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সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

িহকমীবৃন্দ, 

সিন বাসহনী প্রধানগণ, 

কারা কম মকিমা ও কম মচাসরবৃন্দ, 

ও উ সিি সুসধমন্ডলী। 

 আস িালামু আলাইকুম।  

কারািপ্তাহ-২০১৪  ালন উ লরে উ সিি িবাইরক আন্তসরক শুরভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

দীর্ ম ৭-বছর  র কারািপ্তাহ  াসলি হরচ্ছ। আসম আো কসর কারািপ্তাহ  ালরনর মধ্য সদরয় আ নারদর কম মস্পৃহা 

আরও বৃসি  ারব এবং বন্দীরদর সুশৃঙ্খলভারব সনরা দ আটক ও িাঁরদর প্রসি মানসবক ব্যবহার সনসিি হরব।  

অ রাধীরদর সনরা রদ আটক রাখার মাধ্যরম িমারজ আইন-শৃঙ্খলা  সরসিসি অটুট রাখরি করারেীগণ গুরুত্বপূণ ম 

ভূসমকা  ালন করর থারকন। আসদকারল মূলিঃ অ রাধীরদর িাজা প্রদারনর জন্যই কারাগার সৃসি হরয়সছল। সকন্তু িভয দুসনয়ায় 

কারাগাররক িংরোধনাগার ও পুনব মািন শকন্দ্র সহরিরবই সবরবচনা করা হয়।  

‘ া রক ঘৃণা কর,  া ীরক নয়’ এই প্রসি াদ্যরক িামরন শররখ আমরা কারা প্রোিন  সরচালনা করসছ। িাই 

আমারদর িরকার িবিময় কারাগাররর  সররবে উন্নয়রন ব্যা ক কম মসূসচ বাস্তবায়ন কররছ। 

১৯৯৬ িারল রাষ্ট্র  সরচালনার দাসয়ত্ব সনরয় আমরা কারা সবভারগর িদরদপ্তরিহ ৩৬টি কারাগার সনম মাণ প্রকল্প হারি 

সনরয়সছলাম। যার সুফল বিমমারন কারাবন্দীিহ পুররা প্রোিন  ারচ্ছ। বন্দীরদর সবশুি  াসনর ব্যবিািহ স্বািযিম্মি  সররবে 

সনসিি করা হরয়রছ।  

২০০৯ িারল দাসয়ত্ব শনওয়ার  র আমরা ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগারর  জাসির স িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান ও 

জািীয় চার শনিা ‘কারা স্মৃসি জাদুর্র’ িা ন কসর। এটি জািীয় জাদুর্ররর োখা জাদুর্র সহরিরব অন্তর্ভ মক্ত করা হরয়রছ।  

ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগার শকরাণীগরে িানান্তররর  র এ জাদুর্র দু’টি িব মিাধাররণর জরন্য খুরল শদওয়া হরব। যারি 

জনগণ জাসির স িা ও জািীয় চার শনিার কারাবািকালীন স্মৃসি িম্পরকম িম্যক ধারণা শ রি  াররন। 

এছাড়াও আমরা ১০০ বছররর পুরারনা, জরাজীণ ম খুলনা শজলা কারাগাররক অন্যত্র িসররয় সনরয় বৃহৎ আকারর সনম মারণর 

কাজ শুরু কররসছ। সিরলট শকন্দ্রীয় কারাগাররকও আরও বড়  সরিরর অন্যত্র িসররয় শনওয়ার কাজ শুরু হরয়রছ।  

সবসভন্ন প্রকরল্পর আওিায় ইরিামরধ্যই ব্রাহ্মণবাসড়য়া, সিনাইদহ, চাঁদপুর, শমরহরপুর, শগা ালগে, নারটার, নীলফামারী 

এবং শনত্ররকানা শজলায় নতুন কারাগার চালু করা হরয়রছ।  

এছাড়া সদনাজপুর, সুনামগে, সকরোরগে, শফনী, মাদারীপুর ও স ররাজপুর শজলায় নতুন কারাগার সনম মারণর কাজ 

চলরছ। চট্টগ্রাম কারাগাররর আধুসনকায়রনর কাজ শেষ হরয়রছ। ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগাররর ঝুঁসকপূণ ম শ সরসমটার ওয়ারলর িরল 

