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্ব এরি্্ল্লা্হর্রাহ্া্নর্রা্হ্ 

অনুা ােনর্িভাপ্প, 

িহশ্ীবৃন্দ, 

্হাপু্ল ্প্রম  শ, 

রয্াব এর্শসােি  ি্এর্্হাপ্রৈালশ, 

রয্ােব এরর্িশল্পা  ােয়র্িমগ ণ, 

উপ্িপ্সু্ধ্ণ্ডলী, 

 

আিিালামু্আলাইকু্।  

 

রয্া্প্্এযাশ ন্াা া্লয়ন্শসােি  ি্(রয্াব এর)্এর্এশাম প্্তিষ্পা া্ব এরা্ক  শীর্এ্শুভলেে্আ্্্এই্এ্ল ্শসােি  র্

িশল্পা  ােয়র্অ্সিার্ও্িমগেমরেশ্আন্ত্রশ্শুেভচ্ছা্ও্অ্ভনন্দন্জানা্চ্ছ। 

স্বাধীনপার্্াি্্ােৈ  ্আ্্্ ভীর্শ্রদ্ধার্িােে্স্মরণ্শর্ি্িব এর  শােলর্িব এর  েশ্রা ্ব এরাঙা্ল,্জা্পর্্পপা্ব এরঙ্গব এরন্ধু্শ খ্

মু্জবুর্রহ্ানেশ।্শ্রদ্ধার্িােে্স্মরণ্শর্ি্জাপীয়্ৈার্ শনপা,্মু্িযুেদ্ধর্৩০্লাখ্ হীম্এব এরং্দুই্লাখ্ ্না  া্পপ্্া-

শব এরানেশ,্াাঁেমর্িেব এর  াচ্চ্আত্মপযাে র্্ব এর্ন্েয়্আ্রা্অজ ন্শের্ি্্হান্স্বাধীনপা। 

রয্াব এর্এর্শা্িশল্শম েতিষ্্শ্িমগ্মা্য় পা্পালনশােল্্নেজেমর্জীব এরন্উ্ি  ্ শেরেিন,্আ্্্পাঁেমরেশ্ ভীর্

কৃপজ্ঞপার্িােে্স্মরণ্শর্ি।্পাঁেমর্আত্মার্্া ্সরাপ্শা্না্শর্ি।্শ াশিন্তর্প্রব এরারব এরে  র্তিষ্প্ ভীর্ি্েব এরমনা্ও্

িহ্্্  পা্জানা্চ্ছ। 

্হান্ মু্িযুেদ্ধর্ শৈপনায়্ উজ্জ্বী্ব এরপ্ রয্া্প্্ এযাশ ন্ াা া্লয়েনর্ তিষ্পসদ্ িমগ্ তিষ্পা ালে্ শেেশ্ শম েতিষ্,্

আন্ত্রশপা,্ িপপা,্ শপ া্না া,্ মক্ষপা্ ও্ শপ ামা্র পা্ ্নেয়্ শমে র্ আইন-শৃঙ্খলা্ রক্ষায়্ শাজ্ শের্ াােচ্ছন।্ শমে র্

 া্ন্ত্তিষয়্জন েণর্শােি্রয্াব এর্এখন্আিা্ও্্নভ  রপার্তিষপীশ। 

সু্ধ্ণ্ডলী, 

লােখা্ হীেমর্রেি্ শভজা্আ্ােমর্ ্তিষয়্্াতৃভূ্্্ব এরাংলােম ।্জা্পর্ ্পপা্পার্স্বেের্ শিানার্ব এরাংলােম েশ্

্ব এরেের্বুেশ্্া  ামাপূণ  ্আিেন্অ্ধ্া প্শরেপ্শৈেয়্িেলন।্ 

১৯৭২্ িােলর্ ৮্ শ্্ িারমা্ পু্ল ্এশাে্্্েপ্ ্প্ন্ ব এরেল্িেলন,্ ‘‘আপনারা্ স্বাধীন্ শমে র্পু্ল ।্ রি্ ্মেয়্

আপনারা্শা্শ ৌরব এর্অজ ন্শেরেিন,্আ া্শ্র্ভ্ব এরষ্যেপ্শি্শ ৌরব এর্আপনারা্রক্ষা্শরেব এরন।...ইন াআল্লাহ্্শিানার্ব এরাংলায়্

