
পুলিশ সপ্তাহ-২০১৫ উদ্বাধন অনুষ্ঠান 

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হালসনা 

ঢাকা শমদ্রাপলিটন পুলিশ, মঙ্গিবার, ১৪ মাঘ ১৪২১, ২৭ জানুয়ালর ২০১৫ 

লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম। 

সহকমীবৃন্দ, 

আইলজলপ ও পুলিশ সদস্যবৃন্দ, 

উপলিত সুলধমন্ডিী,  

 

 আসসািামু আিাইকুম। 

 

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উপিদ্ে আদ্য়ালজত উৎসবমুখর এ অনুষ্ঠাদ্ন উপলিত সকিদ্ক আলম শুদ্ভচ্ছা জানালচ্ছ। 

অলভনন্দন জানালচ্ছ বাাংিাদ্দশ পুলিদ্শর সকি সদস্যদ্ক। সুশৃঙ্খি ও মদ্নামুগ্ধকর প্যাদ্রদ্ে অাংশগ্রহণকারী সকিদ্ক আন্তলরক 

ধন্যবাদ জানালচ্ছ।  

মুলিযুদ্ের স্মৃলত লবজলিত রাজারবাদ্ের এই মাদ্ে দাঁলিদ্য় আলম েভীর শ্রোর সাদ্ে স্মরণ করলি সব বকাদ্ির সব বদ্শ্রষ্ঠ 

বাঙালি, জালতর লপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলজবুর রহমানদ্ক; যাঁর আহ্বাদ্ন সািা লদদ্য় রাজারবাে পুলিশ িাইদ্নর লনভীক, 

শদশদ্প্রলমক পুলিশ সদস্যেণ ২৫শশ মাদ্চ বর কািরাদ্ত পাক হানাদার বালহনীর লবরুদ্ে প্রেম সশস্ত্র প্রলতদ্রাধ েদ্ি ুলদ্িলিদ্িন। 

আলম শসলদদ্নর সকি শহীদদ্ক েভীর শ্রোর সাদ্ে স্মরণ করলি।  

লবনম্র শ্রো জানালচ্ছ জাতীয় চার শনতা এবাং ৩০ িে শহীদদ্ক। সম্ভ্রম হারাদ্না মা-শবানদ্দর প্রলত আমার সহানুভূলত 

জানালচ্ছ। 

সাম্প্রলতক বিরগুদ্িাদ্ত লবএনলপ-জামাদ্তর সন্ত্রাস ও নাশকতামূিক কম বকান্ড, হরতাি ও অবদ্রাদ্ধর নাদ্ম লনরীহ 

মানুষ হতযা, যাত্রীবাহী োিীদ্ত আগুন লদদ্য় নারী-লশশু হতযার ঘৃণ্য অপকম ব প্রলতদ্রাদ্ধ বাাংিাদ্দশ পুলিশ অতযন্ত দালয়ত্বশীি 

ভূলমকা পািন করদ্ি। আলম এজন্য পুলিশ বালহনীর প্রলতটি সদস্যদ্ক ধন্যবাদ জানাই। 

এ দালয়ত্ব পািন করদ্ত লেদ্য় শয সকি পুলিশ সদস্য লনহত হদ্য়দ্িন, আলম তাঁদ্দর লবদ্দহী আত্মার মােলিরাত 

কামনা করলি। তাঁদ্দর শশাক সন্তপ্ত পলরবাদ্রর সদস্যদ্দর প্রলত েভীর সমদ্বদনা জানালচ্ছ। 

সুলধমন্ডিী, 

বাাংিাদ্দশ পুলিশ শদদ্শর শালন্ত, লনরাপত্তা ও শৃঙ্খিার প্রতীক। অভযন্তরীণ লনরাপত্তা প্রদান, আইদ্নর শাসন প্রলতষ্ঠা ও 

মানবালধকার রো করা পুলিদ্শর পলবত্র দালয়ত্ব। পুলিশই সাধারণ জনেদ্ণর প্রধান ভরসা। এ কারদ্ণ আমরা যখনই সরকাদ্র 

