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পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭ উপিক্ষে আক্ষয়ালজত এই সভায় উপলিত সবাইক্ষক আর্ার শুক্ষভচ্ছা ও অলভনন্দন  জানালচ্ছ।  

পুলিক্ষশর কার্ বক্রর্ পর্ বাক্ষিাচনা, মূল্যায়ণ এবং আগার্ী লেক্ষনর কর্ বপলরকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ক্ষনর শকৌশি 

লনধ বারণ-পুলিশ সপ্তাক্ষহর অন্যতর্ িেয। পুলিশ সপ্তাক্ষহর এই আক্ষয়াজক্ষন সরকার ও প্রশাসক্ষনর লবলভন্ন স্তক্ষর পুলিক্ষশর সম্পকব 

আরও সুদৃঢ় হক্ষব।  

শুরুক্ষতই আলর্ গভীর শ্রদ্ধার সক্ষঙ্গ স্মরণ করলি, সব বকাক্ষির সব বক্ষশ্রষ্ঠ বাঙালি, জালতর লপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলজবুর 

রহর্ানক্ষক। শ্রদ্ধার সক্ষঙ্গ স্মরণ করলি, জাতীয় চার শনতা, মুলিযুদ্ক্ষদ্ধ ৩০ িাখ শহীে ও সম্ভ্রর্ হারাক্ষনা ২ িাখ র্া-শবানক্ষের।  

জালতর লপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলজবুর রহর্াক্ষনর আহ্বাক্ষন পাক-হানাোরক্ষের লবরুক্ষদ্ধ সব বপ্রথর্ সশস্ত্র প্রলতক্ষরাধ গক্ষে 

তুক্ষিন রাজারবাগ পুলিশ িাইনস্ এর পুলিশ সেস্যগণ। মুলিযুদ্ক্ষদ্ধর সূচনাকারী বীর পুলিশ সেস্যক্ষের আলর্ শ্রদ্ধার সাক্ষথ স্মরণ 

করলি।  

উপলিত পুলিশ কর্ বকতবাবৃন্দ, 

২০১৩ সাক্ষির শেব্রুয়ালর র্াস শথক্ষক গণতন্ত্র  ও মুলিযুদ্ক্ষদ্ধর  শচতনা লবক্ষরাধী জার্ায়াত-লশলবর ও তাক্ষের শোসররা 

বাংিাক্ষেশক্ষক একটি ব্যথ ব রাক্ষে পলরণত করার ষের্ক্ষন্ত্র শর্ক্ষত ওক্ষে। শেশক্ষক অলিলতশীি পলরলিলতর লেক্ষক শেক্ষি লেক্ষত তারা 

শেশব্যাপী হরতাি ও অবক্ষরাক্ষধর নাক্ষর্ র্ধ্ংসাত্মক ও নাশকতামূিক কার্ বকিাপ চািায়। তারা বাংিাক্ষেশক্ষক একটি 

সাম্প্রোলয়ক ও জলঙ্গ রাক্ষে পলরণত করার ষের্ন্ত্র চািাক্ষত থাক্ষক।  

বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর সেস্যগণ েেতা ও সাহলসকতার সাক্ষথ তাক্ষের সলহংসতা, নাশকতা, জ্বািাও-শপাোও 

শর্াকালবিা কক্ষর। রােীয় সম্পে র্ধ্ংক্ষসর এ অপক্ষচষ্টাক্ষক পুলিশ বালহনী নস্যাৎ কক্ষর শেয়। পুলিশ বালহনী আইন-শৃঙ্খিা 

পলরলিলত লনয়ন্ত্রক্ষণ শরক্ষখ জনজীবক্ষন স্বলস্ত ও আিা লেলরক্ষয় আনক্ষত সের্ হয়।  

সাম্প্রলতক বিরগুক্ষিাক্ষত পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খিা বালহনী জনগক্ষণর জীবন ও সম্পক্ষের লনরাপত্তা লেক্ষত এবং 

