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ভাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
 

           
 

বুধবার, ১১ নভভম্বর ২০১৫, ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্স কমভেক্স, র্মরপুর-১০, ঢাকা 

র্বসর্মল্লার্ির রািমার্নর রার্িম 

 

অনুষ্ঠাভনর সভাপর্ি, 

সিকমীগণ, 

সংসদ সদস্যবৃন্দ, 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফভন্সর কম িকিিা-কম িচার্রবৃন্দ, 

উপর্িি সুর্ধমন্ডলী, 

 

 আসসালামু আলাইকুম। 

 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্স সপ্তাি-২০১৫ এর উভবাধন অনুষ্ঠাভন আপনাভদর মাভে উপর্িি িভি পপভর আর্ম 

অিযন্ত আনর্ন্দি।  

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্স সপ্তাি-২০১৫ উদ্যাপভনর মূল উভেশ্য ‘দুভ্ িাগ-দুর্ িটনা পমাকাভবলায় জনসাধারভণর 

সম্পৃক্তিা বৃর্ি এবং জনসভচিনিা আরও পজারদার করা’। আমার প্রিযাশা, সকভলর অংশগ্রিভণর মাধ্যভম আমরা এ উভেশ্য 

অজিন করভি সক্ষম িব। 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্স অর্ধদপ্তর সরকাভরর জরুর্র পসবাধমী একটি প্রর্িষ্ঠান। এর সদস্যগণ গর্ি, পসবা ও 

িযাভগর মভন্ত্র উজ্জীর্বি ্াঁরা জীবভনর ঝুঁর্ক র্নভয় অর্িসি সকল দুভ্ িাগ-দুর্ িটনায় প্রথম সাড়াদানকারী র্িভসভব অসিায় 

মানুভষর পাভশ দাঁড়ায়। িাঁভদর জান-মাল রক্ষা কভরন।  

র্বগি সমভয় পদভশ অভনক বড় বড় অর্ি, পনৌ ও সড়ক দুর্ িটনা, ভূর্মধ্বস এবং ভবনধ্বভস ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল 

র্িভফভন্সর কমীরা অিযন্ত সফলিার স্বাক্ষর পরভেভেন। রানা োজা ভবন ধস; র্নমিলী, িাজরীন ফযাশনসি বসুন্ধরা শর্পং 

মভলর অর্িকান্ড এর উদািরণ। এ জন্য আর্ম এই সার্ভ িভসর সকলকমীভক ধন্যবাদ জানাই।  

পাশাপার্শ বাংলাভদশ পসনা বার্িনী, র্বমান বার্িনী, পনৌ বার্িনী, পুর্লশ, র যাব, র্বর্জর্বসি সকল আইন শৃঙ্খলা 

রক্ষাকারী বার্িনীভকও আর্ম ধন্যবাদ জানাই সমর্িি উভদ্যাগ গ্রিভণর জন্য। 

সুর্ধমন্ডলী, 

বাংলাভদশ একটি দুভ্ িাগপ্রবণ পদশ। পভৌগর্লক অবিাভনর কারভণ আমাভদর পদশ ভূর্মকভম্পর ঝুঁর্কর মভধ্য রভয়ভে। 

িাোড়া নগরায়ন, র্শল্পায়ন ও ব্যবসা-বার্ণভজযর প্রসাভরর কারভণ রভয়ভে অর্িকান্ডসি অন্যান্য দুর্ িটনার ঝুঁর্ক। 

দুভ্ িাগ-দুর্ িটনার ঝুঁর্ক হ্রাস এবং উিার িৎপরিা পজারদার করার লভক্ষয সব িকাভলর সব িভেষ্ঠ বাঙার্ল, জার্ির র্পিা 

বঙ্গবন্ধু পশে মুর্জবুর রিমান স্বাধীনিার পর অন্যান্য পসক্টর পুনগ িঠভনর পাশাপার্শ ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফভন্সর 

উন্নয়ভনও নানা পদভক্ষপ গ্রিণ কভরন। 

জার্ির র্পিা িাঁর সাভড় র্িন বেভরর শাসনামভল ৬২টি নতুন ফায়ার পেশন র্নম িাণ কভরন এবং এগুভলা চালু কভরন। 

১৯৭৫ সাভলর ১৫ আগে জার্ির র্পিাভক সপর্রবাভর র্নম িমভাভব িিযা করার পর অববধ সামর্রক সরকারগুভলা এ 

প্রর্িষ্ঠানটির উন্নয়ভন আর পকান পদভক্ষপ পনয়র্ন। 

আমরা ১৯৯৬ সাভল সরকার গঠন কভর আবার জরুর্র এ পসবাোভির মাভনান্নয়ভন নানা কম িসূর্চ গ্রিণ কর্র। ১৭টি 

