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নবিনমল্লানহর রাহমাননর রানহম 

 

িন্মাননত িভাপনত, 

িহকমীবৃন্দ, 

কারা মহাপনরদে িক, 

উপনিত সুনধবৃন্দ,  

 

  আিিালামু আলাইকুম। 

 নবনননম িত ঢাকা ককন্দ্রীয় কারাগাদ্রর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপনিত িবাইদ্ক জানানি আন্তনরক শুদ্ভিা ও অনভনন্দন। 

আট হাজার বনন্দ ধারণক্ষম কদদ্ের িব িবৃহৎ এই কারাগার ননম িাণ কাজ িফলতার িাদ্ে কেষ করার জন্য আনম স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় ও কারা অনধদপ্তরিহ িংনিষ্ট িকলদ্ক ধন্যবাদ জানানি। 

 আনম গভীর শ্রদ্ধার িদ্ে স্মরণ করনি িব িকাদ্লর িব িদ্শ্রষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বেবন্ধু কেখ মুনজবুর রহমানদ্ক। 

শ্রদ্ধা জানাই ঢাকা কারাগাদ্র েহীদ জাতীয় ৈার কনতািহ মহান মুনিযুদ্দ্ধর ৩০ লাখ েহীদ এবং ২ লাখ ননর্ িানতত মা-কবাদ্নর 

প্রনত।  

সুনধমন্ডলী, 

মহান স্বাধীনতা িংগ্রাদ্মর ইনতহাদ্ির িদ্ে ঢাকা কারাগাদ্রর গভীর িম্পকি রদ্য়দ্ি। জানতর নপতা তাঁর রাজনননতক 

জীবদ্নর অদ্ধ িদ্করও কবনে িময় এই কারাগাদ্র বনন্দ কেদ্কই আদ্ন্দালন-িংগ্রাদ্ম নদক ননদ্দ িেনা নদদ্য়দ্িন।  

 একাত্তদ্রর পরানজত েনি িপনরবাদ্র জানতর নপতাদ্ক হতযার পর ৩ নদ্ভম্বর কজলখানায় জাতীয় ৈার কনতাদ্ক 

ননম িমভাদ্ব হতযা কদ্র কারাগারদ্ক কলনিত কদ্র। 

 জানতর নপতা এবং জাতীয় ৈার কনতার স্মৃনত রক্ষাদ্ে ি আমরা নবলুপ্ত ঢাকা ককন্দ্রীয় কারাগাদ্র ‘বেবন্ধু কেখ মুনজবুর 

রহমান র্াদুঘর’ ও ‘জাতীয় ৈার কনতা স্মৃনত র্াদুঘর’ িাপন কদ্রনি। আনম আো কনর, এ র্াদুঘর দু’টি কাদ্লর িাক্ষী হদ্য় 

আগামী প্রজন্মদ্ক িঠিক ইনতহাি জানাদ্ব। কদেদ্প্রদ্ম উবুদ্ধ করদ্ব। 

সুনধবৃন্দ, 

 ভারতীয় উপমহাদ্দদ্ে ইস্ট ইনন্ডয়া ককাম্পাননর োিনামদ্ল ১৭৮৮ িাদ্ল একটি নিনমনাল ওয়ার্ ি ননম িাদ্ণর মাধ্যদ্ম 

ঢাকায় প্রেম কারাগার প্রনতষ্ঠা করা হয়। িানান্তনরত ঢাকা ককন্দ্রীয় কারাগার একনদদ্ক আমাদ্দর িংগ্রামী ইনতহাদ্ির অদ্নক 

ঘটনার িাক্ষী, অন্যনদদ্ক ননদ্জই ইনতহাদ্ির অধ্যায়।  

 ঢাকার ককন্দ্রীয় কারাগারটি নিটিে োিদ্নর আদ্গ মুঘল যুদ্গ কফাট ি নহিাদ্ব পনরনৈত নিল। ঊননে েতদ্কর শুরুর নদদ্ক 

এটি প্রেমবাদ্রর মত িংস্কার কদ্র কজলখানায় রূপান্তর করা হয়।  

 পানকস্তান আমদ্ল ঢাকা কারাগারদ্ক পূব ি পানকস্তাদ্নর ককন্দ্রীয় কজল নহিাদ্ব কঘাষণা করা হয়। আিদ্ল তখন এটি 

