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লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম 

সহকমীবৃন্দ, 

আইলজলপ, 

উপলিত পুলিশ কম যকতযাগণ এবং 

সুলধমন্ডিী, 

 আসসািামু আিাইকুম। 

 পুলিশ সপ্তাহ-২০১৬ উপিক্ষে আক্ষয়ালজত এ সভায় উপলিত সকিক্ষক আলম শুক্ষভচ্ছা জানালচ্ছ। বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর 

লবগত সমক্ষয়র সালব যক কার্ যক্রম পর্ যাক্ষিাচনা, মূল্যায়ন এবং আগামী লেক্ষনর কম যপলরকল্পনা বাস্তবায়ক্ষনর জন্য করণীয় লনধ যারণ 

পুলিশ সপ্তাক্ষহর অন্যতম িেয।  

আলম আশা কলর, পুলিশ সপ্তাহ উদ র্াপক্ষনর মধ্য লেক্ষয় পুলিক্ষশর সাক্ষে সরকাক্ষরর সকি লবভাক্ষগর শর্াগসূত্র আরও দৃঢ় 

হক্ষব। পারস্পলরক সমন্বয় এবং পুলিক্ষশর সালব যক কার্ যক্রম আরও গলতশীি হক্ষব। 

লপ্রয় পুলিশ কম যকতযাগণ, 

বাংিাক্ষেশ পুলিশ একটি ঐলতহযবাহী প্রলতষ্ঠান। মহান মুলিযুক্ষের প্রেম প্রহক্ষর রাজারবাগ পুলিশ িাইক্ষের অকুক্ষতাভয় 

পুলিশ সেস্যরা পালকস্তানী হানাোর বালহনীর লবরুক্ষে প্রেম প্রলতক্ষরাধ গক্ষে তুক্ষিলিক্ষিন। এিাো মুলিযুক্ষে অসংখ্য পুলিশ সেস্য 

সলক্রয় অংশগ্রহণ কক্ষরক্ষিন। অক্ষনক্ষক শহীে হক্ষয়ক্ষিন। মহান স্বাধীনতা যুক্ষে অবোক্ষনর স্বীকৃলত স্বরূপ বাংিাক্ষেশ পুলিশক্ষক 

আমরা ২০১১ সাক্ষি স্বাধীনতা পুরস্কার-এ ভূলিত কক্ষরলি। 

 বাংিাক্ষেশ আওয়ামী িীগ র্খনই সরকাক্ষর এক্ষসক্ষি পুলিক্ষশর উন্নয়ক্ষন কাজ কক্ষরক্ষি। জালতর লপতা তাঁর সাক্ষে লতন 

বিক্ষরর সরকাক্ষর একটি জনবান্ধব ও আধুলনক পুলিশ বালহনী গক্ষে শতািার িেয ব্যাপক কম যসূলচ হাক্ষত শনন। লতলন ধ্বংসপ্রাপ্ত 

৮২টি োনা পুনঃপ্রলতষ্ঠা কক্ষরন। পুলিক্ষশর লবলভন্ন িাপনা পুনঃলনম যাণ কক্ষরন। লতলন শচক্ষয়লিক্ষিন স্বাধীন শেক্ষশর উপক্ষর্াগী একটি 

শচৌকি, শপশাোর পুলিশ বালহনী গক্ষে তুিক্ষত। লকন্তু ১৯৭৫ সাক্ষির ১৫ আগস্ট সপলরবাক্ষর জালতর লপতাক্ষক হতযার পর শেক্ষম 

র্ায় পুলিশসহ সকি লবভাক্ষগর উন্নয়ন। 

২১ বির পর ১৯৯৬ সাক্ষি সরকার গঠন কক্ষর আমরা আবার পুলিক্ষশর উন্নয়ক্ষন লবলভন্ন কম যসূলচ বাস্তবায়ন কলর। 

পুলিক্ষশর বাক্ষজট বরাদ্দ বৃলে কলর। ঝুঁলক ভাতার প্রচিন কলর। কল্যাণ ফান্ড গঠন কলর। নতুন নতুন োনা ও ব্যারাক লনম যাণ 

কলর। পুলিক্ষশর জন্য প্রক্ষয়াজনীয় র্ানবাহন সংগ্রহ কলর। আমাক্ষের কার্ যকর পেক্ষেক্ষপর ফক্ষি অক্ষনক দূর এলগক্ষয় র্ায় 

বাংিাক্ষেশ পুলিশ। 

পুলিক্ষশর উন্নয়ক্ষন গত ৭ বিক্ষর আমাক্ষের সমক্ষয়াপক্ষর্াগী পেক্ষেক্ষপর ফক্ষি পুলিক্ষশর জনবি আজ শেে ি  লধক। 

