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র্যাতপ্্অযাকেন্াা াতলয়ন্শসােি িি্(র্যাব)্এর্ত্রেয়াদে্প্রততষ্ঠাবাতষ িকী্উপলেে্আেয়াতিত্অনুষ্ঠােন্িবাইেক্
স্বা ত্িানাতি।্আতম্এই্শসােি ির্িকল্অতসিার্ও্িদগেক্আন্ততরক্শুেভিা্ও্অতভনন্দন্িানাতি।
আতম্ ভীর্শ্রদ্ধা্িানাতি্িব িকােলর্িব িেশ্রষ্ঠ্বাঙাতল,্িাততর্তপতা্বঙ্গবন্ধু্শেখ্মুতিবুর্রহমানেক।্স্মরণ্করতি্
িাতীয়্চার্শনতা,্মুতিযুেদ্ধর্৩০্লাখ্েতহদ্এবং্দুই্লাখ্তনা িাততত্মা-শবানেক।
তিেলে র্িতঙ্গ্আস্তানা্আততয়া্মহেল্অতভাান্পতরচালনার্িময়্তনহত্র্যােবর্শ ােয়ন্দা্তবভাে র্পতরচালক্শল.্
কেন িল্শমাহাম্মদ্আবুল্কালাম্আিােদর্আত্মার্মা তসরাত্কামনা্করতি।্তাঁর্শোকিন্তর্পতরবােরর্প্রতত্িানাতি্ ভীর্
িমেবদনা্ও্িহমতমিতা।্এিাড়া্র্যাব-এর্শািব্শদেেপ্রতমক্িদগ্দাতয়ত্ব্পালনকােল্তনহত্হেয়েিন,্আতম্তাঁেদর্রুেহর্
মা তসরাত্কামনা্করতি।
ধিতধমন্ডলী,
িাততর্ তপতার্ শনতৃেত্ব্ দীর্ ি্ ২৩্ বিেরর্রািননততক্ িংগ্রাম্ও্ ৯্ মােির্ িেস্ত্র্ মুতিযুেদ্ধর্ মাধ্যেম্ ১৯৭১্ িােল্
আমরা্চূড়ান্ত্তবিয়্অিিন্কতর।্বঙ্গবন্ধু্তাঁর্স্বেের্শিানার্বাংলােদেেক্তবেের্বুেক্মা িাদাপূণ ি্আিেন্অতধতষ্ঠত্করেত্
শচেয়তিেলন।
ি
বঙ্গবন্ধু্ িানেতন,্ আইন-শৃঙ্খলা্ রো্ িকল্ উন্নয়েনর্ পূব িেতি।্ এ্ লেেয্ তততন্ যুদ্ধতবধ্বস্ত্ বাংলােদে্ পুন ঠেনর্
পাোপাতে্শদেের্আইন-শৃঙ্খলা্রোকারী্বাতহনীর্উন্নয়নেক্অগ্রাতধকার্তদেয়তিেলন।
আওয়ামী্লী ্াখনই্িরকার্ ঠন্কেরেি,্তখনই্শদেের্আইন-শৃঙ্খলা্র কারী্বাতহনীর্াাপক্উন্নয়ন্কেরেি।্
শদেের্আইন-শৃঙ্খলা্র ্খােত্বরাদ্দকৃত্অর্ িেক্আমরা্ায়্নয়,্তবতনেয়া ্তহেিেব্তবেবচনা্কতর।
ত্ ৮্ বিের্ আমরা্র্যােবর্ উন্নয়েন্ াাপক্ পদেেপ্ তনেয়তি।্ এ্ বাতহনীর্নতুন্নতুন্ াা াতলয়ন্উেবাধন্ করা্
হেয়েি।্র্যােবর্অবকাঠােমা ত্উন্নয়ন্ও্ধিোা -ধিতবধা্বহুগুেণ্বৃতদ্ধ্করা্হেয়েি।্র্যাব্িদরদরর্এবং্র্যাব্শনিংতনং্ুলসহলিহ্
িকল্ াা াতলয়েনর্ িন্য্ িতম্ অতধগ্রহণ্ করা্ হেয়েি।্ র্যাব্ িদরদরর,্ র্যাব-১৩্ এবং্ ১৪্ াততত্ িকল্ াা াতলয়েনর্
