
বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর 

৩৫িম জািীয় সমাদবশ-২০১৫ এর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ িাতসনা 

আনসার-তিতিতি একাদিতম, সতিপুর, গাজীপুর, বৃিস্পতিবার, ৩০ মাঘ ১৪২১, ১২ শিব্রুয়াতর ২০১৫  

তবসতমল্লাতির রািমাতনর রাতিম 

সিকমীবৃন্দ, 

তিন বাতিনীর প্রধানগণ,  

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর মিািতরচালক ও সেস্যবৃন্দ, 

ও উিতিি সুতধমন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর ৩৫িম জািীয় সমাদবদশ উিতিি সবাইদক আতম আন্ততরক শুদিচ্ছা 

জানাতচ্ছ।  

 মিান িাষা আদন্দালদনর এ মাদস গিীর শ্রদ্ধার সাদে স্মরণ করতি সালাম, বরকি, রতিক, শতিকসি সকল িাষা 

শিীেদের। িাষা শিীে আব্দুল জব্বার আনসার বাতিনীর গতব িি সেস্য তিদলন। আতম িাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ।  

স্বশ্রদ্ধতচদে স্মরণ করতি িাষা আদন্দালদনর অন্যিম িতেকৃি সব িকাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুতজবুর রিমানদক। স্মরণ করতি মুতিযুদদ্ধর ৩০ লাখ শিীে, দু’লাখ সম্ভ্রমিারা মা-শবান এবাং গণিাতন্ত্রক আদন্দালদনর সকল 

শিীদের স্মৃতির প্রতি।  

তপ্রয় িাই ও শবাদনরা, 

বাঙাতলর স্বাধীনিা আদন্দালদনর প্রতিটি ির্ িাদয় এ বাতিনীর সেস্যগণ গুরুত্বপূণ ি ভূতমকা িালন কদরদিন। জাতির 

তিিার িাদক সাড়া তেদয় ১৯৭১ সাদল এই বাতিনীর বহু সেস্য মিান মুতিযুদদ্ধ অাংশগ্রিণ কদরন। আনসার বাতিনীর ৬৭০ জন 

সেস্য মুতিযুদদ্ধ শিীে িন। আতম িাঁদের রুদির মাগতিরাি কামনা করতি। 

আনসার বাতিনী শস সময় ৪০ িাজার অস্ত্র মুতিকামী জনিার মদে তবিরণ কদরতিল। এ বাতিনীর ১২ জন বীর সেস্য 

১৯৭১ সাদলর ১৭ এতপ্রল শমদিরপুদরর মুতজবনগদর বাাংলাদেদশর অিায়ী সরকারদক ‘গাি ি অব অনার’ প্রোন কদরন। 

 স্বাধীনিার ির জাতির তিিা এ বাতিনীদক একটি শতিশালী বাতিনী তিদসদব গদড় শিালার উদযাগ শনন। সমদয়র 

িতরক্রমায় আজ আনসার এবাং তিতিতি বাতিনী একটি সুশৃঙ্খল বাতিনীদি িতরণি িদয়দি। 

িাব িিয চট্টগ্রাদমর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শেদশর েতক্ষণ-িতিম অঞ্চদলর সন্ত্রাস েমনসি এ বাতিনী প্রদয়াজদন তবতজতব, 

র যাব, পুতলশসি সকল বাতিনীদকই সিদর্াতগিা প্রোন করদি।  

তবদশষ কদর গি বির সাধারণ তনব িাচদনর আদগ শেশব্যািী শর্ নতজরতবিীন নাশকিা চালাদনা িয়, িার লক্ষযবস্তুদি 

িতরণি িদয়তিল বাাংলাদেশ শরলওদয়। শরলিে রক্ষায় আনসার সেস্যদের শমািাদয়দনর ির ক্ষয়ক্ষতির িতরমাণ অদনক হ্রাস 

