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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ িাতসনা 

আনসার-তিতিতি একাদিতম, সতিপুর, গাজীপুর, রতববার, ৩০ মাঘ ১৪২৩, ১২ শিব্রুয়াতর ২০১৭ 

তবসতমল্লাতির রািমাতনর রাতিম 

সিকমীবৃন্দ, 

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর মিািতরচালক, 

আনসার ও তিতিতি’র কম মকিমা ও সেস্যবৃন্দ এবাং 

উিতিি সুতধমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর ৩৭িম জািীয় সমাদবদশ উিতিি সবাইদক আমার আন্ততরক শুদিচ্ছা 

ও অতিনন্দন জানাতচ্ছ। 

 িাষার মাস শিব্রুয়াতর। িাষা শিীেদের প্রতি তবনম্র শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ। গিীর শ্রদ্ধার সদে স্মরণ করতি িাষা 

আদন্দালদনর অন্যিম পুদরাধা সব মকাদলর সব মদশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তিিা বেবন্ধু শশখ মুতজবুর রিমানদক; যাঁর আত্মিযাদগ 

আমরা একটি শেশ শিদয়তি, শিদয়তি লাল সবুদজর িিাকা।  

 আতম শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ জািীয় চার শনিার প্রতি। শ্রদ্ধার সদে স্মরণ করতি মিান মুতিযুদদ্ধ শিীে আনসার বাতিনীর 

৬৭০ জন বীর সেস্যসি ৩০ লাখ শিীে ও ২ লাখ সম্ভ্রমিারা মা-শবানদক। 

তপ্রয় আনসার ও তিতিতি সেস্যগণ, 

 বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনী মাটি ও মানুদষর বাতিনী। জরুতর প্রদয়াজদন সরকাদরর তবশ্বস্ত সিদযাগী 

তিদসদব এ বাতিনী বার বার শরদখদি িার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সব মবৃিৎ ও সুশৃঙ্খল এ বাতিনী  প্রতিষ্ঠালগ্ন শেদকই শেদশর প্রদয়াজদন 

সব মো শরদখদি গুরুত্বপূণ ম অবোন।  

 জাতির তিিার িাদক সাড়া তেদয় ১৯৭১ সাদল এ বাতিনীর স্বিঃস্ফূিম ও ব্যািক অাংশগ্রিণ ইতিিাদস স্বণ মাক্ষদর শলখা 

রদয়দি। িাঁদের কাদি রতক্ষি ৪০ িাজার তি নট তি রাইদিলই তিল মুতিযুদদ্ধর মূল শতি। প্রতিষ্ঠা বাতষ মকীর এ তেদন আতম 

স্মরণ করতি এই বাতিনীর ১২ জন বীর আনসার সেস্যদক যাঁরা ১৯৭১ সাদলর ১৭ই এতপ্রল শমদিরপুদরর আম্রকানদন গণপ্রজািন্ত্রী 

বাাংলাদেদশর প্রেম সরকারদক শিে গ্রিণকাদল আনুষ্ঠাতনক ‘গাি ম অব অনার’ প্রোন কদরতিদলন।  

 স্বাধীনিার ির শেদকই প্রতিটি শক্ষদে আিনারা সবসময়ই কম মেক্ষিা ও সিলিার িতরচয় তেদয় আসদিন। তবদশষ 

কদর জািীয় সাংকটকাদল এবাং জরুতর মুহূদিম আিনাদের কম মিৎিরিা এ বাতিনীদক সরকাদরর এক তনি মরদযাগ্য অাংশ তিদসদব 

িতরণি কদরদি। তবতিন্ন তনব মাচদন োতয়ত্ব িালন িাড়াও অিাদরশন শরলরক্ষা, মিাসড়দক নাশকিা শরাধ এবাং শমৌলবাে ও 

জতেবাে রুখদি আিনাদের ভূতমকা অনস্বীকায ম।  

 সম্প্রতি অনুতষ্ঠি তসটি কদি মাদরশন তনব মাচন এবাং ইাংদরতজ নববষ ম বরদণর সমদয় তবশৃঙ্খলা ও নাশকিা শেকাদি 

আিনাদের বতলষ্ঠ ও সতিয় ভূতমকা শেশবাসী শেদখদি। শুধু িাই নয় তবতিন্ন ধমীয় ও জািীয় উৎসব িালনকাদল জনতনরািত্তা 

তবধান ও সাম্প্রোতয়কিার তবরুদদ্ধ আিনাদের অবিান সুস্পষ্ট। এ শক্ষদে আতম শ্রদ্ধািদর স্মরণ কতর অকুদিািয় শসসব আনসার 

সেস্যদের যাঁরা োতয়ত্ব িালনকাদল জীবন উৎসগ ম কদরদিন। আতম িাঁদের আত্মার মাগদিরাি কামনা করতি এবাং িাঁদের 

িতরবাদরর প্রতি গিীর সমদবেনা জানাতচ্ছ।  

আনসার-তিতিতি সেস্যগণ, 

 সরকাদরর উন্নয়ন অগ্রযাোর গুরুত্বপূণ ম অাংশীোর বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনী। তবদশষ কদর তশল্প 

