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পুলিশ সপ্তাহ ২০১২ উ িদে আদয়ালজত ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্ বকতবাদের আজদকর এ সভায় সকিদক জানাই আন্তলরক 

শুদভচ্ছা।  

পুলিশ িালহনীর লিগত িছদরর কাদজর মূল্যায়ন এিং আগার্ী িছদরর জন্য করণীয় সম্পদকব  র্ বাদিািনা করাই এ সভার 

উদেশ্য।  

আ নাদের র্াঠ প্রশাসদনর লিলভন্ন সর্স্যা, সীর্ািদ্ধতা ও সম্ভািনার িাস্তিলিত্র সরকাদরর সদি বাচ্চ  র্ বাদয় উ িা ন এিং 

এসি লিষদয় গাইডিাইন প্রোনও এ সর্াদিদশর িেয।  

সুলধবৃন্দ,  

লিলভন্ন িাধা-লি লি শ লরদয় আর্াদের সরকার অতযন্ত সফিতার সদে লতন িছর  ার করদত িদিদছ।  

অর্ বননলতক ও রাজননলতক লেক শর্দক শগাটা লিশ্ব এক কঠিন সর্য়  ার করদছ। আর্রাও এর িাইদর নই। লিশ্ব 

অর্ বননলতক র্ন্দার কারদণ উন্নত শেশগুদিাদকই লহর্লশর্ শখদত হদচ্ছ। এর্ন অিিায় আর্াদের অর্ বনীলতর িাকা আর্রা ভািভাদিই 

সিি রাখদত শ দরলছ। গত িছর ৬.৭ শতাংশ লজলডল  প্রবৃলদ্ধ অলজবত হদয়দছ। রপ্তালন আয় শিদেদছ ৪২ শতাংশ। িিলত িছদর এখন 

 র্ বন্ত আর্াদের রপ্তালন এিং শরলর্দটন্স আয় ভাি। লডদসম্বদর শরকড ব ১.১৪ লিলিয়ন ডিার শরলর্দটন্স এদসদছ। অভযন্তরীণ সম্পে 

আহরণ এিং িালষ বক উন্নয়ন কর্ বসূলির িাস্তিায়নও সদন্তাষজনক।  

র্ানুদষর জীিনর্ান উন্নয়দনর জন্য প্রদয়াজন কর্ বসংিাদনর। আর কর্ বসংিান সৃলির জন্য প্রদয়াজন শেলশ-লিদেশী 

লিলনদয়াগ। লিলনদয়াগ আকৃি করার জন্য উন্নত আইন-শৃঙ্খিা  লরলিলত অ লরহার্ ব।  

এ শেদত্র পুলিশ িালহনীর ভূলর্কা অ লরসীর্। আ নাদের শ শাোলরত্ব, আন্তলরকতা এিং েেতা লেদয় সাধারণ র্ানুদষর 

লনরা ে জীিন লনলিত করদত হদি।  

প্রযুলি ও শর্াগাদর্াগ ব্যিিার উন্নলতর সদে সদে অ রাদধর ধরণ এিং কিাদকৌশিও  াদে র্াদচ্ছ। সর্াদজ অ রাধ-

প্রিণ র্ানুদষর সংখ্যা খুি শিলশ নয়। লকন্তু তাদের কাদজর ধরণটা এর্নই শর্, গুটি কদয়ক র্ানুষ সর্াদজর লসংহভাগ র্ানুদষর শালন্ত 

নি কদর লেদত  াদর।  



আইন-শৃঙ্খিা িালহনীর োলয়ত্ব হদচ্ছ এদের হাত শর্দক সাধারণ র্ানুষদক রো করা। র্ানুদষর জানর্াদির লনরা িা লিধান 

এিং তঁদের লনরা ে িিািি লনলিত করা।   

সাধারণ অ রাদধর সদে ইোলনং শর্াগ হদয়দছ জলেিাে ও আন্তজবালতক সন্ত্রাসিাে।  এসি িযাদিঞ্জ শর্াকালিিায় 

আ নাদের সের্ হদত হদি।  

ঐলতহযগতভাদি িাংিাদেদশর র্ানুষ ধর্ বভীরু, লকন্তু ধর্ বান্ধ নয়। িলহলি বদশ্ব িাংিাদেদশর  লরিয় মুসলির্ সংখ্যাগলরষ্ঠ উোর 

