
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর ৩৬িম জািীয় সমাববশ-২০১৬ উববাধন অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ িাতসনা 

বৃিস্পতিবার, ১১ শেব্রুয়াতর ২০১৬, আনসার-তিতিতি একাবিতম, সতেপুর, গাজীপুর 

তবসতমল্লাতির রািমাতনর রাতিম 

 

সিকমীবৃন্দ, 

তিন বাতিনীর প্রধানগণ, 

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর মিািতরচালক ও সদস্যবৃন্দ, 

ও উিতিি সুতধমন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

বাাংলাবদশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর ৩৬িম জািীয় সমাবববশ উিতিি সবাইবক আতম আন্ততরক শুবিচ্ছা 

জানাতচ্ছ। 

 আন্তজজাতিক িাষা তদববসর এ মাবস গিীর শ্রদ্ধার সাবে স্মরণ করতি িাষা শিীদ সালাম, বরকি, রতেক, শতেকসি 

িাষা আবন্দালবন অাংশগ্রিণকারী সকলবক। িাষা শিীদ আব্দুল জ  র আনসার বাতিনীর গতব জি সদস্য তিবলন। আতম িাঁর 

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ।  

সশ্রদ্ধতচবে স্মরণ করতি িাষা আবন্দালবনর অন্যিম িতেকৃি সব জকাবলর সব জবশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুতজবুর রিমানবক। গিীরিাবব স্মরণ করতি জািীয় চার শনিা সসয়দ নজরুল ইলাম, িাজউতিন আিবমদ, শমাোঃ কামরুজ্জামান 

ও কযাবেন মনসুর আলীবক। স্মরণ করতি মুতিযুবদ্ধর ৩০ লাখ শিীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমিারা মা-শবান এবাং আমাবদর গণিাতন্ত্রক 

আবন্দালবনর সকল শিীদবক। 

তপ্রয় িাই ও শবাবনরা, 

বাঙাতলর স্বাধীনিা আবন্দালবনর প্রতিটি ির্ জাবয় আনসার বাতিনীর সদস্যগণ গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা িালন কবরবিন। জাতির 

তিিার িাবক সাড়া তদবয় ১৯৭১ সাবল এই বাতিনীর বহু সদস্য মিান মুতিযুবদ্ধ অাংশগ্রিণ কবরন। আনসার বাতিনীর ৬৭০জন 

সদস্য মুতিযুবদ্ধ শিীদ িন। আতম িাঁবদর রুবির মাগতেরাি কামনা করতি। 

আনসার বাতিনী শস সময় অস্ত্রাগাবরর ৪০ িাজার অস্ত্র মুতিকামী জনিার মবে তবিরণ কবরতিল। এ বাতিনীর ১২জন 

বীর সদস্য ১৯৭১ সাবলর ১৭ এতপ্রল শমবিরপুবরর মুতজবনগবর বাাংলাবদবশর অিায়ী সরকারবক ‘গাি জ অব অনার’ প্রদান কবরন। 

তপ্রয় িাই ও শবাবনরা, 

 মবনামুগ্ধকর একটি কুচকাওয়াজ উিিার শদওয়ার জন্য আতম আন্ততরক ধন্যবাদ জানাতচ্ছ অাংশগ্রিণকারী সকল 

সদস্যবক। আন্ততরক শুবিচ্ছা ও অতিনন্দন জানাই সািতসকিাপূণ জ কাবজর জন্য িদকপ্রাপ্তবদর। বাাংলাবদশ আনসার ও গ্রাম 

প্রতিরক্ষা বাতিনী জনগবণর বাতিনী। শদবশর সব জবৃিৎ ও তৃণমূল বাতিনী তিবসববও এর অিতরসীম গুরুত্ব রবয়বি।  

 অিাবরশন শরলরক্ষা িাড়াও, মিাসড়বক নাশকিা শেকাবি আনসার বাতিনীর ভূতমকা ব্যািকিাবব প্রশাংতসি। সম্প্রতি 

শিৌরতনব জাচনসি শদবশর সকল গুরুত্বপূণ জ তনব জাচন তনতব জঘ্ন করবি আনসার বাতিনীর তবশাল িতরসবর উিতিতি বরাববরর মিই 

সকবলর নজবর এবসবি। এ কার্ জক্রম িতরচালনায় আমরা শর্ সকল আনসার ও তিতিতি সদস্যবক িাতরবয়তি িাবদর 

