
বাাংলাদেশ পুললশ সপ্তাহ ২০০৯ উদবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হালসনা  
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লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম  

লপ্রয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রলিমন্ত্রী  

স্বরাষ্ট্র সলৈব   

আইলিলি  

উিলিি পুললশ কম চকিচাবৃন্দ   

আসসালামু আলাইকুম,  

পুললশ সপ্তাহ ২০০৯ উিলদে আদয়ালিি এ সভায় আিনাদের সবাইদক শুদভচ্ছা িানালচ্ছ।  

মাৈ চ মাস আমাদের স্বাধীনিার মাস। ১৯৭১ সাদলর ২৫শশ মাৈ চ কাদলারাদি িালকস্তানী হানাোর বালহনী যখন রািারবাগ 

পুললশ লাইনসহ ঢাকা শহদর আক্রমণ শুরু কদর, িখন সব চকাদলর সব চদেষ্ঠ বাঙালল, িালির িনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুলিবুর রহমান ২৬ 

মাদৈ চর প্রথম প্রহদর স্বাধীনিার শ াষণা শেন।  

আলম স্মরণ করলি িালির িনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুলিবুর রহমানদক। স্মরণ করলি িািীয় ৈার শনিাদক যাঁরা মুলিযুদ্ধ 

িলরৈালনা কদরলিদলন।  

েদ্ধার সাদথ স্মরণ করলি ২৫শশ মাৈ চ রািারবাগ পুললশ লাইদন যাঁরা িাক হানাোরদের প্রলিদরাধ করদি লগদয় শহীে 

হদয়লিদলন শসইসব পুললশ সেস্যসহ মুলিযুদদ্ধর সকল শহীেদক।  

বাাংলাদেশ পুললদশর লবগি বিদরর কম চকাদের মূল্যায়ন এবাং আগামীদি করণীয় সম্পদকচ লনদে চশনা প্রোন এবাং গ্রহণ 

পুললশ সপ্তাদহর মূল লেয।  

একটি গণিালন্ত্রক রাদষ্ট্রর আইন-শৃঙ্খলা রো এবাং সুশাসন প্রলিষ্ঠায় পুললদশর ভূলমকা অিযন্ত গুরুত্বপূণ চ। লবগি নবম 

িািীয় সাংসে লনব চাৈন এবাং তৃিীয় উিদিলা িলরষে লনব চাৈদন পুললদশর শিশাোলরত্ব এবাং লনরদিেিা সব চমহদল প্রশাংলসি 

হদয়দি। এিন্য আলম আিনাদের িানলচ্ছ আন্তলরক ধন্যবাে।  

আমাদের মি সমস্যাসঙ্কুল শেদশ পুললদশর শলাকবল ও সম্পদের সীমাবদ্ধিা থাকার িদরও আিনারা আইন-শৃঙ্খলা 

রোর শেদত্র শযভাদব ভূলমকা রাখদিন, িা প্রশাংসনীয়। লকন্তু এলনদয় আত্মতুলির শকান অবকাশ শনই। সাধারণ মানুদষর িীবন ও 

সম্পেদক লনরািে রাখদি আিনাদের আরও িলরেমী ও উদযাগী হদি হদব।  

েী চ ক্রালন্তকাল অলিক্রম শশদষ আমরা আি গণিদন্ত্রর িদথ নবযাত্রা শুরু কদরলি। িনগদণর লবপুল ম্যাদেট লনদয় সরকার 

িলরৈালনার োলয়ত্ব শিদয়লি। আমরা ২০২১ সাদলর মদে বাাংলাদেশদক একটি আধুলনক, উন্নি ও মেম আদয়র শেদশ িলরণি 

করদি ৈাই। মহান মুলিযুদদ্ধর সুফল প্রলিটি নাগলরদকর  দর শি ৌঁদি লেদি ৈাই। এই লেয অিচদনর িন্য গণিদন্ত্রর ধারাবালহকিা, 

