায মক্রর্দক ২০১২ সাল শথদক রডরজোল পদ্ধরতদত উন্নীত করা হদয়দছ। 

আদগ প্রাথীদের প্রতযন্ত অিল শথদক প্রচুর অথ ম ও ের্র্ন্টা ব্যয় কদর ঢাকায় এদস আদবেেপত্র জর্া রেদত হত।  

অেলাইে পদ্ধরত োলুর ফদল প্রাথীগণ এখে র্দর বদস বা গ্রাদর্র ইউরেয়ে পররষদের করম্পউোর শসন্টাদর বদস অেলাইদে 

আদবেেপত্র জর্া রেদত পাদর। প্রাথীরা রেদজর শর্াবাইলদফাদে পরীক্ষার তাররখ, আসেব্যবিা ও ফলাফল জােদত পারদছ।  

বতমর্াে সরকার ২০০৯ সাদল োরয়ত্ব গ্রহদণর পর ৫টি রবরসএস পরীক্ষায় রসরভল সারভ মদসর রবরভন্ন কযাডাদর রেদয়াদগর 

জন্য ১০ হাজার ১১০ জে প্রাথীর োর্ সুপাররশ কদরদছ।  

৩৩তর্ রবরসএস এর শর্ৌরখক পরীক্ষা সম্পন্ন হদয়দছ। আশা করা হদচ্ছ আগার্ী এক র্াদসর র্দধ্য আরও ৮ হাজার ৯৩৭ 

জে প্রাথীদক রবরসএস এর রেজস্ব কযাডাদর রেদয়াদগর জন্য সরকারর কর্ ম করর্শে হদত সুপাররশ করা সম্ভব হদব।  

৩৪তর্ রবরসএস এর রপ্ররলরর্োরর পরীক্ষার ফলাফল প্রকারশত হদয়দছ। শীঘ্রই রলরখত পরীক্ষা অনুরষ্ঠত হদব। অথ মাৎ 

বতমর্াে সরকাদরর সর্দয় ৭টি রবরসএস পরীক্ষা গ্রহণ করা হদয়দছ।  

তাছাড়া এ সর্দয় রবরভন্ন েে-কযাডার ১র্ ও ২য় শেণীর পদে ৩ হাজার ৯৫জে প্রাথীদক রেদয়াদগর জন্য করর্শে সুপাররশ 

প্রোে কদরদছ।   

এছাড়াও এ বছর অদটাবর র্াদসর র্দধ্য আরও ১ হাজার ৯০৬ জে ২য় শেণীর েে-কযাডার কর্ মকতমাদক রেদয়াদগর জন্য 

সুপাররশ করা হদব বদল করর্শে আশা করদছ।  

সুরধর্ন্ডলী,  

পে স্বল্পতার কারদণ রবরসএস এর রলরখত ও শর্ৌরখক পরীক্ষায় কৃতকায ম হওয়া সদেও অদেক প্রাথীদক কযাডার পদে 

োকরর প্রোে করা সম্ভব হত ো।  

রবরসএস পরীক্ষায় এ ধরদণর কৃতকায ম প্রাথীদের ১র্ শেণীর েে-কযাডার পদে রেদয়াগ প্রোদের জন্য আর্রা ২০১০ সাদল 

েে-কযাডার রেদয়াগ রবরধর্ালা জারর করর।  

এই রবরধর্ালার আওতায় বতমর্াে করর্শে ২৮, ২৯, ৩০ এবাং ৩১তর্ রবরসএস এর সব মদর্াে ৯৭১ জে প্রাথীদক ১র্ শেণীর 

েে-কযাডার পদে রেদয়াদগর জন্য সুপাররশ কদর। সুপাররশ অনুযায়ী তাদের রেদয়াগ প্রোে করা হদয়দছ।  

প্ররতবন্ধী প্রাথীদের জন্য আর্রা ২০১২ সাদল ১% শকাো রেধ মারণ করর। ৩১ এবাং ৩২তর্ রবরসএস-এ প্রশাসে, শুল্ক ও 

আবগারী এবাং রশক্ষা কযাডাদর শর্াে ৩জে প্রাথীদক করর্শে রেদয়াদগর জন্য সুপাররশ কদরদছ।  

পূদব ম একটি রবরসএস পরীক্ষা সম্পন্ন করদত শযখাদে ৩ বছর সর্য় লাগত, রডরজোলাইজ ব্যবিাপো োলুর ফদল বতমর্াদে 