নতুন শ সরসমটার ওয়াল সনম মাণ করা হরয়রছ।  

কারা প্রোিরনর সপ্রয় কমীবৃন্দ, 

 কারা কম মকিমারদর জন্য ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় অসফিাি ম শমি সনম মাণ করা হরয়রছ। কারারেীরদর জািীয় 

প্যাররড প্রথমবাররর মি অংেগ্রহরণর ব্যবিা আমরাই কররসছ। শবেসকছু কারাগারর মসহলা কারারেীরদর জরন্য আবািরনর 

ব্যবিা করা হরয়রছ। িাঁরদর আবািন  িমস্যা  িমাধারন  আরও একটি  প্রকল্প হারি শনওয়া  হরয়রছ।  



 

 

ঢাকা ও চট্টগ্রাম শকন্দ্রীয় কারাগার এবং কাসেমপুর মসহলা শকন্দ্রীয় কারাগারর সেশুরদর শড-শকয়ার শিন্টার চালু 

কররসছ। দীর্ ম শময়ারদ িাজাপ্রাপ্ত এক হাজার বন্দীরক সবরেষ সবরবচনায় কারাগার শথরক মুসক্ত শদওয়া হরয়রছ যারি িাঁরা 

িমারজ পুনব মাসিি হরয় স্বাভাসবক জীবনযা ন কররি  াররন।  াো াসে আথ ম-িামাসজক কম মকারন্ড অংে সনরি  াররন। 

শ োগি দেিা অজমরনর জন্য প্রসেেণ অ সরহায ম। স্বাধীনিার  র দীর্ ম ৪৩ বছররও কারা কম মকিমা-কম মচাসররদর 

জন্য শকান প্রসেেণ শকন্দ্র গরড় উরঠসন। কারা সবভারগর কম মকিমা-কম মচাসররদর যরথা যুক্ত প্রসেেণ শদওয়ার জন্য রাজোহীরি 

কারা প্রসেেণ একারডসম এবং ঢাকায় একটি কারা স্টাফ করলজ িা ন করার সিিান্ত শনওয়া হরয়রছ।  

এছাড়াও শদে ও জাসির সনরা ত্তা সনসিি কররি জঙ্গী এবং েীষ ম িন্ত্রািীরা যারি কারাগাররর শভির শথরক জঙ্গী 

িৎ রিা বা িন্ত্রািী কায মক্রমম চালারি না  ারর শি লরেয কারা সনরা ত্তা ব্যবিার আধুসনকায়ন করা হরব।  

বিমমারন কারা সবভারগ শবেসকছু উন্নয়ন প্রকল্প চলমান ররয়রছ। এগুরলা দ্রুি বাস্তবায়ন করর কারা সবভাগরক আরও 

যুগর ারযাগী করার জরন্য িরকার আন্তসরকভারব কাজ করর যারচ্ছ।  

কারা প্রোিরনর শ োগি দেিা বৃসির  াো াসে, বন্দীরা িাজারভাগ শেরষ কারাগার শথরক মুসক্ত শ রয় যারি 

িমারজ পুনব মাসিি হরয় স্বাভাসবক জীবনযা ন করার সুরযাগ  ান শিজরন্য সবসভন্ন কম মসূসচ আমরা গ্রহণ কররসছ।  

কারাগারগুরলারি আত্ম-কম মিংিান ও বৃসত্তমূলক প্রসেেরণর ব্যবিা শনওয়া হরয়রছ। শদে-সবরদরের বাজার চাসহদা 

অনুযায়ী প্রসেেরণর  সরির আরও বৃসির উরদ্যাগ শনওয়া হরয়রছ।  

আগামী জুরনর মরধ্য ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগার শকরাণীগরে িানান্তর করা হরব। ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগার শকরাণীগরে 

িানান্তসরি হওয়ার  র এখানকার জসমর প্রায় ৯ একর জায়গায়  াকম িা ন করার  সরকল্পনা আরছ। যারি পুরারনা 

ঢাকাবািীিহ শদরের িকল নাগসরক ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগারর  প্রসিসিি প্রসিসিি ‘‘‘‘জাসির স িা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান ও জািীয় 

