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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ িাতসনা 
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তবসতমল্লাতির রািমাতনর রাতিম 

সিকমীবৃন্দ, 

আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনীর মিািতরচালক, 

আনসার ও তিতিতি’র কম মকতমা ও সদস্যবৃন্দ এবাং 

উিতিত সুতধমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনীর ৩৭তম প্রততষ্ঠা বাতষ মকী উিলবক্ষ আিনাবদর আবারও জানাই আমার আন্ততরক 

শুবিচ্ছা ও অতিনন্দন। প্রততষ্ঠা বাতষ মকীর এই আবয়াজবন আিনাবদর মাবে উিতিত িবত শিবর আতম অতযন্ত আনতন্দত। 

মিান িাষা আবন্দালবনর এ মাবস শুরুবতই আতম শ্রদ্ধা জানাই আমাবদর িাষা শিীদবদর অম্লান স্মৃততর প্রতত। আতম 

গিীর শ্রদ্ধার জানাই সব মকাবলর সব মবশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাততর তিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রিমানবক। যাঁর সুবযাগ্য শনতৃবে আমরা 

শিবয়তি স্বাধীনতা। আতম আরও স্মরণ করতি, জাতীয় চার শনতা, ৩০ লাখ শিীদ ও ২ লাখ সম্ভ্রমিারা মা-শবানবক।  

তপ্রয় কম মকতমা ও সদস্যবৃন্দ, 

 আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনী শদবশর সব মবৃিৎ আইন-শৃঙ্খলা বাতিনী। জনগবণর বাতিনী তিবসবব এ বাতিনীর রবয়বি 

শগৌরবময় ঐততিয।  

মিান মুতিযুবদ্ধ এ বাতিনীর শগৌরববাজ্জ্বল ভূতমকা রবয়বি। জাততর তিতার িাবক সাড়া তদবয় ১৯৭১ সাবল এই বাতিনীর 

বহু সদস্য মিান মুতিযুবদ্ধ অাংশগ্রিণ কবরন। অবনবক সম্মুখ সমবর অাংশ তনবয়বিন। আবার অবনবক প্রতশক্ষক তিবসবব কাজ 

কবরবিন। এ বাতিনীর ৬৭০ জন সদস্য শিীদ িন। আতম তাঁবদর রুবির মাগতিরাত কামনা করতি। 

মুতিযুবদ্ধর শুরুবতই আনসার বাতিনীর ৪০ িাজার তি নট তি রাইবিল মুতিবযাদ্ধাবদর মবে তবতরণ করা িয়। এ অস্ত্র 

তদবয়ই িাক বাতিনীর তবরুবদ্ধ প্রথম প্রততবরাধ যুদ্ধ গবড় শতালা সম্ভব িয়। 

শমবিরপুবরর মুতজবনগবর বাাংলাবদবশর অিায়ী সরকারবক ‘গাি ম অব অনার’ প্রদান কবরন এ বাতিনীর ১২ জন সদস্য। 

যা তিল এ বাতিনীর জন্য অতযন্ত শগৌরববর। 

জনজীবন ও জনসম্পবদর তনরািত্তা রক্ষায় আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনী গুরুেপূণ ম ভূতমকা িালন করবিন। জাতীয় 

সাংসদ িবন, তনব মাচন কতমশন ও সতচবালবয়র মত গুরুেপূণ ম দপ্তরসমূবিও সুনাবমর সাবথ তনরািত্তায় দাতয়ে িালন করবি এ 

বাতিনী। 

সিস্রাতধক তশল্প কারখানার সম্পবদর তনরািত্তায়ও তনবয়াতজত রবয়বিন আিনারা। এিাড়া, ঈদ, পূজা-িাব মন এবাং 

জাতীয় তনব মাচনসি সকল তনব মাচন ও জাতীয় অনুষ্ঠাবনর তনরািত্তায় এ বাতিনীর সদস্যগণ সততা ও তনষ্ঠার সাবথ দাতয়ে িালন 

কবর আসবিন।   

উিতিত কম মকতমা ও সদস্যবৃন্দ, 

        বাাংলাবদশ এখন উন্নয়বনর মিাসড়বক অগ্রসরমান। শকান ষড়যন্ত্রই আমাবদর এই অগ্রযাত্রা রুখবত িারবব না। তিতজটাল 

বাাংলাবদশ এখন বাস্তবতা। আমাবদর তজতিতি এখন ৭.১ িাগ। তরজাবি মর িতরমাণ ৩২ তবতলয়ন িলার। রপ্তাতন আয় ৩৫ তবতলয়ন 

