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লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম  

সহকমীবৃন্দ,  

উপলিি পুলিশ কম যকিযাবৃন্দ,  

সুলধবৃন্দ।  

আসসািামু আিাইকুম।  

পুলিশ সপ্তাহ-২০১৪ উপিক্ষে আক্ষয়ালিি এ সভায় উপলিি সবাইক্ষক আলম শুক্ষভচ্ছা িানালচ্ছ।  

স্বাধীনিার অলিঝরা মাস মাক্ষর্ য আক্ষয়ালিি এ অনুষ্ঠাক্ষন গভীর শ্রদ্ধার সাক্ষে স্মরণ করলি স্বাধীনিার মহানায়ক, 

সব যকাক্ষির সব যক্ষশ্রষ্ঠ বাঙালি, িালির লপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলিবুর রহমানক্ষক।  

স্মরণ করলি মুলিযুক্ষদ্ধ শনতৃত্বদানকারী িািীয় র্ারক্ষনিাক্ষক।  

গভীর শ্রদ্ধার সাক্ষে স্মরণ করলি পুলিশ বালহনীর সদস্যসহ মুলিযুক্ষদ্ধর সকি শহীদক্ষদর।  

লবক্ষশষভাক্ষব স্মরণ করলি িামাি-লশলবর-লবএনলপর হামিায় শহীদ পুলিশবালহনীর ১৬ িন সদস্যক্ষক।  

আপনারা িাক্ষনন, স্বাধীনিালবক্ষরাধী সাম্প্রদালয়ক শলি শদক্ষশ একটি অলিলিশীি পলরলিলি সৃলির অপক্ষর্িা 

র্ালিক্ষয়লিি। িাক্ষদর উক্ষেশ্য লিি আমাক্ষদর স্বাধীনিা-সাব যক্ষভৌমত্ব নস্যাৎ করা। শদশক্ষক একটি িঙ্গী রাক্ষে পলরণি করা। 

সংলবধান ও গণিালন্ত্রক ধারা ব্যাহি করা। যুদ্ধাপরাধীক্ষদর লবর্ার বন্ধ কক্ষর িাক্ষদরক্ষক পুনব যাসন করা। নারীর েমিায়ক্ষনর 

ধারাক্ষক রুদ্ধ করা। শদশক্ষক উন্নয়ন ও অগ্রগলির আক্ষিালকি পে শেক্ষক আবারও অন্ধকাক্ষর লনক্ষয় র্াওয়া।  

লনয়মিালন্ত্রক আক্ষন্দািক্ষনর পলরবক্ষিয িারা শবক্ষি লনক্ষয়লিি সন্ত্রাস-ননরািয-হিযা আর নাশকিার পে। িামাি-লশলবর-

লবএনলপর িঙ্গী-সন্ত্রাসীরা শপক্ষরাি শবামার আগুক্ষন লনরীহ বাসর্াত্রী-র্ািকসহ শি মানুষক্ষক হিযা কক্ষরক্ষি। মসলিদ-মলন্দক্ষর 

হামিা কক্ষরক্ষি। পলবত্র শকারান শরীফ আগুন লদক্ষয় পুলিক্ষয়ক্ষি। হািার হািার গাি-পািা শকক্ষেক্ষি। ঘর-বালি ধ্বংস কক্ষরক্ষি। শি 

শি স্কুি পুলিক্ষয়ক্ষি। রাকভলিয গবালদপশু পুলিক্ষয় শমক্ষরক্ষি।  অে যনীলির স্বাভালবক গলি বাধাগ্রস্ত কক্ষরক্ষি। িনিীবক্ষন আিঙ্ক 

িলিক্ষয়ক্ষি।  

গি বিক্ষরর শফব্রুয়ালর শেক্ষক িামাি-লশলবর-লবএনলপ শিাক্ষের শদশজুক্ষি র্ািাক্ষনা িান্ডব ও নাশকিা পুলিশ বালহনী 

দমন করক্ষি সেম হক্ষয়ক্ষি। এিন্য সকিক্ষক আন্তলরক ধন্যবাদ িানালচ্ছ। এসব অলভর্াক্ষন অন্যান্য বালহনীও সহায়িা কক্ষরক্ষি। 

আলম িাঁক্ষদরক্ষকও ধন্যবাদ িানাই।  

সুলধবৃন্দ,  

গি ৫ িানুয়ালরর লনব যার্ক্ষন িনগক্ষণর ম্যাক্ষন্ডে লনক্ষয় আমরা আবার সরকার গঠন কক্ষরলি। আমাক্ষদর িেয মুলিযুক্ষদ্ধর 

সুফি শদক্ষশর প্রলিটি মানুক্ষষর ঘক্ষর শপৌৌঁক্ষি শদওয়া। গণিন্ত্র ও মানবালধকার রো করা। বঙ্গবন্ধুর শসানার বাংিা গক্ষি শিািা। 

