
ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্ বকতবাদের উদেদে  

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর ভাষণ  

ঢাকা, রলিিার, ১৫ সেদেম্বর ২০১৩, ৩১ ভাদ্র ১৪২০  

 

লিেলর্ল্লালির রাির্ালনর রালির্  

স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রলতর্ন্ত্রী,  

স্বরাষ্ট্র েলিি ও আইলিলি,  

উিলিত পুলিদশর উর্ধ্বতন কর্ বকতবাবৃন্দ,  

আেোিামু আিাইকুর্।  

ঊধ বতন পুলিশ কর্ বকতবাদের আিদকর এ েভায় েকিদক িানাই আন্তলরক শুদভচ্ছা।  

লকছুক্ষণ আদে ন্যাশনাি ক্রাইর্ কদরাি এন্ড র্লনটলরিং ভিদনর উদবাধন করা িি। আর্াদের আলথ বক েীর্ািদ্ধতার র্দেও 

সুষর্ উন্নয়দনর সে িলরকল্পনা আর্াদের রদয়দে এনকর্ ভিন লনর্ বান তারই উোিরণ। এ ভিদনর লনর্ বাণ এিিং এর উদবাধন কাে বক্রর্ 

সুষ্ঠুভাদি েম্পন্ন করার িন্য আলর্ েিংলিষ্ট েকিদক ধন্যিাে িানালচ্ছ। সে েকি প্রকদল্পর কাি এখনও অব্যািত আদে তা 

েথাের্দয় সশষ করার িন্য লনদে বশ লেলচ্ছ।  

লপ্রয় পুলিশ কর্ বকতবাবৃন্দ,  

লিলভন্ন িাধা-লিিলি সিলরদয় আর্রা অতযন্ত েফিতার োদথ েরকাদরর োদে িার িের িার করিার্।  

অথ বননলতক ও রািননলতক লেক সথদক সোটা লিশ্ব েখন কঠিন িলরলিলত অলতক্রর্ করদে তখনও আর্রা আর্াদের 

অথ বনীলতর িাকা ভািভাদিই েিি রাখদত সিদরলে। আর্াদের েে প্রবৃলদ্ধ ৬ েশলর্ক ৫ শতািংশ। আর্াদের রপ্তানী সিদেদে, লরিাভ ব 

সিদেদে। র্াথালিছু আয় সিদে োলেদয়দে ১,০৪৪ ডিার। ৫ সকাটি র্ানুষ লনম্নলিি সথদক র্েলিদি উন্নীত িদয়দে।  

একটি সেদশর োলি বক উন্নয়দনর সক্ষদে পুলিশ িালিনীর ভূলর্কা অিলরেীর্। উন্নত লিদশ্ব পুলিশদক ‘Visible face 

of the state' িা ‘‘েরকাদরর দৃের্ান অিয়ি'' লিদেদি অলভলিত করা িয়। সটকেই উন্নয়ন লনলিত করার অন্যতর্ প্রধান 

লনয়ার্ক িদচ্ছ আইন-শৃঙ্খিার েথােথ প্রদয়াে লনলিত করা। আলর্ আশা কলর, আিনারা োরা পুলিদশর সনতৃদে রদয়দেন তারা 

লনদিদের োলয়েপূণ ব এিাকায় লনলিে িনেিংদোে ও িনেদিতনতা িালেদয় অপ্রীলতকর ও নাশকতামূিক ঘটনা সরাধ করদিন। 

আিনাদের সিশাোলরে, আন্তলরকতা, অলিবত অলভজ্ঞতা এিিং েক্ষতা লেদয় োধারণ র্ানুদষর লনরািে িীিন লনলিত করদিন।  

লপ্রয় পুলিশ কর্ বকতবাবৃন্দ,  

লিশ্বায়দনর যুদে অিরাদধর প্রকার ও প্রকৃলত প্রলতলনয়ত িলরিলতবত িদচ্ছ। িােদে এর র্াো ও িহুমুখী প্রভাি। আর্াদের 

েীলর্ত েম্পে ও িনিদির েথােথ প্রদয়াে ও ব্যিিাদরর র্ােদর্ আন্তিবালতক ও আঞ্চলিক িঙ্গীিাে, োইিার ক্রাইর্, র্ালন 