ফায়ার পেশন র্নম িাণ কর্র। জনবল, অবকাঠাভমা উন্নয়ন, ্ানবািন, আধুর্নক সাজ-সরঞ্জাম ও ্ন্ত্রপার্ি ক্রভয়র মাধ্যভম 

র্বএনর্প-জামাি পজাট সরকাভরর অবভির্লি এ প্রর্িষ্ঠানভক নতুন কভর পঢভল সাজাই। মানুষ ফায়ার সার্ভ িস পথভক আবার 

সার্ভ িস পপভি শুরু কভর। 



 

২০০১ সাভল র্বএনর্প-জামাি পজাট ক্ষমিায় আসভল এ প্রর্িষ্ঠানটি আবারও মুে থুবভড় পভড়। জনগভণর র্বপুল 

ম্যাভন্ডট র্নভয় আমরা ২০০৯ সাভল সরকার গঠন করার মাত্র ২ মাভসর মভধ্য এ প্রর্িষ্ঠানভক আবার পঢভল সাজাই। পদভশর 

প্রর্িটি উপভজলায় ন্যযনিম একটি কভর ফায়ার পেশন র্নম িাণ করার র্সিান্ত পনই। এ র্সিান্ত বাস্তবায়ভন কাজ শুরু কর্র।  

আমরা ২০০৯ পথভক এ প্ িন্ত পদভশ ১০০টি নতুন ফায়ার পেশন র্নম িাণ ও চালু কভরর্ে। পদশব্যাপী ২৯৮টি ফায়ার 

পেশভনর কা্ িক্রম পর্রচার্লি িভে। আরও ২৫১টি ফায়ার পেশভনর র্নম িাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রভয়ভে। ৪টি প্রকভল্পর 

আওিায় এসকল ফায়ার পেশভনর র্নম িাণ কাজ চলভে। ২০১৬ সাল নাগাদ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূি পশষ িভব। প্রকল্পগুর্ল 

পশষ িভল পদভশ পমাট ফায়ার পেশভনর সংখ্যা িভব ৫৪৯টি এবং বিিমাভনর ৮ িাজার ৩৫৪ জন জনবল বৃর্ি পপভয় প্রায় ১৫ 

িাজাভর উন্নীি িভব। এরফভল পদভশর ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্স োভি যুগান্তকারী পর্রবিিন আসভব বভল আমার 

র্বশ্বাস। 

সুর্ধবৃন্দ, 

বহুিল ভবভনর অর্ি র্নব িাপণ আমাভদর পদভশ একটি বড় চযাভলঞ্জ। এ কাভজর জন্য ইভিামভধ্য ২০০ পকাটি টাকার 

সব িাধুর্নক সরঞ্জাম সংগ্রি করা িভয়ভে। আরও ্ন্ত্রপার্ি ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রভির প্রর্ক্রয়া অব্যািি রভয়ভে। 

গি বের আমার চীন সফরকাভল বাংলাভদশ ও চীভনর  মভধ্য সম্পার্দি সমভোিা স্মারক এর আওিায় চীন সরকার 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল  র্িভফন্সভক অনুদান র্িভসভব ৫০টি এমু্বভলন্স, ১০০টি পটার্য়ং পভর্িভকল (পাম্প টানা গাড়ী), ১৫০টি 

ফায়ার ফাইটিং পমাটর সাইভকল, ১টি বড় পার্নবািী গাড়ী, ১টি পফাভমর গাড়ী এবং দুভ্ িাগ পমাকাভবলায় অন্যান্য উিার 

্ন্ত্রপার্ি সরবরাি কভরভে। ্া প্রর্িষ্ঠানটির অপাভরশনাল সক্ষমিা বহুলাংভশ বৃর্ি কভরভে। গণচীভনর মান্যবর রাষ্ট্রদূি এোভন 

উপর্িি রভয়ভেন। আর্ম িাঁর মাধ্যভম চীন সরকারভক ধন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা জানাই।  

আমরা ভূর্মকম্প দুভ্ িাগ পমাকাভবলায় র্বভশষ কভর র্বধ্বস্ত ভবভন দ্রুি উিার কা্ িক্রম পর্রচালনার জন্য ৫টি 

আন্তজিার্িক মাভনর আরবান সাচ ি এন্ড পরসর্কউ টিম গভড় তুভলর্ে। ফায়ার সার্ভ িস কমীভদর পদভশ ও র্বভদভশ উচ্চির 