শিদয়তিল।  

আিনারা জাদনন, তবএনতি-জামাি শজাট আবারও একই কায়োয় শিদরাল শবামা শমদর মানুষ িিযায় শমদি উদেদি। 

রাজনীতির নাদম বাস-শরলগাতড়দি িামলা কদর িারা তনরীি মানুষদক পুতড়দয় মারদি। 

িাদের নৃশাংস িামলায় এ ির্ িন্ত প্রায় ১০০ মানুষ তনিি িদয়দি। কদয়ক শ মানুষ আিি িদয়দি। শিদরাল শবামায় 

পুদড় র্াওয়া মানুদষর আিিনাদে িাসিািাদলর বান ি ইউতনদটর বািাস িারী িদয় উদেদি।  

র্ারা অকারদণ সাধারণ মানুষদক পুতড়দয় মারদি, িারা তক মানুষ না োনব? এটা তক রাজনীতি? তবএনতি-জামাি 

শজাট র্া করদি িা জতঙ্গ কার্ িকলাি। সন্ত্রাসী কার্ িকলাি। 

র্ারা মারা র্াদচ্ছন, র্ারা শিদরাল শবামায় পুড়দিন- িারা সাধারণ শখদট খাওয়া মানুষ। িারা বাদসর-রাদকর ড্রাইিার, 

শিলিার, সাধারণ শখদট-খাওয়া মানুষ। খাদলো তজয়ার কাদি এসব সাধারণ মানুদষর শকান মূল্য শনই। 



 
 

আমরা অে িননতিকিাদব এতগদয় র্াতচ্ছ। মানুদষর জীবনমাদনর উন্নয়ন িদচ্ছ। মানুদষর কম িসাংিান িদচ্ছ। তবদেদশ 

আমাদের নতুন নতুন কম িসাংিাদনর সুদর্াগ তিতর িদচ্ছ। েীঘ ি ৭ বির ির শসৌতে আরব আবার আমাদের শেশ শেদক অিযন্ত কম 

খরদচ কমী শনওয়া শুরু করদি র্াদচ্ছ। মাদলতশয়ায় আমাদের কমীরা র্াদচ্ছন। প্রায় ৮৫ লাখ বাাংলাদেতশ তবদেদশ কাজ 

করদিন।   

োতরদযযর িার ২৪ শিাাংদশ শনদম এদসদি। মাোতিছু আয় ১১৯০ িলার িদয়দি। আমরা ঘদর ঘদর তবদুযৎ শিৌৌঁদি 

তেতচ্ছ। যব্যমূদল্যর োম তিতিশীল। মূল্যস্ফীতির িার ১.৫৯ শিাাংদশ নাতমদয় আনা, প্রবৃতদ্ধর িার ৬.২ শিাাংদশ উন্নীি িয়। 

শেশ র্খন এতগদয় র্াদচ্ছ, িখন তবএনতি-জামাি শেদশ তনরাজয সৃতি কদর ধ্বাংসর্দে শমদি উদেদি। আমরা সাধারণ 

মানুদষর িাদযায়ন্নদন কাজ করতি। আর িারা শিদরাল শবামা শমদর সাধারণ মানুষদক িিযা করদি। মুদখর গ্রাস শকদড় তনদচ্ছ। 

িারা ধদম ির কো বদল। তবশ্ব ইজদিমা, মিানবী ির্রি মুিম্মে (স.) এর জন্ম-ওিাি তেবস তমলাদুন্নবীর তেদনও িারা 

িরিাল অবদরাধ তেদয়দি। ১৫ লাখ তশক্ষােীর এসএসতস িরীক্ষা হুমতকর মুদখ শেদল তেদয়দি। শকাটি শকাটি তশক্ষােীর 

তশক্ষাজীবন অতনিয়িার মদে শিদল তেদয়দি। এরা বাাংলাদেশদক অধকাকাদর শেদল তেদি চায়।  

তকন্তু আমরা এই োনবদের শকান িাড় শেব না। োনদবর কাদি মানুষ িারদি িাদর না। আমরা এই োনবদের প্রতিিি 