শালি বজায় রাখক্ষত সক্ষব বাচ্চ তযাগ স্বীকাক্ষরও কুলিত হনলন। এর্ন আত্মতযাগ ও লনষ্ঠায় সরকাক্ষরর  পক্ষে আলর্ আপনাক্ষের কাক্ষি 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলি। 

উপলিত সুলধবৃন্দ, 

আর্রা শেশক্ষক উন্নয়ন ও সমৃলদ্ধর লেক্ষক এলগক্ষয় লনক্ষয় র্ালচ্ছ। লকন্তু শেলশ-লবক্ষেশী একটি চক্র আর্াক্ষের এ অগ্রর্াত্রাক্ষক 

বানচাক্ষির ষের্ক্ষন্ত্র লিপ্ত। গণতালন্ত্রক পক্ষথ র্ানুক্ষষর র্ন জয় করক্ষত ব্যথ ব হক্ষয় তারা সন্ত্রাক্ষসর পথ শবক্ষি লনক্ষয়ক্ষি।  

জলঙ্গবাে ের্ক্ষন শেক্ষশর পুলিশ বালহনী অতযি েেতা, সাহলসকতা, শপশাোলরত্ব ও োলয়ত্বশীিতার প্রর্াণ লেক্ষয়ক্ষি। 

সম্প্রলত আশুলিয়ার আশক্ষকানায় ও লর্রপুক্ষরর কল্যাণপুক্ষর পুলিশ জলঙ্গক্ষের লবরুক্ষদ্ধ সেি অপাক্ষরশন চালিক্ষয়ক্ষি।  

অগণতালন্ত্রক শলি বাংিাক্ষেক্ষশর উপর ‘আইএস’ শর্ােক িালগক্ষয় এক্ষেক্ষশ লবশৃঙ্খিা ততলর করক্ষত অপক্ষচষ্টা চািাক্ষচ্ছ। 

শকার্ির্লত যুদ্বক-যুদ্বা ও লকক্ষশারক্ষের ধক্ষর্ বর নাক্ষর্ লবভ্রাি কক্ষর জলঙ্গবাক্ষের লেক্ষক শেক্ষি লেক্ষচ্ছ। এ ব্যাপাক্ষর আর্াক্ষের আরও 

সতকব থাকক্ষত হক্ষব। 



 

আইন শৃঙ্খিা বালহনীর সাঁোলশ অলভর্াক্ষন জলঙ্গরা এক্ষকর পর এক ধরা পেক্ষি, সাক্ষথ র্ান্টারর্াইন্ড মূি শহাতাক্ষের 

ধরক্ষত অলভর্ান অব্যাহত রক্ষয়ক্ষি। এক্ষেক্ষশ জলঙ্গবাক্ষের শকান োঁই হক্ষব না। এক্ষেক্ষশর র্াটিক্ষক সন্ত্রাসীক্ষের ব্যবহার করক্ষত শেওয়া 

হক্ষব না।   

হলি আটি বজান এবং শশািালকয়ায় জলঙ্গ হার্িা শর্াকালবিায় ০৪ জন পুলিশ সেস্য জীবন লেক্ষয়ক্ষিন। লনভীক এই ০৪ 

পুলিশ সেক্ষস্যর আত্মতযাক্ষগর লবলনর্ক্ষয় অসংখ্য প্রাণ রো শপক্ষয়ক্ষি।  

জলঙ্গবাক্ষের মূক্ষিাৎপাটক্ষন ২০১৬ সাক্ষি বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর লবলভন্ন পেক্ষেক্ষপ শেশক্ষক বে ধরক্ষণর নাশকতা ও 

অলিলতশীিতার হাত শথক্ষক রো কক্ষরক্ষি। জলঙ্গবাে ও শর্ৌিবাে ের্ক্ষন আর্াক্ষের সরকাক্ষরর অবিান অতযি কক্ষোর ও সুস্পষ্ট। 