এদ্সলি পুলিশদ্ক জনবান্ধব, শপশাদার ও আধুলনক বালহনীদ্ত পলরণত করদ্ত এর ব্যাপক সাংস্কার ও উন্নয়ন কদ্রলি। পুলিদ্শর 

আধুলনকায়দ্ন আমরা শয সকি প্রলতশ্রুলত লদদ্য়লিিাম তার অলধকাাংশই আমরা ইদ্তামদ্ে বাস্তবায়ন কদ্রলি।  

আমরা পুলিশ লবভাদ্ে ৭৩৯টি কযাোর পদসহ ৩১ হাজার ৭৪৪ টি নুলন পদ সৃলি কদ্রলি। এ সকি পদ্দ শিাক 

লনদ্য়াে লদদ্য়লি। 

আমরা ইন্ডালিয়াি পুলিশ েেন কদ্রলি। এরিদ্ি লশল্প প্রলতষ্ঠান লবদ্শষ কদ্র োদ্ম বন্টস শসক্টদ্র শৃঙ্খিা ও লনরাপত্তা 

লনলিত হদ্য়দ্ি। লবলনদ্য়ােবান্ধব পলরদ্বশ সৃলি হদ্য়দ্ি।  

লবদ্শষালয়ত পুলিশ ইউলনট শযমন বুযদ্রা অব ইনদ্ভলিদ্েশন (লপলবআই), ট্যযলরি  পুলিশ, শনৌ পুলিশ এবাং ২টি 

লসলকউলরটি এন্ড প্রদ্টকশন ব্যাটালিয়ন েেন করা হদ্য়দ্ি যার সুিি জনেণ শপদ্ত শুরু কদ্রদ্ি। 

দীঘ বলদদ্নর প্রতীলেত এসআই/সাদ্জবন্ট পদদ্ক ৩য় শশ্রণী হদ্ত ২য় শশ্রণীদ্ত এবাং ইন্সদ্পক্টর পদদ্ক ২য় শশ্রণী শেদ্ক ১ম 

শশ্রণীর পদ্দ উন্নীত করা হদ্য়দ্ি। 



 

 

জালতর লপতা প্রদত্ত আইলজলপ’র র যাাংক ব্যাজ আমরা পুনবপ্রবতবন কদ্রলি। আইলজলপ’র পদদ্ক লসলনয়র সলচব 

পদময বাদায় উন্নীত করা হদ্য়দ্ি। আমরা পুলিদ্শর ২টি শগ্রে-২ পদদ্ক শগ্রে-১ পদ্দ উন্নীত কদ্রলি। প্রদ্য়াজদ্ন পুলিশ লবভাদ্ে 

শগ্রে-১ পদ্দর সাংখ্যা আরও বৃলে করা হদ্ব। 

এলপলবএন লবদ্শষালয়ত শরলনাং শসন্টার েেন এবাং সারাদ্দদ্শ ৩০টি ইন-সালভ বস শরলনাং শসন্টার িাপন করা হদ্য়দ্ি। 

কনদ্িবি হদ্ত এসআই পয বন্ত পুলিশ সদস্যদ্দর জন্য ৩০% ঝুঁলক ভাতা প্রবতবন করা হদ্য়দ্ি। পয বায়ক্রদ্ম এটি সকি 

স্তদ্রর পুলিশ সদস্যদ্দর জন্য বাস্তবায়ন করব। 

আমরা পুলিদ্শর আবাসন, যানবাহন ও লচলকৎসা সুলবধা বৃলের িদ্েয প্রদ্য়াজনীয় সকি ব্যবিা গ্রহণ কদ্রলি। 

সুলধমন্ডিী, 

আইন-শৃঙ্খিা রো সকি উন্নয়দ্নর পূব বশতব। আইন-শৃঙ্খিা খাদ্ত বরাদ্দকৃত অে বদ্ক আমরা ব্যয় নয়, লবলনদ্য়াে 