প্রর্শক্ষভণর ব্যবিা র্নভয়র্ে। পাশাপার্শ সিায়ক শর্ক্ত র্িভসভব সারাভদভশ ৬২ িাজার কর্মউর্নটি ভলার্িয়ার তির্র করা িভে। 

এ প্ িন্ত প্রায় ৩০ িাজার ভলার্িয়াভরর প্রর্শক্ষণ পশষ িভয়ভে। ্ারা ফায়ার সার্ভ িভসর কমীভদর সভঙ্গ সিভ্াগী র্িভসভব দার্য়ত্ব 

পালন করভে। 

সারাভদভশর িাইওভয়ভি ৭৯টি দুর্ িটনাপ্রবণ িাভন ভ্রাম্যমান ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্স র যার্পি পরসর্কউ 

পকায়াি দার্য়ত্ব পালন করভেন। এোড়া পনৌ-দুর্ িটনার জন্য আধুর্নক উিারকারী পরসর্কউ পলাট, পরসর্কউ স্পীি পবাট, পজর্মর্ন 

পবাট ইিযার্দ সংগ্রভির মাধ্যভম ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্স িাভদর Water Rescue Capacity বহুলাংভশ 

বৃর্ি কভরভে। 

গাভম িিস পসক্টরসি র্শল্পোভি অর্ি র্নরাপত্তা র্নর্িি ও জনসভচিনিা বৃর্ির লভক্ষয র্বর্ভন্ন র্শল্প-কারোনার প্রায় ২ 

লাে ১০ িাজার কমীভক অর্ি র্নব িাপণ প্রর্শক্ষণ প্রদান করা িভয়ভে। পর্রদশ িন বৃর্ির লভক্ষয সম্প্রর্ি ২১৮টি ইন্সভপক্টর পদ সৃর্ি 

করা িভয়ভে।  

এ অর্ধদপ্তভরর উন্নয়ভনর জন্য ৭ম পঞ্চমবার্ষ িকী পর্রকল্পনায় আমরা গাভম িিস র্শল্প অধুযর্ষি এলাকায় ৯টি মি িান 

ফায়ার পেশন িাপন, ডুবুর্র ইউর্নট সম্প্রসারণ, ১০টি র্বভশষার্য়ি অর্ি র্নব িাপণ ও উিার ইউর্নট িাপন, ওয়যারভলস ও 

পটর্লকর্মউর্নভকশন ব্যবিা আধুর্নকায়ণ ও সম্প্রসারণ, দশিলা র্বর্শি প্রশাসর্নক ভবন এবং আধুর্নক প্রর্শক্ষণ একাভির্ম 

র্নম িাণ প্রকল্পসি র্বর্ভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প িাভি র্নভয়র্ে। 

 জাইকা’র সিভ্ার্গিায় এোভনই ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্স অর্ধদপ্তভরর দশ িলার্বর্শি প্রশাসর্নক ভবন 

এবং পূব িাচভল র্বশ্বমাভনর ফায়ার পের্নং একাভির্ম র্নম িাণ করা িভে। 

সুর্ধমন্ডলী, 

আপনারা জাভনন পূভব ি এ অর্ধদপ্তভরর কমীগণ নামমাত্র পরশন পপভিন। আমরা এ অর্ধদপ্তভরর সকল কমীভদর পূণ িাঙ্গ 

পরশন প্রদান করর্ে। এোভন আভগ পকান ঝুঁর্ক ভািা র্েল না। আমরা ৩০% ঝুঁর্কভািা চালু কভরর্ে। কমীভদর োর্ক পপাশাক 

পর্রবিিন কভর ম্ িাদাপূণ ি নতুন পপাশাক প্রবিিন কভরর্ে।  



 

এ অর্ধদপ্তভরর কমীভদর সািসীকিাপূণ ি কাভজর স্বীকৃর্িস্বরূপ আমরা পদকসংখ্যা ৮টি পথভক ৫০টিভি উন্নীি কভরর্ে। 

পদভকর সম্মানী ৫ িাজার টাকা ও ১০ িাজার টাকা পথভক বৃর্ি কভর ্থাক্রভম ৫০ িাজার, ৭৫ িাজার এবং ১ লাে টাকায় 

উন্নীি করা িভয়ভে। এোড়া মার্সক ভািা ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার িভল ১০০০ টাকা ও ১৫০০ টাকা র্নধ িারণ করা িভয়ভে। 

এ অর্ধদপ্তভরর র্নজস্ব পকান িাসপািাল বা বান ি ইউর্নট র্েল না। আমরা ৫০ শয্যার একটি বান ি র্েটভমি িাসপািাল 