জলঙ্গবাক্ষের লবরুক্ষদ্ধ আর্রা লজক্ষরা টিাক্ষরন্স নীলত গ্রহণ কক্ষরলি।  

েশর্ জাতীয় সংসে লনব বাচনসহ লবলভন্ন লসটি কক্ষপ বাক্ষরশন লনব বাচন, চতুথ ব উপক্ষজিা পলরষে লনব বাচন ও ইউলনয়ন 

পলরষে লনব বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শালিপূণ বভাক্ষব সম্পন্ন করার িক্ষেয পুলিশ সেস্যগণ অতযি েেতা ও লনরক্ষপেতার সাক্ষথ োলয়ত্ব 

পািন কক্ষরক্ষি।  

গণতক্ষন্ত্রর অগ্রর্াত্রা অব্যাহত থাকায় বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর প্রলতটি সেস্য জীবক্ষনর ঝুঁলক লনক্ষয় সাহলসকতা, আিলরকতা 

ও শপশাোলরক্ষত্বর সাক্ষথ কাজ কক্ষর জনর্ক্ষন আিা ও লনরাপত্তাক্ষবাধ সৃলষ্ট করক্ষত সের্ হক্ষয়ক্ষি।  

বাংিাক্ষেশ পুলিশ আজ জনগক্ষণর লবশ্বস্ত ঠিকানা। শেক্ষশর অভযিক্ষর আইন-শৃঙ্খিা পলরলিলত লনয়ন্ত্রণ লকংবা জলঙ্গ 

সন্ত্রাস শর্াকালবিা অথবা আিজবালতক অঙ্গক্ষন শালি রো লর্শন- সব বত্র পুলিশ সেস্যরা সুনাক্ষর্র সক্ষঙ্গ কাজ করক্ষি।  

উপলিত পুলিক্ষশর ঊর্ধ্বতন কর্ বকতবাবৃন্দ, 

বাংিাক্ষেশ আজ উন্নয়ক্ষনর র্হাসেক্ষক যুদ্ি হক্ষয়ক্ষি। উন্নয়ক্ষনর সকি সূচক্ষক তবলশ্বক পলরর্ন্ডক্ষি আজ আর্াক্ষের র্াথা উঁচু 

কক্ষর োঁোক্ষনার শি লভত ততরী হক্ষয়ক্ষি। কৃলষ, লশো, স্বািয, লবদ্যযৎ ও জ্বািানী, তবক্ষেলশক নীলত ও সম্পকব, গ্রার্ীণ ও নগর 

অবকাোক্ষর্া, ব্যবসা-বালণজয, সার্ালজক লনরাপত্তা-প্রলতটি শসক্টক্ষরই আজ কালিত িেয অজবন স্ভবব হক্ষয়ক্ষি।  

সার্ালজক  লিলতশীিতা  প্রলতষ্ঠায় পুলিক্ষশর ভূলর্কা অনস্বীকার্ ব। শেক্ষশর অভযিরীণ লনরাপত্তা লবধান, সার্ালজক শালি-

শৃঙ্খিা বজায় শরক্ষখ অপরাধ ের্ন, লনয়ন্ত্রণ ও প্রলতক্ষরাধ এবং লনরাপত্তার সুদৃঢ় লভলত্ত লনর্ বাণই হক্ষচ্ছ লবলনক্ষয়াগ ও উন্নয়ক্ষনর প্রথর্ 

শসাপান।  

আর্ার সরকার গণতন্ত্র ও র্ানবালধকার রোয় অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর প্রলতটি সেক্ষস্যর প্রলত আর্ার 

আহবান আইক্ষনর শাসন প্রলতষ্ঠা, র্ানবালধকার সংরেণ, সংলবধান ও গণতন্ত্র সুরোর কার্ বক্রক্ষর্ ইস্পাত কঠিন র্ক্ষনাবি লনক্ষয় 

