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কারা সপ্তাহ-২০১৪ পালন উপলক্ষে আপনাক্ষদর সবাইক্ষক আন্তসরক শুক্ষভচ্ছা ও অসভনন্দন জানাসচ্ছ। কারা 

সপ্তাহ অনুষ্ঠাক্ষন আপনাক্ষদর মাক্ষে উপসিত থাকক্ষত শপক্ষর আসম অতযন্ত আনসন্দত।  

অপরাধীক্ষদরক্ষক সনরাপদ আটক্ষকর মাধ্যক্ষম সমাক্ষজ আইন শৃঙ্খলা পসরসিসত অটুট রাখক্ষত আপনারা শে 

গুরুদাসয়ত্ব পালন কক্ষর োক্ষচ্ছন তা প্রেংসার দাবী রাক্ষখ। দীর্ শ ৭ বছর পর এ ‘‘কারা সপ্তাহ’’ পালন করা হক্ষচ্ছ এবং 

আসম আো করসছ ‘‘কারা সপ্তাহ’’ পালক্ষনর মাধ্যক্ষম আপনাক্ষদর কম শস্পৃহা আরও বৃসি পাক্ষব। বন্দীক্ষদর সুশৃঙ্খলভাক্ষব 

সনরাপদ আটক ও মানসবক আচরণ সনসিত করা সহজ হক্ষব।  

বতশমান সরকার কারাগারক্ষক কারাগার সহক্ষসক্ষব নয়, সংক্ষোধনাগার সহক্ষসক্ষব শদখক্ষত চায়, এ লক্ষেযই আমরা 

কাজ কক্ষর োসচ্ছ। এ কারক্ষণই “রাসখব সনরাপদ, শদখাব আক্ষলার পথ” এই শলাগানক্ষক মূলমন্ত্র সহক্ষসক্ষব কারা প্রোসন 

পসরচালনার উক্ষযাগ শনওয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

কারাগাক্ষরর সকল বসন্দ সুসনসদ শষ্ট অপরাক্ষধ সাজা শখক্ষট মুসি লাভ করার পর সমাক্ষজর শনসতবাচক দৃসষ্টভসঙ্গর 

কারক্ষণ এক্ষদর মক্ষধ্য অক্ষনক্ষকই সমাজ বা আত্মীয় পসরজক্ষনর কাক্ষছ শবাো সহক্ষসক্ষব গণ্য হন। এ কারক্ষণ অক্ষনক্ষকই 

পুনরায় অপরাক্ষধ জসিক্ষয় পক্ষিন। মুসিপ্রাপ্তরা  োক্ষত সনক্ষজর পাক্ষয় দাঁিাক্ষনার মাধ্যক্ষম সমাক্ষজর অন্যান্য নাগসরকক্ষদর 

ন্যায় স্বাভাসবক জীবনোপন করক্ষত পাক্ষর, শস লক্ষেয আমরা কাজ কক্ষর োসচ্ছ।  

এছািাও কারাগারগুক্ষলাক্ষত অক্ষনক জঙ্গী, েীষ শ সন্ত্রাসী এবং মাদক ব্যবসায়ী রক্ষয়ক্ষছ। সাধারণ বন্দীরা োক্ষত 

এক্ষদর সংস্পক্ষে শ এক্ষস বি অপরাধী না হয়, শসসদক্ষক আপনাক্ষদরক্ষক সুতীক্ষ্ণ নজর রাখক্ষত হক্ষব। দাসয়ত্ব পালক্ষন 

আপনাক্ষদরক্ষক আরও শচৌকষ এবং সংক্ষবদনেীল হক্ষত হক্ষব। আপনাক্ষদর সৎ এবং সাহসী উক্ষযাগ সন্ত্রাসী কম শকান্ড 

শথক্ষক জাসতক্ষক রো করক্ষব। আসম দৃঢ়ভাক্ষব সবশ্বাস কসর এবং আো কসর শকান প্রক্ষলাভক্ষন আপনারা আপনাক্ষদর 

দাসয়ত্ব শথক্ষক সবচ্যযত হক্ষবন না।  

কারাগাক্ষর আটক বন্দীক্ষদর প্রসত মানসবক আচরক্ষণর মাধ্যক্ষম চসরক্ষের অগ্রহণক্ষোগ্য সদকগুক্ষলা সংক্ষোধন কক্ষর 

স্বাভাসবকভাক্ষব বসবাক্ষসর উপক্ষোগী কক্ষর গক্ষি তুলক্ষবন। মাদকাসিক্ষদর কাউক্ষেসলং এর মাধ্যক্ষম মাদক্ষকর ভয়াবহতা 

সম্পক্ষকশ সক্ষচতনতা সৃসষ্ট করক্ষত হক্ষব। তাক্ষদরক্ষক স্বাভাসবক জীবন োপক্ষন অভযস্ত কক্ষর গক্ষি শতালার জন্য আপনাক্ষদর 
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কাজ করক্ষত হক্ষব। আপনারা নানা ধরক্ষণর কাসরগরী প্রসেেণ পসরচালনার মাধ্যক্ষম কারা মুি বসন্দক্ষদর সমাক্ষজ 

