
আনসার ও ভিভিভি'র ৩২তম জাতীয় সমাবেশ, উববাধন অনুষ্ঠান  

িাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাভসনা 

আনসার-ভিভিভি একাবিভম, সভিপুর, গাজীপুর, বুধোর, ০৩ িাল্গুন ১৪১৮, ১৫ শিব্রুয়াভর ২০১২  

 

ভেসভমল্লাভহর রাহমাভনর রাভহম  

 

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

কূটনীভতকেগ গ,  

ভতন োভহনীর প্রধানগণ,  

আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর উর্ধ্গতন কম গকতগাবৃন্দ,  

আনসার-ভিভিভি সদস্যবৃন্দ,  

উিভিত সুভধমন্ডলী।  

 

            আসসালামু আলাইকুম।  

 

আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর ৩২তম জাতীয় সমাবেবশ উিভিত সোইবক আমার আন্তভরক শুবিচ্ছা জানাভচ্ছ।  

মহান িাষা আবন্দালবনর এই মাবস আভম গিীর শ্রদ্ধা জানাভচ্ছ রভিক, শভিক, জেোর, েরকত, সালামসহ সকল িাষা 

শহীদবদর প্রভত। ভেবশষিাবে স্মরণ করভি, িাষা শহীদ আব্দুল জেোর-শক ভিভন আনসার োভহনীর একজন সদস্য ভিবলন।  

সে গকাবলর সে গবশ্রষ্ঠ োঙাভল, জাভতর ভিতা েঙ্গেন্ধু শশখ মুভজবুর রহমাবনর আহোবন সাড়া ভদবয় মুভিযুবদ্ধ অংশ ভনবয় 

আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর ৬৭০ জন সদস্য শহীদ হন। আভম আনসার সদস্যসহ মুভিযুবদ্ধর সকল শহীবদর আত্মার 

মাগভিরাত কামনা করভি।  

ভপ্রয় িাই ও শোবনরা,  

আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনী একটি ঐভতহযোহী সংগঠন। এ োভহনীর ৫০ লাবখরও শেভশ সদস্য গ্রামগবে 

শেচ্ছাশ্রবমর ভিভিবত কাজ কবর থাবকন।  

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ভনরািিা প্রদান এেং আত্মকম গসংিানমূলক কম গকান্ড িভরচালনার মাধ্যবম আিনারা শদবশর আথ গ-

সামাভজক উন্নয়বন ব্যািক ভূভমকা িালন করবিন।  

ভেবশষ কবর এ োভহনীর প্রায় অবধ গক মভহলা। প্রভশক্ষণপ্রাপ্ত এসে মভহলা সদস্যগণ ভেভিন্ন আয়-েধ গক কাবজ ভনবজবদর 

সম্পৃি কবর িভরোবরর িাশািাভশ শদবশর কল্যাবণ অেদান রাখবিন।   

ভেভিন্ন সামাভজক আবন্দালবন ভেবশষ কবর শিখাবন জনগবণর ব্যািক অংশগ্রহণ প্রবয়াজন, শসসে শক্ষবে আিনাবদর এই 

সুশৃঙ্খল সংগঠনবক কাবজ লাভগবয় আমরা শিবকান কঠিন কাজ সহবজই সম্পন্ন করবত িাভর।  

ভপ্রয় আনসার ভিভিভি সদস্যবৃন্দ,  

আওয়ামী লীগ সরকার সেসময়ই আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর আধুভনকায়ন ও উন্নয়বন কাজ কবরবি। অন্য শকান 

সরকার আিনাবদর কল্যাবণ এত কাজ কবরভন।  

১৯৯৮ সাবল আভম এই োভহনীবক জাতীয় িতাকা প্রদান কভর। শস সময় ব্যাটাভলয়ন আনসারবদর চাকভর িায়ী করার 

উবযাগও আমরাই ভনবয়ভিলাম।  



ইবতামবধ্য ১১টি ধাবি ১২২১৫ জন ব্যাটাভলয়ন আনসারবক িায়ী করা হবয়বি।  িানীয় সরকার (ভসটি কবি গাবরশন, 

শিৌরসিা ও ইউভনয়ন িভরষদ) আইন ২০০৯ অনুিায়ী আনসার োভহনীবক আইন প্রবয়াগকারী সংিা ভহবসবে েীকৃভত  শদওয়া 