গণতালন্ত্রক ও ধর্ ব লনরদ ে রাষ্ট্র লহদসদি। সম্পূণ ব রাজননলতক উদেদশ্য একটি ধর্ বান্ধ শগালষ্ঠ র্াদের্দে আর্াদের এই  লরিদয় 

কালির্া শি ন কদর।  

লিগত লিএনল -জার্াত শজাট সরকাদরর ছত্রছায়ায় তারা শগাটা শেদশ অরাজক  লরলিলতর সৃলি কদরলছি। ৫ শর শিলশ 

জায়গায় একদর্াদগ শিার্ার লিদফারণ ঘটিদয়লছি।  

সার্ালজক লিলতশীিতা লিনি করার  াশা ালশ িাংিাদেশদক জলেিােী শেশ লহদসদি লিদশ্বর কাদছ  লরলিত কদর 

তুদিলছি।  

আ নাদের সহায়তায় আর্রা িাংিাদেশদক শস কিঙ্ক শর্দক মুি করদত শ দরলছ। িলহলি বদশ্ব এখন িাংিাদেশ একটি 

শালন্তপূণ ব শেশ লহদসদি প্রলতলষ্ঠত।  

অ রাধ লনয়ন্ত্রণ শর্র্ন গুরুত্বপূণ ব, শতর্লন সাধারণ র্ানুদষর র্ানিালধকার র্াদত শকানভাদিই লিলিত না হয়, শসলেদক 

আ নাদের সজাগ দৃলি রাখদত হদি।  

র্দন রাখদত হদি, আ নাদের সার্ান্য অসদিতনতার কারদণ সরকাদরর ভািমূলতব র্ারাত্মকভাদি েলতগ্রস্ত হদত  াদর। 

একজন লনরা রাধ ব্যলিও র্াদত অর্র্া হয়রালনর লশকার না হয়, শসটা লনলিত করা আ নাদের োলয়ত্ব।  

পুলিশ িালহনীর সেস্যবৃন্দ,  

আ নাদের সুদর্াগ-সুলিধা িাোদনার শেদত্র আর্রা সদিি রদয়লছ। আর্াদের সরকার পুলিদশর জন্য র্ানা ভিন লনর্ বাণ, 

কর্ বকতবা ও শফাদস বর আিাসদনর জন্য ভিন ও ব্যারাক লনর্ বাণ, র্ানায় র্ানায় র্ানিাহন সরিরাদহর ব্যিিা লনদয়লছি।  

প্রযুলি লনভবর অ রাধী শনািকরণ, লডলজটাি রাসায়লনক  রীোগার ও সফটওয়ার উন্নয়ন, সাইিার ক্রাইর্ লনয়ন্ত্রণ, র্ালন 

িন্ডালরং ইতযালে শেদত্র আ নাদের সার্র্ ব ও েেতা বৃলদ্ধর উদযাগ আর্রা লনদয়লছ।  

আর্াদের অন্যতর্ লনি বািনী অেীকার যুদ্ধা রাধীদের লিিার কার্ বক্রর্ শুরু হদয়দছ। যুদ্ধা রাধীদের িঁিাদনার জন্য একটি 

র্হি র্লরয়া হদয় উদঠদছ। তাদের এই অ দিিা প্রলতহত করার জন্য আর্াদের সকিদক একদর্াদগ কাজ করদত হদি। আর্াদের 

শর্য়ােকাদিই আর্রা এ লিিার প্রলক্রয়া সম্পন্ন করদত িাই।  

জনসংখ্যার অনু াদত আর্াদের আইন-শৃঙ্খিা িালহনীর সেস্য সংখ্যা কর্। এই অনু াত কলর্দয় আনার িদেয আর্রা 

পুলিশ িালহনীদত অলতলরি ৩২ হাজার জনিি সৃলির নীলতগত লসদ্ধান্ত লনদয়লছিার্।  

ইদতার্দে ২০২টি কযাডার  েসহ প্রায় ২১ হাজার নতুন  ে সৃলি করা হদয়দছ। এ ছাো লডএর্ল দত নতুন ৮টি র্ানা 

প্রলতষ্ঠা করা হদয়দছ।  

পুলিশ িালহনীর আধুলনকায়দনর অংশ লহদসদি আর্রা পুলিদশর লিলভন্ন লিদশষালয়ত ইউলনট গঠদনর কার্ বক্রর্ গ্রহণ 