চার শনিা কারা স্মৃসি জাদুর্র’’ অবারধ  সরদে মরনর সুরযাগ  ান।  

এছাড়াও কারা সবভারগর কম মকিমা-কম মচাসররদর কল্যারণ প্রায় ২ একর জায়গায়  াসকমং ব্যবিািহ একটি বহুিল 

কনরভনেন শিন্টার িা ন করার  সরকল্পনা আরছ। শযখারন সিরনরেক্স, সুইসমং পুল, সজমন্যাসিয়ামিহ অন্যান্য সবরনাদরনর 

ব্যবিা থাকরব। এখান শথরক অসজমি আয় কারা কম মকিমা-কম মচাসররদর কল্যারণ ব্যয় করা হরব। বাসক অংরে কারা প্রসেেণ 

ইনসস্টটিউট সনম মাণ করা হরব।  

িাহিী ও কল্যাণমূলক কারজ অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃসি সহরিরব শদরের অ রা র বাসহনীর ন্যায় কারা কম মকিমা-

কম মচাসররদর জন্যও  দক প্রদানিহ নানা কল্যাণমুখী কায মক্রমম  য মায়ক্রমরম বাস্তবায়ন করার  সরকল্পনা আমারদর িরকাররর  

ররয়রছ। 

আসম মরন কসর শদরের আইনশৃঙ্খলা সনয়ন্ত্ররণ ‘‘সক্রমসমনাল ডাটারবইজ’’ তিসর করা প্ররয়াজন। এই ডাটারবইরজর 

িারথ জািীয়  সরচয় ত্র এবং  াির াট ম অসধদপ্তররর িরের িমন্বয় করর িহরজ অ রাধী বা ভূ ুঁয়া  সরচয় দানকারীরক িনাক্ত 

করা যারব। এ উরেরে কারাগারর আগি বন্দীরদর একটি ডাটারবইজ তিসর করার প্ররয়াজনীয়  দরে  গ্রহণ করা হরয়রছ।  

কারা সবভারগর প্রসিটি িদস্য বন্দী িংরোধন ও পুনব মািরনর মহৎ শ োয় সনরয়াসজি ররয়রছন। এখারন জনকল্যারণ 

সনরজরদর তুরল ধরার যরথি সুরযাগ ররয়রছ। প্রোিসনক দাসয়ত্ব  ালরনর  াো াসে শ োগি জ্ঞারনর উৎকষ ম অজমরনর মাধ্যরম 

এ প্রসিিানরক ময মাদার আিরন অসধসিি কররি হরব।  

কারাগারর আটক অ রাধীরদর শৃঙ্খলার মরধ্য রাখরি হরব। শকান অ রাধীই শযন কারাগারর এরি বড় অ রাধী হরয় 

শবর না হয়। কারাগারর আগি বন্দীরদর বন্দী সহরিরব না শদরখ িমারজর িদস্য সহরিরব সবরবচনা কররি হরব। িমারজর 

একজন িদস্য কারাগাররর  সররবরের কাররণ অ রাধী হরয় শবর হরল িমাজ আরও কলুসষি হরব। 

আ নারদর সনজ সনজ দাসয়ত্ব ও কিমব্য সনিার িারথ  ালন কররি হরব। আইন ও শৃঙ্খলার বাইরর শকউ নয়। িাই 

আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘনকারীর সবরূরি আইনানুগ ব্যবিা সনরি হরব। অন্যথায়, কারাগাররর মঙ্গরলর জন্য গৃহীি  দরে  ব্যথ মিায় 

 য মবসিি হরব।  

একই িারথ িবাইরক িিকম করর সদরি চাই, আ নারদর মরধ্য শকউ জঙ্গী, িন্ত্রািী এবং মাদক ব্যবিায়ীরদর িহায়িা 

প্রদান কররল িার সবরুরি করঠার োসস্তমূলক ব্যবিা  গ্রহণ করা হরব। 

কারা কম মকিমা-কম মচাসররদর জন্য সবসভন্ন সুরযাগসুসবধা ইরিামরধ্য বৃসি করা হরয়রছ। এ সবভারগর িব মস্তররর কম মকিমা-

কম মচাসর ১০০%  াসরবাসরক শরেন সুসবধা  ারচ্ছন। কারা সবভারগর জন্য ৩০ েিাংে ঝুঁসকভািা শদওয়া হরচ্ছ।  



 

 