সামালিক লিলিশীলিা এবাং সুশাসন একান্ত অিলরহায চ। এিন্য পুললদশর ভূলমকা অিযন্ত গুরুত্বপূণ চ।  

লপ্রয় পুললশ কম চকিচাবৃন্দ,  

দুদির েমন, লশদির লালন - এই মূলমদন্ত্রর লভলিদি আিনাদেরদক কাি করদি হদব। মানুদষর অলভদযাদগর লবষদয় 

আরও সাংদবেনশীল হদি হদব। এিন্য আিনাদের মানলসকিার িলরবিচন করদি হদব। মদন রাখদি হদব, পুললশ িনগদণর বন্ধু, 

প্রভু নয়। আিনারা িনগদণর কাদি বন্ধু লহদসদব প্রিীয়মান হদল অদনক সমস্যা সহিভাদব সমাধান করদি িারদবন। আিনাদের 

কাদির মে লেদয় যাদি একিন লনরীহ মানুষও হয়রালনর লশকার না হয়, শসলেদক সিাগ দৃলি লেদি হদব।  



প্রযুলিগি উন্নয়দনর সদঙ্গ সদঙ্গ অিরাধীরা আিকাল উন্নি প্রযুলি ব্যবহার করদি। আিনাদেরদকও এ লবষদয় সিাগ 

থাকদি হদব এবাং লনদিদেরদক শসভাদব প্রলশলেি কদর তুলদি হদব। শসিন্য চেলহক শযাগ্যিার িাশািালশ প্রযুলিগি শযাগ্যিাও  

অিচন করদি হদব।  

আমাদের শেদশর শবশীর ভাগ মানুষ লনরের। এসব মানুষ গ্রাম্য মািববরদের প্রদরাৈনায় অদনক সময় মামলা-

শমাকদ্দমায় িলিদয় সব চসান্ত হয়। আিনারা উদযাগী হদয় অদনক লববাে-লবসাংবাে িানীয়ভাদব মীমাাংসা কদর লেদি িাদরন। এদি 

কদর সমাদি শালন্ত-শৃঙ্খলা বিায় থাকদব। সুষ্ঠু িলরদবশ লবরাি করদব।  

১৯৯৬ শথদক ২০০১ সাদলর শাসনামদল আমরা কমুযলনটি পুলললশাং ব্যবিা ৈালুর উদযাগ লনদয়লিলাম। আইন-শৃঙ্খলা 

লনয়ন্ত্রদণ এই ব্যবিা শবশ ভাল ফল লেলচ্ছল। কমুযলনটি পুলললশাং ব্যবিাদক আমরা আরও শিারোর করদি ৈাই।  

লবরািমান আঞ্চললক এবাং লবশ্ব শপ্রোিদট সন্ত্রাস ও  ৈরমিন্থী কায চকলাি েমন এবাং ধমীয় উগ্রবাে লনয়ন্ত্রণ অিযন্ত 

গুরুত্বপূণ চ ইসুয হদয় োঁলিদয়দি। শেশদক অগ্রগলির িদথ এলগদয় লনদি হদল এবাং লবশ্বসভায় ময চাোর আসদন লনদিদের প্রলিলষ্ঠি 

করদি হদল আমাদের অবশ্যই এসব লেদক গভীর নির লেদি হদব। আমার দৃঢ় লবশ্বাস সকদলর সহদযালগিায় বাাংলাদেশ পুললশ এ 

ৈযাদলঞ্জ শমাকাদবলায় সেম হদব।  

আইদনর শাসন প্রলিষ্ঠা হদচ্ছ উন্নয়দনর পূব চশিচ এবাং অভযন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা িলরলিলি হদচ্ছ আইদনর শাসন প্রলিষ্ঠার 

গুরুত্বপূণ চ মানেে। আইন-শৃঙ্খলা িলরলিলির উন্নয়ন ও িা ধদর রাখার িন্য পুললশদক সো িৎির থাকদি হদব।  প্রেশ চন করদি 