হবয়বি।  

আনসার োভহনীর আধুভনকায়বনর লবক্ষয কম্ব্যাট শিাশাবকর িাশািাভশ অতযাধুভনক অস্ত্র সরেরাহ করা হবয়বি। িায়ী 

ব্যাটাভলয়ন আনসারবদর টাইমবেলসহ তাবদর িবদান্নভতর দীর্ গভদবনর জটিলতা ভনরসবনর প্রবয়াজনীয় ব্যেিা শনওয়া হবয়বি। 

অন্যান্য শৃঙ্খলা োভহনীর ন্যায় আনসার ও ভিভিভি শসোিদক চালু করা হবয়বি।  

অঙ্গীভূত আনসারবদর ন্যযনতম দদভনক িাতা ১১১ টাকা ৫৪ িয়সা শথবক োভড়বয় ১৮০ টাকা এেং প্রভশক্ষণ িাতা ৬০ 

টাকা শথবক বৃভদ্ধ কবর ৯০ টাকা কবরভি।  

ইউভনয়ন দলবনতা ও দলবনেীবদর মাভসক সম্মানী িাতা ৪২৫.৫০ টাকা শথবক োভড়বয় ৬৩০ টাকায় উন্নীত করা হবয়বি। 

ব্যাবটভলয়ন আনসারবদর চাকুভর িায়ীকরবণর সময়সীমা ১২ েির শথবক কভমবয় ৯ েির করা হবয়বি।  

আমাবদর সরকার প্রথমোবরর মত কম গকতগাবদর শরশন প্রদান এেং সকল শশ্রণীর কম গকতগা-কম গচাভর, ব্যাটাভলয়ন আনসার, 

অঙ্গীভূত আনসার ও মভহলা আনসারবদর জন্য িাভরোভরক শরশবনর ব্যেিা কবরবি।  

এই োভহনীর কল্যাবণর জন্য আমরা আনসার ও ভিভিভি ব্যাংক গঠন কবরভি। আনসার ও ভিভিভি উন্নয়ন ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ 

কাি গক্রবমর মাধ্যবম সদস্যবদর আথ গ-সামাভজক উন্নয়বন গুরুত্বপূণ গ অেদান রাখবি।  

আনসার ভিভিভি একাবিভম'র হাসিাতালটিবক ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হবয়বি। এই হাসিাতাবলর িভরবসোর মান বৃভদ্ধর 

জন্য এটিবক শমভিবকল কবলবজ উন্নীত করা হবে। এখাবন একটি নাভস গং ইনভিটিউট প্রভতষ্ঠার ভেষয়টি প্রভক্রয়াধীন আবি।  

আভম শজবন অতযন্ত ুশশী হবয়ভি শি, ভিভজটাল োংলাবদশ গড়ার লবক্ষয গত েির আিনারা ১৯টি শজলায় শেকার যুেক ও 

যুে মভহলাবদর জন্য ভেনামূবল্য কভম্পউটার প্রভশক্ষণ চালু কবরবিন। এ েিরই অেভশষ্ট শজলাগুবলাবত কভম্পউটার প্রভশক্ষণ চালু 

করার প্রবয়াজনীয় ব্যেিা শনওয়ার ভনবদ গশ ভদভচ্ছ। এই একাবিভমবত িভেষ্যবত েঙ্গেন্ধু কাভরগভর কমবেক্স িািবনর িভরকল্পনা 

আমাবদর রবয়বি।  

দক্ষ গাড়ীচালক দতভরর জন্য BRTA-এর সহবিাভগতায় ১৩টি শকবে ড্রাইভিং প্রভশক্ষবণর ব্যেিা করা হবয়বি। এিাড়া, 

ভেভিন্ন কাভরগভর প্রভশক্ষবণর মাধ্যবম দক্ষ জনশভি দতভর করার উবযাগ আমরা ভনবয়ভি। িাবত শদবশর প্রবয়াজন ভমটিবয় ভেবদবশও 

দক্ষ জনশভি রপ্তাভন করা িায়।  

হস্তভশল্প ও কারুিণ্য ভেষবয় প্রভশক্ষবণর জন্য আনসার একাবিভমবত একটি আধুভনক প্রভশক্ষণ শকে চালু হবত িাবচ্ছ। 

