
পুলিশ সপ্তাহ-২০১৭ এর কুচকাওয়াজে সািাম গ্রহণ,  

পদক লিতরণ এিং পুলিশ মুলিযুদ্ধ োদুঘর, উজবাধন অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ হালসনা 

ঢাকা শমজটাপলিটন পুলিশ িাইনস্ রাোরিাগ, ঢাকা, শসামিার, ১০ মাঘ ১৪২৩, ২৩ োনুয়ালর ২০১৭ 

লিসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম 

সহকমীবৃন্দ, 

আইলেলপ ও পুলিশ সদস্যবৃন্দ, 

উপলিত সুলধমন্ডিী। 

   

আসসািামু আিাইকুম। 

মহান মুলিযুজদ্ধর স্মৃলত লিেলিত ঐলতহালসক রাোরিাগ পুলিশ িাইনস্ এর িালষ িক কুচকাওয়াে অনুষ্ঠাজন উপলিত সিাইজক 

শুজেচ্ছা োনালচ্ছ।  

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭ উপিজে িাংিাজদশ পুলিশ এর দৃলিনদন ও সুশৃঙ্খি প্যাজরজের েন্য পুলিশ সদস্যজদর োনাই 

অলেনদন।  

আলম গেীর শ্রদ্ধার সাজে স্মরণ করলি সি িকাজির সি িজশ্রষ্ঠ িাঙালি, োলতর লপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুলেবুর রহমানজক। শ্রদ্ধার 

সজঙ্গ স্মরণ করলি, োতীয় চার শনতা, স্বাধীনতা যুজদ্ধ শাহাদত িরণকারী লিশ িাখ িীর শহীদসহ সম্ভ্রম হারাজনা দু’িাখ মা-শিানজক।  

২৫ মাচ ি ১৯৭১ সাজির কািরাজত পাক হানাদার িালহনীর লিরুজদ্ধ প্রেম সশস্ত্র প্রলতজরাধ গজি তুজিলিজিন রাোরিাগ পুলিশ 

িাইনস্ এর লনেীক, শদশজপ্রলমক পুলিশ সদস্যগণ। মহান মুলিযুজদ্ধ পুলিশ সদস্যজদর এই আত্মতযাগ আলম গেীর শ্রদ্ধার সাজে স্মরণ 

করলি।  

শদজশর শালি, লনরাপত্তা ও শৃঙ্খিার প্রতীক িাংিাজদশ পুলিশ। অেযিরীণ লনরাপত্তা প্রদান, আইজনর শাসন প্রলতষ্ঠা ও 

মানিালধকার রোর দালয়জে লনরিলচ্ছন্নোজি কাে কজর যাজচ্ছ িাংিাজদশ পুলিজশর প্রলতটি সদস্য।  

েলঙ্গিাজদর মূজিাৎপাটজন ২০১৬ সাজি িাংিাজদশ পুলিজশর কায িকরী পদজেপ শদশজক িি ধরজণর নাশকতা ও অলিলতশীিতার 

হাত শেজক রো কজরজি। পুলিশ সদস্যরা েীিজনর ঝুঁলক লনজয় সাহলসকতা, দেতা ও শপশাদালরজের সাজে েলঙ্গ ও সন্ত্রাসীজদর শমাকালিিা 

কজর েনমজন আিা ও লনরাপত্তা শিাধ সৃলিজত সেম হজয়জি, যা িলহলি িজেও প্রশংলসত হজয়জি। 

শদশ ও েনগজণর প্রলত গেীর দালয়েজিাজধ উজ্জীলিত হজয় ২০১৩ সাি হজত ২০১৫ পয িি ২১ েন িীর পুলিশ সদস্য েীিন 

লিস িেন লদজয়জিন। তাঁজদর এ মহান আত্মতযাগ সমগ্র শদশিাসী  শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাজে স্মরণ রাখজি।  

২০১৩ সাজির শেব্রুয়ালর মাস হজত গণতন্ত্র লিজরাধী, মুলিযুজদ্ধর শচতনা লিজরাধী, েনলিলচ্ছন্ন সাম্প্রদালয়ক শগাষ্ঠী লিএনলপ-

োমায়াত লশলির চক্র শদজশ অলিলতশীি পলরলিলতর সৃলির শচিা চািায়। তারা হরতাি ও অিজরাজধর নাজম ধ্বংসাত্মক ও 

নাশকতামূিক কায িকিাজপ লিপ্ত হয়। তাজদর সলহংসতা, নাশকতা, জ্বািাও-শপািাও, লনরীহ মানুষ হতযা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংজসর শচিা 