িলার িাতড়বয় শগবি।  

 মাথাতিছু আয় ১ িাজার ৪৬৬ িলার। দাতরদ্র্য অবধ মবকর শবতশ কতমবয় ২২.৪ িাবগ নাতমবয় এবনতি। তশক্ষার িার এখন 

৭১%। মানুবষর গড় আয়ু ৭১ বির। সরকাতর কম মকতমা-কম মচাতরবদর শবতন ১২৩% বাতড়বয়তি। তবদ্যযৎ উৎিাদন ক্ষমতা এখন ১৫ 

িাজার ৩০০ শমগাওয়াট। বতমমাবন শদবশর ৭৮% মানুষ তবদ্যযৎ িাবচ্ছ।   

 এবির ৩৬ শকাটি ২১ লাখ ৮২ িাজারসি আমাবদর সরকার গত ৮ বিবর ২২৫ শকাটি বই তবনামূবে তবতরণ কবরবি। 

আমার সরকার শদবশর ২৬ িাজার ১৯৩টি শবসরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় জাতীয়করণ এবাং এসব তবদ্যালবয়র ১ লাখ ৩ িাজার 

৮৪৫ জন তশক্ষবকর চাকুতর সরকাতর কবরবি।  



 

 তনজস্ব অথ মায়বন িদ্মা শসতু তনম মাণ, গিীর সমুদ্র্বন্দর তনম মাণ, িারমাণতবক তবদ্যযৎ শকন্দ্র, কয়লা তিতত্তক তবদ্যযৎ প্রকল্প, 

শমবরাবরল প্রকল্প, চার শলন রাস্তা, আন্তঃবদশীয় শরল প্রকল্প এবাং এলএনতজ টাতম মনাল তনম মাবণর উবদ্যাগ তনবয়তি। বঙ্গবন্ধু 

স্যাবটলাইট তনবক্ষিণ ও কণ মফুতল নদীর তলবদবশ প্রথম টাবনল তনম মাবণর কাজ চলবি। 

তশক্ষা, স্বািয, কৃতষ, শযাগাবযাগ, তথ্য-প্রযুতি, তশল্প, ব্যবসা-বাতণজযসি আথ ম-সামাতজক উন্নয়বনর প্রততটি শক্ষবত্র 

বাাংলাবদশ এখন তববে ‘শরাল মবিল’। ২০২১ সাবলর আবগই আমরা বাাংলাবদশবক মেম আবয়র এবাং ২০৪১ সাবলর মবে 

উন্নত-সমৃদ্ধ শদবশ িতরণত করব, ইনশাআল্লাি। 

কম মকতমা ও সদস্যবৃন্দ, 

 আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনীর সববচবয় বড় শতি প্রতশক্ষণ। প্রতশক্ষণ প্রদাবনর মােবম একতদবক আিনারা তততর 

করবিন শারীতরকিাবব দক্ষ ও শচৌকস তনরািত্তাকমী, অির তদবক কাতরগতর ও কম মমুখী প্রতশক্ষণ প্রদাবনর মােবম তততর করবিন 

দক্ষ জনশতি। শদবশর অথ মনীততবত এিাবব আিনারা রাখবিন গুরুেপূণ ম অবদান। শদবশর আথ ম-সামাতজক উন্নয়বন কাতরগতর ও 

কম মমুখী প্রতশক্ষবণর তবকল্প শনই। শসই সাবথ জনতনরািত্তা তবধাবনর মিান দাতয়ে িালবনর মােবম আিনারা িবয় উবেবিন 

সরকাবরর এক তনি মরবযাগ্য বাতিনী। 

 এিাড়া শখলাধুলা ও শদশীয় সাংস্কৃতত চচ মার মােবম তরণ সমাজবক সন্ত্রাস ও জতঙ্গবাদ শথবক দূবর রাখবত আিনারা 

গুরম্নেপূণ ম ভূতমকা রাখবিন। বতমমান শপ্রক্ষািবট সন্ত্রাস ও জতঙ্গবাদ দমবন আিনারা আরও সবচতনিাবব প্রতশক্ষণাথী তনব মাচন 

এবাং প্রতশক্ষণ সময়কালীন তাবদর উির সতকম দৃতি রাখববন। আমার তবোস, আিনারা সবাই যতদ সঠিকিাবব দক্ষতার সাবথ এ 