আমরা জনবি আরও বৃলে করব। কারণ আইন শৃঙ্খিা খাক্ষত ব্যয়ক্ষক আমরা ব্যয় মক্ষন কলর না। এটিক্ষক আমরা বলি 

লবলনক্ষয়াগ।  

২০০৯ সাক্ষি সরকার গঠন করার পর পুলিক্ষশর সাংগঠলনক কাঠাক্ষমাক্ষত ৭৩৯টি কযাডার পেসহ ৩২ হাজার ৩১টি পে 

সৃলি কলর। পরবতীক্ষত আরও ৫০ হাজার নতুন পে সৃলির লসোন্ত শনই। এরমক্ষধ্য ২৭৭টি কযাডার পেসহ ১৩ হাজার ৫৫৮টি পক্ষে 

পুলিশ সেস্যক্ষের লনক্ষয়াগ সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষি। বাকী জনবক্ষির লনক্ষয়াগ কার্ যক্রমও সম্পন্ন হক্ষব। পুলিক্ষশর অপাক্ষরশনাি কযাপালসটি 

বাোক্ষনার জন্য বলধ যত জনবক্ষির সাক্ষে প্রক্ষয়াজনীয় র্ানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামালেও আমরা সরবরাহ করব। 

ইক্ষতাপূক্ষব য আমরা আইলজলপ’র র যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবতযন কক্ষরলি। আইলজলপ’র পে িাো পুলিক্ষশ আরও ২টি শগ্রড-১ 

পে সৃলি করা হক্ষয়ক্ষি। ব্যাপক পক্ষোন্নলত লেক্ষয়লি। রংপুর শরঞ্জ, রংপুর শরঞ্জ লরজাভ য শফাস য, দুটি র যাব ব্যাটালিয়নসহ আমরা 

লবক্ষশিালয়ত পুলিশ ইউলনট - শস্পশাি লসলকউলরটি প্রক্ষটকশন ব্যাটালিয়ন (এসলপলবএন), পুলিশ বুযক্ষরা অব ইনক্ষভলস্টক্ষগশন 



 

(লপলবআই), ট্যযলরস্ট পুলিশ, শনৌ পুলিশ, ইন্ডালিয়াি পুলিশ গঠন কক্ষরলি। আমরা ৩১ টি নতুন োনা ও ৭০ টি তেন্ত শকন্দ্র িাপন 

কক্ষরলি।  

পুলিক্ষশর ঝুঁলক ভাতা ও শরশন প্রোন করা হক্ষচ্ছ। োনাগুক্ষিাক্ষত প্রক্ষয়াজনীয় জনবি এবং লবলভন্ন পেমর্ যাোর কম যকতযা 

পোয়ন করা হক্ষচ্ছ। সন্ত্রাসবাে ও জঙ্গীবাে েমক্ষন লবক্ষশিালয়ত ইউলনট গঠক্ষনর কাজ প্রলক্রয়াধীন রক্ষয়ক্ষি। পুলিক্ষশর আবাসন, 

অলফক্ষসর িান সংকট লনরসক্ষন আমরা পেক্ষেপ লনক্ষয়লি।  

পুলিক্ষশর জনবি ও মক্ষনাবি দুক্ষটাই আমরা বৃলে কক্ষরলি। আমার লবশ্বাস, পুলিশ বালহনী এসকি সুক্ষর্াগ-সুলবধার পূণ য 

ব্যবহার কক্ষর শেশ ও জনগক্ষণর শসবায় লনক্ষবলেত হক্ষব। জনগক্ষণর আিা ও লবশ্বাস অজযন করক্ষব।  

লপ্রয় পুলিশ কম যকতযাগণ, 

বাংিাক্ষেশ আওয়ামী িীগ সরকাক্ষর আসক্ষি শুধু পুলিশ নয় শেক্ষশর প্রলতটি শসক্টক্ষরর উন্নয়ন হয়। মাোলপছু আয় বাক্ষে। 

ক্রয়েমতা বাক্ষে। কম যসংিান বাক্ষে। লবলনক্ষয়াগ ও রপ্তালন বাক্ষে। লরজাভ য বৃলে পায়। শর্াগাক্ষর্াগ, অবকাঠাক্ষমা, লশো, লচলকৎসা, 

তথ্য-প্রযুলি, লবজ্ঞান ও গক্ষবিণাসহ সকি খাক্ষত আমূি পলরবতযন আক্ষস। প্রলতক্ষবলশ শেক্ষশর সাক্ষে সম্পকয উন্নয়ন হয়। আঞ্চলিক 

