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সহকমীবৃন্দ, 

আইলজলপ ও পুলিশ সদস্যবৃন্দ, 

ও উপলিত সুলধমন্ডিী। 

 

  আসসািামু আিাইকুম। 

 

পুলিশ সপ্তাহ-২০১৬ উপ    ঐলতহালসক িাজািবাগ পুলিশ িাইট্ন্স এই উৎসবমুখি পলিট্বট্শ আপনাট্দি মাট্ে 

উপলিত হট্ত শপট্ি আলম অতযন্ত আনলন্দত। শদট্শ ও লবট্দট্শ কম মিত বাাংিাট্দশ পুলিট্শি সকি সদস্যট্ক আলম আন্তলিক 

শুট্েচ্ছা জানালচ্ছ। আপনাট্দি এ দৃলিনন্দন ও সুশৃঙ্খি প্যাট্িড আমাট্ক মুগ্ধ কট্িট্ে। আলম প্যাট্িট্ড অাংশগ্রহণকািী সকিট্ক 

লবট্শষোট্ব ধন্যবাদ জানালচ্ছ। 

স্বাধীন বাাংিাট্দট্শ ১৯৭৫ সাট্িি ১৫ জানুয়ালি প্রথম পুলিশ সপ্তাহ পািন কিা হয়। শসলদন পুলিশ সপ্তাট্হি উট্বাধন 

কট্িলেট্িন সব মকাট্িি সব মট্েষ্ঠ বাঙালি, জালতি লপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলজবুি িহমান। িাজািবাগ পুলিশ িাইট্ন্স সমট্বত পুলিশ 

সদস্যট্দি উট্েট্ে জালতি লপতা তাঁি আট্বগঘন োষট্ণ উট্ল্লখ কট্িলেট্িন,‘‘আজ বাাংিাি জনগণ গলব মত। শসলদন বাাংিাি 

জনগট্ণি ডাট্ক, আমাি হুকুট্ম এবাং আমাি আ     বাাংিাট্দট্শি জনগট্ণি সাট্থ বাাংিাট্দট্শি পুলিশ বালহনী এলগট্য় 

এট্সলেট্িন মাতৃভূলমট্ক িক্ষা কিট্ত, বাাংিাট্দট্শি জনগণট্ক িক্ষা কিট্ত। স্বাধীনতাি ইলতহাট্সি সট্ঙ্গ িাজািবাট্গি এবাং 

পুলিট্শি ইলতহাস স্বণ মাক্ষট্ি শিখা থাকট্ব’’।  

আলম গেীি েদ্ধাি সাট্থ স্মিণ কিলে জালতি লপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলজবুি িহমানট্ক; যাঁি অলবসাংবালদত শনতৃট্ে 

আমিা অজমন কট্িলে স্বাধীন সাব মট্েৌম বাাংিাট্দশ। 

আলম স্মিণ কিলে অকুট্তােয় বীি পুলিশ সদস্যট্দি যাঁিা মাতৃভূলমি স্বাধীনতাি জন্য এই িাজািবাট্গ ’৭১ এি ২৫ 

মাট্চ মি কািিাট্ত শঢট্ি লদট্য়লেি বুট্কি তাজা িক্ত। 

লবনম্র েদ্ধা জানালচ্ছ জাতীয় চাি শনতা এবাং ৩০ িক্ষ শহীট্দি প্রলত। ২ িক্ষ সম্ভ্রম হািাট্না মা-শবানট্দি প্রলত আমাি 

সহানুভূলত জানালচ্ছ। 

লবএনলপ-জামাত-লশলবট্িি সলহাংসতা ও জঙ্গীবাদ শমাকালবিায় ২০১৩ শথট্ক ২০১৫ পয মন্ত আইন শৃঙ্খিা িক্ষাকািী 

বালহনীি ২৬ জন বীি সদস্য জীবন লদট্য়ট্েন। যাি মট্ে ২১ জন পুলিশ সদস্য। আলম পুলিশসহ আইনশৃঙ্খিা িক্ষাকািী 