লহদ্সদ্ব লবদ্বচনা কদ্র োলক। একটি লনরাপদ, শালন্তপূণ ব শদশ েিার িদ্ে পুলিদ্শর শকৌশিেত পলরকল্পনা, অবকাোদ্মা ও 

মানব সম্পদ ব্যবিাপনা শলিশািী করা এবাং পুলিদ্শর সামর্থ্ব বৃলে করা এখন সমদ্য়র দাবী।  

পুলিদ্শর জনবি বৃলে করদ্ত ইদ্তামদ্ে আলম আরও ৫০ হাজার পদ সৃলির শঘাষণা লদদ্য়লি। পাশাপালশ লবদ্শষালয়ত 

ইউলনট েেন, প্রদ্য়াজনীয় যানবাহন ও অবকাোদ্মােত সুলবধা বৃলের শয ধারা আমরা সূচনা কদ্রলি তা অব্যাহত োকদ্ব।  

োজীপুর ও রাংপুর শমদ্রাপলিটন পুলিশ েেন এবাং স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র লবদ্রাধী অপতৎপরতা শরাধ, জলঙ্গবাদ ও 

সন্ত্রাসবাদ লনমূ বদ্ি পুলিদ্শর একটি লবদ্শষালয়ত ইউলনট েেদ্নর কাজ প্রলক্রয়াধীন রদ্য়দ্ি।   

োনা হদ্চ্ছ শসবা প্রদাদ্নর শেদ্ত্র সবদ্চদ্য় কায বকর ও দৃশ্যমান ইউলনট। তাই, গুরুত্ব অনুযায়ী োনার জনবি বৃলে করা 

হদ্ব। তদ্ব অপরাধ দমন ও লনয়ন্ত্রদ্ণ জনসাধারণদ্ক সাদ্ে লনদ্য় কাজ করদ্ত হদ্ব। কলমউলনটি পুলিলশাং কায বক্রমদ্ক আরও 

শজারদার করদ্ত হদ্ব। 

হযরত শাহজািাি আন্তজবালতক লবমানবন্দদ্র আম বে পুলিশ ব্যাটালিয়ন সািদ্ের সাদ্ে কাজ করদ্ি। লবমানবন্দদ্রর 

সালব বক লনরাপত্তার জন্য প্রযুলি লনভ বর ও স্বয়াংসম্পূণ ব এয়ারদ্পাট ব আম বে পুলিশ ব্যাটালিয়ন েেদ্নর কাজ অলচদ্রই সম্পন্ন করা 

হদ্ব।  

বাাংিাদ্দশ পুলিশ জালতসাংঘ শালন্তরো লমশদ্ন লনদ্জদ্দর কম বদেতা ও শপশাদালরদ্ত্বর মােদ্ম ব্যাপক প্রশাংসা অজবন 

কদ্রদ্ি। শালন্তরো লমশদ্ন বাাংিাদ্দশ পুলিদ্শর অবিান এখন শীষ বিাদ্ন। জালতসাংঘ লমশদ্ন পুলিদ্শর কায বক্রমদ্ক আরও েলতশীি 

করদ্ত প্রদ্য়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ করা হদ্ব। 

সুলধবৃন্দ, 

আপনারা জাদ্নন ২০০৮ সাদ্ির লনব বাচদ্ন জনতার লবশাি ম্যাদ্ন্ডট লনদ্য় আমরা ২০০৯ সাদ্ি সরকার েেন কলর। 

২০১৪ সাদ্ির ৫ জানুয়ালরর লনব বাচদ্ন লবজয়ী হদ্য় আমরা টানা লবতীয়বাদ্রর মদ্তা রাষ্ট্র পলরচািনার দালয়ত্ব শনই। 

২০০৯-২০১৩ শময়াদ্দ পাঁচ বির আমরা লবএনলপ-জামাত শজাদ্টর শরদ্খ যাওয়া অচিাবিা কাটিদ্য় ুলদ্ি পিাৎমুখী 

শদশদ্ক সামদ্নর লদদ্ক এলেদ্য় লনদ্য়লি। উন্নয়দ্নর ধারায় লিলরদ্য় এদ্নলি। একটি সুখী-সমৃে শদশ েেদ্ন আমরা অদ্নক দূর 

