
পুলিশ সপ্তাহ ২০১৩ উর্ধ্বতন পুলিশ অলিসারদের উদেদে ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হালসনা  

প্রধানমন্ত্রীর কার্ বািয়, ঢাকা, বুধবার, ১০ মাঘ ১৪১৯, ২৩ জানুয়ারী ২০১৩  

 

লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম  

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী,  

স্বরাষ্ট্র প্রলতমন্ত্রী,  

সহকমীবৃন্দ,  

স্বরাষ্ট্র সলিব, আইলজলি,  

উিলিত পুলিশ কম বকতবাবৃন্দ,  

আসসািামু আিাইকুম।  

পুলিশ সপ্তাহ-২০১৩ উিিদে আদয়ালজত আজদকর এ অনুষ্ঠাদন উিলিত সবাইদক আলম আন্তলরক শুদভচ্ছা জানালচ্ছ।  

পুলিশ সপ্তাদহর উদেে হদিা বাাংিাদেশ পুলিদশর লবগত বছদরর কম বকান্ড মূল্যায়ণ এবাং তার লভলিদত আগামীর করণীয় 

লনধ বারণ। আিনাদের মাঠ ির্ বাদয়র লবলভন্ন সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার বাস্তবলিত্র সরকাদরর সদব বাচ্চ ির্ বাদয় উিিািন এবাং 

এসব লবষদয় গাইডিাইন প্রোনও এ সমাদবদশর অন্যতম িেয। আলম আশা কলর পুলিশ সপ্তাদহর এ িেয বরাবদরর ন্যায় এবারও 

অলজবত হদব।  

সুলধবৃন্দ,  

আমাদের সরকাদরর ৪ বছর পূণ ব হি। আইন-শৃঙ্খিা িলরলিলত উন্নয়দনর মাধ্যদম একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও লনরািে বাাংিাদেশ 

গদে তুিদত আমরা বদ্ধিলরকর। আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরদণ বদ্ধিলরকর।  

লবগত িার বছদর আমরা শেদশ শকান সন্ত্রাসবাে, জঙ্গীবােদক প্রশ্রয় শেইলন। ২০০১ সাদির লনব বািদনর ির লবএনলি-

জামাত শজাট শেশব্যািী ভীলতকর িলরলিলত সৃলি কদরলছি। সন্ত্রাস, হতযা, লনর্ বাতন, মানুষদক িঙ্গু কদর শেওয়াসহ আওয়ামী 

িীগদক সমর্ বন কদর শনৌকায় শভাট শেওয়ার অিরাদধ িক্ষু উৎিাটন লছি শস সমদয়র স্বাভালবক লিত্র।  

লবএনলি-জামাত শজাট আমদি ঘদট র্াওয়া ২১শশ আগদের নারকীয় শেদনড হামিা, শেশব্যািী লসলরজ শবামা হামিা, 

আোিত প্রাঙ্গদন হামিা, লিটিশ হাইকলমশনাদরর উির হামিা, প্রাক্তন অর্ বমন্ত্রী শাহ এএমএস লকবলরয়া এমলি, শ্রলমক শনতা 

আহসান উল্লাহ মাোর এমলি হতযাসহ আওয়ামী িীদগর ২১ হাজার শনতা কমী হতযার কর্া শেশবাসী ভুদি নাই। আমরা শস অবিা 

শর্দক শেশদক স্বাভালবক অবিায় লিলরদয় এদনলছ। মানুষ এখন শালন্তদত ঘুমাদত িারদছ। ধমীয় উৎসব-আনন্দ উের্ািন করদত 

িারদছ। আমরা গণতদন্ত্রর লভলিদক সুদৃঢ় কদরলছ। মানবালধকারদক সমুন্নত শরদখলছ।  

আওয়ামী িীগ জনগদণর েমতায়দন লবশ্বাস কদর। লবগত িার বছদর ৫ হাজার ৫০৯টি লনব বািন অনুলষ্ঠত হদয়দছ। প্রলতটি 

