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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাসিনা  
বাাংলাদেে পুসলে একাদেসম, িারো, রাজোহী, বৃহস্পসিবার, ৩০ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ১৪ শিদেম্বর ২০১৭ সিস্টাব্দ 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাহীী্ম 

অনুষ্ঠাদনর িভাপসি, 

িহকমীবৃন্দ, 

উপসিি ঊর্ধ্বিন িামসরক ও শবিামসরক কম বকিবাবৃন্দ, 

সপ্রয় নবীন পুসলে কম বকিবাবৃন্দ, 

আমসন্ত্রি সুসধম লী। 

 আ   লামু আলাইকুম।  

 সবসিএি ৩৪িম ব্যাদে সনদয়াগ প্রাপ্ত িহকারী পুসলে সুপারদের সেক্ষা িমাপণী কুেকাওয়াদজ উপসিি িকলদক 

আ সরক শুদভচ্ছা ও অসভনন্দন জানাসচ্ছ ।  

 িফলভাদব শমৌসলক প্রসে ণ িম্পন্নকারী ২৬ জন নারীিহ ১৪১ জন নবীন িহকারী পুসলে সুপার আজ কম ব জীবদন 

প্রদবে করদি যাচ্ছ। অসভদেদকর এই সেদন শিামাদের জন্য আমার শুভ কামনা রইল। 

 শিামাদের জীবদনর এই গু ত্বপূণ ব মুহুদিব আসম গভীর শ্রদ্ধার িাদে স্মরণ করসি িব বকাদলর িব বদশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসির 

সপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানদক। স্মরণ করসি, মহান মুসিযুদদ্ধ আদমাৎিগ বকারী ৩০ লাখ েহীে ও সনয বাসিি ২ ল  মা-

শবানদক।  

 জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাদনর োদক িাড়া সেদয় ১৯৭১ িাদলর ২৫ মাে ব কালরাদি পাক হানাোর 

বাসহনীর সব    প্রেম িেস্ত্র প্রসিদরাধ গদড় তুদলসিদলন রাজারবাগ পুসলে লাইনি’র িেস্যরা। মুসিযুদদ্ধ িারো পুসলে 

একাদেসমরও রদয়দি শগৌরবময় ইসিহাি। এখানকার ২৪ জন কম বকিবা-কম বোরী মুসিযুদদ্ধ েহীে হন।  

 মুসিযুদদ্ধ েসহে িকল পুসলে িেস্যদের আসম গভীর শ্রদ্ধার িাদে স্মরণ করসি। মুসিযুদদ্ধ পুসলদের শগৌরদবাজ্জ্বল 

ভূসমকার জন্য আমরা বাাংলাদেে পুসলেদক ‘স্বাধীনিা পেক ২০১১’ এ ভূসেি কদরসি।  

 আসম আো কসর, শগৌরবময় ইসিহাদির ধারাবাসহকিা র   কদর বাাংলাদেে পুসলদের নবীন কম বকিবারাও িাঁদের 

পূব বসূরীদের ন্যায় শেেদপ্রম, শপোোসরত্ব ও অিীম িাহসিকিার িাদে শেদের কল্যাদণ কাজ করদবন। 

সুসধবৃন্দ, 

 বাাংলাদেে পুসলে একাদেসমর এই সে   িমাপনী কুেকাওয়াজ আমাদক স্মরণ কসরদয় সেদচ্ছ-বাাংলাদেে পুসলদের 

প্রেম িমাপনী কুেকাওয়াদজর কো। ১৯৭২ িাদলর ৯ শম জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান বাাংলাদেে পুসলদের 

প্রেম িমাপনী কুেকাওয়াজ পসরেে বন কদরসিদলন। 

 ১৯৭৫ িাদলর ১৫ জানুয়ারী রাজারবাগ পুসলে লাইদন প্রেম পুসলে িপ্তাদহর উদবাধনী ভােদন জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু 

শেখ মুসজবুর রহমান বদলসিদলন, ‘‘একটা কো আপনাদের ভুলদল েলদব না। আপনারা স্বাধীন শেদের পুসলে। আপনারা 