কারখানা, সমুদ্রবন্দর ও তবমানবন্দদরর তনরািত্তায় প্রায় অধ ম লক্ষাতধক আনসার সেদস্যর সব মো সিকম উিতিতি শেদশর 

অে মনীতির চাকাদক শরদখদি তনরািে ও গতিশীল।  

 তবমানবন্দদরর তনরািত্তায় গঠিি এিদসক (এতিদয়শন তসতকউতরটি)- এ আনসার বাতিনী গুরুত্বপূণ ম ভূতমকা রাখদি। 

অতি সম্প্রতি এ বাতিনীদি তবদশষ ইউতনট গেন করা িদয়দি, যা িতলআটি মজান মম মাতন্তক ঘটনা িরবিীকাদল কূটননতিক 



 

শজাদনর তনরািত্তায় গুরুত্বপূণ ম ভূতমকা রাখদি এবাং কূটননতিক মিদল শবশ প্রশাংতসি িদয়দি। এিাড়াও তবতশষ্ট ব্যতিবদগ মর 

প্রদটকশদনর জন্য দুইটি আনসার গাি ম ব্যাটাতলয়ন গেদনর কাজ প্রতিয়াধীন রদয়দি। আনসার ও তিতিতি’র উন্নয়দন আমাদের 

সরকাদরর এ ধারা অব্যািি োকদব। 

তপ্রয় কম মকিমা-কম মচাতর ও সেস্যবৃন্দ, 

১৯৯৮ সাদল আমাদের সরকারই আিনাদের সদব মাচ্চ সম্মান জািীয় িিাকা প্রোন কদর। আিনাদের েীঘ মতেদনর 

প্রিযাশার ধারাবাতিকিায় ব্যাটাতলয়ন আনসারদের চাকতর ৯ শেদক ৬ বিদরর পূণ মিা সাদিদক্ষ িায়ীকরদণর তবষয়টি সম্পন্ন 

িদয়দি।  

এিাড়া আিনাদের সুদযাগ-সুতবধা ও কল্যাণ প্রতিবিরই তবতিন্নিাদব বৃতদ্ধ করা িদচ্ছ। গি বির ১৫টি মদিল আনসার 

ব্যাটাতলয়ন সের েপ্তর তনম মাদণর শঘাষণা শেওয়া িদয়তিল। ইদিামদে ৫টির কাজ সম্পন্ন িদয়দি। প্রতি বির আিনাদের 

দৃষ্টান্তমূলক কিমব্যিরায়ণিা ও সািতসকিার স্বীকৃতি স্বরূি শয িেক প্রোন করা িদচ্ছ িা আমাদের সরকারই প্রবিমন কদরদি।  

এিাড়া সম্প্রতি অিায়ী ব্যাটাতলয়ন আনসার, অেীভূি আনসার, তিল আনসার এবাং তিতিতি েলদনিা-েলদনেীদের 

িািাতে উদল্লখদযাগ্য িাদর বাড়াদনা িদয়দি। তৃণমূল িয মাদয় তিতিতি েলদনিা-েলদনেীদের িেসাংখ্যা ৮ িাজার ৫ শ’ জন 

শেদক ১৫ িাজার ২ শ’ ৪৮ জদন উন্নীি করা িদয়দি। শির এলাকায় সাাংগেতনক কায মিম শজারোর করার লদক্ষয ওয়াি ম 

েলদনিা ও েলদনেীর িে বাড়াদনা িদয়দি।  

উিতিি সেস্যগণ, 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর সািতসকিা ও কম মেক্ষিা বিমমাদন সব মজন স্বীকৃি। িাব মিয এলাকায় 

এ বাতিনীর ১৫টি ব্যাটাতলয়ন বাাংলাদেশ শসনাবাতিনীর সদে অিাদরশনাল ও শাতন্ত-শৃঙ্খলা রক্ষায় সতিয়িাদব অাংশগ্রিণ 

করদি। তবদশষ কদর উিমিাদেদশর প্রেম পূণ মাে দু’টি মতিলা ব্যাটাতলয়ন- এর সেস্যগণ শেদশর সীমাদন্ত নাশকিা শরাধ এবাং 

অনবধ শচারাচালান েমদন জািীয় শগাদয়ন্দা সাংিা ও র যাদব োতয়ত্ব িালন করদি যা সতিযই প্রশাংসনীয়। শেদশর েতক্ষণ-

িতিমাঞ্চদল সন্ত্রাস েমদন রদয়দি এ বাতিনীর সতিয় ভূতমকা। 

সারাদেদশ ২৪টি ব্যাটাতলয়দনর শমািাদয়নকৃি সেস্য পুতলশ, র যাব, তবতজতব এবাং তিতজএিআই এর সদে জািীয় 

সাংসে িবন, তনব মাচন কতমশন ও সতচবালদয়র মি গুরুত্বপূণ ম িািনাসমূদি তনরািত্তার োতয়ত্ব িালন করদি। এিাড়া এসব 