এই িেয অিযক্ষন সামালিক লিলিশীিিা এবং সুশাসন একান্ত অপলরহার্য্য। অভযন্তরীণ শালন্ত-শৃঙ্খিা রো, ব্যলি ও সম্পলির 

লনরাপিা লবধানই হক্ষচ্ছ লবলনক্ষয়াগ ও উন্নয়ক্ষনর প্রেম শসাপান। আর এ গুরুদালয়ত্ব পািক্ষন লনক্ষয়ালিি রক্ষয়ক্ষি বাংিাক্ষদশ পুলিশ।  

পুলিক্ষশর প্রলি আমার আহ্বান আইক্ষনর শাসন প্রলিষ্ঠা, মানবালধকার সংরেণ, সংলবধান ও গণিন্ত্র সুরোর কার্ যক্রক্ষম 

ইস্পাি কঠিন মক্ষনাবি লনক্ষয় স্বাধীনভাক্ষব দালয়ত্ব পািন করক্ষবন। সব যস্তক্ষরর িনগক্ষণর শালন্ত ও লনরাপিা লনলিি করক্ষবন। 

নারী-লশশু, বয়স্ক ও ধমীয় সংখ্যািঘুক্ষদর অলধকার রোয় লবক্ষশষ মক্ষনাক্ষর্াগী হক্ষবন।  

ইিঃপূক্ষব য আপনারা সফিিার সাক্ষে িলঙ্গবাক্ষদর উত্থান শমাকাক্ষবিা কক্ষরক্ষিন, র্রমপন্থী দমন কক্ষরক্ষিন, বঙ্গবন্ধু হিযা 

মামিার িদন্ত কক্ষরক্ষিন, গুরুত্বপূণ য শবামা হামিা মামিার িদন্ত করক্ষিন। এ ধারা অব্যাহি রাখক্ষি হক্ষব।  

িলঙ্গ ও সন্ত্রাসবাদ দমক্ষন আমাক্ষদর সরকাক্ষরর অবিান অিযন্ত কক্ষঠার ও স্পি। িালিসংঘ মহাসলর্বসহ লবশ্ব 

শনতৃবৃন্দ আমাক্ষদর এ কার্ যক্রক্ষমর ভূয়সী প্রশংসা কক্ষরক্ষিন। আমাক্ষদর এ িেয অিযক্ষন শকান নশলেল্য, শকান গালফিলি আমরা 



শদখক্ষি র্াই না। িনগণ িা র্ায় না। মক্ষন রাখক্ষবন, িনগক্ষণর অে য শেক্ষক আপনাক্ষদর শবিন-ভািা আক্ষস। িাই িাঁক্ষদর আকাঙ্ক্ষা 

পূরণ করাই সরকালর কম যকিযাক্ষদর একমাত্র িেয হওয়া উলর্ি। এর ব্যলিক্রম হক্ষি কাউক্ষকই িাি শদওয়া হক্ষব না।  

লপ্রয় পুলিশ কম যকিযাবৃন্দ,  

আমরা পুলিশক্ষক একটি আধুলনক, প্রযুলিলনভ যর, দে ও শপশাদার বালহনীক্ষি পলরণি করক্ষি র্াই। এিন্য আমরা 

২০০৯ সাি শেক্ষকই পুলিক্ষশর অবকাঠাক্ষমা উন্নয়ন ও শসবার মান বািাক্ষনার িক্ষেয ব্যাপক কম যসূলর্ লনক্ষয়লি।  

মহান মুলিযুক্ষদ্ধ পুলিশ সদস্যক্ষদর অকৃলত্রম শদশক্ষপ্রম এবং আত্মিযাক্ষগর স্বীকৃলিস্বরূপ আমরা ২০১১ সাক্ষি বাংিাক্ষদশ 

পুলিশক্ষক স্বাধীনিা পুরস্কাক্ষর ভূলষি কক্ষরলি। আলম লবশ্বাস কলর, আপনাক্ষদর শগৌরক্ষবাজ্জ্বি ইলিহাক্ষসর স্বীকৃলি পুলিক্ষশর বিযমান 

ও ভলবষ্যি প্রিন্মক্ষক শদশক্ষপ্রম এবং শসবার মহান ব্রি পািক্ষন উদ্বুদ্ধ করক্ষব।  

আমরা িালির লপিা প্রদি আইলিলপ'র র যাঙ্ক ব্যাি পুনঃপ্রবিযন কক্ষরলি। আইলিলপ পদক্ষক লসলনয়র সলর্ব 

পদমর্ যাদায় উন্নীি কক্ষরলি। পুলিশ লবভাক্ষগর দুইটি শগ্রড-২ পদক্ষক শগ্রড-১ পক্ষদ উন্নীি কক্ষরলি। সামক্ষনর লদনগুক্ষিাক্ষিও এ 

সংস্কার কাি অব্যাহি োকক্ষব।  

পুলিশ লবভাক্ষগ ৬১৪টি কযাডার পদসহ ৩০ হািার ৮৩৩টি নতুন পদ সৃলি কক্ষরলি। লবক্ষশষালয়ি পুলিশ ইউলনে গঠন 