িন্ডালরিং, র্ােক িািার ও এর অিব্যিিার, সিারািািান, নারী-লশশু িািাদরর র্ত নতুন নতুন অিরাধ ের্দন োিলেকতার োদথ 

এলেদয় সেদত িদি।  

আর্রা পুলিদশর অিকাঠাদর্া ও আইনেত সেিার র্ান উন্নয়দন প্রলতশ্রুলতিদ্ধ। আলর্ লিশ্বাে কলর, পুলিদশর িন্য িরােকৃত 

অথ ব একটি লিলনদয়াে। পুলিশ িালিনীর আধুলনকায়নদক আর্রা েদি বাচ্চ অগ্রালধকার লেদয়লে। ৭৩৩টি কযাডার িেেি ৩২,০০০ িে 

সৃলষ্টর লেদ্ধান্ত লনদয়লে। পুলিদশর অলফে ও আিােন েিংকট লনরেন, থানা ভিন লনর্ বাণ ও েিংস্কার, র যাি কর্দক্স নি লনর্ বাণ, তেন্ত 

সকন্দ্র, নতুন ফাঁলে লনর্ বাণ, িাইওদয় আউটদিাস্ট লনর্ বাণ, পুলিশ সুিারদের লিদ্যর্ান অলফে ভিন উর্ধ্বমুখী েম্প্রোরণ কদর 

লেআইলড'র অলফে ভিন লনর্ বাণ, পুলিশ সেলনিং সেন্টাদরর েিংস্কার েম্প্রোরণ ও উন্নয়ন, ফদরনলেক ল্যািদরটলর িািনেি পুলিদশর 

লিলভন্ন সিিা ও ইউলনদটর উন্নয়দন ব্যািক কর্ বসূলি িাদত লনদয়লে। ইদতার্দে অলধকািংশ প্রকল্পই িাস্তিালয়ত িদয়দে। আলর্ আশা 

কলর, অিলশষ্ট কাি আর্াদের েরকাদরর সর্য়াদের র্দেই েম্পন্ন িদি।  

পুলিশ অলফোে ব িাউলিিং সোোইটি িাস্তিায়দন আলর্ েম্মলত জ্ঞািন কদরলে, ো পূদি ব কখদনাই করা িয়লন। আলর্ আশা 

কলর, শীঘ্রই আইনেত িটিিতা লনরেন িওয়ার ির আিনারা সেখাদন একটি সুন্দর আিােন েদে তুিদত েক্ষর্ িদিন। আিনাদের 

সিতন-ভাতা এিিং র্ে বাো বৃলদ্ধর িদক্ষযও আর্রা নানালিধ ব্যিিা গ্রিণ কদরলে এিিং ভলিষ্যদতও এ প্রলক্রয়া অব্যািত থাকদি।  



আর্রাই প্রথর্ িািংিাদেশ পুলিশদক স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১১ প্রোন কদরলে। আলর্ লিশ্বাে কলর আিনাদের সেৌরদিাজ্জ্বি 

ইলতিাদের এ স্বীকৃলত পুলিদশর িতবর্ান ও ভলিষ্যত প্রিন্মদক সেশদপ্রর্ এিিং সেিার র্িান ব্রত িািদন আদরা েভীরভাদি উবদু্ধ 

করদি।  

আর্রা িালতর লিতা প্রেি আইলিলি'র র যািংক ব্যাি পুনবপ্রিতবন কদর আইলিলি িেদক লেলনয়র েলিি িে র্ে বাোয় 

উন্নীত কদরলে। পুলিশ লিভাদের একালধক সগ্রড-২ িেদক সগ্রড-১ িদে উন্নীত কদরলে।  

লপ্রয় পুলিশ কর্ বকতবাবৃন্দ,  

েণতন্ত্র ও র্ানিালধকার রক্ষায় আর্রা অঙ্গীকারািদ্ধ। আি সেদশর র্ানুষ লনলি বদে ও আনন্দমুখর িলরদিদশ ধর্ীয় এিিং 

োর্ালিক উৎেিেি েি ধরদনর আিার-অনুষ্ঠান উদ োিন করদে। শালন্তর এ িলরদিশ আর্াদের ধদর রাখদত িদি। িািংিাদেশ 