পুনব শাসক্ষন সহায়ক্ষকর ভূসমকা পালন করক্ষছন, এটা প্রেংসনীয়। 

কারা সবভাক্ষগ জনকল্যাণমূলক কাক্ষজ সনক্ষজক্ষদরক্ষক তুক্ষল ধরার েক্ষথষ্ট সুক্ষোগ রক্ষয়ক্ষছ। প্রোসসনক দাসয়ত্ব 

পালক্ষনর পাোপাসে শপোগত জ্ঞান ও উৎকষ শ অজশক্ষনর মাধ্যক্ষম এ প্রসতষ্ঠানক্ষক মে শাদার আসক্ষন অসধসষ্ঠত করার প্রক্ষচষ্টা 

চাসলক্ষয় শেক্ষত হক্ষব। স্ব-স্ব দাসয়ত্ব ও কতশব্য সনষ্ঠার সাক্ষথ পালন করক্ষত হক্ষব। আইক্ষনর উক্ষবশ শকউ নয়। সুতরাং আইন-

শৃঙ্খলা লঙ্ঘনকারীর সবরূক্ষি আইনানুগ ব্যবিা সনক্ষত হক্ষব। অন্যথায়, কারাগাক্ষরর মঙ্গক্ষলর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ 

ব্যথ শতায় পে শবসসত হক্ষব ।   

বতশমান সরকার আপনাক্ষদর কল্যাক্ষণ সম্ভব সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করক্ষব। এর অংে সহক্ষসক্ষবই কারা কম শকতশা-

কম শচারীক্ষদর জন্য ইক্ষতামক্ষধ্যই শবে সকছু সুক্ষোগ সুসবধা বৃসি করা হক্ষয়ক্ষছ। আমরাই সব শস্তক্ষরর কারা কম শকতশা-

কম শচারীক্ষদর ১০০% পাসরবাসরক শরেন সুসবধা সদক্ষয়সছ এবং ঝুঁসকপূণ শ কতশব্য পালক্ষন সনক্ষয়াসজতক্ষদর ৩০% ঝুঁসকভাতা 

সদক্ষয়সছ। এছািা শবেসকছু কারা কম শকতশাক্ষদর পদ মে শাদা ও শবতনক্রম বৃসি করা হক্ষয়ক্ষছ। অন্যান্য বাসহনীর সাক্ষথ কারা 

কম শকতশাক্ষদর পদমে শাদা সমন্বয় করার পসরকল্পনাও আমাক্ষদর রক্ষয়ক্ষছ।  

জঙ্গী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ এবং সমাক্ষজ অপরাধ সৃসষ্টকারীক্ষদর সমাজ শথক্ষক সবসচ্ছন্ন কক্ষর রাখার স্বাক্ষথ শই মূলত 

কারাগাক্ষরর সৃসষ্ট হক্ষয়ক্ষছ। অসভক্ষোগ রক্ষয়ক্ষছ কারাগাক্ষর বক্ষসও নাসক শকান শকান সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজরা অপকম শ চাসলক্ষয় 

োক্ষচ্ছ। োরা তাক্ষদরক্ষক সহক্ষোসগতা কক্ষরন প্রকৃতক্ষে তারা সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজক্ষদর চাইক্ষতও খারাপ। আসম  আপনাক্ষদর 

সতকশ কক্ষর সদক্ষত চাই, আপনাক্ষদর মক্ষধ্য শকউ জঙ্গী, সন্ত্রাসী সকংবা মাদক ব্যবসায়ীক্ষদর সহায়তা প্রদান করক্ষল তার 

সবরুক্ষি কক্ষ ার োসস্তমূলক ব্যবিা গ্রহণ করা হক্ষব। শকান ছাি শদওয়া হক্ষব না।   

সরকার কারাগাক্ষরর উন্নয়ক্ষন সনরন্তর কাজ কক্ষর চক্ষলক্ষছ। কারাগাক্ষরর উন্নয়ক্ষনর পূব শেতশ হক্ষচ্ছ শপোগত দেতা 

অজশন। এ কারক্ষণ প্রসেেণ অপসরহাে শ।  দীর্ শ ৪৪ বছক্ষরও কারাগাক্ষরর শকান প্রসেেণ শকন্দ্র গক্ষি উক্ষ সন। শস সবক্ষবচনায় 

কারা সবভাক্ষগর সব শস্তক্ষরর কম শকতশা-কম শচারীক্ষদর েক্ষথাপযুি প্রসেেণ সনসিতকরক্ষণর জক্ষন্য রাজোহীক্ষত একটি পুণ শাঙ্গ 

কারা প্রসেেণ একাক্ষিসম এবং ঢাকাক্ষত একটি কারা প্রসেেণ ইনসিটিউট িাপন করা হক্ষব। 

এ ছািাও শদে ও জাসতর সনরাপত্তা সনসিত করার জন্য জঙ্গী, েীষ শ সন্ত্রাসী এবং মাদক ব্যবসায়ীরা শেন 