িব এরই্পাওয়া্াােব এর।্আ্্্্ব এরোি্শ্র,্আ্রা্া্ম্ শশব এরল্জখ্গুেলা্শু্শেয়্ ্নেপ্পা্র,্পাহেল্পাঁৈ্ব এরির্পের্ব এরাংলার্

্ানুক্আর্দুুঃেখ্্মন্শা ােব এর্না।’’ 

কু্্ল্লায়্িা্্রশ্এশাে্্্েপ্ ১৯৭৫্ িােলর্ ১১্জানুয়া্র্িদ্য্শ্্ নতিষার্অ্সিারেমর্তিষে্্ ্ ক্ষা্ ি্াপনী্

অনুা ােন্ জা্পর্ ্পপা্ ব এরেল্িেলন,্ ‘‘আ্্্ শপা্ােমর্ এই্ প্লা স্  ্ শেেশ্ িা্্রশ্ ব এরা্হনী,্ শব এরিা্্রশ্ ব এরা্হনী,্ জন ণ,্

িশেলর্শােি্আেব এরমন্জানােব এরা,্িব এরাই্িংঘব এরদ্ধ্হেয়্অভাব এর,্অপযাৈার্আর্অ্ব এরৈােরর্্ব এররুেদ্ধ্িংগ্রা্্শরুন,্শম ্ ড়ব এরার্

শােজ্আত্ম্নেয়া ্শরুন’’। 



 
 

্জা্পর্ ্পপা্ জানেপন,্ আইন-শৃঙ্খলা্ রক্ষা্ িশল্ উন্নয়েনর্ পূব এর   প ।্ এ্ লেক্ষয্ ্প্ন্ যুদ্ধ্ব এরধ্বি্ ব এরাংলােম ্

পূন  ঠেনর্পা াপা্ ্শমে র্আইন-শৃঙ্খলা্ও্আইন-শৃঙ্খলা্রক্ষাশারী্ব এরা্হনীর্উন্নয়নেশ্অগ্রা্ধশার্্মেয়্িেলন।্ 

ব এরাংলােম ্আওয়া্ী্লী ্াখনই্িরশার্ ঠন্শেরেি্পখনই্জা্পর্্পপার্তিষম্  প্পেে্শমে র্আইন-শৃঙ্খলা্

রক্ষা্ও্এরিােে্িং্িষ্ট্তিষ্পসদ্ব এরা্হনীর্াাপশ্উন্নয়ন্শেরেি।্শমে র্আইন-শৃঙ্খলা্রক্ষা্খােপ্ব এররাদ্দকৃপ্অে  েশ্আ্রা্

ায়্নয়,্্ব এর্নেয়া ্্হেিেব এর্্ব এরেব এরৈনা্শ্র। 

আ্রা্ প্িয়্ব এরিের্রয্ােব এরর্উন্নয়েন্াাপশ্পমেক্ষপ্্নেয়্ি।্এ্ব এরা্হনীর্নতুন্নতুন্াা া্লয়ন্উেবাধন্শরা্

হেয়েি।্ ১১সদ্ রয্াব এর্াা া্লয়নেশ্আ্রা্িায়ী্জায় া্ ব এররাদ্দ্ ্মেয়্ি।্ রয্াব এর্ িমর্ মরর্এব এরং্  াজীপুের্ রয্ােব এরর্তিষ্ ক্ষণ্

শশেের্জন্যও্িায়ী্জায় া্ শমওয়া্হেয়েি।্রয্ােব এরর্অব এরশাঠাে্া প্উন্নয়ন্ও্আনুক্ঙ্গশ্সুোা -সু্ব এরধা্ব এরহুগুেণ্বৃ্দ্ধ্শরা্

হেয়েি। 

আ্রা্রয্ােব এরর্অপাের নাল্ ্ি্বৃ্দ্ধ্শরেপ্দু’সদ্শহ্লশপ্টারিহ্তিষেয়াজনীয়্াানব এরাহন্ব এররাদ্দ্্মেয়্ি।্অপরাধ্