সবদেেী শোেকদের পুসলে নন - জনগদণর পুসলে।’’  

 এই বিদব্য জাসির সপিা আদরা বদলন, ‘‘আজদক আপনারা আরও প্রসিজ্ঞা ক ন, আমরা এমন পুসলে গঠন করব-শয 

পুসলে হদব মানুদের শিবক, োিক নয়।’’ 

 িাই পুসলেদক আসম িব িময় আইদনর র     ভূসমকায় শেখদি োই। শেদের প্রেসলি আইন, িিিা এবাং ননসিক 

মূল্যদবাধই হদব শপোগি োসয়ত্ব পালদনর পে সনদে বেক। 

 মুসিযুদদ্ধর পর জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান যখন বাাংলাদেেদক গদড় শিালার কাদজ হাি শেন িখন 

স্বাধীনিা সবদরাধীরা সনম বম হিযাকান্ড ঘটিদয়দি। ১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগস্ট জাসির সপিাদক িপসরবাদর নৃোংিভাদব হিযা করা 



 

হয়। িার পদরর ইসিহাি-দুঃোিন, বঞ্চ  , স্বাধীনিা সবদরাধীদের    লন আর সবোরহীনিার ইসিহাি। শিই শেদক 

স্বাধীনিা সবদরাধী অপেসি এদকর পর েড়যদন্ত্র সলপ্ত রদয়দি। 

 ো  , সনরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রিীক বাাংলাদেে পুসলে। শুধু স্বাধীনিা িাংগ্রাদমই নয়, শেদের িঙ্কটময় মুহুদিব 

বাাংলাদেে পুসলদের িেস্যরা িাহসিকিার িাদে োসয়ত্ব পালন কদরদিন। গণিদন্ত্রর ধারাবাসহকিা র   এবাং সুোিন প্রসিষ্ঠায় 

বাাংলাদেে পুসলদের আ সরকিা, কম বে িা ও শপোোসরত্ব শেেবািীর কাদি প্রোংসিি হদচ্ছ।  

 জসঙ্গবাে ও িন্ত্রািবাে েমন এবাং আইন-শৃঙ্খলা পসরপন্থী ও িাংঘািপূণ ব কম বিৎপরিা শরাধিহ িাসব বক আইন-শৃঙ্খলা 

পসরসিসির উন্নয়দন বাাংলাদেে পুসলদের ে িা ও ি মিা সবসভন্ন মহদল স্বীকৃসি লাভ কদরদি। জাসিিাংঘ ো  র   সমেদন 

বাাংলাদেে পুসলদের িেস্যদের শগৌরদবাজ্জ্বল ভূসমকা সবশ্ব েরবাদর শেদের ভাবমূসিব আরও উজ্জ্বল কদরদি।  

সুসধবৃন্দ, 

 সিসিেীল আইন-শৃঙ্খলা পসরসিসি শেদের উন্নয়দনর পূব বেিব। আইন-শৃঙ্খলা খাদি বরাদ্দকৃি অে বদক আমরা ব্যয় নয়, 

সবসনদয়াগ মদন কসর। ২০০৮ িাদলর  ২৯ সেদিম্বদরর সনব বােদনর আদগ বাাংলাদেে পুসলদের আধুসনকায়দন আমরা শয িকল 

প্রসি সি সেদয়সিলাম িার অসধকাাংেই ইদিামদে বা বায়ন কদরসি।  

 আমরা ২০০৯ িাদল োসয়ত্ব গ্রহদণর পর বাাংলাদেে পুসলদের িাাংগঠসনক কাঠাদমাদি সবসভন্ন কযাোদরর ৭৩৯টি পে 

নিসর কদরসি।  

 পুসলদের জনবল বাড়াদি আমরা বাাংলাদেে পুসলদে আদরা ৫০,০০০ জনবল সনদয়াদগর সিদ্ধা  পয বায়ক্রদম বা বায়ন 

করসি। ইদিামদে প্রায় ৪২,২২৫টি পে সৃসি করা হদয়দি।  

 বসধ বি জনবদলর িাদে প্রদয়াজনীয় যানবাহন ও িরঞ্জামাসে িরবরাহ করা হদচ্ছ।   

 জসঙ্গবাে ও িন্ত্রািবাে সনমূ বল এবাং এই কাদজ মেেোিাদের আইদনর আওিায় আনদি ‘কাউন্টার শটদরাসরজম 