ও আন্তজযালতক সম্পকয সুদৃঢ় হয়। লবক্ষশ্বর বুক্ষক শেক্ষশর সুনাম ও মর্ যাো বাক্ষে। বাংিাক্ষেশ অক্ষনকদূর এলগক্ষয় র্ায়।  

এসকি সাফক্ষল্যর লপিক্ষন একটিই কারণ, শসটি হি বাংিাক্ষেশ আওয়ামী িীগ সরকার জনগক্ষণর সরকার। এক্ষেশ 

স্বাধীন হক্ষয়ক্ষি আওয়ামী িীক্ষগর শনতৃক্ষে। ৩০ িাখ শহীে আর ২িাখ মা-শবাক্ষনর সম্ভ্রক্ষমর লবলনমক্ষয়। আমরা শেশক্ষক 

ভাক্ষিাবালস। শেক্ষশর মানুিক্ষক ভাক্ষিাবালস। শস কারক্ষণই আমাক্ষের হাক্ষত শেক্ষশর উন্নয়ন হয়।  

লপ্রয় পুলিশ কম যকতযাগণ, 

বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর সামথ্যয ও শপশাোলরক্ষের উপর আমার পূণ য আিা রক্ষয়ক্ষি। লবগত বিরগুক্ষিাক্ষত আপনারা 

লবএনলপ-জামাত-লশলবক্ষরর হরতাি-অবক্ষরাক্ষধর নাক্ষম নৃশংসতা শমাকালবিা কক্ষরক্ষিন। জঙ্গীবাে, সন্ত্রাসবাে ও চরমপন্থীক্ষের 

েমন কক্ষরক্ষিন। বঙ্গবন্ধু হতযা মামিাসহ গুরুেপূণ য শবামা হামিা মামিার তেক্ষন্ত শপশাোলরে ও োলয়েশীি ভূলমকা পািন 

কক্ষরক্ষিন। এসকি কারক্ষণ আপনাক্ষের উপর জনগক্ষণর আিা শবক্ষেক্ষি। পাশাপালশ আপনাক্ষের োলয়েও শবক্ষেক্ষি বহুগুক্ষণ। 

শেশ ও জনগক্ষণর প্রলত গভীর মমেক্ষবাক্ষধ উদ্বুে হক্ষয় লবএনলপ-জামাত-লশলবক্ষরর সলহংসতা ও জঙ্গীবাে শমাকালবিায় 

২০১৩ শেক্ষক ২০১৫ পর্ যন্ত আইন শৃঙ্খিা রোকারী বালহনীর ২৬ জন বীর সেস্য জীবন লেক্ষয়ক্ষিন। র্ার মক্ষধ্য ২১ জন পুলিশ 

সেস্য। আলম পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খিা রোকারী বালহনীর শহীে সেস্যক্ষের লবক্ষেহী আত্মার মাগলফরাত কামনা করলি। পলবত্র 

সংলবধান, গণতন্ত্র, আইক্ষনর শাসন রোর জন্য এ আত্মতযাগ এক লবরি দৃিান্ত। বাংিাক্ষেক্ষশর জনগণ আপনাক্ষের এই অবোন 

গভীর কৃতজ্ঞতার সাক্ষে স্মরণ করক্ষব। 

েশম জাতীয় সংসে লনব যাচন এবং পরবতী লবলভন্ন আসক্ষনর উপ-লনব যাচন, চতুে য উপক্ষজিা পলরিে লনব যাচন, লতনটি 

লসটি কক্ষপ যাক্ষরশন লনব যাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শালন্তপূণ যভাক্ষব সম্পন্ন করার শেক্ষত্র আপনারা অতযন্ত সফিতার পলরচয় লেক্ষয়ক্ষিন। 

এজন্য আলম আপনাক্ষের সকিক্ষক ধন্যবাে জানাই। 

সকি সংকট কাটিক্ষয় তুক্ষি আমরা গণতক্ষন্ত্রর অগ্রর্াত্রাক্ষক অব্যাহতভাক্ষব এলগক্ষয় লনক্ষয় র্ালচ্ছ। শেক্ষশর অভযন্তরীণ 

লনরাপত্তা লবধান, সামালজক শালন্ত-শৃঙ্খিা রো, অপরাধ েমন, লনয়ন্ত্রণ ও প্রলতক্ষরাধ এবং লনরাপত্তার সুদৃঢ় লভলত্ত লনম যাণ কক্ষর 

আপনারা শেক্ষশর উন্নয়নক্ষক আরও এলগক্ষয় লনক্ষয় র্াক্ষবন-এ আমার প্রতযাশা। 

লপ্রয় পুলিশ কম যকতযাগণ, 

 ববলশ্বক শপ্রোপক্ষট পুলিক্ষশর মক্ষতা একটি লবশাি বালহনীর ব্যবিাপনা ও লনতয নতুন চযাক্ষিঞ্জ শমাকাক্ষবিার জন্য 