পুলিশ রুজখ লদজয়জি।  

গণতজন্ত্রর অগ্রযািা অব্যাহত রাখার িজেয লিগত দশম োতীয় সংসদ লনি িাচনসহ চতুে ি উপজেিা পলরষদ লনি িাচন, লসটি 

কজপ িাজরশন ও শদশব্যাপী শপৌরসো সাধারণ লনি িাচন, ইউলনয়ন পলরষদ লনি িাচন অিাধ, সুষ্ঠু ও লনরজপেোজি সম্পন্ন করার িজেয পুলিশ 

সদস্যগণ অতযি দেতা, শপশাদালরে ও লনষ্ঠার সাজে দালয়ে পািন কজরজিন।  

সুলধবৃন্দ, 

িাংিাজদশ একটি আত্মময িাদাশীি এিং আত্মলনে িরশীি শদশ লহজসজি লিজের বুজক প্রলতলষ্ঠত হজত যাজচ্ছ। লকন্তু শদলশ-লিজদশী একটি 

চক্র িাংিাজদজশর এ অগ্রযািাজক িানচাজির অপজচিায় লিপ্ত রজয়জি। গণতালন্ত্রক পজে মানুজষর মন েয় করজত ব্যে ি হজয় এরা সন্ত্রাজসর পে 

শিজি লনজয়জি।  



 

শকামিমলত যুিক-লকজশারজদর ধজম ির নাজম লিভ্রাি কজর েলঙ্গিাজদর লদজক শেজি লদজচ্ছ। ধজম ির অপব্যাখ্যা কজর তাজদর হাজত অস্ত্র 

তুজি লদজচ্ছ। সলহংস আক্রমজণর মাধ্যজম মানুষ হতযার মত িি িজরালচত কম িকাজন্ড প্রজরালচত করজি।  

আে সন্ত্রাস ও েলঙ্গিাদ একটি বিলেক চযাজিঞ্জ যা আমাজদর উন্নয়জনর প্রধান িাধা হজয় দাঁলিজয়জি। সম্প্রলত হলি আটি িোন এিং 

শশািালকয়া েলঙ্গ হামিা শমাকালিিায় ০৪ েন পুলিশ সদস্য আজত্মাৎসগ ি কজরজিন। লনেীক এই ০৪ পুলিশ সদজস্যর আত্মতযাজগর লিলনমজয় 

অসংখ্য প্রাণ রো শপজয়জি।  

সম্প্রলত আশুলিয়ার আশজকানায় এিং লমরপুজরর কল্যাণপুজর পুলিশ িালহনী েলঙ্গ লিজরাধী লিজশষ অলেযান সেিোজি পলরচািনা 

কজরজি। পুলিশ েলঙ্গ হামিার মাস্টারমাইন্ড, অস্ত্রদাতা, প্রলশেক এিং আশ্রয়দাতাজদর লিরুজদ্ধ কজোর ব্যিিা লনজয়জি।  

সুলধমন্ডিী,  

আমরা োলতর লপতার অনুসৃত নীলত ও আদশ িজক ধারণ কজর শদশ ও োলতর উন্নয়জন কাে করলি। কৃলষ, লশো, স্বািয, লিদুযৎ 

ও জ্বািানী, বিজদলশক নীলত ও সম্পকি, গ্রামীণ ও নগর অিকাোজমা, ব্যিসা-িালণেয, সামালেক লনরাপত্তা-প্রলতটি শসক্টজরই আে 

কালিত িেয অেিন স্ভবি হজয়জি।   

লিলতশীি আইন-শৃঙ্খিা পলরলিলত শদজশর উন্নয়জনর পূি িশতি। আইন-শৃঙ্খিা খাজত িরাদ্দকৃত অে িজক আমরা ব্যয় নয়, 

লিলনজয়াগ মজন কলর। আমাজদর সরকাজরর গৃহীত উন্নয়ন কায িক্রজমর লিস্তৃলত শদজশর প্রধান আইন-শৃঙ্খিা রোকারী িালহনী িাংিাজদশ 

পুলিজশও সমোজি লিস্তৃত হজয়জি।  

আমরা িাংিাজদশ পুলিজশর সালি িক উন্নয়জনর ধারা িতিমান শময়াজদও পূণ িমািায় অব্যাহত শরজখলি। পলরিতিনশীি লিজে 

প্রযুলির উৎকষ িতার সাজে সাজে লনরাপত্তা ও অপরাজধর লনতয নতুন চযাজিঞ্জ শমাকাজিিায় পুলিজশর আধুলনকায়জনর লিকল্প শনই। 

িাংিাজদশ পুলিজশর শকৌশিগত পলরকল্পনা, অিকাোজমা এিং মানি সম্পদ ব্যিিাপনা শলিশািী কজর কম িজেজি পুলিজশর সালি িক 