লনব বািন অবাধ, সুষ্ঠু ও লনরদিে হদয়দছ। শকার্াও শকাদনা অলভদর্াগ উদঠলন। জনগদণর সাাংলবধালনক অলধকার সুরোর জন্য 

জনগদণর শভাদটর অলধকার লনলিত করাই আমাদের সরকাদরর মূি িেয।  

গত িার বছদর জাতীয় ও িানীয় লনব বািন, গুরুত্বপূণ ব হতযা মামিার তেন্তসহ শেদশর শালন্ত-শৃঙ্খিা, মানবালধকার সুরোয় 

পুলিদশর শিশাোলরত্ব, লনরদিে ও োলয়ত্বশীি ভূলমকা সকদির লনকট প্রশাংলসত হদয়দছ। এ জন্য পুলিদশর সকি সেস্যদক ধন্যবাে 

জানাই।  

লপ্রয় কম বকতবাবৃন্দ,  

স্বাধীনতার ির যুদ্ধ লবর্ধ্স্ত বাাংিাদেদশ সীলমত সামদথ্যেবর মদধ্যও সব বকাদির সব বদশ্রষ্ঠ বাাালি, জালতর লিতা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুলজবুর রহমান একটি আধুলনক পুলিশ বালহনী গদে শতািার উদযাগ লনদয়লছদিন।  



বাাংিাদেশ আওয়ামী িীগ র্খনই সরকার গঠন কদরদছ তখনই আিনাদের সুদর্াগ-সুলবধা বৃলদ্ধ করদত সদিি রদয়দছ। 

লবগত সমদয় আমাদের সরকার বাাংিাদেশ পুলিদশর জন্য র্ানা ভবন লনম বাণ, কম বকতবা ও শিাদস বর আবাসদনর জন্য ভবন, ব্যারাক, 

হাসিাতাি লনম বাণ, র্ানায় র্ানায় র্ানবাহন সরবরাদহর ব্যবিা লনদয়লছি।  

গত শময়াদে আমরা পুলিদশর বাদজট ৬০০ শকাটি টাকা শর্দক বালেদয় ৮০০ শকাটি টাকায় উন্নীত কলর। ঝুঁলকভাতার 

প্রিিন, কল্যাণ িান্ড গঠন, শরশদনর ব্যবিাসহ অদনক উন্নয়নমূিক কার্ বক্রম েহণ কলর।  

প্রযুলক্ত লনভ বর অিরাধী শনাক্তকরণ, লডলজটাি রাসায়লনক িরীোগার ও সিটওয়ার উন্নয়ন, সাইবার ক্রাইম লনয়ন্ত্রণ, মালন 

িন্ডালরাং ইতযালে শেদত্র আিনাদের সামথ্যেব ও েেতা বৃলদ্ধর উদযাগ আমরাই লনদয়লছ।  

আমরা জালতর লিতা প্রেি আইলজলি'র র যাাংক ব্যাজ ২৮ বছর ির পুনঃপ্রবতবন কদরলছ। ৫টি শেড-১ িে সৃলির কাজ 

িিদছ। আমরা গত িার বছদর ৫০০টি কযাডার িেসহ ২৭ হাজার ৫১৬টি নতুন িে সৃলি কদরলছ। এসআই/সাদজবন্ট িেদক ২য় 

শশ্রণীদত এবাং ইন্সদিক্টর িেদক ১ম শশ্রণীর নন-কযাডার িদে উন্নীত কদরলছ। পুলিদশর জন্য আমরা লতন বছর শময়ােী শকৌশিগত 

িলরকল্পনা ২০১২-২০১৪ প্রণয়ন কদরলছ। এ িার বছদর আমরা পুলিদশর অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন, র্ানবাহন সরবরাহসহ পুলিলশ 