িাশািাভশ গাবম গন্টস ভশবল্পর জন্য দক্ষ শ্রভমক দতভরর লবক্ষয BGMEA এর সাবথ একটি সমব াতা স্মারক োক্ষভরত হবয়বি। 

দতভর শিাষাকভশবল্প প্রায় ১০ লাখ দক্ষ শ্রভমবকর প্রবয়াজন। এরিবল, এ খাবত দক্ষ শ্রভমবকর র্াটভত শিমন শমটাবনা সম্ভে হবে 

শতমভন  শেকার সমস্যা দূর করা িাবে।  

ভপ্রয় িাই ও শোবনরা,  

িাে গতয চট্টগ্রাম এেং দভক্ষণ িভিমাঞ্চবল সন্ত্রাস দমবন ব্যাটাভলয়ন আনসার গুরুত্বপূণ গ িালন কবর আসবি। িাে গতয 

শাভন্তচুভির ধারাোভহকতায় ব্যাটাভলয়ন আনসারবক এককিাবে আরও অভধক গুরুত্বপূণ গ দাভয়ত্ব িালন করবত হবে।  

জনভনরািিা ভেধাবন ব্যাটাভলয়ন আনসাবরর সক্ষমতাবক অভধক কাি গকর করার লবক্ষয আমাবদর ভেবশষ িভরকল্পনা 

রবয়বি।  

শি ১২ জন আনসার সদস্য মুভজেনগর সরকারবক গাি গ অে অনার প্রদান কবরভিবলন, আজবক তঁবদর োংলাবদশ আনসার 

িদক প্রদান করা হল।  

তঁবদর কাবজর েীকৃভতেরূি আনসার োভহনীবক প্রভতেির ১৭ই এভপ্রল মুভজে নগর ভদেবস গাি গ অে অনার প্রদান করার 

দাভয়ত্ব প্রদান করা হবয়বি।  

ভপ্রয় আনসার-ভিভিভি সদস্যবৃন্দ,  

একটি নতুন োংলাবদশ গড়ার লক্ষয ভনবয় আমরা ‘রূিকল্প-২০২১' োস্তোয়ন করভি। গত ভতন েিবর আথ গ-সামাভজক 

শক্ষবে ব্যািক উন্নয়ন সাভধত হবয়বি।  



দাভরবদ্রযর হার ৩১ শতাংবশ হ্রাস শিবয়বি। মাথাভিছু আয় ৮২৮ মাভকগন িলাবর শিৌঁবিবি। ভেশ্বব্যািী অথ গননভতক মন্দা 

সবত্বও আমাবদর আমদাভন আয় এেং শরভমবটন্স আয় িাল। খায উৎিাদবন েয়ং-সম্পূণ গতার ভদবক এভগবয় িাভচ্ছ। গত ভতন েিবর 

আমরা প্রায় ৩ হাজার শমগাওয়াট ভেদ্যযৎ জাতীয় ভগ্রবি শিাগ কবরভি। েিবরর শুরুবতই ভশক্ষাথীর হাবত ভেনামূবল্য েই তুবল ভদবত 

শিবরভি। আইবনর শাসন প্রভতষ্ঠার লবক্ষয ভেচার ভেিাবগর োধীনতা ভনভিত কবরভি। মানেতা ভেবরাধী যুদ্ধািরাধীবদর ভেচার 

প্রভক্রয়া এভগবয় চলবি।  

ভপ্রয় আনসার ভিভিভি সদস্যবৃন্দ,  

জনগবণর জানমাবলর শহিাজত করা আমাবদর িভেে দাভয়ত্ব। এ দাভয়ত্ব িালবন সততা, আন্তভরকতা ও সাহবসর সবঙ্গ 

কাজ করবেন। সকবলর সহবিাভগতায় ২০২১ সাবলর মবধ্য আমরা একটি ক্ষুধা, দাভরদ্রয, ভনরক্ষরতামুি, অসাম্প্রদাভয়ক, গণতাভন্ত্রক 

োংলাবদশ গবড় তুলে ইনশাআল্লাহ।  

আিনাবদর েণ গাঢ্য কুচকাওয়াজ শদবখ আভম মুগ্ধ হবয়ভি। এজন্য আিনাবদর সোইবক আন্তভরক ধন্যোদ জানাভচ্ছ।       

শখাদা হাবিজ।  

জয় োংলা, জয় েঙ্গেন্ধু।  

োংলাবদশ ভচরজীেী শহাক।  

... 

 