্নয়ন্ত্রণ্ও্অপরাধীেশ্শগ্রসপার্শরেপ্হাই-শ শ্ান্ত্রপা্প্ও্আধু্নশ্পথ্য-তিষযু্িেপ্িমৃদ্ধ্শরা্হেয়েি।্রয্াব এর্তিষকৃপ্অেে  ই্

এখন্এ্ল ্ শসাি  ।্আ্রা্ এ্ শসাি  েশ্আরও্আধু্নশ্ও্ ি্েয়াপোা ী্শরেপ্ াা্ াা্ তিষেয়াজন্পার্ িব এর্শছুই্শরেব এরা,্

ইন াআল্লাহ। 

সু্ধবৃন্দ, 

অপহরণ্ও্মু্িপন্মাব এরী্এশসদ্ঘৃণ্য্অপরাধ।্রয্াব এর্এ্ঘৃণ্য্অপরাধীেমর্ শগ্রসপার্শের্অেনশ্অপ প্ ্ শু্ও্

া্িেশ্পােমর্প্রব এরােরর্শােি্্স্রেয়্্মেয়েি।্শমে র্ া্ন্ত্শৃঙ্খলা্্ব এরনষ্টশারী্ৈর্পন্থী্শ াা ী্্ব এরে ক্শের্ম্ক্ষণ্ও্

ম্ক্ষণ-প্ি্াঞ্চেলর্ব এরনমসুয্ম্েন্রয্াব এর্িসল্ভূ্্শা্শরেখেি।্অিাধু্াব এরিায়ী্ৈের অর্অপপ্পরপা,্শৈারাৈালান,্জাল্মুদ্রা্

ও্পািেপা  ্ তিষস্তপ্ও্অবব এরধ্্ভওআই্প্াব এরিা্শরােধ্রয্াব এর্অপযন্ত্সলতিষসু্অ্ভাান্প্রৈালনা্শের্আিেি।্রয্াব এর্শভজাল্

্ব এরেরাধী্ভ্রাম্য্াণ্আমালপ্প্রৈালনা্শরেি।্এ্আমালপ্পা্ক্ষ্ণশভােব এর্শজল-জা্র্ানা্তিষমান্শের্জন্েন্স্ব্স্ত্্স্রেয়্

আনেি। 

রয্াব এর্ উগ্র্ জঙ্গীব এরাম্ ্নয়ন্ত্রেন্ ্নরব এর্চ্ছন্ন্ অ্ভাান্ প্রৈালনা্ শরেি।্ জঙ্গী্ িং ঠেনর্  ীক  ্ পা  ােয়র্ শনপা্ এব এরং্

অিংখ্য্জঙ্গী্িমগেমর্শগ্রসপার্শের্আইেনর্আওপায়্এেনেি।্এরসেল্জঙ্গী্িং ঠনগুেলার্িাং ঠ্নশ্শাঠাে্া্শভেঙ্গ্

পেড়েি।্আ্রা্জঙ্গী্ম্েন্িসল্হেয়্ি।্জঙ্গী্ম্েন্আ্ােমর্এ্িাসল্য্জা্পেশ্আ া্িপ্শেরেি।্ব এর্হ  ্ব এর  েে্ শমে র্

ভাব এরমূ্প ্ উজ্জ্বল্হেয়েি। 

এ্ব এরা্হনী্তিষ্প্নয়প্িসল্অপাের েনর্্াধ্যে্্িারােম ্শেেশ্্ব এরপুল্প্র্ান্অবব এরধ্অস্ত্র্ও্শ ালাব এরারুম্উদ্ধার্

শরেি।্এরসেল্আইেনর্ ািন্তিষ্পা া্ও্অপরাধ্্নয়ন্ত্রণ্িহজ্হেয়েি। 

শম ্ও্জন েণর্ ্নরাপত্তা্ ্ন্িপ্শরেপ্শমে র্উপল ল্ও্পাহাড়ী্অঞ্চেল্রয্ােব এরর্তিষেয়াজনীয়পা্রেয়েি।্পাই্

অদূর্ভ্ব এরষ্যেপ্রয্ােব এরর্াা া্লয়েনর্িংখ্যা্বৃ্দ্ধ্ও্িাং ঠ্নশ্শাঠাে্া্িংাার্শরার্উেদ্যা ্গ্রহণ্শরা্হেব এর। 