প্রক্ষয়াজন প্রলশেণপ্রাপ্ত, লবক্ষশিালয়ত, শপশাোর ও শচৌকস শনতৃে। এসকি লবক্ষবচনায় আমরা প্রলশেণক্ষক গুরুে লেক্ষয়লি। 

জালতসংঘ শালন্তরো লমশক্ষন বাংিাক্ষেশ পুলিশ একটি আিার নাম। আন্তজযালতকভাক্ষব আমাক্ষের পুলিক্ষশর সুনাম র্াক্ষত 

আরও বৃলে পায় শস      আমরা কাজ কক্ষর র্ালচ্ছ। 

সমাক্ষজর প্রলতটি শেক্ষত্র, প্রলতটি শপশার জনগক্ষণর সাক্ষে পুলিক্ষশর সংলিিতা অতযন্ত লনলবে। কাক্ষজই জনগক্ষণর শসবক 

লহক্ষসক্ষব লনক্ষজক্ষের অবিানক্ষক আরও সুদৃঢ় করক্ষত ব্যলিগত কম যক্ষকৌশি, শমধা-মনন, সততা, আন্তলরকতা ও লনষ্ঠার সক্ষব যাচ্চ  

প্রক্ষয়াগ করক্ষত হক্ষব। একজন কম যকতযা র্লে লনক্ষজর লবক্ষবক্ষকর কাক্ষি সৎ, স্বচ্ছ ও োয়বে হয় তক্ষব শকান ভয়-ভীলত বা প্রক্ষিাভন 

তাঁক্ষক ন্যায়ক্ষবাধ শেক্ষক লবচ্যযত করক্ষত পারক্ষব না। তাই আলম লবশ্বাস কলর, জনগক্ষণর সাক্ষে লনলবে শসতুবন্ধন রচনা করক্ষত 

আপনারা আন্তলরকভাক্ষব কাজ কক্ষর র্াক্ষবন। 



 

আজক্ষকর লেক্ষন জনবান্ধব পুলিশ, জনপ্রতযাশায় পলরণত হক্ষয়ক্ষি। জনগক্ষণর আিা, লবশ্বাস এবং অংশীোলরক্ষের 

লভলত্তক্ষত কলমউলনটি পুলিলশং কার্ যক্রমক্ষক আরও শজারোর করক্ষত হক্ষব। 

লপ্রয় পুলিশ কম যকতযাগণ, 

আপনাক্ষের লবলভন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা স    আলম অবগত আলি। তািাো আজ আপনারা শর্ সকি সমস্যার কো 

তুক্ষি ধরক্ষিন তা লনরসক্ষন আমরা ব্যবিা লনব। 

আলম আশা কলর, পুলিক্ষশর শচইন অব কমা    আপনারা সমুন্নত রাখক্ষবন। আর তাহক্ষিই আপনারা শর্ সফিতা 

অজযন করক্ষিন তার ধারাবালহকতা অব্যাহত োকক্ষব। তক্ষব োলয়েপািক্ষন শকান অবক্ষহিা আমরা সহয করব না। এক্ষেক্ষত্র 

কাউক্ষকই িাে শেওয়া হক্ষব না।  

বাংিাক্ষেশ পুলিশ বালহনীর প্রলতটি সেক্ষস্যর প্রলত আমার আ  ন, সক্ষব যাচ্চ শেশক্ষপ্রম লনক্ষয় কাজ কক্ষর র্াক্ষবন। মহান 

মুলিযুক্ষের শচতনাক্ষক বুক্ষক ধারণ করক্ষবন। ৩০ িাখ শহীক্ষের রক্ষির েক্ষণ আবে এই িাি-সবুক্ষজর পতাকা, এই শেশ। শেক্ষশর 

জনগক্ষণর শালন্ত ও লনরাপত্তা লনলিত করক্ষত সক্ষব যাচ্চ তযাগ স্বীকাক্ষর আপনাক্ষের সো প্রস্ত্ত্তত োকক্ষত হক্ষব। আলম ও আমার 

সরকার সবসময়ই আপনাক্ষের পাক্ষশ আলি। 

আসুন জন-আকা   বাস্তবায়ন, লনরাপে, সুখী ও সমৃে বাংিাক্ষেশ গোর      আমরা সকক্ষি একসাক্ষে কাজ কলর। 

আলম বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর সব যাঙ্গীন সাফল্য ও অব্যাহত অগ্রর্াত্রা কামনা করলি।  

 শখাো হাক্ষফজ। 

জয় বাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংিাক্ষেশ লচরজীবী শহাক। 

... 