সব তবষবয় নজর শরবখ দাতয়ে িালন কবরন, আমরা সন্ত্রাস ও জতঙ্গবাদ সম্পূণ মিাবব তনমূ মল করবত সক্ষম িববা, ইনশাআল্লাি। 

উিতিত কম মকতমা ও সদস্যবৃন্দ, 

১৯৯৬-২০০১ শময়াবদ আমাবদর সরকার আনসার-তিতিতি বাতিনীর উন্নয়বন ব্যািক কাজ কবরবি। আমরা ব্যাটাতলয়ন 

আনসারবদর চাকুতর িায়ী এবাং উিবজলা আনসার-তিতিতি কম মকতমাবদর ২য় শশ্রণীবত উন্নীত কতর।  

 আনসার-তিতিতি একাবিতমবত িাসিাতাল িািনসি সারাবদবশ শবশতকছূ বহুতল ব্যারাক তনম মাণ করা িয়। আমাবদর 

সরকাবরর আমবলই আনসার-তিতিতি বাতিনীবক জাতীয় িতাকা প্রদান করা িয়। বতমমান শময়াবদও এ বাতিনীর সাতব মক উন্নয়বনর 

ধারাবাতিকতা রক্ষায় আমরা বদ্ধিতরকর।  

 আগামীবত আিনাবদর জন্য একটি পূণ মাঙ্গ জাতীয় কাতরগতর প্রতশক্ষণ শকন্দ্র িািন এবাং শখলাধুলা ও সাাংস্কৃততক 

কম মকান্ড িতরচালনা-প্রতশক্ষবণর জন্য একটি ক্রীড়া ও সাাংস্কৃততক কমবেক্স প্রততষ্ঠার িতরকল্পনাও আমাবদর আবি। 

 আমাবদর সরকার আিনাবদর প্রতত সব মদাই সিানুভূততশীল। আিনাবদর সব ধরবণর প্রবয়াজন সম্পবকম আতম অবতিত 

আতি। িয মায়ক্রবম সকল সমস্যা সমাধান করা িবব।  

কম মকতমা ও সদস্যবৃন্দ, 

 একটি শৃঙ্খলা বাতিনীর সদস্য তিবসবব শৃঙ্খলা ও তনততকতা শমবন চলা আিনাবদর প্রধান দাতয়ে। শৃঙ্খলা িঙ্গ ও 

দাতয়বে অববিলা শকানিাববই শমবন শনওয়া যায় না। আিনারা সঠিকিাবব, শচইন অব কমান্ড শমবন দাতয়ে ও কতমব্য িালবন 

সব মদা সবচি থাকববন।  

 আিনাবদর শবতন-িাতা ও সুবযাগ-সুতবধা ইবতামবে যথাসম্ভব বাড়াবনা িবয়বি। আশা কতর আিনারা শকান ধরবনর 

অতনয়ম করববন না এবাং প্রশয়ও শদববন না। এ তবষবয় আতম আিনাবদর সব মদা সতকম থাকার িরামশ ম তদতচ্ছ। আমাবদর সরকার 

দ্যনীতত দমবন বদ্ধ িতরকর। এ শক্ষবত্র সরকারবক সব মাত্মক সিবযাতগতা করা আিনাবদর িতবত্র দাতয়ে ও কতমব্য। 

তপ্রয় কম মকতমা ও সদস্যবৃন্দ, 

 জনতনরািত্তা তবধাবন আিনাবদর মত সারা শদবশ তবস্তৃত শনটওয়াকম কারও শনই। তাই জনগবণর তনরািত্তার শয 

গুরুদাতয়ে আিনাবদর উির অতি মত আবি তা প্রততিালবন আিনারা সব মদা সবচি থাকববন। জতঙ্গবাদ ও সন্ত্রাস দমবন সঠিক 

তদকতনবদ মশনা প্রদান ও বাস্তবায়বন সরকারবক সিবযাতগতা করববন। 

 অতযন্ত সুন্দর একটি কুচকাওয়াজ, চমৎকার সাাংস্কৃততক অনুষ্ঠান প্রতযক্ষ কবর আতম অতযন্ত আনতন্দত িবয়তি। 

আিনাবদর এ সকল উিিািনা ও আবয়াজবনর জন্য আিনাবদর সকলবক ধন্যবাদ জাতনবয় আমার বিব্য শশষ করতি। 

শখাদা িাবিজ। 

জয় বাাংলা জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাবদশ তচরজীবী শিাক। 

... 


