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সেসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম
সহকমীবৃন্দ,
মহািসরচালক, োাংলাবদশ আনসার ও গ্রাম প্রসতরক্ষা োসহনী,
এোং উিসিত আনসার সিসিসি-র সেসিন্ন িদেীর কমমকতমা ও সদস্যবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম।
আিনাবদর মাবে উিসিত হবত শিবর আসম অতযন্ত আনসন্দত। আিনাবদর আজবকর এই সুন্দর আবয়াজন আমাবক মুগ্ধ
কবরবে।
আসম গিীর শ্রদ্ধার সবে স্মরণ করসে, মহান মুসিযুবদ্ধ শহীদ আনসার ও গ্রাম প্রসতরক্ষা োসহনীর ৬৭০ সদস্যবক। েীর
ম
শহীদবদর যাঁরা মহান স্বাধীনতা যুবদ্ধ শাহাদাতেরণ কবরবেন। গিীর শ্রদ্ধা জানাই, দাসয়ত্ব িালনকাবল জীেন উৎসগকারী
সদস্যগবণর প্রসত। আসম সকবলর রুবহর মাগবেরাত কামনা কসর।
সে মকাবলর সে মবশ্রষ্ঠ োঙাসল, জাসতর সিতা েেেন্ধু শশখ মুসজবুর রহমাবনর িাবক সাড়া সদবয় মহান স্বাধীনতা যুবদ্ধ
আনসার োসহনীর অাংশগ্রহণ ঐসতহাসসকিাবে অতযন্ত গুরুত্ব েহন কবর। অগসণত আনসার সদস্য মুসিযুবদ্ধ সম্মুখ সমবর শযাদ্ধা
সহবসবে অমূল্য অেদান শরবখবেন। শদশ মাতৃকার টাবন অাংশ সনবয়বে শগসরলা যুবদ্ধর সাহসী সসসনক সহবসবে। প্রসশক্ষণ সশসেবরর
দক্ষ প্রসশক্ষক সহবসবেও অেদান শরবখবেন। আনসার োসহনীর ৪০ হাজার সি নট সি রাইবেল ব্যেহৃত হয় মুসিযুবদ্ধ। মুসজেনগর
সরকাবরর অিায়ী রাষ্ট্রিসতবক ‘গাি ম অে অনার’ প্রদান কবর ১২ জন আনসার সনজ োসহনীর জন্য সেরল শগৌরে েবয় আবনন। আসম
তাবদর সোর প্রসত শ্রদ্ধা জ্ঞািন করসে।
শদবশর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার োসহনী গুরুত্বপূণ ম ভূসমকা িালন কবর আসবে। চার দশক ধবর ১৬টি আনসার
ব্যাটাসলয়ন িাে মতয চট্টগ্রাবম শসনাোসহনীর সাবে শয দাসয়ত্ব িালন করবে তা অতযন্ত প্রশাংসনীয়। সমতল এলাকায় পুসলশ ও রযােএর সাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এই োসহনীর ভূসমকা উবল্লখবযাগ্য। জনজীেন ও জনসম্পবদর সনরািত্তায় আনসার ও গ্রাম প্রসতরক্ষা
োসহনীর ভূসমকা যুগান্তকারী। শমাোইল শকাট ম িসরচালনা োড়াও জাতীয় সাংসদ িেন, সনে মাচন কসমশন ও সসচোলবয়র মত
গুরুত্বপূণ ম দপ্তরসমূবহও সুনাবমর সাবে দাসয়ত্ব িালন করবে এই োসহনীর সদস্যগণ।
আিনাবদর ৪০ হাজার অেীভূত আনসার গুরুত্বপূণ ম িািনা এোং সহস্রাসধক সশল্প কারখানার সম্পবদর সনরািত্তায়
সনবয়াসজত। ধমীয় উৎসে এোং জাতীয় সনে মাচনসহ সকল সনে মাচন ও জাতীয় উৎসে উদ্যািনকাবল সনরািত্তা প্রদাবন এই োসহনীর
সততা ও সনষ্ঠা সসতযই প্রশাংসনীয়। আসম আিনাবদর সকলবক আন্তসরক অসিনন্দন জানাই।
সপ্রয় সদস্যবৃন্দ,