বালহনীি শহীদ সদস্যট্দি লবট্দহী আত্মাি মাগলিিাত কামনা কিলে। পলবত্র সাংলবধান, গণতন্ত্র, আইট্নি শাসন িক্ষাি জন্য এ 

আত্মতযাগ এক লবিি দৃিান্ত। বাাংিাট্দট্শি জনগণ আপনাট্দি এই অবদান গেীি কৃতজ্ঞতাি সাট্থ স্মিণ কিট্ব।  

সুলধমন্ডিী   

         বাাংিাট্দশ পুলিশ শদট্শি শালন্ত, লনিাপত্তা ও শৃঙ্খিাি প্রতীক। অেযন্তিীণ লনিাপত্তা প্রদান, আইট্নি শাসন প্রলতষ্ঠা ও 

মানবালধকাি িক্ষায় পুলিট্শি প্রলতটি সদস্য লনিিসোট্ব কাজ কট্ি যাট্চ্ছ।  

লবএনলপ-জামাত-লশলবি শজাট্টি ধাংসা   ও নাশকতামূিক কায মকিাপ প্রলতট্িাধ, জঙ্গীবাদ দমন, যুদ্ধাপিাট্ধি 

লবচাি, দশম জাতীয় সাংসদ লনব মাচন, চতুথ ম উপট্জিা পলিষদ লনব মাচন, ০৩টি লসটি কট্প মাট্িশন ও শদশব্যাপী শপৌিসো 

লনব মাচনসহ সকি জাতীয় প্রট্য়াজট্ন বাাংিাট্দশ পুলিশ বালহনী প্রশাংসনীয় অবদান শিট্খ চট্িট্ে। 

আমাট্দি সমট্য়াপট্যাগী পদক্ষট্পি িট্ি বতমমাট্ন বাাংিাট্দশ পুলিট্শি জনবি শদড় িক্ষালধক। গত ৭ বেট্ি আমিা 

পুলিট্শি সাাংগঠলনক কাঠাট্মাট্ত ৭৩৯টি কযাডাি পদসহ ৩২ হাজাি ৩১টি পদ সৃলি কট্িলে। তথালপও শদট্শি জনসাংখ্যাি 

অনুপাট্ত পুলিট্শি জনবি যট্থি নয়। শস লবট্বচনায় আমিা বাাংিাট্দশ পুলিট্শ আিও ৫০ হাজাি নতুন পদ সৃলিি লসদ্ধান্ত 



 

লনট্য়লে। ইট্তামট্ে ২৭৭টি কযাডাি পদসহ ১৩ হাজাি ৫৫৮টি পট্দ পুলিশ সদস্যট্দি লনট্য়াগ সম্পন্ন হট্য়ট্ে। বাকী জনবট্িি 

লনট্য়াগ কায মক্রম অলচট্িই সম্পন্ন কিা হট্ব। বলধ মত জনবট্িি সাট্থ প্রট্য়াজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য সিঞ্জামালদ অগ্রালধকাি 

লেলত্তট্ত সিবিাট্হি লবষয়টিও আমাট্দি সলক্রয় লবট্বচনায় িট্য়ট্ে। 

আমিা ইন্ডালিয়াি পুলিশ, পুলিশ বুযট্িা অব ইনট্েলিট্গশন (লপলবআই), ট্যযলিি  পুলিশ, শনৌ পুলিশ এবাং শেশাি 

লসলকউলিটি এন্ড প্রট্টকশন ব্যাটালিয়ন গঠন কট্িলে। এি সুিি জনগণ শপট্ত শুরু কট্িট্ে। 

জালতি লপতা প্রদত্ত আইলজলপ’ি ি যাাংক ব্যাজ আমিা পুনবপ্রবতমন কট্িলে। এসআই/সাট্জমন্ট পদট্ক ২য় শেণীট্ত এবাং 

ইন্সট্পক্টি পদট্ক ১ম শেণীি পট্দ উন্নীত কিা হট্য়ট্ে। 

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ দমট্ন পুলিট্শি সামর্থ্ম বাড়াট্ত একটি লবট্শষালয়ত ইউলনট গঠট্নি কাজ প্রলক্রয়াধীন আট্ে। 