িতরবারবগ জবক আতম গিীর সিমতম জিা ও সমববদনা জানাই। 

 ১৯৪৮ সাবলর ১২ শেব্রুয়াতর আনসার বাতিনী প্রতিষ্ঠালাি কবর। প্রতিষ্ঠালগ্ন শেবকই ইতিিাবসর প্রায় সকল ক্রাতন্তকাবল 

অবদান শরবখবি এই বাতিনী। আর িাই ’৫৪ সাবল যুিফ্রবের ২১ দো এবাং ’৬২ সাবল আওয়ামী লীবগর ১১ দোয় আনসার 

বাতিনীবক তমতলতশয়া বাতিনীবি িতরণি করার অাংগীকার তিল। ১৯৪৮ শেবক ১৯৭১ ির্ জন্ত আনসারই তিল এ অঞ্চবলর একমাত্র 

স্বিন্ত্র বাতিনী।  



 

  জাতির প্রবয়াজবন বরাবরই আিনারা শর্ সািস, সিিা ও একাগ্রিার িতরচয় তদবয়বিন িার জন্য আতম 

আন্ততরকিাবব বাাংলাবদশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর সকল সদস্যবক আন্ততরক কৃিজ্ঞিা জানাই।     

তপ্রয় িাইববাবনরা, 

 বিজমান সরকার সামতগ্রক উন্নয়ন বান্ধব সরকার। শদবশর সব জত্র সড়ক ও শরল শর্াগাবর্াবগর ব্যািক উন্নয়ন করা 

িবয়বি। শদশীয় অে জায়বন িদ্মাবসতু এবাং শদবশর সব জপ্রেম কণ জফুতল নদীর িলবদবশ টাবনল তনম জাণ প্রকল্প সামতগ্রকিাবব সমৃদ্ধ 

বাাংলাবদবশর সাক্ষর বিন কবর। ঢাকা-ময়মনতসাংি মিাসড়ক চার শলবন উন্নীিকরণ িাড়াও টঙ্গী-শিৌরব ও লাকসাম-

তচাংতকয়াস্তানা’র মবে ২য় শরললাইন িািন শর্াগাবর্াগ ব্যবিায় যুগান্তকারী িতরবিজবনর সূচনা কবরবি।  

 শীঘ্রই ঢাকা-চট্টগ্রাম মিাসড়ক চারবলবন উন্নীি করবণর কাজ শশষ িবব। এিাড়া একই রুবট এক্সবপ্রসওবয় তনম জাবণর 

তবষবয় নীতিগি অনুবমাদন তদবয়বি সরকার। রাজধানীর র্ানজট তনরসবন নতুন নতুন ফ্লাইওিার তনম জাণ ও শমবরাবরল প্রকল্পসি 

আধুতনক নগরায়বনর সকল তবষবয় সরকার অগ্রাতধকার তদবচ্ছ। 

আমাবদর মাোতিছু আয় শববড় দাঁতড়বয়বি ১ িাজার ৩১৬ মাতকজন িলাবর। আমাবদর ক্রয় ক্ষমিা শববড়বি। দাতরবযযর 

িার কবমবি। আমরা ১২৩ িাগ ির্ জন্ত শবিন বৃতদ্ধ কবরতি। বাাংলাবদশ আজ তনম্ন মে আবয়র শদশ। বাাংলাবদশ এখন উন্নয়বনর 

শরাল মবিল। 

গি অে জবিবর আমাবদর প্রবৃতদ্ধ অতজজি িবয়বি ৬.৫ শিাাংশ। আশা কতর, অতচবরই প্রবৃতদ্ধ ৭ শিাাংশ িাতড়বয় র্াবব। ৫ 

শকাটি মানুষ তনম্ন-আবয়র স্তর শেবক মেম আবয়র স্তবর উন্নীি িবয়বি। দাতরবযযর িার ৪১.৫ শিাাংশ শেবক কতমবয় ২২.৪ 

শিাাংবশ নাতমবয় এবনতি। সরকাতর ও শবসরকাতরিাবব শদড় শকাটি মানুবষর চাকতর িবয়বি। সববদতশক মুযার তরজাি জ ২৭ 

তবতলয়ন িলার িাতড়বয় শগবি। 

আমরা খাবে স্বয়াংসম্পূণ জিা অজজন কবরতি। তববদবশ চাল রপ্তাতন করতি। ২০১৪-১৫ অে জবিবর ৩ শকাটি ৮৪ লাখ ১৮ 