ইউসনট’ গঠদনর সবেয়টি চূড়া   পয বাদয় রদয়দি। 

 আমরা ‘ইন্ডাসিয়াল পুসলে’ গঠন কদরসি। ফদল গাদম বন্টিহ সবসভন্ন সেল্প প্রসিষ্ঠাদন শৃঙ্খলা ও সনরাপত্তা সনসিিকরণিহ 

সবসনদয়াগবান্ধব পসরদবে সৃসি হদয়দি।  

 আমরা আদরা সবদেোসয়ি পুসলে ইউসনট শযমন-‘পুসলে বুযদরা অব ইনদভসস্টদগেন (সপসবআই)’, ‘ট্যযসরস্ট পুসলে’, 

‘শনৌ পুসলে’ এবাং ২টি ‘শস্পোল সিসকউসরটি এন্ড প্রদটকেন’ ব্যাটাসলয়ন গঠন কদরসি। 

 গু ত্বপূণ ব ব্যসি ও িাপনার সনরাপত্তা ব্যবিা শজারোর করদি আমাদের িরকার ‘গাে ব এন্ড প্রদটকেন পুসলে’ গঠদনর 

উদযাগ সনদয়দি। 

 েীঘ বসেদনর প্রিী  ি এিআই/িাদজবন্ট পেদক ৩য় শশ্রণী হদি ২য় শশ্রণীদি এবাং ইসপেদপটর র পেদক ২য় শশ্রণী হদি ১ম 

শশ্রণী (নন-কযাোর) পদে উন্নীি কদরসি। 

 জাসির জনক প্রেত্ত আইসজসপ’র র যাঙ্ক ব্যাজ পুনুঃ প্রবিবনপূব বক আইসজসপ’র পেদক সিসনয়র িসেব পেময বাোয় 

উন্নীি কদরসি।  

 িাইবার অপরাধ, িথ্য প্রযুসির অপব্যবহারিহ জসঙ্গবাে ও িন্ত্রািবাে শমাকাদবলায় বাাংলাদেে পুসলেদক আমসবশ্বািী 

কদর তুলদি পুসলদের প্রসে ণ ও আধুসনকায়দন িকল পয বাদয় িথ্য প্রযুসির ব্যবহারদক অগ্রাসধকার শেয়া হদচ্ছ। 

 ‘এসপসবএন’ নাদমর সবদেোসয়ি শেসনাং শিন্টারিহ িারাদেদে ৩০টি ইন-িাসভ বি শেসনাং শিন্টার িাপন করা হদয়দি। আদরা 

৪টি িাপদনর কাজ েলদি। 

 কনস্টবল হদি এিআই পয ব  পুসলে িেস্যদের জন্য ঝুঁসক ভািা প্রবিবন করা হদয়দি। পয বায়ক্রদম িকল  শরর 

পুসলদের জন্য িা বা বায়ন করা হদব।  

 পুসলদের শিবা জনিাধারদণর শোড়দগাঁড়ায় শপৌুঁদি সেদি ‘সবসে পুসলে শহল্প লাইন’ নামক অযাপ োলু করা হদয়দি।  

 িথ্য প্রযুসি িাং  ি অপরাধ িে   পুসলদের ি মিা বাড়াদি সিআইসেদি ‘িাইবার ক্রাইম ইনদভসস্টদগেন শিন্টার’ 

এবাং ‘িাইবার ক্রাইম শেসনাং শিন্টার’ িাপন করা হদয়দি।  



 

 জাসির সপিার পে অনুিরন কদর পুসলদের সবসভন্ন  শর নারীদের সনদয়াগ সেসচ্ছ। ২০১৫ িাল শেদক োসফক 

িাদজবদন্টও নারীদের সনদয়াগ শেয়া হয়।    খ্য, ১৯৭৪ িাদল জাসির সপিা িব বপ্রেম পুসলদে নারীদের সনদয়াগ প্রোন 