শসবার সম্প্রসারদণ ব্যািক কম বসূলি বাস্তবায়ন কদরলছ।  

পুলিদশ িদোন্নলত ও িোয়দনর শেদত্র শমধা, েেতা এবাং শিশাগত জ্ঞানদকই আমরা প্রাধান্য লেলচ্ছ। আমরা প্রলশেণদক 

লবদশষ গুরুত্ব লেদয়লছ। পুলিশদক একটি আধুলনক, গলতশীি, যুদগািদর্াগী, জনমুখী সালভ বদস িলরণত করদত আমরা লনরিস কাজ 

কদর র্ালচ্ছ।  

সুলধমন্ডিী,  

আমরা রূিকল্প ২০২১ বাস্তবায়দনর িেয লনদয় কাজ করলছ। আইন-শৃঙ্খিাসহ কৃলষ, লশো, স্বািয, শর্াগাদর্াগ, তথ্যে-

প্রযুলক্ত, িররাষ্ট্র, এবাং আর্ ব-সামালজক উন্নয়দনর প্রলতটি খাদত আমরা ব্যািক কম বসূলি বাস্তবায়ন কদরলছ। বাাংিাদেশ আজ উন্নয়দনর 

শরাি মদডি। জালতসাংঘসহ আন্তজবালতক প্রলতষ্ঠানগুদিা আমাদের আর্ ব-সামালজক অেগলতর ভূয়সী প্রশাংসা করদছ।  

লবশ্বশালন্ত প্রলতষ্ঠায় জালতসাংদঘর সাধারণ িলরষদে আমার উত্থালিত ‘‘জনগদণর েমতায়ন ও উন্নয়ন মদডি'' গত মাদস 

জালতসাংদঘর ১৯৩টি সেস্য রাষ্ট্র সব বসম্মলতক্রদম িাশ কদরদছ। ২০১১ সাদি আমাদের উত্থালিত ‘‘শালন্তর সাংস্কৃলত'' প্রস্তাবটিও এবার 

িাশ হদয়দছ। আমার কন্যা সায়মা শহাদসন পুতুদির উদযাদগ লবশ্বব্যািী ‘‘অটিজম সদিতনতা'' সৃলির িদেয আদরকটি প্রস্তাব গত 

বছর জালতসাংঘ সাধারণ িলরষদে উত্থািন কলর। শসটিও গত মাদস সাধারণ িলরষদে গৃহীত হদয়দছ। এটি বাাংিাদেদশর জন্য এক 

লবরি সম্মান।  

আমরা সাদে ছয় শতাাংশ প্রবৃলদ্ধ অজবন কদরলছ। অভযন্তরীন ও ববদেলশক কম বসাংিান শবদেদছ। শরলমদটন্স, রিতানী, 

লবলনদয়াগ শবদেদছ। লরজাভ ব ১৩ েশলমক ১১ লবলিয়ন ডিাদর উন্নীত হদয়দছ। রাজস্ব আোয় শবদেদছ লিগুণ। বাাংিাদেশদক ভলবষ্যৎ 

প্রবৃলদ্ধ-ইলিন লহদসদব শেখা হদচ্ছ।  

লপ্রয় কম বকতবাবৃন্দ,  

শেদশর সালব বক উন্নয়দন পুলিশ বালহনীর ভূলমকা অিলরসীম। আিনাদের শিশাোলরত্ব, আন্তলরকতা এবাং েেতা লেদয় 

সাধারণ মানুদষর লনরািে জীবন লনলিত করদত হদব।  

প্রযুলক্ত ও শর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নলতর সদঙ্গ সদঙ্গ অিরাদধর ধরণ এবাং কিাদকৌশিও িাদে র্াদচ্ছ। সমাদজ অিরাধ-

প্রবণ মানুদষর সাংখ্যা খুব শবলশ নয়। লকন্তু তাদের কাদজর ধরণটা এমন শর্, গুটি কদয়ক মানুষ সমাদজর লসাংহভাগ মানুদষর শালন্ত 