িাজার শমতরক টন খাে-শস্য উৎিাদন িবয়বি। তবদুযৎ উৎিাদবন সক্ষমিা বৃতদ্ধ শিবয় এখন ১৪ িাজার ৭৭ শমগাওয়াট। তবদুযৎ 

শকবের সাংখ্যা ১০০ অতিক্রম কবরবি। 

এ বিবরর িয়লা জানুয়াতর তশক্ষােীবদর মাবে প্রায় ৩৩ শকাটি ৩৭ লাখ ৬২ িাজার ৭৭২টি বই তবনামূবে তবিরণ 

কবরতি। প্রােতমক শেবক তিগ্রী ির্ জন্ত ১ শকাটি ২৮ লাখ তশক্ষােীবক বৃতে ও উি-বৃতে শদওয়া িবচ্ছ।  

কতমউতনটি তিতনক, ইউতনয়ন স্বািযবকবের মােবম গ্রাবমর মানুষবক স্বািযবসবা শদওয়া িবচ্ছ। মানুষ তবনামূবে ৩২ 

ধরবণর ঔষধ িাবচ্ছন। ৫ িাজার ২৭৫টি তিতজটাল শসোর প্রতিষ্ঠার মােবম ২০০ ধরবণর তিতজটাল শসবা প্রদান করা িবচ্ছ। 

বাাংলাবদশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর প্রতিটি সদস্য আমাবদর এই উন্নয়ন অগ্রর্াত্রার অাংশীদার। প্রায় ৪২ 

িাজার আনসার সদস্য সামতগ্রক তনরািোর িাশািাতশ অে জননতিক গুরুত্বপূণ জ িািনাগুবলার কার্ জক্রম তনতব জঘ্ন শরবখবি।  

 তবমানবন্দবরর তনরািো ব্যবিা উন্নয়বন সম্প্রতি গত ি তববশষাতয়ি বাতিনী এতিবয়শন তসতকউতরটি-এ অন্যান্য 

বাতিনীর সবঙ্গ আনসার বাতিনী সদস্যবদর বতলষ্ঠ অাংশগ্রিণ শিশাদাতরবত্বর অজজন। 

 িাব জিয চট্টগ্রাবমর আইন-শৃঙ্খলা এবাং শাতন্ত প্রতিষ্ঠায় অিরাির বাতিনীর সাবে বাাংলাবদশ আনসার বাতিনীর 

প্রতিতনতধত্বশীল অাংশগ্রিণ রবয়বি। শদবশর দতক্ষণ-িতিম অঞ্চবল সন্ত্রাস দমবন আিনারা আইনশৃঙ্খলায় সিায়িা করবিন। 

র যাতিি এযাকশন ব্যাটাতলয়ান ও শস্পশাল তসতকউতরটি শোবস জও আনসার বাতিনীর অতেসারগণ সুনাবমর সাবে কম জরি আবিন। 

তপ্রয় িাই-শবাবনরা, 

 ১৯৯৬ সাবল সরকার গেন কবর আতম আিনাবদরবক জািীয় িিাকা প্রদান কতর। ব্যাটাতলয়ন আনসারবদর চাকতর ১৫ 

বির পূণ জিার সাবিবক্ষ িায়ী কতর। র্া ির্ জায়ক্রবম ১২ ও ৯ এবাং সব জবশষ গি ৩৫িম জািীয় সমাবববশ আতম ৬ বিবর 

িায়ীকরবণর কো শ াষণা কতর। কিজব্যরি অবিায় মৃতুযবরণ করবল ৫ লাখ ও গুরুির আিি িবল এক লাখ টাকার আতে জক 

অনুদান অনুবমাদন তদবয়তি।  

 তবগি বিবর ২ িাজার ৫৫৮জন ব্যাটাতলয়ন আনসার ও সাধারণ আনসার  সদস্যবক ৮ শকাটি ৩ লক্ষ ৪৪ িাজার ৩০৫ 

টাকা আতে জক অনুদান শদওয়া িবয়বি। ব্যাটাতলয়ন আনসারবদর িাতরবাতরক শরশবনর ব্যবিা চলমান আবি। ২০১৫ সাবল    

৬৭২জন মতিলা আনসার সদস্যবক িায়ী িবদ িদায়ন করা িবয়বি। মতিলা োনা প্রতশতক্ষকাবদর চাকতর িায়ী করা িবয়বি। 