সেমতা বৃন্লদ্ধ করা হজচ্ছ । 

আমরা ২০০৯ সাজি সরকার গেজনর পর পুলিশজক আধুলনক ও েনিান্ধি কজর গজি তুিজত িহুমুখী পদজেপ লনজয়লি। 

উজল্লখজযাগ্য পদজেপ সমূজহর মজধ্য রজয়জি- 

• আমরা ২০০৯ সাজি দালয়ে গ্রহজণর পর িাংিাজদশ পুলিজশর সাংগেলনক কাোজমাজত ৭৩৯টি কযাোর পদসহ ৩২ হাোর 

০৩১টি পদ সৃেন কজরলি।  

• শদজশর েনসংখ্যার অনুপাজত পুলিজশর েনিি যজেি নয় িজি আমরা িাংিাজদশ পুলিজশ আরও ৫০ হাোর েনিি 

লনজয়াজগর লসদ্ধাি লনজয়লি।  

• ইজতামজধ্য প্রায় ৪১ হাোর পদ সৃেন করা হজয়জি।  

• িলধ িত েনিজির সাজে প্রজয়ােনীয় যানিাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামালদ সরিরাজহর লিষয়টিও আমাজদর লিজিচনায় রজয়জি।  

• েলঙ্গিাদ ও সন্ত্রাসিাদ লনমূ িজি পুলিজশর সেমতা বৃন্লদ্ধ করজত কাউন্টার শটজরালরেম ইউলনট গেন প্রলক্রয়াধীন রজয়জি।  

• শদজশর অে িননলতক উন্নয়জনর ধারাজক অব্যাহত ও সমুন্নত রাখজত ইন্ডালিয়াি পুলিশ গেন করা হজয়জি।  

• ইন্ডালিয়াি পুলিশ গেজনর েজি লশল্প প্রলতষ্ঠান লিজশষ কজর গাজম িন্টস শসক্টজর শৃঙ্খিা ও লনরাপত্তা লনলচিততকরণসহ 

লিলনজয়াগিান্ধি পলরজিশ সৃলি হজয়জি।  

• এিািা আরও লিজশষালয়ত পুলিশ ইউলনট শযমন-পুলিশ বুযজরা অি ইনজেলস্টজগশন (লপলিআই), ট্যযলরস্ট পুলিশ, শনৌ পুলিশ 

এিং ২টি শেশাি লসলকউলরটি এন্ড প্রজটকশন ব্যাটালিয়ন গেন করা হজয়জি। 

• গুরুেপূণ ি িাপনা ও ব্যলির লনরাপত্তা ব্যিিাজক আরও সুসংহত ও শোরদাজরর করজত আমাজদর সরকার লিজশষালয়ত 

ব্যাটালিয়ন গেজনর উজযাগ গ্রহণ কজরজি। 

• দীঘ িলদজনর প্রতীলেত এসআই/সাজেিন্ট পদজক ৩য় শশ্রলণ হজত ২য় শশ্রলণজত এিং ইন্সজপক্টর পদজক ২য় শশ্রণী হজত ১ম শশ্রণী         

(নন-কযাোর) পজদ উন্নীত করা হজয়জি। 

• োলতর েনক প্রদত্ত আইলেলপ’র র যাংক ব্যাে পুনর প্রিতিনপূি িক আইলেলপ’র পদজক লসলনয়র সলচি পদময িাদায় উন্নীতকরণ 

এিং পুলিশ লিোজগর ২টি শগ্রে-২ পদজক শগ্রে-১ পজদ উন্নীত করা হজয়জি।  

• এলপলিএন লিজশষালয়ত শেলনং শসন্টারসহ সারাজদজশ ৩০টি ইন-সালে িস শেলনং শসন্টার িাপন করা হজয়জি।  

• কনজস্টিি হজত এসআই পয িি পুলিশ সদস্যজদর েন্য ঝুঁলক োতা প্রিতিন করা হজয়জি। পয িায়ক্রজম এটি আমরা সকিস্তজরর 

পুলিশ সদস্যজদর েন্য িাস্তিালয়ত করি।  



 

• আমরা পুলিজশর আিাসন, লচলকৎসা সুলিধা বৃন্লদ্ধর িজেয সকি ধরজণর ব্যিিা গ্রহণ অব্যাহত শরজখলি। 

• পুলিজশর শসিা েনসাধারজণর শদারজগািায় শপৌুঁজি শদওয়ার িজেয লিলে পুলিশ শহল্প িাইন নামক অযাপ চালু করা হজয়জি।  