কদরলছ। ইদতার্দে ইন্ডালিয়াি পুলিদশর কার্ বক্রর্ শুরু হদয়দছ।  

লভলভআইল , লভআইল  ও অলত গুরুত্বপূণ ব িা নার লনরা িা ব্যিিা শজারোর করার িদেয ২টি লসলকউলরটি ও প্রদটকশন 

ব্যাটালিয়দনর অনুদর্ােন শেওয়া হদয়দছ। লির্ানিন্দদরর লনরা িার জন্য আর্ বড পুলিশ ব্যাটালিয়ন শর্াতাদয়ন করা হদয়দছ।  

ট্যযলরস্ট পুলিশ, শর্লরন পুলিশ, পৃর্ক তেন্ত ইউলনট গঠদনর কাজ শশষ  র্ বাদয় রদয়দছ। এ সকি ইউলনট লশগলগরই কার্ বক্রর্ 

শুরু করদি।  

ন্যাশনাি পুলিশ ব্যযদরা অি কাউন্টার শটরলরজর্, লসলকউলরটি ও প্রদটকশান ব্যাটালিয়ন গঠদনর প্রলক্রয়া িিদছ।  

আলর্ গত িছর পুলিশ সপ্তাদহ পুলিশ লিভাদগ একালধক শগ্রড-এ  ে সৃলি করার প্রলতশ্রুলত লেদয়লছিার্। লিযর্ান ২টিসহ 

‘এ' শগ্রডভুি ৫টি  ে সৃলি করার লসদ্ধান্ত শনওয়া হদয়দছ। আগার্ী ৩ র্াদসর র্দে প্রদয়াজনীয় ব্যিিা গ্রহদণর জন্য সংলিি 

র্ন্ত্রণািয়দক লনদে বশ শেওয়া হদয়দছ।  



র্ানার ভারপ্রাপ্ত কর্ বকতবার  ে প্রর্র্ শেণীদত এিং এসআই ও সাদজবন্টদের  েসমূহ লিতীয় শেণীদত উন্নীত করা হদয়দছ। 

 দোন্নলতর র্ােদর্ এিং সরাসলর প্রর্র্ শেণীদত লনদয়াগপ্রাপ্ত কর্ বকতবাদের র্দে শর্দক  েগুদিা পূরণ করা হদি।  

সর্ র্ বাদয়র কর্ বকতবাগণ র্ঁরা অন্য দে আদছন, তঁরাও সর্ান সুলিধা  াদিন। এ সংক্রান্ত আদেশ জালরর জন্য সংলিি 

র্ন্ত্রণািয়গুদিাদক লনদে বশ শেওয়া হদয়দছ।  

পুলিশ প্রশাসদন  দোন্নলত ও  োয়দনর শেদত্র শর্ধা, েেতা এিং শ শাগত জ্ঞানদকই আর্রা প্রাধান্য লেলচ্ছ।  

কর্ বদেদত্র শকান ধরদণর িাদ  আ নারা প্রভালিত হদিন না। সম্পূণ ব লনরদ ে শর্দক লনভবদয় ও শ শাোলরত্ব িজায় শরদখ 

আ নার আ নাদের োলয়ত্ব  ািন করদিন- এটাই আর্ার প্রতযাশা।  

আর্রা িাই, শেদশর প্রলতটি র্ানুষ স্বাধীনতার সুফি শভাগ করুক। সি বকাদির সি বদেষ্ঠ িাঙালি, জালতর ল তা িেিন্ধু শশখ 

মুলজব্যর রহর্াদনর শসানার িাংিা গদে তুদি আর্রা িাখ শহীদের রদির ঋণ আর্রা শশাধ করদত িাই। এ িেয অজবদন আ নারা 

গুরুত্বপূণ ব ভূলর্কা  ািন করদত  াদরন।  

লপ্রয় র্াতৃভূলর্দক সিার জন্য লনরা ে ও িাসদর্াগ্য করদত আ নাদের প্রদতযকদকই লনজ লনজ অিিান শর্দক োলয়ত্বশীি 

ভূলর্কা  ািন করদত হদি।  

আ নারা তযাগ ও শসিার মূির্দন্ত্র উেীপ্ত হদয় শেশ ও জনগদণর শসিায় এলগদয় আসদিন -এ প্রতযাশা ব্যি কদর 

আ নাদের সকিদক ধন্যিাে জালনদয় আর্ার িিব্য শশষ করলছ।  

শখাো হাদফজ।  

জয় িাংিা, জয় িেিন্ধু।  

িাংিাদেশ লিরজীিী শহাক।  

.... 