আিনাবদর কাবজর স্বীকৃতি ও তববশষ সম্মান প্রদশ জবন আনসার বাতিনীবি আমাবদর সরকারই িদক প্রবিজন কবরবি। 



 

 আতম শজবন খুতশ িবয়তি, এই বাতিনীর কম জকিজারা শসনাবাতিনীর তবতিন্ন শরতনাং শসোর িাড়াও তববদবশ উচ্চির 

প্রতশক্ষণ তনবচ্ছ। র্া এই বাতিনীর গুণগি মান বহুগুবণ বৃতদ্ধ কবরবি।  

তপ্রয় িাইববাবনরা, 

 আতম শজবন আনতন্দি িবয়তি, প্রায় ১৭২ শকাটি টাকায় ১৫টি ব্যাটাতলয়ন সদর দপ্তবর আধুতনক কমবেক্স তনম জাণ 

দ্রুিগতিবি এতগবয় র্াবচ্ছ। এর েবল ব্যাটাতলয়ন সদস্যবদর আবাসন সমস্যার িাশািাতশ আনসার সদস্যবদর প্রতশক্ষণ মাে, 

শখলাধূলা, অতেসসি তবতিন্ন সমস্যার সমাধান িবব।  

 সতম্মতলি সামতরক িাসিািাবলর অধীবন এই বাতিনীর সদস্যবদর তবতিন্ন শময়াবদ শমতিবকল অযাতসসবটন্স তিবসবব 

প্রতশক্ষণ শদয়ার শর্ উবোগ শনওয়া িবয়বি িা অাংশগ্রিণকারীবদর কাতরগতর দক্ষিা বহুগুবণ বৃতদ্ধ করবব। এিাড়া িতবষ্যবি 

িাবদর সামবন তনতিি অে জননতিক স্বচ্ছলিার বার উন্মুি িবব ববল আতম আশাবাদী। এই বাতিনীর ৮টি শরবে এমআই রুম চালু 

িওয়ায় স্বািয শসবা সুলি িবয়বি। 

 ক্রীড়া শক্ষবত্র আিনাবদর অবদান অনবে। চারবার বাাংলাবদশ শগমবস চযাতিয়ন িওয়ার শগৌরব অজজন করায় 

আিনাবদরবক আন্ততরক অতিনন্দন।  

তপ্রয় িাই শবাবনরা, 

 আনসার ও তিতিতি উন্নয়ন ব্যাাংক আিনাবদর তনজস্ব একটি ব্যাাংক। এ ব্যাাংবকর ঋণ গৃিীিার অবধ জক এর শবতশ নারী 

িওয়ায় নারীর ক্ষমিায়বন বিজমান সরকাবরর অন্যিম অতিষ্ঠ লক্ষয অজজবন আনসার-তিতিতি উন্নয়ন ব্যাাংক গুরুত্বপূণ জ ভূতমকা 

িালন করবি।  

আনসার তিতিতির তপ্রয় সদস্য-সদস্যাবৃন্দ, 

 জনগবণর জানমাবলর শিোজি করা আিনাবদর িতবত্র দাতয়ত্ব। এ দাতয়ত্ব িালবন আিনারা সিিা, তনষ্ঠা, আন্ততরকিা 

ও সািবসর সবঙ্গ কাজ করববন। সকবলর সিবর্াতগিায় ২০২১ সাবলর মবে আমরা একটি ক্ষুধা, দাতরযয ও তনরক্ষরমুি এবাং 

২০৪১ সাবলর মবে আধুতনক প্রযুতিতনি জর শদশ গেবনর মােবম বাাংলাবদশবক তবশ্ব সিায় মর্ জাদার আসবন প্রতিতষ্ঠি করববা 

ইনশাআল্লাি। আতম আশা কতর, তবগি তদবনর মি আিনারা িতবষ্যবিও এ শক্ষবত্র শর্াগ্য অাংশীদার তিবসবব োকববন এবাং 

সিবর্াতগিা করববন। 

 িতরবশবষ, এই বাতিনীর উেবরাের সােে ও সমৃতদ্ধ কামনা করতি। একই সবঙ্গ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর 

৩৬িম জািীয় সমাববশ-২০১৬ এর শুি উববাধন শ াষণা করতি। 

শখাদা িাবেজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাবদশ তচরজীবী শিাক। 
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