অবকাঠােমা্ তনমিাণ্ কাি্ একেনক্ -এ্ অনুেমাতদত্ হেয়েি।্ ২০১৫্ িাল্ শর্েক্ এ্ পা িন্ত্ র্যাব-এর্ বােি প্রায়্ তবগুণ্ করা্
হেয়েি।্
অপরাধী্ িনাি্ করেত্ র্যােবর্ িেমতা্ বৃতদ্ধর্ িন্য্ এ্ বাতহনীেত্ অস্পষ্ট্ তসঙ্গারতপ্রন্ট্ িংগ্রহ,্ শ তলেসান্ শি ্
নিংাতকং-এর্ ান্ত্রিহ্ অতযাধুতনক্ িরঞ্জামাতদ্ িংোািন্ করা্ হেয়েি।্ র্যােবর্ অপােরেনাল্ েতি্ বৃতদ্ধ্ করেত্ দু’টি্
শহতলকপ্টারিহ্ প্রেয়ািনীয়্ াানবাহন্ বরাদ্দ্ তদেয়তি্ আমরা।্ সেল,্ র্যাব্ িল,্ িল্ ও্ আকােপের্্ দ্রুত্ আতভাান্ কাা িক্রম্
পতরচালনার্িেমতা্অিিন্কেরেি।্পতরণত্হেয়েি্একটি্তত্রমাতত্রক্বাতহনীেত।্
ধিতধমন্ডলী,
শদেের্ আইন-শৃঙ্খলা্ র য়্ র্যাব্ াের্ষ্ঠ্ িাস অর্ অিিেন্ ি ম্ হেয়েি।্ অনবধ্ আেেয়াস্ত্র্ উদ্ধার,্ িন্ত্রাি,্ িতঙ্গ,্
চরমপন্থী্দমনিহ্িকল্ধরেণর্অপরাধ্তনয়ন্ত্রেণ্র্যাব্অগ্রণী্িকতমকা্পালন্কের্চেলেি।্
র্যাব্িদগ ণ্িতঙ্গ্িং ঠেনর্েীষ ি্পা িােয়র্শনতািহ্ খোাগ্য্িংখ্যক্িতঙ্গ্িদগেক্শগ্রসতার্করেত্ি ম্
হেয়েি।্তােদর্কাি্শর্েক্উদ্ধার্কেরেি্তবপুল্পতরমাণ্অনবধ্অস্ত্র,্শবামা্ও্তবেফারক্দ্রা।্

িম্প্রতত্তিেলে র্িতঙ্গ্আ না্আততয়া্মহলেক্দ তা্ও্িাহতিকতার্িেঙ্গ্র্যাব্তবেফারক্মুি্কের্ার্াার্্
কতৃিপ র্কােি্হ র্কের।্
র্যােবর্প ্শর্েক্ধিন্দরবেনর্িলদধিযেদর্আত্মিমপিণ্করােনা্তিল্এক্যু া কারী্
।্ধিন্দরবন্এখন্একটি্
তনরাপদ্ িনপদ।্ শদেের্ দ ণ্ ও্ দ ণ-পতিমাঞ্চেলর্ চরমপন্থী্ দমেনও্ র্যাব্ কাা িকর্ িকতমকা্ রাখেত্ ি ম্ হেয়েি।্
খোাগ্য্ িংখ্যক্ চরমপন্থীেদর্ শগ্রসতার্ কের্আইেনর্আওতায়্ আনা্ হেয়েি।্ র্যাব্ তােদর্ কাি্ শর্েক্ উদ্ধার্ কেরেি্
তবপুল্পতরমাণ্অনবধ্আেেয়াস্ত্র্ও্শদেীয়্অস্ত্র।্
অপহরেণর্ পর্ মুতিপণ্ আদায়্ কের্ -্ এ্ ধরেণর্ অপরাধীেদর্ তব ্ র্যাব্ কাা িকর্ অতভাান্ পতরচালনা্ কের্
আিেি।্এখন্পা ি ্ খোাগ্য্িংখ্যক্অপহৃত্তেশু্ও্াতিেক্তােদর্পতরবােরর্কােি্তসতরেয়্তদেত্ি ম্হেয়েি।্
শদেীয়্ অিাধু্ াবিায়ীর্ পাোপাতে্ তবেদেী্ শচারাচালানী,্ িাল্ মুদ্রা্ ও্ পািেপা ি্ প্র্ত্তততকারী্ এবং্ অনবধ্