গ্রামীণ জনবগাষ্ঠীবক সবচতন করা এোং তাবদর প্রসশক্ষণ সদবয় আে ম-সামাসজক উন্নয়বনর িে প্রদশমন এই োসহনীর একটি
গুরুত্বপূণ ম দাসয়ত্ব। মানে সম্পদ উন্নয়ন এোং নারীর ক্ষমতায়বনও আিনাবদর অেদান প্রশাংসার দাসে রাবখ। আনসার সিসিসি উন্নয়ন
ব্যাাংক এবক্ষবে অগ্রণী ভূসমকা িালন করবে।
সপ্রয় কমমকতমা ও সদস্যবৃন্দ,
আমরা ১৯৯৬-২০০১ শময়াবদ আনসার-সিসিসি োসহনীবক যোযেিাবে মূল্যায়ন কসর। এর উন্নয়বন ব্যািক উবদ্যাগ গ্রহণ
কসর। আমরা ব্যাটাসলয়ন আনসারবদর চাকুসর িায়ী এোং উিবজলা আনসার-সিসিসি কমমকতমাবদর ২য় শশ্রণীবত উন্নীত কসর।

আনসার-সিসিসি একাবিসমবত হাসিাতাল িািনসহ সারাবদবশ শেশসকছু েহুতল সেসশষ্ট এস এম ব্যারাক সনমমাবণর
িসরকল্পনা োস্তোয়ন কবরসে। আওয়ামী লীগ সরকাবরর আমবলই আনসার-সিসিসি োসহনীবক জাতীয় িতাকা প্রদান করা হয়।
আমরা এই োসহনী সাসে মক উন্নয়বনর ধারাোসহকতা রক্ষায় েদ্ধিসরকর।
গত েের জাতীয় সমাবেশ দরোবর উিসিত হবয় আসম আিনাবদর প্রবয়াজনীয় দাসেগুবলা োস্তোয়বনর সনবদ মশ সদবয়সে। এ
েেরও আিনাবদর প্রতযাশাগুবলা আসম শুবনসে। মবন রাখবেন, আমাবদর সরকার সাে মক্ষসণকিাবে আিনাবদর িাবশ রবয়বে।
১৯৮৪ সাবল প্রণীত টিওএন্ডই এখনও যুবগািবযাগী করা হয়সন। যা সাংসিষ্ট মন্ত্রণালবয়র সেবেচনাধীন রবয়বে। আিনাবদর
ম িসরকল্পনা কায মকর করা হবে।
সুসনসদ মষ্ট দাসয়ত্ব সনধ মারণ ও সাংগঠন পুনগঠন
সরকার আিনাবদর আধুসনক অস্ত্র প্রদাবনর কায মক্রম ত্বরাসিত কবরবে। আইন ও সেসধ সেধাবনর ঘাটসত পূরবণও ব্যেিা
শনওয়া হবে। ব্যাটাসলয়ন আনসারবদর চাকুসর িায়ীকরবণর শময়াদ শূন্য েেবর সনবয় আসার আইন সাংবশাধন প্রসক্রয়াধীন রবয়বে।
সপ্রয় সদস্যবৃন্দ,
সরকার শদবশর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এোং সন্ত্রাস ও জসে দমবন েদ্ধিসরকর। আমরা গ্রাম শেবক রাজধানী িয মন্ত সে মে
সমান গুরুত্ব সদবয় প্রসতবরাধমূলক িদবক্ষি সনবত চাই। এ জন্য গ্রাবমর ৫০ লাবখর শেসশ আনসার-সিসিসি সদস্যবক সনসেড়িাবে
কাজ করবত হবে। তাবদর িানীয় সরকার শনতৃবৃন্দ এোং পুসলশ োসহনীর সাবে আরও সম্পৃি করার উবদ্যাগ শনওয়া হবে। যাবত
তারা সনজ সনজ এলাকার সন্ত্রাসী ও জসেবদর সচসিত ও প্রসতহত করবত সক্ষম হয়।
সপ্রয় িাই ও শোবনরা,
আিনাবদর কমমতৎিরতায় গ্রাবমর সাধারণ মানুষ শাসন্তপূণ ম িসরবেবশ উৎিাদনমুখী কাজ করবে। ইবতাপূবে ম ৩৬টি শজলার
শরল লাইবনর ঝসুঁ কপূণ ম ১ হাজার ৪১টি িবয়বে ৮ হাজার ৩২৮ জন আনসার সিসিসি সদস্য সনরািত্তায় শমাতাবয়ন হবয় দাসয়ত্ব
িালন করবেন। সড়ক ও মহাসড়বকর সনরািত্তা সেধাবনও সারাবদবশর ৯৯৩টি িবয়বে প্রায় ১২ হাজার আনসার সিসিসি সদস্য
