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লিসলেল্লালহর রাহোলনর রালহে  

সহকেীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

পুলিশ সালভ িট্সর সদস্যবৃন্দ,  

সুলধেন্ডিী,  

আসসািামু আিাইকুে।  

ঢাকা েহানগর পুলিশ লিএেলপ'র সদর দপ্তর ভিন উট্বাধন উপিট্ে আট্য়ালযত আযট্কর অনুষ্ঠাট্ন উপলিত সিাইট্ক 

আোর আন্তলরক শুট্ভচ্ছা।  

আলে প্রথট্েই লনেতিীর েে িালন্তক অলিকান্ড ও মিগুনিাড়ীর ভিন ধ্বট্সর ঘটনায় যাঁরা োরা মগট্েন তাট্েঁর লিট্দহী 

আত্মার োগট্েরাত কােনা করলে। যাঁরা আহত হট্য়ট্েন তাঁট্দর লিলকৎসার দালয়ত্ব ইলতেট্েই সরকার গ্রহণ কট্রট্ে। আহতট্দর 

দ্রুত আট্রাগ্য কােনা করলে।  

এ প্রসট্ে আলে লিএেলপর সদস্যট্দর ধন্যিাদ যানাট্ত িাই। লনেতিীর আলিকাট্ন্ড রাট্ত  লিএেলপর কলেশনার মথট্ক 

শুরু কট্র দালয়ত্বরত কনট্েিি পয িন্ত সিাই সারারাত অক্লান্তভাট্ি উদ্ধার অলভযান িালিট্য় প্রোণ কট্রট্েন, পুলিশ যনগট্ণর িন্ধু।  

আলে গভীর শ্রদ্ধার সট্ে স্মরণ করলে, রাযারিাগ পুলিশ িাইট্নর মসই িীর পুলিশ সদস্যট্দর যাঁরা ১৯৭১ সাট্ির ২৫মশ 

োি ি কািরাট্ত যীিনিালয মরট্খ পালকস্তানী হানাদার িালহনীট্ক প্রলতট্রাধ করট্ত লগট্য় যীিন লদট্য়ট্েন।   

স্মরণ করলে পুলিশ িালহনীর সদস্যসহ েহান মুলিযুট্দ্ধর সকি শহীদট্ক যাঁরা সি িকাট্ির সি িট্শ্রষ্ট িাঙালি, যালতর যনক 

িেিন্ধু মশখ মুলযবুর রহোট্নর লনট্দ িট্শ স্বাধীনতার যন্য আত্মাহুলত লদট্য়ট্েন।  

মকান প্রলতষ্ঠাট্নর কাযকে ি সুষ্ঠুভাট্ি সম্পাদট্নর যন্য সুন্দর পলরট্িশ দরকার। লিএেলপ'র সদর দপ্তট্রর নতুন ভিট্নর 

উট্বাধট্নর েট্ি আপনারা দীঘ িলদট্নর কালিত সুন্দর একটি পলরট্িশ মপট্িন। আলে আশা কলর ঢাকা েহানগর পুলিশ এখন মথট্ক 

নতুন উদ্যট্ে তাট্দর উপর অলপ িত দালয়ত্ব পািন করট্ি।   

সরকাট্রর কাট্ে োনুট্ষর প্রতৈাশা - একটি লনরাপদ যীিন, শালন্তপূণ ি পলরট্িশ, স্বাভালিক িিাট্েরা এিং যীিনযীলিকার 

গ্যারালি। তাঁরা িায়, শালন্তট্ত ঘুোট্ত এিং লনরাপট্দ পথ িিট্ত।  

যনগট্ণর এই প্রতৈাশা পূরট্ণ আেরা অেীকারািদ্ধ। আইন প্রট্য়াগকারী সংিার সদস্য লহট্সট্ি এ ব্যাপাট্র আপনাট্দর 

দালয়ত্বই সিট্িট্য় মিলশ। আোর লিশ্বাস, আপনারা এই দালয়ত্ব যথাযথভাট্ি পািন করট্িন।  