ব্যাটাতলয়ন তবতিন্ন শজলা প্রশাসদকর তনয়ন্ত্রদণ শমাবাইল শকাট ম িতরচালনায়ও সিদযাতগিা করদি।  

তপ্রয় সেস্যগণ, 

কম মমুখী ও কাতরগতর প্রতশক্ষদণর মােদম যুবসম্পেদক কম মেক্ষ কদর গদড় শিালা এ বাতিনীর একটি গুরুত্বপূণ ম কাজ। এ 

বাতিনীর সেস্যগণ বিমমাদন যুদগর চাতিোর সদে িাল তমতলদয় মানসম্মি প্রতশক্ষণ গ্রিণ করদি এবাং কম মসাংিাদনর মােদম 

শেদশর শবকার সমস্যা সমাধাদন গুরুত্বপূণ ম অবোন রাখদি। আতম এটা শজদন অিযন্ত আনতন্দি শয, সাম্প্রতিক সমদয় এ বাতিনীর 

কম মকিমাগণ বাাংলাদেশ শসনাবাতিনীর তবতিন্ন প্রতশক্ষণ প্রতিষ্ঠানসি শেদশ-তবদেদশ উচ্চির প্রতশক্ষণ কায মিদম অাংশগ্রিণ 

করদিন।  

আয় বৃতদ্ধমূলক কায মিদমর মােদম স্বতনি মরিা অজমদনর শক্ষদে এ বাতিনী সারাদেদশ এক তবশাল িতরবিমন সূচনা 

কদরদি। এ কায মিম বাস্তবায়দনর জন্যই প্রতিষ্ঠা করা িদয়দি আনসার ও তিতিতি উন্নয়ন ব্যাাংক। ব্যাাংকটি সেস্যদের আতে মক 

অবিার উন্নয়নসি নারীর ক্ষমিায়দন উদল্লখদযাগ্য অবোন রাখদি। প্রতশক্ষণ, েক্ষিা উন্নয়ন ও ঋণ গ্রিণ এর অপূব ম সতম্মলদনর 

মােদম োতরদ্রয দূরীকরদণ এ ব্যাাংক কাজ করদি।  

সুতধমন্ডলী,  

জাতির তিিা আমাদের তশতখদয়দিন কী কদর মাো উচুঁ কদর োঁড়াদি িয়। বাাংলাদেশ এতগদয় যাদচ্ছ, এতগদয় যাদব। 

তবদশ্ব এখন বাাংলাদেশ উন্নয়দনর ‘শরাল মদিল’। আমরা তনম্ন মেতবদত্তর শেদশ উন্নীি িদয়তি। ৫ শকাটি মানুষ তনম্নতবত্ত শেদক 

মেতবদত্ত উদে এদসদি। আমাদের প্রবৃতদ্ধ এখন ৭.১ িাদগ উন্নীি িদয়দি। তরজাি ম ৩২ তবতলয়ন মাতকমন িলার িাতড়দয় শগদি। 

মাোতিছু আয় ১ িাজার ৪৬৬ িলার। তবদুযৎ উৎিােন ক্ষমিা ১৫ িাজার ৩০০ শমগাওয়াদট উন্নীি িদয়দি। 

আমরা িার্স্ম      প্রকল্প গ্রিণ কদরতি। গিীর সমুদ্রবন্দর, িারমাণতবক তবদুযৎ শকন্দ্র, কয়লাতিতত্তক তবদুযৎ প্রকল্প, 

শমদরাদরল, আন্তঃদেশীয় শরল প্রকল্প এবাং এলএনতজ টাতম মনাল তনম মাদণর উদযাগ শনওয়া িদয়দি। বেবন্ধু স্যাদটলাইট ও 



 

কণ মফুতল নেীর িলদেদশ শেদশর প্রেম টাদনল তনম মাদণর কাজ এতগদয় চদলদি। তনজস্ব অে মায়দন িদ্মাদসতু তনম মাণ করা িদচ্ছ। 

আতম তবশ্বাস কতর, এ সকল প্রকল্প বাস্তবাতয়ি িদল আমাদের অে মনীতি আরও শতিশালী িদব। 

আনসার-তিতিতির তপ্রয় সেস্যবৃন্দ, 

জনগদণর তনরািত্তা তবধাদনর জন্য আিনারা সিিা, শৃঙ্খলা, আন্ততরকিা ও সািদসর সদে কাজ করদবন। সকদলর 

সতম্মতলি প্রদচষ্টায় ২০২১ সাদলর মদে আমরা বাাংলাদেশদক মেম আদয়র এবাং ২০৪১ সাদলর মদে উন্নি-সমৃদ্ধ শেদশ 

িতরণি কদর জাতির তিিার স্বদের ‘শসানার বাাংলা’ গদড় তুলব, ইনশাআল্লাি। আতম আবারও আিনাদের সকলদক এ 

মদনামুগ্ধকর কুচকাওয়াজ প্রেশ মদনর জন্য আন্ততরক ধন্যবাে জানাতচ্ছ।  

শখাো িাদিজ। 

জয় বাাংলা জয় বেবন্ধু 

বাাংলাদেশ তচরজীবী শিাক। 

... 