অগ্রসর হদ্য়লি। 

লবেত িয় বিদ্র জনেদ্ণর জীবনমাদ্নর উন্নলত করদ্ত আমরা অক্লান্ত পলরশ্রম কদ্রলি। শদশ লিদ্র এদ্সদ্ি উন্নয়দ্নর 

ধারায়।  

লবশ্বমন্দা সদ্েও আমরা ৬.২ শতাাংশ হাদ্র েি প্রবৃলে অজবন কদ্রলি। সামলিক অে বনীলতদ্ত লিলতশীিতা বজায় 

শরদ্খলি। আমাদ্দর মাোলপছু আয় আজ শবদ্ি দাঁলিদ্য়দ্ি ১১৯০ মালকবন েিাদ্র। ববদ্দলশক মুদ্রার লরজাভ ব িয়গুণ শবদ্ি ২২.৩৯ 

লবলিয়ন েিাদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ি।  

৫ শকাটি মানুষ লনম্ন আদ্য়র স্তর শেদ্ক মে আদ্য়র স্তদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ি। দালরদ্দ্রযর হার ২৪ শতাাংদ্শ নালমদ্য় এদ্নলি।  

মানুদ্ষর আয় শবদ্িদ্ি। কম বসাংিান শবদ্িদ্ি। সরকালর ও শবসরকালর খাত লমলিদ্য় আমরা একদ্কাটি মানুদ্ষর 

কম বসাংিান কদ্রলি। ২৫ িাখ মানুদ্ষর লবদ্দদ্শ কম বসাংিান হদ্য়দ্ি। এখন আমাদ্দর লবযুৎযৎ উৎপাদন সেমতা ১৩ হাজার ২৮৩ 

শমোওয়াট।  



 

 

সাদ্ি ১৬ হাজার কলমউলনটি লক্ললনক ও ইউলনয়ন স্বািয শকন্দ্র গ্রাদ্মর মানুষদ্ক স্বািযদ্সবা লদদ্চ্ছ। 

লবএনলপ-জামাত শজাট লশোর হার ৪৪ শতাাংদ্শ নালমদ্য় এদ্নলিি। এখন লশোর হার ৬৯ শতাাংশ। এ বিদ্রর প্রেম 

লদদ্ন মােলমক পয বন্ত লশোেীদ্দর মদ্ে লবনামূদ্ে ৩২ শকাটি ৬৩ িাখ ৪৭ হাজার ৯২৩ টি বই লবতরণ করা হদ্য়দ্ি।  

লেলজটাি বাাংিাদ্দশ এখন বাস্তবতা। ৫ হাজার ২৭৫ টি লেলজটাি শসন্টার সারাদ্দদ্শ ২০০ প্রকাদ্রর তর্থ্ ও 

প্রযুলিদ্সবা লদদ্য় যাদ্চ্ছ।  

লনজস্ব অে বায়দ্ন পদ্মা শসুলর লনম বাণ কাজ শুরু কদ্রলি। 

বতবমাদ্ন লবদ্শ্ব অে বননলতক উন্নয়দ্নর শেদ্ত্র এলেদ্য় যাওয়া পাঁচটি শদদ্শর একটি- বাাংিাদ্দশ। আজ শদদ্শর মানুষ ভাি 

আদ্ি। শদশ এলেদ্য় যাদ্চ্ছ। 

আজ যখন মানুষ ভাদ্িা আদ্ি, লনরাপদ্দ আদ্ি তখন আবাদ্রা লবএনলপ-জামাত অপশলি সন্ত্রাসবাদ্দর পে শবদ্ি 

লনদ্য়দ্ি। অবদ্রাদ্ধর নাদ্ম লনরীহ মানুষদ্ক হতযা করদ্ি। আগুদ্ন পুদ্িদ্ি ১০৯ জন। স্বজনহারা মানুষ আর সন্তানহারা মাদ্য়র 