• তথ্য প্রযুলি সংলিি অপরাধ তদজি পুলিজশর সেমতা িািাজত লসআইলেজত সাইিার ক্রাইম ইনজেলস্টজগশন শসন্টার এিং 

সাইিার ক্রাইম শেলনং শসন্টার িাপন করা হজয়জি।  

• োলতর লপতার পে অনুসরন কজর আমরা িাংিাজদশ পুলিজশ নারীজদর লনজয়াগ লদলচ্ছ। উজল্লখ্য, িঙ্গিন্ধু শশখ মুলেবুর রহমান 

পুলিজশ সি িপ্রেম ১৯৭৪ সাজি নারীজদর লনজয়াগ প্রদান কজরন। 

• প্রেমিাজরর মত ২০১৫ সাজি িাংিাজদশ পুলিজশ োলেক সাজেিন্ট লহজসজি নারীজদর লনজয়াগ প্রদান করা হয়।  

লপ্রয় পুলিশ সদস্যবৃন্দ, 

আে িাংিাজদশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপলত পুলিশ পদজক যাঁরা ভূলষত হজয়জিন তাঁজদরজক োনাই আমার আিলরক অলেনদন। এ 

পদক আপনাজদর কাজের স্বীকৃলতর পাশাপালশ আপনাজদরজক েলিষ্যজতও আরও শপশাদালরে ও আিলরকতার সাজে কাে করজত উবুদ্ধ 

করজি।   

লিোয়জনর শপ্রলেজত পুলিজশর কম িজেি ও কম িব্যালপ্ত প্রলতলনয়ত বৃন্লদ্ধ পাজচ্ছ। শকিি চুলর-োকালত, হতযা-রাহাোলন িন্ধ নয়, 

পুলিজশর কাজের শেি আে লিস্তৃত হজয়জি-সাইিার ক্রাইম, মালন িন্ডালরং, মাদক পাচার এিং পণ্য শচারাচািান ও নারী-লশশু পাচার 

প্রলতজরাজধ, এমনলক েিে ও িনে সম্পদ এিং পলরজিশ সংরজণও।  

ওপলনজিলশক আমজির ধ্যান-ধারণার পলরিজতি গণতালন্ত্রক মূল্যজিাজধর সাজে একাি হজয় পুলিজশর শসিা আরও েনিান্ধি করজত 

হজি। শালিময় ও লনরাপদ সমাে গেজনর িজেয কলমউলনটি পুলিলশং কায িক্রমজক আজরা শোরদার করজত হজি। প্রলতটি পুলিশ সদস্যজক 

অসহায় ও লিপন্ন মানুজষর প্রলত অকুণ্ঠ লচজত্ত শসিার হাত প্রসালরত করজত হজি।  

শুধু শদজশই নয়, গত প্রায় দুই যুজগর শিলশ সময় ধজর িাংিাজদশ পুলিশ োলতসংঘ শালিরো লমশজন অংশগ্রহণ কজর লনজেজদর 

কম িদেতা ও শপশাদালরজের পলরচয় প্রদান কজর িলহলি িজে ব্যাপক প্রশংসা অেিন কজরজি।  

িাংিাজদশ পুলিজশর নারী সদস্যগণ োলতসংঘ শালিরো লমশনসহ আিেিালতক অঙ্গজন লিলেন্ন ইজেজন্ট অংশগ্রহজণর মাধ্যজম 

প্রশংসনীয় ভূলমকা পািন করজি। বিলেক পলরমন্ডজি আমাজদর পুলিশ সদস্যজদর অলেিত অলেজ্ঞতা শদজশর আইন-শৃংখিাসহ গণতজন্ত্রর 

সালি িক উন্নয়জন গুরুেপূণ ি ভূলমকা রাখজি।  

রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ িাস্তিায়জনর মাধ্যজম ২০২১ সাজির মজধ্য িাংিাজদশ মধ্যম আজয়র এিং ২০৪১ সাজির মজধ্য 

উন্নত শদজশর তালিকায় িান পাজি-ইনশাআল্লাহ। গণতালন্ত্রক অলেযািা অব্যাহত োকজি আমরা অলচজরই োলতর েনজকর স্বজ র  

‘শসানার িাংিা’ গজি তুিজত সেম হজিা।    

আলম িাংিাজদশ পুলিজশর উত্তজরাত্তর সােল্য এিং সি িাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা কজর ‘পুলিশ সপ্তাহ-২০১৭’ এর শুে উজবাধন 

শঘাষণা করলি।  

শখাদা হাজেে। 

েয় িাংিা, েয় িঙ্গিন্ধু। 

িাংিাজদশ লচরেীিী শহাক। 

... 