োলয়ত্ব পািন করক্ষত হক্ষব। এক্ষেক্ষত্র পুলিশ সেস্যরা তাক্ষের জন্য লবক্ষশষ েশ বন লহসাক্ষব পলরলচত ‘দ্যক্ষষ্টর ের্ন, লশক্ষষ্টর পািন’ 

রীলত শর্ক্ষন কাজ করক্ষব।  

বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর সার্র্থ্ব ও শপশাোলরক্ষত্বর উপর আর্ার পূণ ব আিা রক্ষয়ক্ষি। আলর্ আশা কলর, আইন-শৃঙ্খিা রোয় 

র্ানবালধকারক্ষক সক্ষব বাচ্চ গুরুত্ব লেক্ষয় শেশক্ষপ্রক্ষর্ উজ্জীলবত প্রলতটি পুলিশ সেস্য তাঁক্ষের উপর অলপ বত োলয়ত্ব পািন করক্ষব। 

লবক্ষশষভাক্ষব বৃদ্ধ, নারী-লশশু ও সংখ্যািঘু জনক্ষগাষ্ঠীর প্রলত পুলিশক্ষক আরও সংক্ষবেনশীি হক্ষত হক্ষব। 

উপলিত পুলিশ কর্ বকতবাবৃন্দ, 

আর্রা ২০০৯ সাক্ষি সরকার গেক্ষনর পর বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর সাংগেলনক কাোক্ষর্াক্ষত ৭৩৯টি কযাডার পেসহ ৩২ 

হাজার ০৩১টি পে সৃলষ্ট কক্ষরলি। এই পে বাোক্ষনার পক্ষরও শেক্ষশর জনসংখ্যা অনুপাক্ষত পুলিক্ষশর জনবি অপ্রতুি। তাই আর্রা 

বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশ আরও ৫০ হাজার নতুন পে সৃলষ্টর লসদ্ধাি লনক্ষয়লি। ইক্ষতার্ক্ষে প্রায় ৪১ হাজার পে সৃজন করা হক্ষয়ক্ষি।  

বলধ বত জনবক্ষির সাক্ষথ প্রক্ষয়াজনীয় র্ানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জার্ালে সরবরাক্ষহর লবষয়টিও আর্ার লবক্ষবচনায় রক্ষয়ক্ষি। 

এক্ষত জনগণক্ষক পুলিলশ শসবা প্রোক্ষন পুলিক্ষশর সের্তা বৃলদ্ধ পাক্ষব। আলর্ সংলিষ্ট সকিক্ষক এ কার্ বক্রর্ দ্রুত সস্পােক্ষনর 

লনক্ষে বশনা প্রোন করলি। 

জালতর লপতার সরকার ১৯৭৪ সাক্ষি পুলিক্ষশ নারীক্ষের লনক্ষয়াগ শেন। বতবর্ান সরকার পুলিক্ষশ নারী পুলিশ লনক্ষয়াগ 

বালেক্ষয়ক্ষি। জালতসংঘ শালিরো লর্শক্ষনও বাংিাক্ষেশী নারী পুলিশ সেস্যরা েেতার সাক্ষথ কাজ করক্ষি। 

আপনাক্ষের অলজবত অলভজ্ঞতা তবলশ্বকর্াক্ষন উন্নীত করক্ষত আিজবালতক পুলিলশ সংিা সমূক্ষহর সাক্ষথ শর্ৌথ প্রলশেণ, 

প্রযুদ্লি আহরণ ও তর্থ্ লবলনর্ক্ষয়র উপরও গুরুত্ব লেক্ষত হক্ষব। পুলিক্ষশর জনবি বৃলদ্ধ, লবক্ষশষালয়ত ইউলনট গেন, প্রক্ষয়াজনীয় 

র্ানবাহন ও অন্যান্য অবকাোক্ষর্াগত উন্নয়ক্ষন আর্রা শর্ ধারা সূচনা কক্ষরলি তা পূণ বর্াত্রায় অব্যাহত থাকক্ষব। 



 