পুলিশ িালহনীর সদস্যবৃন্দ,  

দুট্ষ্টর দেন, লশট্ষ্টর িািন - এটাই হট্ি আপনাট্দর একোত্র িেৈ। আপনাট্দর হট্ত হট্ি সাধারণ োনুট্ষর িন্ধু। লশলেত, 

লনরের, ধনী-গরীি লনলি িট্শট্ষ সোট্যর সি ধরট্নর োনুষট্ক আপনাট্দর সোন মিাট্খ মদখট্ত হট্ি।             

অপরাধী মযই মহাক না মকন তাট্ক োড় মদওয়া যাট্ি না। মকান রকে ভয়ভীলত িা অন্যাট্য়র কাট্ে আপনারা োথা নত 

করট্িন না। তট্ি লনরপরাধ মকান ব্যলি যাট্ত মকানভাট্িই সাোন্যতে হয়রালনর লশকার না হয় মসলদট্ক িেৈ রাখট্ত হট্ি।  

আপনারা যাট্নন, সেট্য়র লিিতিট্ন অভৈন্তরীণ এিং আন্তযিালতক মেট্ত্র অপরাট্ধর ধরন পাট্ে মগট্ে। লিলভন্ন মদট্শ উত্থান 

হট্য়ট্ে যলেিাদ এিং িরেপন্থার।  

আোট্দর মদশও এগুট্িা মথট্ক মুি নয়। যনলনরাপত্তার যন্য যলেিাদ এিং িরেপন্থা োরাত্মক হুেলক হট্য় মদখা 

লদট্য়ট্ে।  



পাশাপালশ প্রযুলিগত উন্নয়ট্নর সট্ে সট্ে সন্ত্রাসীরা ব্যিহার করট্ে উন্নত প্রযুলি। এসি সন্ত্রাসীট্দর দেন করট্ত হট্ি 

আপনাট্দরট্কও আধুলনক প্রযুলি দেতার সট্ে ব্যিহার করট্ত হট্ি।  

আোট্দর সরকার দালয়ত্ব মনওয়ার পর মথট্ক আপনারা মযভাট্ি যলেিাদ, িরেপন্থী দেট্ন সােল্য মদলখট্য়ট্েন, মস ধারা 

অব্যাহত রাখট্ত হট্ি।  

সুলধবৃন্দ,  

আইট্নর শাসন প্রলতষ্ঠা হট্চ্ছ উন্নয়ট্নর পূি িশতি। আর অভৈন্তরীণ আইন-শৃঙ্খিা পলরলিলত হট্চ্ছ আইট্নর শাসন প্রলতষ্ঠার 

োনদন্ড। আইন-শৃঙ্খিা পলরলিলতর উন্নয়ন ও তা ধট্র রাখার যন্য পুলিশট্ক সদা তৎপর থাকট্ত হট্ি।  

আইন-শৃঙ্খিা রোয় আপনাট্দর প্রদশ িন করট্ত হট্ি সট্ি িাচ্চ মপশাদালরত্ব। োনিালধকারট্ক সট্ি িাচ্চ েয িাদা লদট্ত হট্ি।  

অনগ্রসর যনট্গাষ্ঠী এিং নারী-লশশু ও বৃদ্ধট্দর প্রলত পুলিশট্ক হট্ত হট্ি সংট্িদনশীি ও যত্নিান।  

আপনারা যাট্নন, লিলভন্ন সেয় লিট্শষ কট্র ২০০১ সাট্ির লনি িািট্নর পর মদট্শর লিলভন্ন িাট্ন কীভাট্ি লিএনলপ-যাোত 

দিীয় কৈািারট্দর হাট্ত লিট্রাধীদট্ির মনতা-কেী-মভাটার এেনলক ো-মিানট্দর লকভাট্ি হতৈা-লনয িাতন ও ধষ িট্ণর লশকার হট্ত 

হট্য়লেি।  

আেরা আর মদখট্ত িাই না সন্ত্রাট্সর কিট্ি ভীলতগ্রস্ত যনপদ। আেরা আর শুনট্ত িাই না লনহত সস্তানট্ক মকাট্ি লনট্য় 