হদব সদব চাচ্চ শিশাোলরত্ব। মানবালধকারদক সদব চাচ্চ ময চাো লেদয় চধয চ, লনষ্ঠা ও িযাদগর আেদশ চ উজ্জ্বীলবি হদয় প্রলিটি পুললশ 

সেস্যদক োলয়ত্ব িালন কদর শযদি হদব। অনগ্রসর ও ঝৌঁলকপূণ চ িনদগাষ্ঠী যথা - নারী-লশশু ও বৃদ্ধদের প্রলি পুললশ হদব 

সহানূভূলিশীল।  

লপ্রয় পুললশ কম চকিচাবৃন্দ,  

আমরা আর সন্ত্রাদসর কবদল ভীলিগ্রস্ত িনিে শেখদি ৈাই না । আমরা আর শুনদি ৈাই না লনহি সন্তানদক শকাদল লনদয় 

স্বিনদের আহািালর। আমরা শেখদি ৈাই, আইন-শৃঙ্খলা রোকারী বালহনী ও অিরাির সাংলিি সকদলর সলিললি প্রদৈিায় 

মানবিার িয়গাদন মুখলরি এক বাাংলাদেশ।  

লবশ্বায়দনর উিুি শপ্রোিদট পু ৌঁলি, প্রযুলি ও েম সবই সঞ্চরণশীল। আর এর সাদথ উন্নয়ন এবাং অিরাধও ওিদপ্রািভাদব 

িলিি। শবকারত্ব, সন্ত্রাস ও িঙ্গীবাে িারপরিলরকভাদব সম্প্ি এক দুিৈক্র। এর লনরসদন ৈাই কম চসাংিান। এিন্য শেশী-লবদেশী 

পু ৌঁলিদক লবলনদয়াদগ রূিান্তলরি কদর আমাদের শয শকান মূদল্য নতুন কম চসাংিাদনর ব্যবিা করদি হদব। এিন্য লবলনদয়াগ বান্ধব 

আইন-শৃঙ্খলা ও সামালিক লিলিশীল িলরদবশ লনলিি করদি পুললশ িথা আইন-শৃঙ্খলা বালহনীদক সদৈি ভূলমকা িালন করদি 

হদব।  

আমাদের লবশাল িনশলি লনদয়ালিি রদয়দি গাদম চন্টস এবাং এর সাদথ সম্পলকচি লশদে। এসব লশদে অলিরিা লবরাি 

করদল সালব চক সামালিক শালন্ত-শৃঙ্খলায় িার লবরূি প্রভাব িদি। অিরলেদক লবদেশগামী েমশলি ও লবদেশ শফরৎ প্রবাসীরা 

হয়রালনর লশকার হদল িািীয় ভাবমূলিচ প্রশ্নলবদ্ধ হয়। এদেদত্র আিনাদের সিকচ দৃলি শেওয়া প্রদয়ািন।  

নারী-লশশু লনয চািন ও িাৈার এবাং অস্ত্র ও মােকদ্রদব্যর শৈারাৈালান প্রলিদরাধ ও এসব অিরাদধর অভযন্তরীণ ও 

আন্তিচালিক শনটওয়াকচ এর লবরুদদ্ধ পুললশ আরও সলক্রয়িা ও েেিার সাদথ কাি করদব বদল আলম আশাবােী।  

লবগি সমদয় যখনই আমরা সরকার গঠন কদরলি িখনই ভারসাম্যমূলক ও প্রগলিশীল সমাি লবলনম চাদণ আইন-শৃঙ্খলা 

রো ও সুশাসন প্রলিষ্ঠার লবষয়টিদক রাষ্ট্র িলরৈালনার একটি গুরত্বপূণ চ শেত্র লহদসদব অগ্রালধকার লেদয়লি।  

আমাদের লবগি আমদল বাাংলাদেশ পুললদশর তৃণমূল িয চাদয় অসাংখ্য নতুন থানা ভবন লনলম চি হদয়দি। ঢাকায় পুললশ 