সু্ধ্ণ্ডলী, 

আপনারা্জােনন্শমে র্জন েণর্্ব এর াল্ম্যােে ্্নেয়্আ্রা্২০০৯্িােল্িরশার্ ঠন্শ্র।্২০১৪্িােলর্৫্

জানুয়া্রর্্নব এর  াৈেন্্ব এরজয়ী্হেয়্ ানা্্বপীয়ব এরােরর্্েপা্আ্রা্িরশার্প্রৈালনার্মা্য় পা্শনই। 

্ব এর প্ িয়্ ব এরিের্ জন েণর্ জীব এরন্ােনর্ উন্ন্প্ শরেপ্আ্রা্ অক্লান্ত্ প্রশ্র্্শের্ি।্ ্ব এরএন্প-জা্াপ্ শজাে র্

শরেখ্াাওয়া্অৈলাব এরিা্শাসদেয়্তুেল্পিা্মুখী্শম েশ্িা্েনর্্মেশ্এ্ েয়্্নেয়্ি।্উন্নয়েনর্ধারায়্্স্রেয়্এেন্ি।্

আজ্এশসদ্সুখী-িমৃদ্ধ্শম ্ ঠেনর্লেক্ষ্আ্রা্অেনশ্দূর্এ্ েয়্্ েয়্ি। 

আ্রা্ তিষ্পসদ্ শিক্টের্ ব এরােজে র্আশার্ বৃ্দ্ধ্ শের্ি।্আ্ােমর্ ্াো্পছু্আয়্ শব এরেড়্ মাঁ্ড়েয়েি্ ১,১৯০্ ্া্শ ন্

্লাের।্চব এরেম্ শ্মুদ্রার্্রজাভ  ্ ২৩্্ব এর্লয়ন্্লার্িা্ড়েয়্শ েি।্শমে র্৫্শশাসদ্্ানুক্্নম্ন্আেয়র্স্তর্শেেশ্্ধ্য্আেয়র্

স্তের্উন্নীপ্হেয়েি।্মা্রেদ্রর্হার্শ্্েয়্২৪্ পাংে ্না্্েয়্এেন্ি।্এশ্শশাসদ্্ানুেকর্শ্  িংিান্শের্ি।্২৫্লাখ্

্ানুেকর্্ব এরেমে ্শ্  িংিান্হেয়েি। 



 
 

আ্ােমর্্ব এরদুয্্উ্পামন্িক্ষ্পা্১৩্হাজার্২৮৩্শ্ াওয়া ।্শাা াোা ্খােপ্আ্রা্াাপশ্উন্নয়ন্শের্ি।্

্নজস্ব্অে  ায়েন্পদ্মােিতুর্্ন্  াণ্শাজ্শুরু্শের্ি।্এখন্্ব এরেের্অে  বন্পশ্উন্নয়েনর্শক্ষেত্র্এ্ েয়্াাওয়া্পাঁৈসদ্শমে র্

এশসদ-্ব এরাংলােম । 

আপনারা্জােনন,্ব এরাংলােম েশ্আব এরার্ ্পিেনর্ ্মেশ্্নেয়্ শােপ্ প্৫্জানুয়া্র্ শেেশ্্ব এরএন্প-জা্াপ্ শজা ্

আব এরার্হপযা্ও্ িন্ত্রােির্পে্ শব এরেি্ ্নেয়েি।্এশই্ঘ না্পারা্ঘসদেয়্িল্ ২০১৩্িােল্এব এরং্২০১৪্ িােলর্৫্জানুয়া্রর্

্নব এর  াৈেনর্আে ্ও্পের। 

পারা্ ্ শু,্ বৃদ্ধ,্নারী,্িাধারণ্্ানুক্এব এরং্আইন-শৃঙ্খলা্ব এরা্হনীর্িমগেমর্হপযা্শেরেি।্ শরললাইন,্িরশা্র্

অ্সি,্্ব এরদুয্্শশে,্াব এরিা্তিষ্পা ান,্ফু পােপর্শমাশান্এ্ন্শ্্নরীহ্পশুও্পােমর্্জঘাংিার্হাপ্শেেশ্শরহাই্পায়্ন।্