থানাগুট্িাি উন্নয়নট্ক আমিা লবট্শষ গুরুে লদট্য়লে। থানাি গুরুে অনুযায়ী প্রট্য়াজনীয় জনবট্িি মঞ্জুিী প্রদান এবাং 

লবলেন্ন পদময মাদাি কম মকতমা পদায়ট্নি মােট্ম সাংস্কাট্িি কাজ শুরু কিা হট্য়ট্ে।  

শালন্তময় ও লনিাপদ সমাজ লবলনম মাট্ণি িক্ষয পুলিশ ও জনগট্ণি পািেলিক সহট্যালগতা একান্তোট্ব প্রট্য়াজন। 

এক্ষট্ত্র কলমউলনটি পুলিলশাং কায মক্রমট্ক আিও শজািদাি কিট্ত হট্ব।  

বাাংিাট্দশ পুলিশ জালতসাংঘ শালন্তিক্ষা লমশট্ন লনট্জট্দি কম মদক্ষতা ও শপশাদালিট্েি মােট্ম ব্যাপক প্রশাংসা অজমন 

কট্িট্ে। জালতসাংঘ লমশট্ন পুলিট্শি  কায মক্রমট্ক আিও গলতশীি কিট্ত প্রট্য়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ কিা হট্ব। 

আমিা পুলিট্শি ঝুঁলক োতা প্রবতমন কট্িলে। পুলিট্শি জনবি বৃলদ্ধ, লবট্শষালয়ত ইউলনট গঠন, প্রট্য়াজনীয় যানবাহন 

ও অন্যান্য অবকাঠাট্মাগত সুট্যাগ-সুলবধা বৃলদ্ধি শয ধািা আমিা সূচনা কট্িলে, তা অব্যাহত থাকট্ব। 

সুলধবৃন্দ, 

আইন শৃঙ্খিা উন্নয়ট্নি পাশাপালশ আমিা বাাংিাট্দট্শি প্রলতটি শসক্টিট্ক শঢট্ি সালজট্য়লে। আমাট্দি মাথালপছু আয় 

শবট্ড় দাঁলড়ট্য়ট্ে ১ হাজাি ৩১৪ মালকমন ডিাট্ি। আমাট্দি ক্রয় ক্ষমতা শবট্ড়ট্ে। দালিট্যযি হাি কট্মট্ে। আমিা ১২৩ োগ 

পয মন্ত শবতন বৃলদ্ধ কট্িলে। লনজস্ব অথ মায়ট্ন পদ্মা শসতুি লনম মাণ কাজ শুরু কট্িলে। বাাংিাট্দশ আজ লনম্ন মে আট্য়ি শদশ। 

উন্নয়ট্নি শিাি মট্ডি। 

গত অথ মবেট্ি আমাট্দি প্রবৃলদ্ধ অলজমত হট্য়ট্ে ৬.৫ শতাাংশ। আশা কলি, অলচট্িই প্রবৃলদ্ধ ৭ শতাাংশ োলড়ট্য় যাট্ব। ৫ 

শকাটি মানুষ লনম্ন-আট্য়ি স্তি শথট্ক মেম আট্য়ি স্তট্ি উন্নীত হট্য়ট্ে। দালিট্যযি হাি ৪১.৫ শতাাংশ শথট্ক কলমট্য় ২২.৪ 

শতাাংট্শ নালমট্য় এট্নলে। সিকালি ও শবসিকালিোট্ব শদড় শকাটি মানুট্ষি চাকুলি হট্য়ট্ে। ববট্দলশক মুযাি লিজাে ম ২৭ 

লবলিয়ন ডিাি োলড়ট্য় শগট্ে। 

আমিা খাট্ে স্বয়াংসম্পূণ মতা অজমন কট্িলে। লবট্দট্শ চাি িপ্তালন কিলে। ২০১৪-১৫ অথ মবেট্ি ৩ শকাটি ৮৪ িাখ ১৮ 

হাজাি শমলিক টন খাে-শস্য উৎপাদন হট্য়ট্ে। লবদ্যযৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃলদ্ধ শপট্য় এখন ১৪ হাজাি ৭৭ শমগাওয়াট। লবদ্যযৎ 