আহাজালরদ্ত চালরলদদ্কর বাতাস আজ ভারী। 

অবদ্রাদ্ধর নাদ্ম শবামাবালজর কারদ্ণ মুসলিম উম্মাহর লবতীয় বৃহত্তম জমাদ্য়ত লবশ্ব ইজদ্তমায় আেত িে িে 

মুসলল্লদ্ক শভাোলন্ত শপাহাদ্ত হদ্য়দ্ি। লবদ্দশীদ্দর স্বাের জালিয়ালত, লমর্থ্া শটলিদ্িাদ্নর খবর প্রচার কদ্র এরা সারা যুৎলনয়ার 

সামদ্ন শদদ্শর ভাবমূলতব নি করদ্ি। 

শয পুলিশ লবএনলপ শনত্রীদ্ক লনরাপত্তা লদদ্চ্ছ শসই পুলিদ্শর উপরই লবএনলপ এবাং তার শদাসর জামাত-লশলবর হামিা 

করদ্ি। ২০১৩ সাদ্ি তারা ১৭জন পুলিশ সদস্যদ্ক হতযা কদ্রলিি। আহত কদ্রলিি কদ্য়কশ’ জনদ্ক। 

২০১৩ সাদ্ির ৫ জানুয়ালরর লনব বাচদ্নর আদ্ে ও পদ্র তারা চরম সলহাংসতা চালিদ্য়লিি। শত শত োলিদ্ত আগুন 

লদদ্য়লিি। ভাাংচুর কদ্রলিি হাজার হাজার োলি। হাজার হাজার োি শকদ্ট শিদ্িলিি।  

 শসসমদ্য়ও তাদ্দর সলহাংস হামিা, শপদ্রাি শবামা, অলিসাংদ্যাে ও শবামা হামিায়  লনহত হদ্য়দ্ি শত শত লনরীহ 

মানুষ। সরকালর অলিস, লবযুৎযৎ শকন্দ্র, ব্যবসা প্রলতষ্ঠান, ফুটপাদ্তর শদাকান এমনলক লনরীহ পশুও তাদ্দর লজঘাাংসার হাত 

শেদ্ক শরহাই পায়লন। 

শরহাই পায়লন মসলজদ, মলন্দর, প্যাদ্োো। জাতীয় মসলজদ বায়ুলি শমাকাররম-এর সামদ্ন শত শত পলবত্র শকারান 

শরীি পুলিদ্য় লদদ্য়দ্ি। শরদ্নর িাইন উপদ্ি শিদ্ি এবাং লিসদ্েট খুদ্ি শতশত বলে এবাং শরিইলিন ধ্বাংস কদ্রদ্ি। এবারও 

তারা একই কাজ করদ্ি। 

৫ জানুয়ালর লনব বাচদ্নর লদন ৫৮২টি স্কুদ্ি আগুন লদদ্য়দ্ি। সহকারী লপ্রসাইলোং অলিসারসহ ২৬ জনদ্ক হতযা কদ্রদ্ি। 

সাংখ্যািঘু এবাং আওয়ামী িীে সমে বকদ্দর বালিঘদ্র হামিা চালিদ্য়দ্ি, আগুন লদদ্য়দ্ি।  

বাঙালি জালত রি লদদ্য়, জীবন লদদ্য় স্বাধীনতা এদ্নদ্ি। আমরা লবজয়ী জালত। স্বাধীনতার শচতনাদ্ক আমরা অক্ষুন্ন 

রাখদ্বা। িাদ্খা শহীদ্দর রদ্ি রলিত বাাংিাদ্দদ্শর মাটিদ্ত আমরা শকান সন্ত্রাসবাদ, নৃশাংসতা শমদ্ন লনব না। জনেদ্ণর জীবন, 

জানমাি রোয় আমরা প্রলতজ্ঞাবে। আলম শদদ্শর শালন্তলপ্রয় জনেণদ্ক এ অশুভ শলির লবরুদ্ে রুদ্খ দাঁিাদ্নার আহ্বান 