শরহাই্পায়্ন্্ি্জম,্্্ন্দর,্প্যাে া্া।্জাপীয়্্ি্জম্ব এরায়তুল্ শ্াশারর্-এর্িা্েন্ প্ প্প্ব এরত্র্ শশারান্ রীস্

পু্ড়েয়্্মেয়েি।্্ 

রাজবন্পশভােব এর্শমউ্লয়া্হেয়্িারা্দু্নয়ার্িা্েন্এরা্শমে র্ভাব এরমূ্প ্ নষ্ট্শেরেি। 

এ্ধ্বংিাত্মশ্প্র্ি্প্শেেশ্জন েণর্জান-্াল্রক্ষায়্রয্াব এরিহ্িশল্আইন-শৃঙ্খলা্ব এরা্হনী্িেব এর  াচ্চ্শপ ামা্র পা্

্নেয়্অিী্্চধেয র্িােে্শাজ্শরেি।্আ্্্এজন্য্িশলেশ্আন্ত্রশ্ধন্যব এরাম্জানাই। 

ব এরাঙা্ল্্ব এরজয়ী্জা্প।্ব এরাঙা্ল্স্বাধীনপার্জন্য্শা্হােপ্অস্ত্র্ ্নেয়েি,্ শম ্ ড়ার্জন্য্আব এরার্শিই্হােপ্লাঙল্

ধেরেি।্ব এরাঙা্ল্শখনও্শশান্অপ ্ির্শােি্্াো্নপ্শের্ন। 

্আ্ার্দৃঢ়্্ব এরোি,্রয্াব এরিহ্শম েতিষ্্শ্তিষ্পসদ্ব এরা্হনী্ব এরাংলােমে র্ া্ন্ত,্্ি্প ীলপা,্ ণপন্ত্র্ও্উন্নয়ন্্ন্িপ্

শরেপ্শাঁেধ্শাঁধ্্্্লেয়্শাজ্শের্াােব এর। 

আ্রা্শা্শশান্মূেল্য্স্বাধীনপার্শৈপনােশ্উজ্জ্বী্ব এরপ্রাখেব এরা।্লােখা্ হীেমর্রেি্র্িপ্ব এরাংলােমে র্্াসদেপ্

আ্রা্শশান্িন্ত্রািব এরাম,্নৃ ংিপা্হেপ্শমব এর্না্-্রয্ােব এরর্১১প্্তিষ্পা াব এরা্ক  শীেপ্এই্শহাশ্আ্ােমর্অঙ্গীশার।্ 

সু্ধবৃন্দ, 

আ্্্আ া্ শ্র,্ এ্ল ্ শসাি  ্ রয্াব এর্ জন েণর্ জীব এরন্ ও্ িদেরেমর্ ্নরাপত্তা্ ্মেপ্ অপীেপর্ ন্যায়্ ভ্ব এরষ্যেপও্

মা্য় পা ীল্ও্ শপ ামার্ভূ্্শা্পালন্শরেব এর।্ শশান্ ্নরপরাধ্্ানুক্াােপ্অন্যায়ভােব এর্হয়রা্নর্স্বীশার্না্ হন্ শি্মেশ্

রয্াব এর-এর্তিষেপযশ্িমগেশ্িেব এর  াচ্চ্শখয়াল্রাখেপ্হেব এর।্এেক্ষেত্র্শশান্ া্সল্পেশ্তিষশ্রয়্শমওয়া্হেব এর্না।্আ্রা্অপরােধর্

শক্ষেত্র্্জেরা্ লােরন্স্নী্প্গ্রহণ্শের্ি।্অপরাধী্শা-ই্শহাশ্না্শশন্আ্রা্শাউেশ্শশান্িাড়্শমব এর্না। 

আ্্্রয্াব এর্এর্উত্তেরাত্তর্িাসল্য্শা্না্শর্ি।্্হান্আল্লাহ্আ্ােমর্িহায়্শহাশ। 

শখামা্হােসজ। 

জয়্ব এরাংলা,্জয়্ব এরঙ্গব এরন্ধু। 

ব এরাংলােম ্্ৈরজীব এরী্শহাশ। 

... 


