
অজন যন ন  না হয় ॥ নীিতর িব ে  কেঠার িঁশয়াির
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বািষক কমস াদন চিু  া র অ ােন ধানম ী
কৃিষ জিম র ায় মা ার ােনর তািগদ

িবেশষ িতিনিধ ॥  ধানম ী শখ হািসনা সরকারী  কমচারীেদর নীিতর িবষেয় িঁশয়ার কের িদেয় বেলেছন,
নীিতর কারেণ আমােদর অজন েলা যন ন  হেয় না যায়। আমরা এত খেট, সারািদন এত কােজর পর যিদ
নীিতর কারেণ সব অজন ন  হেয় যায়, সটা হেব খুবই ঃখজনক। এটা কানভােবই স  করা হেব না। এ

ব াপাের সবার সজাগ ও দািয় শীল হেত হেব। আর য ঘষু নেব স-ই কবল অপরাধী নয়, য ঘষু দেব সও
অপরাধী। উ য়েনর গিত অব াহত রাখেত নীিত িতেরাধ করার আ ান জানান িতিন।

শিনবার ধানম ী তার কাযালেয় বািষক কমস াদন চিু  (এিপএ) া র অ ােন নীিত িতেরােধ সরকােরর
উধতন কমকতােদর যথাযথ  পদে প হেণর আ ান জািনেয়  বেলন,  এ  িবষেয়  সকলেক  দািয় শীল  হওয়ার
পাশাপািশ যথাযথভােব দািয়  পালেন আ িরক হেত হেব। নীিতর কারেণ আমােদর উ য়নটা যন বাধা  না হয়,
স িবষেয় সকলেক খয়াল রাখেত হেব। আপনােদরই (সরকােরর জ  কমকতা) িনেদশনা িদেত হেব এেকবাের

িন র পয  যারা কাজ কের তােদর। যােত আমােদর এত কে র অজন েলা নীিতর কারেণ ন  হেয় না যায়।
পিরকি ত উ য়েনর ওপর  িদেয় ধানম ী বেলন, মা েষর আিথক স লতা বাড়ার সে  সে  সবার এমন
একটা বণতা হেয় গেছ, যার যখােন জিম আেছ সখােনই একটা দালানেকাঠা তেুল  ফলেছ। অেনক সময়
কিৃষজিমর ওপরও দালানেকাঠা হে । এই জায়গায় মেন হয় একটা নীিতমালা এবং একটা িনয় ণ থাকা দরকার,
একটা মা ার  ান  থাকা  দরকার। িতিন  বেলন,  আমরা  কীভােব আমােদর কিৃষজিম েলা র া  করব,  এটাও
আমােদর দখা উিচত। আমরা পিরেবশ র া করব, িতেবশ র া করব, পাশাপািশ উ য়নটা যােত হয়, আর সই
উ য়নটা যন একট ুপিরকি তভােব হয়।

ধানম ী বেলন, আধুিনক যিু  ব বহােরর মাধ েম এেকবাের তৃণমূল পযােয়র য মা ষ তােদরও সকল নাগিরক
িবধাটা আমরা িদেত চাই। যােত কের তােদর কাজ খাঁজার জ  আর াম থেক শহের আসেত না হয়। িনেজর
ােমই সব ধরেনর আধুিনক েযাগ- িবধা তারা পেত পাের। িতিন বেলন, মা েষর আিথক া  বাড়ার ফেল

এবং যেহতু আমরা ঘাষণা িদেয়িছ ‘আমার াম আমার শহর’ তাই য ত  দালানেকাঠা ও াপনা তির হওয়ায়
কিৃষজিম কেম যাওয়ার একটা আশ া দখা িদেয়েছ। এ িবষেয় মা ার ান থাকা এবং তা যথাযথভােব কাযকেরর
ওপর ােরাপ কের িতিন বেলন, এটা বাধ হয় আমােদর একট ু দখা উিচত য, িকভােব আমােদর কিৃষজিম েলা
আমরা র া করব। পিরেবশ এবং িতেবশ র া কের উ য়ন যন পিরকি তভােব করা যায়।

িশ ায়েনর জ  সারােদেশ এক শ’ িবেশষ অথৈনিতক অ ল িত ার উেদ াগ তুেল ধের শখ হািসনা বেলন,
য ত  যখােন সখােন ঘর-বািড় এবং কলকারখানা এভােব যিদ হেত থােক তাহেল যমন আমােদর আবািদ জিমও
ন  হেব তমিন ামীণ জনেগা ীর জ  নাগিরক িবধা দয়াটাও একটু কিঠন হেয় যােব। িতিন এজ  মা ষেক
বাঝােনার এবং িনিদ  ােন াপনা িনমাণ করেল তারা য িবধা েলা পােবন স স েক তােদর অবিহতকরেণর
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জ  শাসেনর কমকতােদর িত আ ান জানান।