স্বযট্নর আহাযালর।  

আেরা মদখট্ত িাই, োনিতার যয়গাট্ন মুখলরত িাংিাট্দশ।  

আপনারা যাট্নন, যালতর যনক িেিন্ধু মশখ মুলযবুর রহোন সদ্য স্বাধীন িাংিাট্দট্শ একটি শলিশািী ও আধুলনক 

পুলিশ িালহনী গট্ড় মতািার যন্য উট্দ্যাগ লনট্য়লেট্িন।  

তাঁরই ধারািালহকতায় ১৯৯৬ মথট্ক ২০০১ সাি পয িন্ত সরকাট্র থাকট্ত আেরা পুলিশ সদস্যট্দর যন্য ঝুঁলকভাতা িালু, 

মরশন লবগুণ করাসহ পুলিশ িালহনীর আধুলনকায়ট্ন ব্যাপক কে িসূলি িাস্তিায়ন কট্রলেিাে।  

ঢাকায় পুলিশ কে িকতিা-কে িিালরট্দর আিাসন সঙ্কট লনরসট্ন িহুতি ভিন লনে িাট্ণর সূিনা আোট্দর সরকারই কট্রলেি।  

রাযারিাগ ও লেরপুর পুলিশ িাইট্নর িান সঙ্কট লনরসট্ন আেরাই নতুন ব্যারাক লনে িাণ কট্রলেিাে যার সুেি আোট্দর 

কনট্েিি ভাইট্য়রা পাট্চ্ছন।  

১৯৯৬ সাট্ি সরকার গঠট্নর পর আোট্দর সরকারই প্রথে পুলিট্শর দ্রুত িিািি লনলিত করট্ত লপকআপ আেদালন 

কট্রলেি।  

পুলিট্শর দেতা বৃলদ্ধর যন্য টাোইি, মনায়াখালি, রংপুর ও খুিনায় ৪ টি পুলিশ মরলনং মসিার লনে িাণ কট্রলেিাে। বৃটিশ 

আেট্ির ৯১ টি থানাভিন পুনঃলনে িাণ কট্রলেিাে।  

এিারও দালয়ত্ব মনওয়ার পর আেরা পুলিট্শর উন্নয়ট্ন ব্যাপক কে িসূলি লনট্য়লে।  

পুলিট্শর যনিি িাড়াট্নার যন্য আেরা ৩২ হাযার নতুন পুলিশ সদস্য লনট্য়াট্গর উট্দ্যাগ লনট্য়লে। এরেট্ে ১৩ হাযার 

পুলিশ সদস্য লনট্য়াট্গর প্রলিয়া প্রায় ড়াড়ান্ত পয িাট্য়।  

মরশট্নর মেট্ত্র আইলযলপ মথট্ক কনট্েিি পয িন্ত সকি পুলিশ সদস্যট্দর েট্ে সেতা আনা হট্য়ট্ে।  

যালতসংঘ শালন্ত লেশট্ন প্রথেিাট্রর েত িাংিাট্দশ পুলিট্শর একটি েলহিা কলিনট্যি অন্তর্ভ িি হট্য়ট্ে।  

লশল্পাঞ্চট্ি আইন-শৃঙ্খিা রোর যন্য ইন্ডালিয়াি পুলিশ গঠন চুড়ান্ত করা হট্য়ট্ে। ট্যৈলরযে পুলিশ, মনৌ পুলিশ, প্রট্টকশন 

ব্যাটালিয়ান গঠনসহ মরিওট্য় এিং হাইওট্য় পুলিশট্ক যুট্গাপট্যাগী কট্র গট্ড় মতািার যন্য আেরা ব্যাপক কে িসূলি হাট্ত 

লনট্য়লে।  

থানাগুট্িার আধুলনকায়ন ও অিকাঠাট্ো উন্নয়ট্নর যন্য প্রট্য়াযনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হট্য়ট্ে।  

যালতসংঘ লেশট্ন িাংিাট্দশ পুলিশ িালহনীর সদস্যট্দর অলধকতর অংশগ্রহণ বৃলদ্ধ করা হট্য়ট্ে। এ সংখ্যা যাট্ত আরও 