কম চকিচা-কম চৈারীদের আবাসন সাংকট লনরসদন বহুিল ভবন লনম চাদণর সূৈনা আমাদের সরকারই কদরলিল। এর সুফল বিচমাদন 

পুললশ বালহনীর সেস্যবৃন্দ িাদচ্ছন। েলেণ িলিমাঞ্চদলর ৈরমিন্থীরা আমাদের আহবাদন সািা লেদয অস্ত্রসহ আত্মসমি চণ কদরলিল। 

িাব চিয ৈট্টগ্রাদম অলিলিশীলিা লনরসদন শালন্তচুলি সম্পােদন সমথ চ হদয়লিলাম আমরা।  

আিনারা িাদনন আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধিা রদয়দি। িা সদত্বও, আমাদের সরকার ইদিামদে কনদেবল শথদক 

আইলিলি িয চন্ত শরশদন সমিা আনয়ন কদরদি এবাং কনদেবলদের টাইম শেদলর বঞ্চনা লনরসন কদরদি। বাাংলাদেশ পুললশ 



বালহনীদি শযসব লবযমান সমস্যা রদয়দি শসগুদলা লনরসদন আমাদের সরকার সম্ভাব্য সবলকছু করদব। আিনাদের োবীকৃি 

ঝৌঁলকভািাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান শয লিক সমদয়র মদে বাস্তবায়দনর আশ্বাস লেলচ্ছ।  

আলম শিদন অিযন্ত আনলন্দি হদয়লি শয, বাাংলাদেশ আন্তিচালিক শালন্ত রো লমশদন সদব চাচ্চ পুললশ সেস্য শপ্ররণকারী শেশ 

লহদসদব সুনাম অিচন কদরদি। আিনারা এ ধারা বিায় রাখদি ও উিদরাির উন্নয়ন সাধদন সদৈি হদবন বদল আলম আশাবােী।  

আমরা িন-প্রশাসদন শৃঙ্খলা লফলরদয় আনদি প্রলিশ্রুলিবদ্ধ। েলীয় আনুগিয নয় - শমধা, েেিা এবাং শিশাগি মানই হদব 

আমাদের লবৈায চ লবষয়। পুললশ যাদি শিশাোলরত্ব বিায় শরদখ লনলব চদে কাি করদি িাদর শস সুদযাগ আমরা কদর লেদি ৈাই।  

আলম আিনাদেরদক স্মরণ কলরদয় লেদি ৈাই, শযসব পুললশ সেস্য শিশাোলরত্ব শথদক লবচুযি হদবন, শস্বচ্ছাৈার, অিযাৈার 

ও দুনীলির সাদথ িলিি হদবন িাঁদের লবরুদদ্ধ কদঠার শালস্তমূলক ব্যবিা শনওয়া হদব।   

আলম আশা ক'রব, িনগদণর লনকট প্রেি শয সকল অঙ্গীকাদরর মােদম আমরা সরকার িলরৈালনার ম্যাদেট শিদয়লি, 

আিনারা প্রদিযদকই যাঁর যাঁর অবিাদন শথদক িনগদণর শসই প্রিযাশাগুদলা বাস্তবায়দন সলক্রয় ভূলমকা রাখদবন। আগামী 

লেনগুদলাদি আইনশৃঙ্খলা রোর োলয়ত্ব যথাযথভাদব িালন কদর আিনারা লনদিদের ও সরকাদরর ভাবমূলিচ িািীয় ও 

আন্তিচালিক িলরমেদল উজ্জ্বল শথদক উজ্জ্বলির করদবন এটাই আমার প্রিযাশা।  

আলম বাাংলাদেশ পুললশ এর উিদরাির সাফল্য ও সব চাঙ্গীন কল্যাণ কামনা কদর পুললশ সপ্তাহ ২০০৯ এর শুভ উদবাধন 

শ াষণা করলি।  

আল্লাহ হাদফি  

িয় বাাংলা-িয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ লৈরিীবী  শহাক।  