তভওআইতপ্তবেরাধী্অতভাান্পতরচালনা্কের্রাষ্ট্রীয়্রািস্ব্বৃতদ্ধেত্অবদান্রাখেি্এই্বাতহনী।্
এিাড়া্িনতনরাপত্ততায়্হুমতক্ও্আতঙ্ক্সৃতষ্টকারীেদর্তব শদ্ধ্তনয়তমত্অতভাান্পতরচালনা্কের্অপরাধ্তনয়ন্ত্রেণ্
র্যাব্প্রেংিনীয়্অবদান্শরেখ্চলেি।্
শভিাল্ তবেরাধী্ অতভাান্ শিারদার্ কের্ ভ্রাম্যমাণ্ আদালত্ পতরচালনার্ মাধ্যেম্ র্যাব্ তা তণকভােব্ শিলিতরমানা্প্রদান্কের্িনমেন্স্ব ্তসতরেয়্আনেত্ি ম্হেয়েি।্
ধিতধবৃন্দ,
িতঙ্গবাদ্ শুধু্ বাংলােদেেই্ নয়,্ তবেের্ অেনক্ শদেে্ একটি্ নতুন্ উপদ্রব্ তহেিেব্ আতবিকিত্ হেয়েি।্ আমরা্
িতঙ্গবাদ-িন্ত্রািবাদ্ তনল িেল্ ‘তিেরা্ লােরন্স’্ নীতত্ গ্রহণ্ কেরতি।্ তনরীহ্ শকামলমতত্ যুবকেদর্ প্রেলাভন্ শদতখেয়্ বা্
ইিলােমর্ভুল্াাখ্যা্তদেয়্িতঙ্গবােদর্তদেক্আকৃষ্ট্করা্হেি।্এিন্য্দমন্কাা িক্রেমর্পাোপাতে্িনিেচতনতা্বততরেত্
আমােদর্মনোা ্তদেত্হেব।্
এেেেত্র্র্যাব্িম্প্রতত্‘কততপয়্তবষেয়্িতঙ্গবাদীেদর্অপাাখ্যা্এবং্পতবত্র্কুরআেনর্িং ষ্ট্আয়াত্ও্হাদীেির্
িঠিক্াাখ্যা’্েীষ িক্একটি্পু কা্প্রকাে্কেরেি।্এটি্একটি্প্রেংিনীয়্উেযা ।্এ্পু ক্াাপক্প্রচােরর্উেযা ্তনন।
আতম্তনেিও্তভত্ও্কনসােরেন্সর্মাধ্যেম্শদেের্িকল্শিলার্িাধারণ্মানুষ,্ইমাম,্ুলসহল্তে ক,্মুতিোাদ্ধািহ্
িানীয়্িনপ্রতততনতধেদর্িেঙ্গ্কর্া্বেলতি।্িতঙ্গবােদর্তব ্িনিেচতনতা্বততরর্আ ন্িাতনেয়তি।্আমরা্শা্শাখােন্
আতি্শিখান্শর্েকই্িতঙ্গবােদর্শমাকাতবলা্করেত্হেব।্তা্না্হেল্আমারেদর্িব্অিিন্তবনষ্ট্হেয়্াােব।
পাোপাতে্আইন-শৃঙ্খলা্বাতহনীেক্শ ায়ান্দা্নিরদাতর্বাড়ােত্হেব।্প্রততকার্নয়,্প্রততেরােধর্তদেক্শবতে্নির্
তদেত্হেব।
র্যােবর্তপ্রয়্িদগবৃন্দ,
মেন্রাখেত্হেব্আপনারা্একটি্শৃঙ্খলা-বাতহনীর্িদগ।্প্রততটি্িদগেক্শদেেপ্রম,্িততা,্কতিাতনষ্ঠা,্দ তা্ও্
শপোদাতরেত্বর্মেনাভাব্তনেয়্দাতয়ত্ব্পালন্করেত্হেব।্
শৃঙ্খলা্ বিায়্ রাখা্ এবং্ উধ্বিতন্ কতৃিপেের্ আেদে্ পালন্ করা্ একটি্ বাতহনীর্ িদগেদর্ িন্য্ অবশ্য্ পালনীয়্
কতিা।্ বনততক্ স্খলন্ শা্ শকান্ বাতহনীর্ মেনাবল্ দুব িল্ কের্শদয়।্ মেন্ রাখেবন,্ িন েণর্ পয়িায়্আমােদর-আপনােদর্