র্নম িাণ করর্ে। ্ার কাজ পশষ প্ িাভয়। ভর্বষ্যভি এ িাসপািালটিভক একটি পজনাভরল িাসপািাভল রূপান্তর্রি করার 

পর্রকল্পনাও আমাভদর রভয়ভে। 

সুর্ধমন্ডলী, 

আমরা প্রর্িটি পসক্টভর ব্যাপক উন্নয়ন কভরর্ে। আজ বাংলাভদশ র্বভশ্বর কাভে উন্নয়ভনর পরাল মভিল। আমরা এেন 

র্নম্ন মধ্যম আভয়র পদশ উন্নীি িভয়র্ে। আমাভদর মাথার্পছু আয় পবভড় দার্ড়ভয়ভে ১ িাজার ৩১৪ মার্কিন িলাভর। আমরা 

ধারাবার্িকভাভব ৬ শিাংভশর উপভর প্রবৃর্ি অজিন কভরর্ে। গি অথ িবেভর প্রবৃর্ি ৬.৫১%। ভর্বষ্যভি ৭ শিাংভশর পবশী িভব। 

তবভদর্শক মুদ্রার র্রজাভ ি ২৭.০২ র্বর্লয়ন িলার। রপ্তার্ন আয় র্িনগুণ বৃর্ি পপভয় এেন ৩১.২০ র্বর্লয়ন মার্কিন িলার। পদভশ 

পদড় পকাটি মানুভষর কম িসংিান িভয়ভে। র্বভদভশ ৩১ লাে পলাভকর চাকর্র িভয়ভে। দার্রভদ্রযর িার ২২.৪ শিাংভশ পনভম 

এভসভে। অর্ি দার্রভদ্রযর িার ৭.৯ ভাভগর নীভচ। ৫ পকাটি মানুষ মধ্যর্বভত্ত উন্নীি িভয়ভে। 

আমরা কৃর্ষ, র্শক্ষা, স্বািয, প্াগাভ্াগ, র্বদুযৎ ও জ্বালার্ন, িথ্য-প্রযুর্ক্ত, অবকাঠাভমাগি উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, 

তবভদর্শক সম্পকিসি প্রর্িটি োভি ্েন আমূল পর্রবিিন আনর্ে, িেন র্বএনর্প-জামাি এভদশভক জর্ঙ্গবাদী রাভষ্ট্র পর্রণি 

করার ষড়্ভন্ত্র র্লপ্ত রভয়ভে। আমরা যুি কভর র্বজয় এভনর্ে। এভদভশর মাটিভক আমরা কেনও জর্ঙ্গবাভদর র্াটি িভি র্দব না। 

পদভশর শার্ন্ত, শৃঙ্খলা ও র্ির্িশীলিা র্বনভির প্ পকান অপিৎপরিা র্নমূ িল করভি আমরা অঙ্গীকারাবি। 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফভন্সর র্প্রয় কম িকিিা-কম িচার্রবৃন্দ, 

র্নষ্ঠা, আন্তর্রকিা ও সাির্সকিার সাভথ কাজ কভর আপনারা আজ ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্সভক জনগভণর 

আিার িাভন অর্ধর্ষ্ঠি কভরভেন। এ জন্য আপনাভদর আবারও ধন্যবাদ জানাই।  

সীর্মি সম্পভদর মাভেও আমাভদর সরকার ফায়ার সার্ভ িভসর উন্নয়ভনর ধারা অব্যািি রােভি সভচি। আমার র্বশ্বাস, 

সিিা, পদশভপ্রম ও সভব িাচ্চ পপশাদার্রত্ব র্নভয় আপনারা পদশ ও জার্ির কল্যাভণ কাজ কভর ্াভবন। প্ পকান দুভ্ িাগ-দূর্ িটনায় 

র্বপন্ন মানুভষর পাভশ র্বশ্বস্ত বন্ধুর মি দাঁড়াভবন। এটি আপনাভদর পরম দার্য়ত্ব ও কিিব্য। 

আপনারা আজ প্ আকষ িণীয় ও মভনামুগ্ধকর মিড়া প্রদশ িন করভলন িা অিযন্ত প্রশংসনীয়। ্াঁরা কুচকাওয়াজ ও 

মিড়ায় অংশ র্নভলন িাভদর সবাইভক আর্ম ধন্যবাদ জানার্ে। 

সকলভক আবারও শুভভো জার্নভয় আর্ম ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িভফন্স সপ্তাি-২০১৫ এর শুভ উভবাধন পর্াষণা 

করর্ে। 

পোদা িাভফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাভদশ র্চরজীবী পিাক। 

... 