জানালচ্ছ। 

আলম আশা কলর, বাাংিাদ্দশ পুলিদ্শর প্রলতটি সদস্য সদ্ব বাচ্চ শদশদ্প্রম লনদ্য় তাঁদ্দর উপর অলপ বত দালয়ত্ব পািন 

করদ্বন। শদদ্শর শালন্ত শৃঙ্খিা ও উন্নয়দ্নর ধারাদ্ক অব্যাহত রাখদ্বন। আলম ও আমার সরকার সবসময়ই আপনাদ্দর পাদ্শ 

আলি এবাং োকদ্বা। 

পুলিশ বালহনীর লপ্রয় সদস্যবৃন্দ, 

 আজ বাাংিাদ্দশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপলত পুলিশ পদদ্ক যাঁরা ভূলষত হদ্য়দ্িন তাঁদ্দরদ্ক আলম আন্তলরক অলভনন্দন 

জানাই। এ পদক আপনাদ্দর কাদ্জর স্বীকৃলত। আলম আশা কলর, পদকপ্রালপ্ত আপনাদ্দরদ্ক আোমীদ্তও আরও ভাদ্িা কাদ্জ 

উৎসাহ শজাোদ্ব।  

আলম চাই, পুলিদ্শর প্রলতটি সদস্য শদদ্শর প্রচলিত আইন অনুযায়ী শপশাদালরদ্ত্বর সাদ্ে জনলনরাপত্তায় কাজ কদ্র যাদ্ব। 

পুলিশ হদ্ব জনেদ্ণর বন্ধু। অসহাদ্য়র শশষ আশ্রয়িি। 



 

 

 লবশ্বায়দ্নর এ যুদ্ে পুলিদ্শর কম বদ্েত্র ও কম বব্যালপ্ত প্রলতলনয়ত বৃলে পাদ্চ্ছ। পুলিদ্শর কাদ্জর শেত্র আজ লবস্তৃত 

হদ্য়দ্ি সাইবার ক্রাইম, মালন িন্ডালরাং, মাদক পাচার, পণ্য শচারাচািান ও নারী-লশশু পাচার প্রলতদ্রাদ্ধ। পাশাপালশ, জিজ ও 

বনজ সম্পদ এবাং পলরদ্বশ সাংরেদ্ণও পুলিশদ্ক ভূলমকা পািন করদ্ত হদ্চ্ছ।  

 এসব বহুমুখী চযাদ্িি শমাকাদ্বিা কদ্র পুলিশদ্ক জনেদ্ণর কািাকালি শযদ্ত হদ্ব। আপনাদ্দর সিিতার জন্য শযমন 

পুরস্কার রদ্য়দ্ি শতমলন অন্যাদ্য়র শালস্তও রদ্য়দ্ি। পুলিদ্শর মহান শপশাদ্ক আপনারা লনজ গুদ্ণ সমুন্নত রাখদ্বন। 

মহান মুলিযুে  এবাং জাতীয় জীবদ্নর প্রলতটি সাংকদ্ট আপনারা আইন-শৃঙ্খিা রো ও জনলনরাপত্তা রোয় গুরুত্বপূণ ব 

ভূলমকা পািন কদ্রদ্িন। আোমী লদনগুদ্িাদ্ত এ ভূলমকা আদ্রা শজারদার করদ্ত আলম আপনাদ্দর আহ্বান জানালচ্ছ। শদদ্শর 

প্রলতটি শালন্তলপ্রয় মানুষ আপনাদ্দর পাদ্শ আদ্ি।  

আসুন আমরা সকদ্ি ঐকযবে প্রদ্চিার মােদ্ম জালতর লপতার ক্ষুধা, দালরদ্রয, লনরেরতামুি স্বদ্ের শসানার বাাংিা েদ্ি 

ুললি।   

  আলম বাাংিাদ্দশ পুলিদ্শর উত্তদ্রাত্তর সািে এবাং সব বাঙ্গীণ কোণ কামনা কদ্র পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ এর শুভ 

উদ্বাধন শঘাষণা করলি। 

   

 

শখাদা হাদ্িজ। 

জয় বাাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাাংিাদ্দশ লচরজীবী শহাক। 

... 