স াস ও জ ীবাদেক একিট বি ক সম া আখ ািয়ত কের ধানম ী এই ব ািধ িনমূেল সরকােরর সাফল  তুেল
ধেরন এবং এই ধারা অব াহত রাখার, যােত কের কানভােবই স াস ও জ ীবাদ মাথাচাড়া িদেয় উঠেত না পাের, স
িবষেয় সকলেক সজাগ থাকারও আ ান জানান। ধুা ও দাির মু  বাংলােদশ গড়ার ত য় ব  কের ধানম ী
বেলন, ২০২১ সােল আমরা াধীনতার বণজয় ী পালন করব। সই সে  ২০২০ সােলর ১৭ মাচ থেক ২০২১
সােলর ২৬ মাচ পয  সময়েক আমরা ‘মিুজব বষ’ িহেসেব ঘাষণা িদেয়িছ।

িতিন বেলন, এর মেধ  বাংলােদেশ একটা িভ কুও থাকেব না। একটা মা ষও গৃহহারা থাকেব না। একটা মা ষও
না খেয় ক  পােব না। অ ত মা েষর মৗিলক চািহদা েলা আমরা পরূণ করব। তােদর জীবেনর নূ নতম চািহদা,
সটা যন আমরা পূরণ করেত পাির, স ল  সামেন রেখ সম  পিরক না, সম  কাজ করেত হেব। আধুিনক
যিু  ব বহােরর মাধ েম তণৃমূল পযােয় নাগিরক িবধা পৗেঁছ দয়ার কথাও বেলন শখ হািসনা।

সরকার ধান বেলন, ােমর জনগণেক যন শহের িভড় করেত না হয়। িনেজর ােমই তারা যন সব ধরেনর
আধুিনক  েযাগ- িবধা  ভাগ  করেত  পাের,  তা  িনি ত  করেত  হেব।  িতিন  বেলন,  শাসেন  কমকতােদর
আ িরকতার সে  কাজ করার ফেলই দশ আজ এিগেয় যাে । দেশর মা ষ আপনােদর কােজর ফল পাে ।
শখ হািসনা বেলন, কমকতােদর কােজর ফেলই আমােদর বিৃ  বৃি  পেয়েছ, মাথা িপছু আয় বেড়েছ। দশ

এিগেয় যাওয়া এবং মা েষর মাথািপছু আয় বেড় যাওয়ার ফেলই আজ আমরা ৫ লাখ ২৩ হাজার কািট টাকার
বােজট িদেত পেরিছ। িতিন বেলন, দীঘ পিরক না ছাড়া দশেক এিগেয় নয়া স ব নয়। এ কারেণ আমরা সব
সময় দীঘেময়াদী পিরক না িনেয় কাজ করিছ। আগামী ’২১ এবং ’৪১ সালেক সামেন রেখ আমরা পিরক না

হণ কেরিছ। পিরক না েলা বা বািয়ত হেল ২০৪১ সােলর মেধ  বাংলােদশ হেব দি ণ এিশয়ার উ ত একিট
দশ।

চীেনর বিৃ র স  টেন ধানম ী বেলন, চীেনর থেকও আমােদর বৃি  বিশ। আমােদর বিৃ  ইেতামেধ  ৮
দশিমক ১ ভােগ পৗেঁছেছ। এ অথবছেরর শষ নাগাদ ৮ দশিমক ২ শতাংশ বিৃ  অজনই আমােদর ল । আর
এটা আমরা করেত পারব বেলই িব াস কির। েযাগ ব ব াপনায় সরকােরর সাফল  তুেল ধের দেশর িবিভ  ােন
ব া সে  সরকােরর পযা  িত থাকার আভাস দন ধানম ী।

াকিৃতক েযাগ আমােদর দেশ আেছই এবং ভৗেগািলক কারেণই এটা হেয় থােক উে খ কের িতিন বেলন, এখন
সারােদেশ ব া চলেছ। এ ব া পাহাড়ী, হাওর বা একটু উচঁু অ েল আেছ। এ পািনটা ধীরগিতেত নেম আসেত
আসেত িন¤œ অ ল েলা ািবত হেব। এ জ  আপনারা সাবধান থাকেবন। িতিন শাসেনর সে  সংি েদর
সতক থাকার আ ান জািনেয় বেলন, ব ায় মা েষর যন াণহািন না ঘেট এবং খােদ র জ  মা ষ যন ক  না
পায়। তৃণমলূ পযায় পয  এ িবষেয় িনেদশনা দেবন।

দাফতিরক  কােজ  গিতশীলতা  আনয়েন  তার  সরকােরর  িবিভ  উেদ াগ  তুেল  ধের  ধানম ী  বেলন,  আজেক
কমস াদন চিু র ফেল ত দশটা উ য়েনর িদেক এিগেয় যাে । আিম মেন কির, লাল িফতার দৗরা  কেমেছ
এবং আমােদর কােজ গিতশীলতা বেড়েছ, দ তা বেড়েছ। সই সে  কােজর আ হটাও বেড়েছ। এ সে  িতিন
আরও বেলন, এখন তা িডিজটাল যুগ। তার সে  তাল িমিলেয় আমােদর চলেত হেব। িকভােব, কা  কাজটা করেল
দশটা আরও উ ত হেত পাের বা ত আমরা কাজিট কের ল  বা বায়ন করেত পারব, সটা আপনােদর িচ া