নি কদর লেদত িাদর।  

আইন-শৃঙ্খিা বালহনীর োলয়ত্ব হদচ্ছ এদের হাত শর্দক সাধারণ মানুষদক রো করা। মানুদষর জানমাদির লনরািিা লবধান 

এবাং তাঁদের লনরািে িিািি লনলিত করা।   

 সাধারণ অিরাদধর সদঙ্গ ইোলনাং শর্াগ হদয়দছ জলঙ্গবাে ও আন্তজবালতক সন্ত্রাসবাে। এসব িযাদিি শমাকালবিায় 

আিনাদের সেম হদত হদব।  



ঐলতহযগতভাদব বাাংিাদেদশর মানুষ ধম বভীরু, লকন্তু ধম বান্ধ নয়। বলহলব বদশ্ব বাাংিাদেদশর িলরিয় মুসলিম সাংখ্যাগলরষ্ঠ উোর 

গণতালন্ত্রক ও ধম ব লনরদিে রাষ্ট্র লহদসদব। সম্পুণ ব রাজননলতক উদেদে একটি ধম বান্ধ শগালষ্ঠ মাদেমদধ্য এই িলরিদয় কালিমা শিিন 

কদর।  

লবএনলির ছত্রছায়ায় জামাত-লশলবর যুদ্ধািরাধীদের বাঁিাদত শগাটা শেদশ অরাজক িলরলিলতর সৃলি কদরলছি। পুলিদশর 

উির বব বর হামিা কদরলছি। লকন্তু তারা এ লবিারদক বন্ধ করদত িাদরলন। যুদ্ধািরাধীদের লবিার গণমানুদষর োবী। বাাংিার মাটিদত 

এ লবিাদরর রায় কার্ বকর হদবই।  

শেদশর শালন্ত শৃঙ্খিা লবদরাধী শর্ শকান অিতৎিরতা শরাদধ আিনাদের সব বো সজাগ র্াকার আহবান জানাই। অিরাধ 

লনয়ন্ত্রণ শর্মন গুরুত্বপূণ ব, শতমলন সাধারণ মানুদষর মানবালধকার র্াদত শকানভাদবই লবলিত না হয়, শসলেদক আিনাদের সজাগ দৃলি 

রাখদত হদব।  

মদন রাখদত হদব, আিনাদের সামান্য অসদিনতনতার কারদণ সরকাদরর ভাবমূলতব মারাত্মকভাদব েলতেস্ত হদত িাদর। 

একজন লনরািরাধ ব্যলক্তও র্াদত অর্র্া হয়রালনর লশকার না হয়, শসটা লনলিত করা আিনাদের োলয়ত্ব।  

কম বদেদত্র শকান ধরদণর িাদি প্রভালবত না হদয় আিনারা লনরদিে শর্দক লনভ বদয়, লনলব বদি ও শিশাোলরত্ব বজায় শরদখ 

জনলনরািিা ও আইন-শৃঙ্খিা রোয় কাজ করদবন- এটাই আমার প্রতযাশা।  

লপ্রয় মাতৃভূলমদক সবার জন্য লনরািে ও বাসদর্াগ্য করদত আিনাদের প্রদতযকদকই লনজ লনজ অবিান শর্দক োলয়ত্বশীি 

ভূলমকা িািন করদত হদব। এ শেশটি আমাদের সকদির। আসুন সকদি লমদি ক্ষুধা-োলরদ্র্য-লনরেতামুক্ত জালতর লিতার স্বদের 

শসানার বাাংিা গদে তুলি।  

আিনারা তযাগ ও শসবার মূিমদন্ত্র উেীপ্ত হদয় শেশ ও জনগদণর শসবায় এলগদয় আসদবন -এ প্রতযাশা ব্যক্ত কদর 

আিনাদের সকিদক আবারও ধন্যবাে জালনদয় আমার বক্তব্য শশষ করলছ।  

শখাো হাদিজ।  

জয় বাাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংিাদেশ লিরজীবী শহাক। 