শকট্েি সাংখ্যা ১০০ অলতক্রম কট্িট্ে। 

এ বেট্িি পট্হিা জানুয়ালি লশক্ষাথীট্দি মাট্ে প্রায় ৩৩ শকাটি ৩৭ িাখ ৬২ হাজাি ৭৭২টি বই লবনামূট্ে লবতিণ 

কট্িলে। প্রাথলমক শথট্ক লডগ্রী পয মন্ত ১ শকাটি ২৮ িাখ লশক্ষাথীট্ক বৃলত্ত ও উপ-বৃলত্ত শদওয়া হট্চ্ছ।  

কলমউলনটি লিলনক, ইউলনয়ন স্বািযট্কট্েি মােট্ম গ্রাট্মি মানুষট্ক স্বািযট্সবা শদওয়া হট্চ্ছ। মানুষ লবনামূট্ে ৩২ 

পট্দি ঔষধ পাট্চ্ছন। ৫ হাজাি ২৭৫টি লডলজটাি শসন্টাি প্রলতষ্ঠাি মােট্ম ২০০ ধিট্ণি লডলজটাি শসবা প্রদান কিা হট্চ্ছ। 

 আমাট্দি এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাাংিাট্দশ পুলিট্শি প্রলতটি সদস্য সম অাংশীদাি।  

সুলধমন্ডিী, 

আপনািা জাট্নন, লবগত বেিগুট্িাট্ত আমিা যখন জনগট্ণি উন্নয়ট্ন কাজ কিলে তখন লবএনলপ-জামাত-লশলবি 

কীোট্ব মানুষ হতযা আি শদট্শি সম্পদ ধ্বাংস কট্িট্ে। 

লবএনলপ-জামাত শজাট্টি সন্ত্রাস, অলিসাংট্যাগ ও শপট্িাি শবামাি লশকাি হট্য় লনিীহ বাসড্রাইোি, বাস-শটট্ম্পা-

লসএনলজ যাত্রী, লপ্রজাইলডাং অলিসাি, পুলিশ-লবলজলব-আনসাি, শসনাবালহনীি সদস্য, এমনলক স্কুট্িি লশক্ষক ও লশশুও লনহত 

হট্য়ট্েন। অট্নট্ক আগুট্ন দগ্ধ হট্য়ট্েন, জীবট্নি তট্ি পঙ্গুে বিণ কট্িট্েন। মানট্বতি জীবনযাপন কিট্ত বাে হট্য়ট্েন।  

২০১৫ সাট্িি ৪ জানুয়ালি শথট্ক লবএনলপ-জামাত আবািও শদট্শ সন্ত্রাস, সলহাংসতা শুরু কট্ি। শপট্িািট্বামায় ২৩১ 

জন লনিীহ মানুষ লনহত এবাং ১ হাজাি ১৮০ জন আহত হয়। ২ হাজাি ৯০৩টি গালড়, ১৮টি শিি গালড় ও ৮টি িট্ে আগুন 

শদয়। পলিকলিতোট্ব টাট্গ মট কট্ি ৭০টি সিকালি অলিস ও িাপনা োঙচুি এবাং ৬টি ভূলম অলিস পুলড়ট্য় শদওয়া হয়।  



 

বাাংিাট্দশ পুলিশসহ অন্যান্য আইন শৃক্ষিা বালহনীি সদস্যট্দি আলম আবািও ধন্যবাদ জানাই লবএনলপ-জামাট্তি 

অননলতক অবট্িাধ কম মসূলচি লবরুট্দ্ধ আপনাট্দি সুদৃঢ় এবাং সাহসী ভূলমকাি জন্য।  

লপ্রয় পুলিশ বালহনীি সদস্যবৃন্দ, 

 পুলিট্শি কম মক্ষত্র ও কম মব্যালপ্ত প্রলতলনয়ত বৃলদ্ধ পাট্চ্ছ। শকবি চুলি-ডাকালত, হতযা-িাহাজালন বন্ধ নয়; সাইবাি 