পুলিক্ষশর কর্ বক্ষেত্র ও কর্ বব্যালপ্ত প্রলতলনয়ত বৃলদ্ধ পাক্ষচ্ছ। আথ ব-সার্ালজক উন্নয়ক্ষনও পুলিক্ষশর অংশগ্রহণ বৃলদ্ধ শপক্ষয়ক্ষি। 

আজক্ষকর লেক্ষন জনবান্ধব পুলিশ তাই জনপ্রতযাশায় রূপািলরত হক্ষয়ক্ষি। ওপলনক্ষবলশক আর্ক্ষির োন-ধারণার বাইক্ষর এক্ষস 

গণতালন্ত্রক মূল্যক্ষবাক্ষধ উদ্বুদ্ধ হক্ষয় আপনাক্ষের শর্ধা র্নন, সততা ও লনষ্ঠা লেক্ষয় জনসম্পৃিা বৃলদ্ধ করক্ষত হক্ষব। জনগক্ষণর শসবক 

রূক্ষপ লনক্ষজক্ষের অবিানক্ষক দৃঢ় ও সংহত করক্ষত সকি ধরক্ষণর ব্যবিা গ্রহণ করক্ষত হক্ষব।  

একজন কর্ বকতবা র্লে লনক্ষজর লবক্ষবক্ষকর কাক্ষি স্বচ্ছ ও োয়বদ্ধ থাক্ষকন, তক্ষব শকান ভয়-ভীলত বা প্রক্ষিাভনই তাঁক্ষক 

ন্যায়ক্ষবাধ ও কতবব্যক্ষবাধ শথক্ষক লবচুযত করক্ষত পাক্ষর না। প্রলতটি পুলিশ সেস্যক্ষক অসহায় ও লবপন্ন র্ানুক্ষষর প্রলত শসবার হাত 

প্রসালরত করক্ষত হক্ষব। স্বচ্ছ ও জবাবলেলহমূিক প্রলতষ্ঠান লহক্ষসক্ষব প্রলতশ্রুলতবদ্ধ শথক্ষক জনগক্ষণর সাক্ষথ লনলবে শসতুবন্ধন রচনা 

করক্ষত হক্ষব।  

 পুলিক্ষশ লবদ্যর্ান সর্স্যা লনরসক্ষন সরকার স্ভবাব্য সকি ব্যবিা গ্রহণ করক্ষব। আলর্ আশা কলর, আপনাক্ষের উত্থালপত 

সর্স্যার সর্াধান শর্ৌলিক সর্ক্ষয়র র্ক্ষেই সম্পন্ন হক্ষব। আগার্ী লেনগুক্ষিাক্ষতও পুলিশ বালহনী মুলিযুদ্ক্ষদ্ধর শচতনায় শেশক্ষপ্রর্ ও 

জনক্ষসবার র্হান ব্রতক্ষক সার্ক্ষন শরক্ষখ জাতীয় ও আিজবালতক পলরর্ন্ডক্ষি শেক্ষশর ভাবমূলতব উজ্জ্বি করক্ষব-এটাই জালতর 

প্রতযাশা। 

রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ক্ষনর র্ােক্ষর্ ২০২১ সাক্ষি বাংিাক্ষেশ র্ের্ আক্ষয়র এবং ২০৪১ সাক্ষির র্ক্ষে 

উন্নত শেক্ষশর তালিকায় অবিান করক্ষব। গণতালন্ত্রক অগ্রর্াত্রা অব্যাহত শরক্ষখই আর্রা জালতর লপতার ‘স্বক্ষের  শসানার বাংিা’ গক্ষে 

তুিক্ষত পারক্ষবা, ইনশাআল্লাহ। 

আলর্ বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর সব বাঙ্গীন সােল্য ও অব্যাহত অগ্রর্াত্রা কার্না করলি। 

শখাো হাক্ষেজ। 

জয় বাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংিাক্ষেশ লচরজীবী শহাক। 

... 