কারাগাক্ষরর শভতক্ষর অসভনব কায়দায় শমাবাইল, মাদক  বা অন্যান্য  সনসষি দ্রব্য সনক্ষয় প্রক্ষবে কক্ষর জঙ্গী পসরকল্পনা 

বা সন্ত্রাসী কাে শক্রম চালাক্ষত না পাক্ষর শস লক্ষেয কারা সনরাপত্তা ব্যবিার আধুসনকায়ন করা হক্ষচ্ছ। এ উক্ষেক্ষে 

সসসসটিসভ মসনটসরংসহ, লাক্ষগজ স্ক্যানার, বসি স্ক্যানার ইতযাসদ সংগ্রক্ষহর পসরকল্পনা গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। অন্যান্য আইন 

শৃঙ্খলা বাসহনীর ন্যায় ভসবষ্যক্ষত কারারেীক্ষদর জন্য ‘‘তাজা রসদ’’ ভাতা প্রবতশক্ষনর সবষয়টি সবক্ষবচনায় রক্ষয়ক্ষছ।  

কারাগাক্ষরর কম শচারীক্ষদরক্ষক সাব শেসণক কতশব্য পালক্ষনর প্রক্ষয়াজক্ষন কারা এলাকায় বাস করা অতযন্ত জরুরী। 

এ সবষক্ষয় আসম অবগত আসছ শে, কারাগাক্ষরর কম শচারীক্ষদর েথােথ বাসিান না থাকায় সবক্ষেষ কক্ষর মসহলা 

কারারসেক্ষদর সনরাপদ বাসিাক্ষনর ব্যবিা না থাকায় অক্ষনক্ষকর অসিস করক্ষত সমস্যা হয়। এ অবিা সনরসক্ষনর লক্ষেয, 

সকল কারাগাক্ষর মসহলা কারারসেসহ অন্যান্য কম শকতশা-কম শচারীক্ষদর আবাসন সমস্যা সনরসনকক্ষল্প প্রকল্প হাক্ষত 

শনওয়া হক্ষয়ক্ষছ।  

আসম জাসন, আপনারা অক্ষনক  ঝুঁসক সনক্ষয় সন্ত্রাসী এবং অপরাধীক্ষদর শৃঙ্খসলত রাক্ষখন। এ দাসয়ত্ব পালক্ষন, 

অক্ষনক সময় সনক্ষজর জীবন সকংবা পসরবাক্ষরর সদস্যক্ষদর জীবক্ষনর ঝুঁসক সনক্ষয় আপনাক্ষদর সাহসসকতা প্রদে শন কক্ষর 

কারা শৃঙ্খলা রো কক্ষরন। এই সাহসসকতা প্রদ শেক্ষন আরও উৎসাসহত করার লক্ষেয অসচক্ষরই আইন শৃঙ্খলা রোকারী 

বাসহনীর ন্যায় কারারসেক্ষদর জক্ষন্যও ‘‘সাহসসকতা  পদক’’ প্রবতশন করা হক্ষব।    

আসম জাসন শে, কারা সবভাক্ষগ জনবক্ষলর স্বল্পতা অতযন্ত প্রকট। ১৯৮৪ সাক্ষলর জনবল সদক্ষয় এখনও 

কারাগারগুক্ষলা পসরচাসলত হক্ষচ্ছ। অথচ সবগত বছরগুক্ষলাক্ষত কারাগাক্ষরর আয়তন ৮ শথক্ষক ১০ গুণ বৃসি শপক্ষয়ক্ষছ। 
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কাক্ষজর চাক্ষপ আপনাক্ষদর সনয়সমত ছুটি পে শন্ত শদওয়া সম্ভব হক্ষচ্ছ না। তাই জনবল বৃসির পসরকল্পনাও আমাক্ষদর 

রক্ষয়ক্ষছ। গত সরকাক্ষরর সময় আমরা ৫৬৭টি নতুন পদ সৃসষ্ট কক্ষরসছ। ১২৫০ জনক্ষক নতুন সনক্ষয়াগ সদক্ষয়সছ। 

সবক্ষেক্ষষ, কারা সপ্তাহ পালক্ষনর মাধ্যক্ষম আপনাক্ষদর দাসয়ত্ব পালক্ষন আসুক সততা  এবং দৃঢ়তা, নব উৎসাক্ষহ 

আপনাক্ষদর শসবা বৃসি পাক - জাসতর সনরাপত্তা দৃঢ় শহাক।  

প্রসেেণ শকন্দ্র না থাকা সক্ষেও কারা সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষে এত সুন্দর মক্ষনাজ্ঞ প্যাক্ষরি উপহার শদওয়ার জন্য 

এবং সুন্দর অনুষ্ঠান আক্ষয়াজক্ষনর জন্য সকল কারারসেসহ কারা সবভাক্ষগর সকল কম শকতশা-কম শচারীক্ষক জানাই 

আন্তসরক ধন্যবাদ ও অসভনন্দন।  

শখাদা হাক্ষিজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাক্ষদে সচরজীবী হউক। 

... 