কদর শেদশ শাতন্ত তিতরদয় আনব, ইনশাআল্লাি। বাাংলাদেদশ জতঙ্গদের শকান োঁই শনই।  

তপ্রয় আনসার সেস্যবৃন্দ, 

সাধারণ মানুদষর জানমাদলর তনরািো তবধান করা সরকাদরর িতবত্র োতয়ত্ব। মিাসড়দক এবাং শরলিদে নাশকিা 

শেকাদি আমরা িাই পুতলশ-র যাব-তবতজতব’র িাশািাতশ আনসার বাতিনীর সেস্যদের শমািাদয়ন কদরতি। 

 শরলিদে নাশকিা শরাদধ ১ িাজার ৪১ িদয়দে ৮ িাজার ৩২৮ জন আনসার সেস্য শমািাদয়ন করা িদয়দি। তবতিন্ন 

সড়দকও ির্ িায়ক্রদম ১২জন কদর ৯৯৩ িদয়দে আনসার সেস্যদের তনদয়াতজি করা িদচ্ছ।  

আিনারা শর্ সািস ও শেশদপ্রদমর িতরচয় তেদয়দিন, শসজন্য আতম এ বাতিনীর সকল সেস্যদক ধন্যবাে জানাতচ্ছ। 

আমরা আনসার বাতিনীর উন্নয়দনর জন্য তবতিন্ন িেদক্ষি তনদয়তি। ১৯৯৬ সাদল আওয়ামী লীগ সরকার গেদনর ির 

আনসার বাতিনীদক জািীয় িিাকা প্রোন করা িয়।  

পূদব ি চাকুতরর শময়াে ১৫ বির পূণ ি িওয়া সাদিদক্ষ ব্যাটাতলয়ন আনসারদের িায়ী করা িি। িা হ্রাস কদর ির্ িায়ক্রদম 

১২ ও ৯ বির করা িদয়দি। চাকুতর িায়ীকরদণর এই শময়াে আরও কমাদনা র্ায় তক না আমরা িা িরীক্ষা কদর শেখতি।  

ব্যাটাতলয়ন আনসারদের মূল শবিদনর ৩০ শিাাংশ ঝৌঁতকিািা প্রোদনর ব্যবিা করা িদয়দি। টাইমদেল, তবদশষ 

তবদবচনায় ২টি বাতষ িক বতধ িি শবিন িাড়াও শরশন িািা ৫০ শেদক ৮০ টাকা উন্নীি করা িদয়দি। ব্যাটাতলয়ন আনসারদের 

িাতরবাতরক শরশদনর ব্যবিা করা িদয়দি।  

কিিব্যরি অবিায় শকান সেস্য ৃততুযবরণ করদল ৫ লাখ টাকা ও গুরুির আিি িদল ২ লক্ষ টাকার আতে িক অনুোন 

প্রোদনর তনয়ম চালু করা িদয়দি।  

গি বিদরর শিব্রুয়াতর মাদস একটি নতুন ব্যাটাতলয়ন প্রতিষ্ঠা করা িদয়দি। তিতস/এতিতস সেস্যদের র যাাংক ও ব্যাজ 

সামঞ্জস্যপূণ ি করা িদয়দি। ব্যাটাতলয়দনর সকল সেস্যদের িাদি উন্নিমাদনর অস্ত্র শেওয়া িদয়দি। আনসার সেস্যরা এখন 

শসনাবাতিনী এবাং সকল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাতিনীর সাদে িাল তমতলদয় কাজ করদি সক্ষমিা অজিন কদরদিন। 

 র্ারা অিায়ী িাঁদেরদক শকান মিাঘ িযিািা প্রোদনর তবধান তিল না। আমরা অিায়ী ব্যাটাতলয়ন আনসার, তবদশষ 