দক্ষতার িসরচয় সদবয়বে। এজন্য আিনাবদর মহািসরচালকসহ সকলবক ধন্যোদ জানাই।
সপ্রয় কমমকতমা-কমমচাসর ও সদস্যবৃন্দ,
আসম শজবন আনসন্দত হবয়সে শয, গত অে ম েেবর এই োসহনীর অেকাঠাবমা সনমমাণসহ সেসিন্ন শক্ষবে অভূতপূে ম উন্নয়ন
সাসধত হবয়বে। প্রায় ১৭২ শকাটি টাকায় ১৫টি ব্যাটাসলয়ন সদর দপ্তবর আধুসনক কমবেক্স সনমমাণ কাজ দ্রুতগসতবত এসগবয় চলবে।
আসম শজবন খুসশ হবয়সে শয, সম্প্রসত সসম্মসলত সামসরক হাসিাতাবল আনসার-সিসিসি সদস্যবদর শমসিবকল অযাসসসবটে
সহবসবে প্রসশক্ষণ শদওয়ার কায মক্রম হাবত শনওয়া হবয়বে। ব্যাটাসলয়ন সদস্যবদর স্বািয সুরক্ষায়, শসনাোসহনীর তত্ত্বােধায়বন
ল্যােবরটসর শমসিসসন সেষবয় প্রসশক্ষবণর সুবযাগ সৃসষ্ট করা হবয়বে।
প্রাকৃসতক দুবয মাগ শমাকাবেলায় আিনাবদর ভূসমকা প্রশাংসনীয়। িসেষ্যবত শয শকান সাংকট শমাকাবেলায় এই োসহনী
যুবগািবযাগী প্রসশক্ষণ কায মক্রম হাবত সনবে েবল আসম আশা করসে।
আনসার োসহনীর প্রসশক্ষণ কায মক্রম আমাবক মুগ্ধ কবরবে। কমমদক্ষতা বৃসদ্ধর জন্য, প্রসশক্ষণ কায মক্রমবক িয মায়ক্রবম
উন্নততর করা হবে। এই োসহনী দুবয মাগ ব্যেিািনা োড়াও মাদক, সন্ত্রাস, জসেোদ ও নাশকতার সেরুবদ্ধ সবচতনতামূলক কায মক্রম
চাসলবয় যাবে। গ্রামসিসত্তক প্রসশক্ষবণর শময়াদ বৃসদ্ধ করা হবয়বে। সাধারণ আনসাবরর প্রসশক্ষবণ মাশমাল আট ম বুযত্থান এোং
অসিশাসনবক অন্তর্ভমি করা হবয়বে। কমমকতমাবদর জন্য ‘সসসকউসরটি সাবিম শকাস ম’ এোং সেবশষাসয়ত ব্যসিেবগরম সনরািত্তায়
‘সসসকউসরটি ও প্রবটকশন শকাস ম’ এই োসহনীবক আবরা এসগবয় শনবে েবল আসম সেশ্বাস কসর।
আিনারা ক্রীড়া শক্ষবে আিনাবদর শসরা অেিান অক্ষুণ্ণ শরবখবেন। ির ির চারোর োাংলাবদশ শগমবস চযাসম্পয়ন হওয়ার
শগৌরে অজমন করায় আিনাবদরবক আন্তসরক অসিনন্দন। একাবিসমবত ক্রীড়ার শক্ষবে শয অেকাঠাবমাগত উন্নয়ন চলবে তা
আিনাবদর আরও কৃসতবত্বর সাক্ষর রাখবত সহায়ক হবে।
সপ্রয় সসদ্যবৃন্দ,
সুখী-সমৃদ্ধ শদশ গবড় তুলবত আসম আিনাবদর সে মাত্মক সহবযাসগতা কামনা কসর। আিনাবদর সমস্যাগুবলা সম্পবকম আসম
অেসহত হবয়সে। ইনশাআল্লাহ আমরা ধাবি ধাবি শসসে সমস্যার সমাধান করবত সক্ষম হবো।

আসম োাংলাবদশ আনসার ও গ্রাম প্রসতরক্ষা োসহনীবক শদবশর সাসে মক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নারীর অগ্রযাো ও আে মসামাসজক উন্নয়বনর কমী োসহনী সহবসবে প্রেম সাসরবত শদখবত চাই। আমাবদর সরকার এ জন্য আিনাবদর সে ধরবণর সহায়তা
সদবয় যাবে। মহান আল্লাহতায়ালা আিনাবদর সকলবক িাবলা রাখুন।
শখাদা হাবেজ।
জয় োাংলা, জয় েেেন্ধু
োাংলাবদশ সচরজীেী শহাক।
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