শবতন-ভাতা্পতরেোধ্করা্হয়।্আমরা্িকেলই্িন েণর্শিবক।্শিই্ িন ণ্শান্শকানভােবই্তনগৃহীত্না্হয়,্শিতদেক্
িিা ্দৃতষ্ট্রাখেত্হেব।্
শদেের্অর্ িননততক্উন্নয়েনর্িেঙ্গ্আইন-শৃঙ্খলা্পতরতিততর্ ভীর্িম্পকি্ রেয়েি।্মানুেষর্িানমােলর্তনরাপত্ততা্
না্র্াকেল্শদেে্তবতনেয়া ্আিেব্না,্কমিিংিােনর্ধিোা ্বততর্হেব্না।্
িন েণর্িানমােলর্তনরাপত্ততা্তবধান্করাই্আপনােদর্লল্লেয।্আইন-কানুন্এবং্তনয়ম-নীতত্শমেন্আপনােদর্
উপর্অতপিত্দাতয়ত্ব্পালন্করেবন-্এ াই্আমার্প্রতযাো।্
তব ত্ ৮্ বিের্ ধের্ িন েণর্ িীবনমান্ উন্নয়েন্ আমরা্ অক্লান্ত্ পতরশ্রম্ কের্ চেলতি।্ িাততর্ তপতার্ ক্ষুধাদাতরদ্রযমুি্ও্ধিখী-িমৃদ্ধ্স্বেের্‘শিানার্বাংলােদে’্ ড়ার্লেেয্আি্আমরা্অেনক্দূর্এত েয়্ত েয়তি।
আমােদর্মার্াতপছু্আয়্শবেড়্দাঁতড়েয়েি্১্হািার্৪৬৬্মাতকিন্্লাের।্ববেদতেক্মুদ্রার্তরিাভি্৩২্তবতলয়ন্্লার্
িাতড়েয়্শ েি।্শদেের্৫্শকাটি্মানুষ্তনম্ন্আেয়র্স্তর্শর্েক্মধ্যম্আেয়র্স্তের্উন্নীত্হেয়েি।্আমােদর্তবদুয ্উ পাদন্

িেমতা্১৫্হািার্৭২৬্শম াওয়া ।্শাা াোা ্খােত্আমরা্াাপক্উন্নয়ন্কেরতি।্বঙ্গবন্ধু্গাে লাই ্ও্কণ িফুতল্নদীর্
তলেদেে্শদেের্প্রর্ম্ ােনল্তনমিােণর্কাি্চলেি।্তনিস্ব্অর্ িায়েন্পদ্মােিতুর্তনমিাণ্কাি্দ্রুত্এত েয়্চেলেি।
তবেের্ অর্ িননততক্ উন্নয়েনর্ শেেত্র্ এত েয়্ াাওয়া্ পাঁচটি্ শদেের্ একটি্ বাংলােদে।্ আর্ ি-িামাতিক্ উন্নয়েন্
বাংলােদে্এখন্তবেে্ ‘শরাল্মে্ল’।্২০২১্ িােলর্আে ই্আমরা্বাংলােদেেক্মধ্যম্আেয়র্এবং্ ২০৪১্ িােলর্মেধ্য্
উন্নত-িমৃদ্ধ্শদেে্পতরণত্করব,্ইনোআল্লাহ।
লােখা্ েহীেদর্ রেি্ রতঞ্জত্ বাংলােদেের্ মাটিেত্ আমরা্ শকান্ িতঙ্গবাদী-িন্ত্রািী্ কমিকান্ড্ হেত্ শদব্ না।্ আতম্
আো্ কতর,্ মহান্ মুতিযুেদ্ধর্ শচতনায়্ উজ্জীতবত্ হেয়্ িনিাধারেণর্ িীবন্ ও্ িম্পেদর্ তনরাপত্ততা্ তদেত্ অতীেতর্ ন্যায়্
ভতবষ্যেতও্র্যাব্িদগরা্কাা িকর্িকতমকা্পালন্করেবন।্আতম্র্যাব-এর্উত্ততেরাত্ততর্িাস অর্কামনা্করতি।্
িবাইেক্আবারও্ধন্যবাদ।
শখাদা্হােসি।
িয়্বাংলা,্িয়্বঙ্গবন্ধু।
বাংলােদে্তচরিীবী্শহাক।
...