পুলিদশর প্রলত আর্ার আহ্বান আইদনর শােন প্রলতষ্ঠা এিিং েিংলিধান ও েণতন্ত্র সুরক্ষার কাে বক্রদর্ ইস্পাত কঠিন র্দনািি লনদয় 

োলয়ে িািন করদিন। পুলিদশর োর্র্থ্ব ও সিশাোলরদের উির আর্ার আিা রদয়দে।  

িলঙ্গিাে, েন্ত্রােিাে, সর্ৌিিাে লিষদয় আর্াদের অিিান অতযন্ত কদঠার ও স্পষ্ট। িালতেিংঘ র্িা-েলিিেি লিশ্ব সনতৃবৃন্দ 

েন্ত্রাে ও িঙ্গীের্দন আর্াদের গৃিীত কাে বক্রদর্র ভূয়েী প্রেিংশা কদরদেন। লিেত লেনগুদিাদত ধর্ বান্ধ িার্ায়াত-লশলির ও 

সিফািদতর লিিংস্র, েন্ত্রােী কাে বকিাি ও র্ধ্িংেেজ্ঞ সরাদধ পুলিশ েেস্যেণ সে ধধে ব, েলিষ্ণুতা, তযাে, লনষ্ঠা, লনরদিক্ষতা ও 

সিশাোলরদের িলরিয় লেদয়দেন তার িন্য আলর্ এ িালিনীর প্রলতটি েেস্যদক ধন্যিাে িানাই।  

েণতালন্ত্রক শােন ব্যিিার অগ্রোো অব্যািত রাখার স্বাদথ ব আোর্ী িাতীয় েিংেে লনি বািন লিদশষ গুুতেপূণ ব। আইন শৃঙ্খিা 

রক্ষাকারী িালিনীর েেস্য লিদেদি আোর্ী লনি বািন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাদি েম্পন্ন করার সক্ষদে আিনাদের রদয়দে গুুতেপূণ ব োলয়ে। 

আর্ার প্রতযাশা আিনারা লনষ্ঠা ও সিশাোলরদের োদথ এই িলিে োলয়ে িািদন েক্ষর্ িদিন।   

লপ্রয় পুলিশ কর্ বকতবাবৃন্দ,  

িনেণ িায় িনিান্ধি পুলিশ িালিনী। িনেদণর আিা, লিশ্বাে এিিং অিংশীোলরদের লভলিদত কলর্উলনটি পুলিলশিং 

কাে বক্রর্দক আরও সিারোর  করদত িদি। িনেণদক দৃের্ান ও প্রতযক্ষ সেিা প্রোদন আিনাদেরদক আরও সিশী আন্তলরক িদত 

িদি। িনেদণর সেিক লিদেদি লনদিদেরদক প্রলতলষ্ঠত করদত প্রদয়ািনীয় েকি ব্যিিা গ্রিণ করদত িদি।  

মুলিযুদদ্ধর সিতনায় উবুদ্ধ িদয় সশাষণ, িঙ্গীিাে ও োম্প্রোলয়কতামুু্ি সুন্দর একটি সেশ েদে সতািা আর্াদের েকদির 

িলিে োলয়ে। িনআকাঙ্ক্ষা িাস্তিায়ন ও সুখী-েমৃদ্ধ িািংিাদেশ েোর প্রতযদয় আসুন আর্রা েকদি একোদথ কাি কলর। লপ্রয় 

র্াতৃভূলর্দক আোর্ী প্রিদন্মর িন্য একটি লনরািে ও িােদোগ্য আিােিদি িলরণত কলর। েি বকাদির েি বদেষ্ঠ িাঙালি, িালতর 

লিতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুলিবুর রির্াদনর স্বদের সোনার িািংিা েদে তুলি।  

আলর্ িািংিাদেশ পুলিদশর েি বাঙ্গীন োফল্য ও অব্যািত অগ্রোো কার্না করলে। তযাে ও সেিার মূির্দন্ত্র উেীপ্ত িদয় 

িািংিাদেশ পুলিশ েি বোই সেশ ও িনেদণর সেিায় লনদয়ালিত থাকদি - এ প্রতযাশা ব্যি কদর েকিদক আিারও ধন্যিাে িালনদয় 

আর্ার িিব্য সশষ করলে।  

সখাো িাদফি।  

িয় িািংিা, িয় িঙ্গিন্ধু।  

িািংিাদেশ লিরিীিী সিাক। 

 