ক্রাইম, মালন িন্ডালিাং, মাদক পাচাি এবাং পণ্য শচািাচািান ও নািী-লশশু পাচাি প্রলতট্িাট্ধি শক্ষট্ত্র পুলিশট্ক কাজ কিট্ত 

হট্চ্ছ। জিজ ও বনজ সম্পদ এবাং পলিট্বশ সাংিক্ষট্ণও পুলিট্শি ভূলমকা গুরুেপূণ ম। এ কািট্ণ আমিা পুলিশ বালহনীট্ক উন্নত 

প্রলশক্ষণ ও তর্থ্ প্রযুলক্তি প্রট্য়াট্গ সট্ব মাচ্চ অগ্রালধকাি লদলচ্ছ।  

 আলম আশা কলি, এ সকি বহুমুখী চযাট্িঞ্জ শমাকাট্বিা কট্ি পুলিশট্ক জনগট্ণি শসবক হট্ত হট্ব। প্রলতটি পুলিশ 

সদস্যট্ক অসহায় ও লবপন্ন মানুট্ষি পাট্শ লবশ্বস্ত বন্ধুি মট্তা দাঁড়াট্ত হট্ব। 

 ১৯৭৫ সাট্িি ১৫ জানুয়ালি প্রথম পুলিশ সপ্তাট্হ জালতি লপতাি শদওয়া োষট্ণি আট্িকটি অাংশ আলম উট্ল্লখ 

কিলে। জালতি লপতা বট্িলেট্িন, ‘‘আপনািা স্বাধীন শদট্শি পুলিশ। আপনািা লবট্দশী শশাষকট্দি পুলিশ নন, জনগট্ণি 

পুলিশ। আপনাট্দি কতমব্য জনগট্ণি শসবা কিা, জনগণট্ক োিবাসা, দ্যলদ মট্ন জনগণট্ক সাহায্য কিা। আপনাট্দি বালহনী এমন 

শয, এি শিাক বাাংিাট্দট্শি গ্রাম পয মন্ত েলড়ট্য় আট্ে। আপনাট্দি লনকট বাাংিাট্দট্শি মানুষ একটি লজলনস চায়। তািা শযন 

শালন্তট্ত ঘুমাট্ত পাট্ি। তািা আশা কট্ি, শচাি বদমাইশ, গুন্ডা, দ্যনীলতবাজ শযন তাট্দি উপি অতযাচাি কিট্ত না পাট্ি। 

আপনাট্দি কতমব্য অট্নক’’। 

আলম আশা কলি, বাাংিাট্দশ পুলিট্শি প্রলতটি সদস্য সট্ব মাচ্চ শদশট্প্রম লনট্য় তাট্দি উপি অলপ মত দালয়ে পািন 

কিট্বন। শদট্শি শালন্ত শৃঙ্খিা ও উন্নয়ট্নি ধািাট্ক অব্যাহত িাখট্বন। রূপকি ২০২১ ও রূপকি ২০৪১ বাস্তবায়ট্ন অবদান 

িাখট্বন। আলম ও আমাি সিকাি সবসময়ই আপনাট্দি পাট্শ আলে এবাং থাকট্বা। 

আজ বাাংিাট্দশ পুলিশ পদক ও িাষ্ট্রপলত পুলিশ পদট্ক যাঁিা ভূলষত হট্য়ট্েন তাঁট্দিট্ক জানাই আমাি আন্তলিক 

অলেনন্দন। এ পদক আপনাট্দি কাট্জি স্বীকৃলতি পাশাপালশ আপনাট্দিট্ক েলব্যতট্তও আট্িা কট্ম মােীপনা ও উৎসাহ 

শযাগাট্ব-এটাই আমাি প্রতযাশা। 

আলম বাাংিাট্দশ পুলিট্শি উত্তট্িাত্তি সািে এবাং সব মাঙ্গীণ কোণ কামনা কট্ি ‘‘পুলিশ সপ্তাহ-২০১৬’’ এি শুে 

উট্বাধন শঘাষণা কিলে। 

 শখাদা হাট্িজ। 

জয় বাাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংিাট্দশ লচিজীবী শহাক। 

... 