কক্ষরলি। পুলিক্ষশর অলফস ও আবাসন সঙ্কে লনরসন কক্ষরলি। পুলিক্ষশর কার্ যেমিা বৃলদ্ধর িক্ষেয পর্ যাপ্ত র্ানবাহন সংগ্রহ 

কক্ষরলি। প্রযুলিলনভ যর আধুলনক সর্াম সরবরাহ কক্ষরলি। প্রলশেণ ব্যবিাক্ষক শলক্ষি সালিক্ষয়লি। আধুলনকায়ন কক্ষরলি। র্াক্ষি 

পুলিশ বালহনী সব ধরক্ষণর অপরাধ দমক্ষন সমে য হয়।  

সন্ত্রাসবাদ শমাকাক্ষবিায় পুলিশ বুযক্ষরা অব কাউন্টার শেরলরিম ইউলনে গঠক্ষনর উক্ষযাগ লনক্ষয়লি। লশল্প এিাকায় শালন্ত-

শৃঙ্খিা রোর িন্য ইন্ডালিয়াি পুলিশ ইউলনে গঠন করা হক্ষয়ক্ষি। হর্রি শাহিািাি আন্তিযালিক লবমানবন্দক্ষরর লনরাপিা 

লবধাক্ষন এয়ারক্ষপাে য আম যড পুলিশ ব্যাোলিয়ন গঠন কক্ষরলি।    

পুলিশ কম যকিযাবৃন্দ,  

িনগণ র্ায়, আমাক্ষদর পুলিশবালহনীক্ষক একটি িনবান্ধব বালহনী লহসাক্ষব শদখক্ষি। িনগক্ষণর আিা, লবশ্বাস এবং 

অংশীদালরক্ষত্বর লভলিক্ষি কলমউলনটি পুলিলশং কার্ যক্রমক্ষক আরও শিারদার করক্ষি হক্ষব।  

িনগক্ষণর শসবক লহক্ষসক্ষব লনক্ষিক্ষদর অবিানক্ষক দৃঢ় ও সংহি করক্ষি হক্ষব। এটি লনভ যর করক্ষব আপনাক্ষদর কম যক্ষকৌশি, 

শমধা, সিিা, আন্তলরকিা ও লনষ্ঠার উপর। একিন কম যকিযা র্লদ লনক্ষির লবক্ষবক্ষকর কাক্ষি স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ োক্ষকন এবং 

িনগক্ষণর কাক্ষি প্রলিশ্রুলিবদ্ধ োক্ষকন, িক্ষব শকান ভয়ভীলি বা প্রক্ষিাভন িাঁক্ষক িাঁর ন্যায়পরায়ণিা ও কিযব্যক্ষবাধ শেক্ষক লবচ্যযি 

করক্ষি পারক্ষব না।  

আলম আশা করব, স্বচ্ছিা, িবাবলদলহিা ও শপশাদালরত্ব লনলিি কক্ষর আপনারা িনগক্ষণর লনরাপিা রোয় 

আন্তলরকভাক্ষব কাি কক্ষর র্াক্ষবন। শদশীয় এবং আন্তিযালিক পলরমন্ডক্ষি অলিযি সুনাম আরও বৃলদ্ধ করক্ষবন।    

আলম আপনাক্ষদর সকক্ষির বিব্য শেক্ষক বাংিাক্ষদশ পুলিক্ষশর সম্ভাবনাসমূহ এবং লবরািমান র্যাক্ষি্গুক্ষিা িানক্ষি 

শপক্ষরলি। এসব র্যাক্ষি্ শমাকাক্ষবিায় আমাক্ষদর সরকার সম্ভাব্য সবলকছু করক্ষব।  

সুলধমন্ডিী,  

আমাক্ষদর িেয, ২০২১ সাক্ষির মক্ষে বাংিাক্ষদশক্ষক একটি মেম আক্ষয়র শদক্ষশ উন্নীি করা। এ িেয অিযক্ষন আমরা 

অক্ষনক দূর অগ্রসর হক্ষয়লি।  

৫ িানুয়ালরর লনব যার্ক্ষনর আক্ষগ রূপকল্প-২০৪১ শঘাষণা কক্ষরলি। র্ার িেয হক্ষচ্ছ ২০৪১ সাক্ষির মক্ষে একটি সমৃদ্ধ, 

উন্নি বাংিাক্ষদশ গক্ষি শিািা।  

শসই িেয পূরক্ষণ আন্তলরকভাক্ষব কাি কক্ষর আসুন আমরা পরবিী প্রিক্ষন্মর িন্য একটি আক্ষিালকি বাংিাক্ষদশ শরক্ষখ 

র্াই। গক্ষি তুলি িালির লপিার স্বক্ষের শসানার বাংিা।    

আপনাক্ষদর সবার সাফল্য ও অব্যাহি অগ্রর্াত্রা কামনা করলি।  

শখাদা হাক্ষফি।  

িয় বাংিা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংিাক্ষদশ লর্রিীবী শহাক।  


