
  / ২৪ ন ২০১৯ 

নবীন সরকাির কমচারীেদর কত িন  হওয়ার আ ান ধানম ীর 
| ঢাকা , সামবার, ২৪ ন ২০১৯ 

ধানম ী শখ হািসনা নবীন সরকাির কমচারীেদর কবল চাকিরর জ  চাকির নয়; সবার মানিসকতায় দশে ম, কত িন া এবং 
উ াবনী িচ ার সার ঘ েয় কমে ে  আ িনেয়ােগর আ ান জািনেয়েছন। বাসস। 

ধানম ী গতকাল রাজধানীর শাহবােগর িবিসএস শাসন একােডিম িমলনায়তেন ১১০, ১১১ ও ১১২তম আইন ও শাসন কােসর 
সমাপনী ও সনদ িবতরণ অ ােন ধান অিতিথর ভাষেণ একথা বেলন। 

ধানম ী বেলন, ‘িনেজর ভতের ইেনােভ ভ িচ া-ভাবনা থাকেত হেব। িনেজর ভতের একটা আ িব াস থাকেত হেব। কান 
কাজ পারব িক পারব নাÑ এই ি ধা ে  গেল চলেব না। হ , আিম পারব, সই িব াসটা সব সময় িনেজর ওপর রাখেত হেব।’ 
িতিন বেলন, ‘জািতর িপতা চাইেতন বাঙািলরা র  িদেয় দশ াধীন কেরেছ তাই িথবীেত সবে  জািত িহেসেব একিদন িনেজর 
পােয় দ ড়ােব এবং আমরা তা করেত পারব। এই কথাটা সব সময় মেন রাখেত হেব, এই আ িব াসটা থাকেত হেব।’ 
শখ হািসনা বেলন, ‘কমে ে  সব থেক বড় কথা আ িব াস। যেকান একটা কাজ করেত গেল িকভােব করব, িকভােব হেব, কয় 

টাকা আসেব, কাথা থেক টাকা পাবÑ একদম ি া না কের কান কাজটা কের উ িত করা স ব সটা িনেজেকই েঁজ বর 
করেত হেব।’ 
জন শাসন িতম ী ফরহাদ হােসন, জন শাসন ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম র চয়ার ান এইচ এম আিশ র 
রহমান, জন শাসন সিচব ফেয়জ আহেমদ অ ােন ব ৃতা কেরন। 

িত ােনর র র কাজী রওশন আরা আখতার াগত ব ৃতা কেরন। 
১১০, ১১১ ও ১১২তম কােসর র র পদক জয়ী িতন িশ াথ  মাহ ব উ াহ ম মদার, র ন চ  দ এবং মাব ল আহেমদ অিনক 
অ ােন িনজ  অ িত  কের ব ৃতা কেরন। 

ধানম ী অ ােন ১১০, ১১১ এবং ১১২তম আইন ও শাসন কােসর িশ াথ েদর মেঝ সনদ িবতরণ কেরন এবং তােদর সে  
থক ফেটা সশেন অংশ হণ কেরন। পের িতিন িশ াথ েদর অংশ হেণ মেনা  সাং িতক অ ানও উপেভাগ কেরন। 
শখ হািসনা সরকাির কমচারীেদর জনেসবার মানিসকতা িনেয় কাজ কের যাওয়ার উদা  আ ান জািনেয় বেলন, ‘আিম এই  

অ েরাধ করবÑ য যখােন যােব কবল চাকিরর ােথ চাকির করা নয়, জনেসবা করা, দশ সবা করা, দশেক ভােলাবাসা, 
মা ষেক ভােলাবাসাÑ এই কথাটা মেন রাখেত হেব। সই িচ া থেকই আপনারা পারেবন দশেক এিগেয় িনেয় যেত। এই কথাটা 
আিম িব াস কির।’ 

ধানম ী তার উ য়েনর ফল এ সময় ণ ল পযায় পয  ছিড়েয় দয়ার জ  সরকাির কমচারীেদর িনেবিদত াণ হেয় কাজ কের 
যাওয়ার পরামশ দন। 
িতিন বেলন, ‘ িত  ােমর মা ষ শহেরর েযাগ- িবধা পােব। এটাই হে  আমার াম আমার শহর।’ 
বাংলােদশ বতমােন উ য়নশীল দেশর স ী িত অজন কেরেছ তা ধের রাখায় িতিন উ য়ন ক েলা যথাযথভােব বা বায়েনর 
মা েম দশেক স াস, মাদক এবং জি বাদ  রাখেত এ সময় সবার িত আ ান জানান। 
 