আনসার, তিল আনসার, অঙ্গীভূি আনসার সবার জন্য মিাঘ িযিািা প্রোদনর ব্যবিা কদরতি। 

 গি বির ৬৭২ জন মতিলা আনসার সেস্যদক িায়ী িদে িোয়ন করা িয়। মতিলা োনা প্রতশক্ষকদের চাকুরী িায়ী 

করা িদয়দি। িাঁদেরদক জীবনবীমার আওিায় আনা িদচ্ছ। এ অবিায় একজন অঙ্গীভূি আনসার সেস্য ৃততুযবরণ করদল িাঁর 

িতরবাদরর সেস্যরা সদব িাচ্চ ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ িাদবন।  

আমরা আনসার সেস্যদের কল্যাদণর জন্য আনসার ও তিতিতি উন্নয়ন ব্যাাংক প্রতিষ্ঠা কদরতি। এটি আিনাদের তনজস্ব 

ব্যাাংক। এ বাতিনীদি তনদয়াতজি সকল মেতবে, তনম্নতবে, ভূতমিীন িিেতরয সেস্যগণ িাঁদের অে িননতিক উন্নয়দনর জন্য এ 

ব্যাাংক শেদক স্বল্প সুদে ঋণ তনদি িাদরন।  



 
 

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীদি প্রায় ৬০ লাখ সেস্য রদয়দিন। এদের প্রায় অদধ িকই নারী। নারীর ক্ষমিায়দন 

আনসার ও তিতিতি বাতিনী গুরুত্বপূণ ি ভূতমকা িালন করদি।  

সুতধবৃন্দ, 

 বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনী মূলিঃ একটি শৃঙ্খলা বাতিনী। এ বাতিনীর সেস্যদের প্রতশক্ষণ কার্ িক্রম 

সুষ্ঠুিাদব িতরচালনার জন্য তবতিন্ন অবকাোদমাগি সুতবধা বৃতদ্ধ করা িদচ্ছ। আশা করা র্ায় চলমান কাজ বাস্তবাতয়ি িদল এ 

বাতিনীর প্রতশক্ষণ কার্ িক্রম িতরচালনা আরও সিজ িদব। 

তপ্রয় সেস্যবৃন্দ, 

 আমাদের সকদলর মদন রাখা প্রদয়াজন শেদশর জনগণ সবার উিদর। প্রদিযদকরই তনজ তনজ অবিান শেদক জনগদণর 

জান-মাদলর শিিাজি করা সকদলর িতবত্র োতয়ত্ব।  

এ োতয়ত্ব িালদন আিনারা সিিা, তনষ্ঠা, আন্ততরকিা ও সািদসর সাদে কাজ কদর র্াদবন, এ প্রিযাশা কতর।  

সকদলর সিদর্াতগিায় ২০২১ সাদলর মদে আমরা একটি ক্ষুধা, োতরযয, তনরক্ষরিামুি ও প্রযুতি-তনি ির বাাংলাদেশ 

গেদনর মােদম উন্নয়দনর িে ধদর সম্মুদখ এতগদয় র্াব। শকান বাধাই আমাদেরদক রুখদি িারদব না, ইনশাআল্লাি। 

 আতম আশা কতর তবগি তেদনর মি আিনারা িতবষ্যদিও উন্নয়দনর শর্ায অাংশীোর তিদসদব োতয়ত্ব িালদন 

মদনাদর্াগী িদয় তনজ তনজ ভূতমকা রাখদবন। 

 এ মদনামুগ্ধকর সতম্মতলি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠাদনর জন্য আিনাদের সকলদক আন্ততরক ধন্যবাে ও শুদিচ্ছা জানাতচ্ছ।  

আতম এ বাতিনীর উেদরাের সািল্য ও সৃততদ্ধ কামনা করতি। একই সদঙ্গ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষাবাতিনীর ৩৫িম 

জািীয় সমাদবশ-২০১৫ এর শুি উদবাধন শঘাষণা করতি। 

 

শখাো িাদিজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাাংলাদেশ তচরজীবী শিাক। 

... 