কদরন। 

 আমরা পুসলদের আবািন, শরেন, সেসকৎিা সুসবধা বৃসদ্ধ, প্রসে ণ, লসজসস্টক, যানবাহন, প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা 

সনম বাণিহ িকল ধরদণর উন্নয়ন পসরকল্পনা বা বায়ন অব্যাহি শরদখসি।  

সুসধম লী,   

 জনগদণর প্রিযাোর অনুযায়ী-শেৌকি, শপোোর, ে  ও জনবান্ধব পুসলে িাসভ বি গঠদন আমাদের িরকার দৃঢ়প্রসিজ্ঞ। 

েিবদে বর ঐসিহযবাহী ‘শহাম অব পুসলে’ খ্যাি বাাংলাদেে পুসলে একাদেসম, িারোর িাসব বক উন্নয়দন আমরা ব্যাপক কায বক্রম 

বা বায়ন কদর েদলসি।   

 নবীন পুসলে কম বকিবাদের যোযে প্রসে ণ সনসিিকদল্প প্র  সবি একাদেসম িাংলগ্ন পদ্মা নেী িীরবিী অসিসরি 

১০০ (এক েি) একর খাি জসম বরাদদ্দর সিদ্ধা  শনয়া হদয়দি। বাাংলাদেে পুসলে একাদেসম, িারোদক ‘Centre of 

Excellence’ সহদিদব গদড় শিালা হদচ্ছ। এজন্য প্রসিষ্ঠানটির িাাংগঠসনক কাঠাদমা িাংস্কার, জনবল বৃসদ্ধ, প্রদয়াজনীয় 

যানবাহন, িরঞ্জামাসে এবাং লসজসস্টক িরবরাহ অব্যাহি শরদখসি।  

 এই একাদেমীর আধুসনক শশ্রণীক , কসম্পউটার ল্যাব, ল্যাাংগুদয়জ ল্যাব, ফদরনসিক শেদমানাদিেন ল্যাব, ড্রাইসভাং 

ও   টিাং সিসমউদলটর যুদগাপদযাগী প্রসে ণ প্রোদন িহায়ক ভূসমকা রাখদি। আমাদের িরকার ঊর্ধ্বিন পুসলে কম বকিবাদের 

আধুসনক প্রসে ণ প্রোদনর ল    ‘পুসলে স্টাফ কদলজ প্রসিষ্ঠা’ কদরদি।  

 পুসলদের উন্নয়ন ও অগ্রগসির   শে আমাদের কাদি োসব-োওয়া করদি হয় না। অদনক   শে আসম সনজ উদযাদগই 

প্রদয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ কদর োসক। 

 জসঙ্গবাে েমদন বাাংলাদেে পুসলদের অব্যাহি িাফল্য শুধু শেদেই নয় আ জবাসিক অঙ্গদনও প্রোংসিি হদচ্ছ। জসঙ্গ 

সবদরাধী অসভযাদন পুসলদের যারা েহীে হদয়দিন আমরা িাঁদের গভীর কৃিজ্ঞিার িদঙ্গ স্মরণ করদবা।  

 আসম নবীন পুসলে কম বকিবাদের বলব, পুসলে িেস্যদের শপোগি োসয়ত্ব পালদনর  িময় জনগদণর শমৌসলক 

অসধকার, মানবাসধকার ও আইদনর োিনদক িব বাসধক গু ত্ব সেদি হদব। আমার দৃঢ় সবশ্বাি, নবীন পুসলে কম বকিবাগণ অসজবি 

জ্ঞান, শৃঙ্খলা, শপোোসরত্ব, িিিা এবাং সনষ্ঠার িাদে শেদের িাসব বক কল্যাদণ সনদয়াসজি োকদবন।    

 আসম সবসিএি ৩৪িম ব্যাদে সনদয়াগপ্রাপ্ত পুসলে কযাোদরর িকল সে  নসবি িহকাসর পুসলে সুপাদরর শপোগি 

িাফল্য ও উজ্জ্বল ভসবষ্যৎ কামনা করসি।   

 িকলদক ধন্যবাে জাসনদয় আমার বিব্য শেে করসি। 

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেে সেরজীবী শহাক। 

... 