শবেসকছু  য মারয়র কারা কম মকিমারদর  দময মাদা ও শবিনক্রমম বৃসি করা হরয়রছ। অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাসহনীর মি 

ভসবষ্যরি কারারেীরদর জরন্যও িাজা রিদ ভািা প্রবিমন করা হরব।  

সুসধবৃন্দ, 

আওয়ামী লীগ যখনই শদে  সরচালনার দাসয়ত্ব শ রয়রছ, শদেরক এসগরয় সনরয়রছ। বাংলারদে আজ আর  রমুখার েী 

শদে নয়। মানুরষর জীবনমারনর উন্নয়ন হরচ্ছ। আমরা খাদ্য উৎ াদরন স্বয়ং-িম্পূণ মিা অজমন কররসছ। মৎস্য উৎ াদরন পৃসথবীর 

চতুথ ম বৃহত্তম শদে বাংলারদে। তিসর শ াষাক রপ্তাসনরি সবরে আমারদর অবিান সিিীয়। 

গি ৫ বছরর আমরা জািীয় বারজরটর  সরমাণ প্রায় আড়াই গুরণর শবসে বৃসি কররসছ। ২০০৯-২০১০ অথ মবছরর 

বারজরটর  সরমাণ সছল ১ লাখ ১ হাজার ৫২১ শকাটি টাকা। চলসি বছর িা ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫০৬ শকাটি টাকায় উন্নীি 

হরয়রছ।  

সবে মন্দা িরেও গি  াঁচ বছরর গরড় ৬ দেসমক ২ েিাংে হারর প্রবৃসি অসজমি হরয়রছ। তবরদসেক মুদ্রার সরজাভ ম 

২০০৬ িারলর ৬ দেসমক ৫ সবসলয়ন ডলার শথরক বিমমারন ২২.৩৯ সবসলয়ন ডলারর উন্নীি হরয়রছ। মাথাস ছু আয় ৬৩০ ডলার 

শথরক বৃসি শ রয় ১২০০ ডলারর উন্নীি হরয়রছ। গি ৫ বছরর িরকাসর-শবিরকাসর সমসলরয় প্রায় ১ শকাটি মানুরষর কম মিংিান 

হরয়রছ। 

সবদুযৎ উৎ াদন িেমিা প্রায় ১২ হাজার শমগাওয়ারট শ ৌুঁরছরছ। ১৪টি বৃহৎ শিতু, ৪ হাজার ৫০৭টি মািাসর ও শছাট 

শিতু,  ১৩ হাজার ৭৫১ কালভাট ম এবং ২১ হাজার সকরলাসমটার নতুন িড়ক সনম মাণ করা হরয়রছ। সনজস্ব িহসবরল আমরা  দ্মা 

শিতুর সনম মাণ কাজ শুরু কররসছ।  

িারারদরের প্রসিটি ইউসনয়ন, উ রজলা, শ ৌরিভা ও শজলায় ৫ হাজার ২৭৫টি সডসজটাল শিন্টার চালু করা হরয়রছ। 

িাধারণ মানুষ এিব শকন্দ্র শথরক ২০০-এর শবসে সবষরয় শিবা  ারচ্ছন। িারারদরে ১২ হাজার ৫৫৭টি কসমউসনটি সিসনক এবং 

৩ হাজার ৮৮১টি ইউসনয়ন স্বািয শকন্দ্র িা ন করা হরয়রছ। 

২০১৪ িারল সেোথীর মরধ্য ৩১ শকাটি ৭৮ লাখ ১২ হাজার ৯৬৬টি  াঠ্যপুস্তক সবনামূরল্য সবিরণ করা হরয়রছ। 

আগামী ১লা জানুয়াসর িারারদরে িারড় ৩২ শকাটিরও শবসে পুস্তক সবিরণ করা হরব।  

কারািপ্তাহ-২০১৪ উ লরে আরয়াসজি মরনাজ্ঞ প্যাররড অনুিারন অংেগ্রহণকারী কারারেী এবং কম মকিমাবৃন্দরক 

জানাই আন্তসরক শুরভচ্ছা। িবাইরক আবারও ধন্যবাদ জাসনরয় আসম কারািপ্তাহ-২০১৪ এর শুভ উরিাধন শর্াষণা করসছ।  

 

শখাদা হারফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, 

বাংলারদে সচরজীবী শহাক। 

... 