করেত হেব। ধানম ী ২০১৭-১৮  অথবছের বািষক  কমস াদন চিু র বা বায়েন সফলতার ীকিৃত িহেসেব
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স াননা া  ১০িট ম ণালয় ও িবভাগেক অিভন ন জানান।

অ ােন ধানম ীর উপি িতেত েত ক ম ণালয় ও িবভােগর পে  জ  সিচব ও সিচবরা ২০১৯-২০ অথবছেরর
কমস াদন চিু েত সই কেরন। পের তারা ধানম ীর হােত এই চিু প  তুেল দন। অ ােন সংি  ম ণালয়,
িবভাগ এবং দফতেরর িসিনয়র সিচব এবং সিচববৃ  একেযােগ বািষক কমস াদন চিু েত া র কের এেক এেক

ধানম ীর হােত তা তুেল  দন। বািষক  কমস াদন চিু  স াদেনর সাফেল র ীকিৃত প অ ােন ১০িট
ম ণালয় ও িবভাগেক স াননাপ  এবং  দান করা হয়। এর মেধ  ২০১৭-১৮ সােলর বািষক কমসং ান চিু
স াদেন সাফেল র িবেবচনায় িব ত িবভাগ থম, বা বায়ন, পরীিব ণ ও মূল ায়ন িবভাগ ি তীয়, ালািন এবং
খিনজ স দ িবভাগ ততৃীয় ান অজন করায় অ ােন সংি  িবভােগর সিচবেদর হােত ধানম ী  এবং
স াননাপ  তুেল দন।

াচার চচা ও নীিত িতেরােধর মাধ েম রা  ও সমােজ শাসন িত া করার জ  এবং সরকারী কমচারীেদর
াচার চচায় উৎসাহ দােন সরকার দ  ২০১৭-১৮ অথবছের াচার পুর ার লাভ কেরেছ তথ  ও যাগােযাগ

যিু  িবভাগ। তথ  ম ণালেয়র সিচব মাঃ আ লু মােলক বািষক কমস াদন চিু েত তার ম ণালেয়র সাফেল র
ীকিৃত প অ ােন ধানম ীর কাছ থেক স াননাপ  হণ কেরন। িব ান ও যুি  ম ণালয়, মিু যু

িবষয়ক  ম লালয়,  মিহলা  ও  িশ  িবষয়ক  ম ণালয়,  র া  িবভাগ  এবং  কিৃষ  ম ণালেয়র সংি  সিচবগণও
ধানম ীর িনকট থেক এিপএ’র সাফেল র ীকিৃত প স াননাপ  হণ কেরন।

অ ােন জন শাসন িতম ী ফরহাদ হােসন, মি পিরষদ সিচব মাঃ শিফউল আলম, মখু  সিচব মাঃ নিজবরু
রহমান এবং িব ত িবভােগর িসিনয়র সিচব ড. আহেমদ কায়কাউস ব তৃা কেরন। এ সময় ধানম ীর কাযালেয়র
এসিডিজ িবষয়ক  মখু  সম য়ক  মাঃ  আবলু  কালাম  আজাদ মে  উপি ত  িছেলন। মি পিরষেদর সদ বৃ ,

ধানম ীর উপেদ াবৃ , িবিভ  িসিনয়র সিচব এবং সিচববৃ , িবিভ  িবভাগ এবং দফতেরর ধানগণ, িবিভ
দেশর টনীিতক  এবং  আমি ত  অিতিথবৃ  অ ােন  উপি ত  িছেলন।  অ ােনর  েত  সরকােরর উ য়ন

কমকাে-র ওপর একিট িভিডও ড েম টাির দিশত হয়।

স ত, বািষক কমস াদন চিু  (এিপএ) মলূত ধানম ীর িতিনিধ িহেসেব মি পিরষদ সিচব এবং সংি
ম ণালেয়র দািয় া  ম ীর িতিনিধ িহেসেব সংি  ম ণালয়/িবভােগর সিচেবর মেধ  া িরত একিট সমেঝাতা
দিলল।  একইভােব  ম ণালয়/িবভােগর  সিচবগণ  সংযু  দফতর/সং াসমেূহর  সে  এবং  দফতর/সং াসমূেহর

ধানগণ মাঠ পযােয়র সে  চিু  া র কেরন। এই চিু েত সংি  ম ণালয়/িবভােগর কৗশলগত উে সমহূ, এ
সকল উে  অজেনর জ  গৃহীত কায মসমহূ এবং এ কায েমর ফল পিরমােপর জ  কমস াদন সূচক ও
ল মা াসমহূ  বণনা  করা  হেয়েছ।  সংি  অথবছর  সমা  হওয়ার  পর  ওই  বছেরর  চিু েত  িনধািরত
ল মা াসমেূহর  িবপরীেত  সংি  ম ণালয়/িবভােগর  কতৃ  অজন  মলূ ায়ন  করা  হয়।  ২০১৪-১৫  অথবছের
বাংলােদেশ থম বািষক কমস াদন চিু  বা এিপএ বতন করা হয়। এবার ষ  বছেরর মেতা এ চিু  া র হয়।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
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