তা শেড় বছদর শেদর্ এদসদছ।  

আর্রা The Members of the Bangladesh Public Service Commission 

(Terms and Conditions of Service) (Amendment) Act 2012 জাতীয় সাংসদে পাশ কদররছ। এদত 

করর্শদের শেয়ারম্যাদের শবতেভাতা এবাং সুদযাগসুরবধা র্রন্ত্রপররষদের সরেদবর সর্াে এবাং সেস্যদের শবতেভাতা সরেবদের 

সর্র্াদে উন্নীত করা হদয়দছ।  

সুরধবৃন্দ,  

একুশ শতদকর উপদযাগী েক্ষ জেপ্রশাসে গদড় শতালার লদক্ষয আর্াদের সরকার ব্যাপক সাংস্কারমূলক কায মক্রর্ গ্রহণ 

কদরদছ। জেপ্রশাসদে স্বচ্ছতা ও গরতশীলতা আেদত ই-গভন্যমান্স োলু করা হদয়দছ।  



২০০৯ সাল শথদক ২০১২ সাদলর র্দধ্য সরকাদরর রবরভন্ন পয মাদয় ২ লাখ ৫২ হাজার পে সৃজে করা হদয়দছ। সরকারর 

কর্ মোররদের অবসদরর বয়সসীর্া ৫৭ শথদক ৫৯ বছদর এবাং মুরক্তদযাদ্ধা কর্ মকতমা-কর্ মোররদের অবসদরর বয়সসীর্া আর্রা ৫৯ 

শথদক ৬০ এ উন্নীত কদররছ।  

আর্রা প্রশাসদের রবরভন্নস্তদর উপসরেব শথদক সরেব পয মন্ত আড়াই হাজাদরর শবরশ কর্ মকতমাদক পদোন্নরত রেদয়রছ।  

সরকারর কর্ মকতমা ও কর্ মোররদের জ্ঞাে ও েক্ষতা বৃরদ্ধর জন্য জাতীয় প্ররশক্ষণ েীরতর্ালার খসড়া চূড়ান্ত করা হদয়দছ। 

রডরজোল েথী ব্যবিাপোর জন্য রডরজোল ফাইল ট্র্যারকাং রসদেদর্র কাজ েলর্াে রদয়দছ।  

সুরধবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ আওয়ার্ী লীগ সরকার জেগদণর সরকার। যখেই সরকার পররোলোর োরয়ত্ব শপদয়রছ আর্রা সাধারণ 

র্ানুদষর কল্যাদণ কাজ কদররছ। র্ানুদষর ভাদগ্যান্নয়েই আর্াদের লক্ষয।  

আর্াদের র্াথারপছু আয় ইদতার্দধ্য ১০৪৪ ডলাদর শপৌৌঁদছদছ। স্বদল্পান্নত শেদশর তারলকা শথদক আর্রা উন্নয়েশীল শেদশর 

তারলকায় উন্নীত হদয়রছ। আর্াদের লক্ষয ২০২১ সাদলর আদগই র্ধ্যর্ আদয়র শেদশ পররণত হওয়া। এজন্য সরকারর শসবা জেগদণর 

শোরদগাড়ায় শপৌৌঁদছ শেওয়া প্রদয়াজে। তার জন্য প্রদয়াজে েক্ষ এবাং জেবান্ধব প্রশাসে।  

আর েক্ষ, সৎ এবাং শর্ধাবী শলাকবল বাছাইদয়র োরয়ত্ব সরকারর কর্ ম করর্শদের। সরকারর কর্ মকরশে সব ধরদণর 

প্রভাবমুক্ত শথদক উপযুক্ত শলাকবল বাছাইদয়র কায মক্রর্ অব্যাহত রাখদব - এোই আর্ার প্রতযাশা।  

২০২১ সাদলর র্দধ্য আর্রা বাাংলাদেশদক একটি ক্ষুধা, োররদ্র্য, রেরক্ষরতামুক্ত, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রোরয়ক শসাোর বাাংলা 

রহদসদব প্ররতরষ্ঠত করদত োই। এ সাংগ্রাদর্ আরর্ সবাইদক সারর্ল হওয়ার আহ্বাে জাোই।  

শখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ রেরজীবী শহাক।  

 