িাড়াট্না যায় মস প্রট্িষ্টা অব্যাহত রট্য়ট্ে।  



            পুলিট্শর দীঘ িলদট্নর আকািার প্রলত সম্মান মদলখট্য় এএসআই/সাট্যিি/সাি-ইন্সট্পক্টরট্দর পদেয িাদা তৃতীয় মথট্ক 

লবতীয় মশ্রণীট্ত এিং ইন্সট্পক্টরট্দর পদেয িাদা লবতীয় মশ্রণী মথট্ক প্রথে মশ্রণীট্ত উন্নীতকরট্ণর লিষয়টি সরকাট্রর লিট্িিনাধীন 

আট্ে।  

কনট্েিিট্দর টাইে মেট্ির সেতা লিধাট্ন সরকার কায করট্ে।  

লিএনলপ-যাোত মযাট সরকাট্রর আেট্ি যাঁরা অন্যায়ভাট্ি িাকুলরচুৈত হট্য়লেট্িন তাঁট্দরট্ক পুনি িহাি করা হট্য়ট্ে।  

আপনাট্দর মযসি সেস্যা আট্ে আেরা মসগুট্িা পয িায়িট্ে লনরসট্নর মিষ্টা করি।  

তট্ি আপনাট্দর স্মরণ কলরট্য় লদট্ত িাই, ময যনগট্ণর ট্যাট্ের টাকায় আপনারা মিতন-ভাতা পাট্চ্ছন তাঁট্দর লনরাপত্তা 

লিধাট্ন মকান ধরট্ণর গালেিলত আেরা িরদাশত করি না।  

দিীয় আনুগতৈ নয়, সট্ি িাচ্চ মপশাদালরত্ব লনট্য় আপনাট্দর কায করট্ত হট্ি।  

মযসি পুলিশ সদস্য মপশাদালরত্ব মথট্ক লিচুৈত হট্িন, অন্যায় ও দুনীলতর সাট্থ যলড়ত হট্িন তাট্দর লিরুট্দ্ধ কট্ঠার 

ব্যিিা লনট্ত আেরা লবধা করি না।  

লপ্রয় পুলিশসদস্যবৃন্দ,  

লদন িদট্ির অেীকার লনট্য় আেরা সরকার গঠন কট্রলে। যনগট্ণর লিপুি ম্যাট্ন্ডট্টর সম্মান রাখার যন্য আেরা কায 

করলে।  

আগােী ২০২০ সাি যালতর যনক িেিন্ধু মশখ মুলযবুর রহোট্নর যন্মশতিালষ িকী। ২০২১ সাি আোট্দর স্বাধীনতার 

সুিণ িযয়ন্তী।  

আেরা িাই, আোট্দর লপ্রয় যন্মভূলেট্ক ২০২১ সাট্ির েট্ে একটি আধুলনক, সমৃদ্ধ ও আট্িালকত মদট্শ পলরণত করট্ত। 

আেরা িাই, েহান েলিযুট্দ্ধর সুেি প্রলতটি ঘট্র ঘট্র মপৌুঁট্ে লদট্ত। এ িেৈ অযিট্নর যন্য গণতট্ন্ত্রর ধারািালহকতা, সাোলযক 

লিলতশীিতা ও লনরাপত্তা এিং সুশাসন একান্তভাট্ি প্রট্য়াযন।   

এ িেৈ পূরট্ণ আপনারা সততা, সাহলসকতা ও মপশাদালরত্ব লনট্য় এলগট্য় আসুন। যনগট্ণর শাসক নয়, মসিক লহট্সট্ি 

দালয়ত্ব পািন করুন।  

সিাইট্ক আিারও শুট্ভচ্ছা যালনট্য় আলে লিএেলপ সদর দপ্তর ভিন-এর শুভ উট্বাধন মঘাষণা করলে।  

মখাদা হাট্েয।  

যয় িাংিা, যয় িেিন্ধু  

িাংিাট্দশ লিরযীিী মহাক।  

 