কার্ িত কজলখানার পনরবদ্তি ‘রাজনননতক বন্দীোলায়’ পনরণত হয়।  

 নবদ্েষ কদ্র ১৯৪৮’র ১১ মাৈ ি ভাষা আদ্ন্দালদ্নর সূৈনা পদ্ব ি বেবন্ধুদ্ক নেক্ষা ভবদ্নর িামদ্ন কেদ্ক কগ্রফতার কদ্র 

ঢাকা ককন্দ্রীয় কারাগাদ্র ননদ্য় র্াওয়া হয়। কিই কেদ্ক শুরু কদ্র ৫২’র ভাষা আদ্ন্দালন চূড়ান্ত রূপ কনওয়া পর্ িন্ত পূব ি পানকস্তান 

ককন্দ্রীয় কারাগার (আজদ্কর ঢাকা ককন্দ্রীয় কারাগার) কার্ িত প্রনতবাদী িাত্র জনতার নবোল বন্দীোলায় রূপ কনয়। তখন 

রাজপদ্ের বাইদ্র, পদ িার অন্তরাদ্ল, কারা অন্তরাল কেদ্ক আিদ্ত োদ্ক ভাষা আদ্ন্দালনিহ বাঙানলর স্বাধীনতা িংগ্রাদ্মর নদক-

ননদ্দ িেনা। 



 

 কারাগাদ্র অবিানকাদ্ল বেবন্ধুর রাজনননতক কম িকাদ্ন্ড উবুদ্ধ হদ্য় তৎকালীন স্বাধীনতাকামী নকছু কারা কম িৈানর 

তাঁদ্ক িহদ্র্ানগতা কদ্রনিদ্লন। র্ারা জানতর নপতার আদদ্ে ি উজ্জীনবত হদ্য় মৃত্যযদ্ক পর্ িন্ত ভয় কদ্রননন। 

সুনধমন্ডলী, 

 জানতর নপতা কারা ননর্ িাতদ্নর অনভজ্ঞতার কারদ্ণই ঔপননদ্বনেক অন্ধকার কেদ্ক কারাগারগুদ্লাদ্ক মুি কদ্র 

বন্দীদ্দর িংদ্োধনাগাদ্র পনরণত করদ্ত কৈদ্য়নিদ্লন।  

 যুদ্ধনবধ্বস্ত বাংলাদ্দে পুনগ িঠদ্ন নতনন িব কিক্টদ্রই হাত নদদ্য়নিদ্লন। কিই প্রনিয়া কেদ্ক কজল নবভাগ বাদ র্ায়নন। 

নতনন ৪টি ককন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি কজলা কারাগার এবং ৪২টি উপকারাগার ননদ্য় কারা নবভাগ গঠন কদ্রন। কদদ্ে এ পর্ িন্ত 

গদ্ড় কতালা ৭৫টি কারাগাদ্রর মদ্ধ্য ৫৯টিই বেবন্ধু িরকাদ্রর মাত্র িাদ্ড় ৩ বিদ্রর োিনামদ্ল গদ্ড় কতালা হয়। 

নকন্তু ১৯৭৫ িাদ্লর ১৫ আগস্ট জানতর নপতাদ্ক ননম িমভাদ্ব হতযা করার পর কদদ্ে শুরু হয় হতযা, কুয, ষড়র্দ্ন্ত্রর 

রাজনীনত। উন্নয়ন অগ্রগনতর ধারা বন্ধ হয়। বুদ্টর তলায় নপস্ট হয় গণতন্ত্র। 

 দীঘ ি ২১ বির পর ১৯৯৬ িাদ্ল বাংলাদ্দে আওয়ামী লীগ িরকার গঠন কদ্র। ১৯৯৬-২০০১ কময়াদ্দ আমরা উপ-

কারাগারগুদ্লাদ্ক কজলা কারাগার নহিাদ্ব গদ্ড় ত্যনল। নত্যন কারাগার িাপদ্নর উদ্যাগ কনই। জানতর নপতার দে িদ্নর আদ্লাদ্ক 

কারাগারগুদ্লা বনন্দ িংদ্োধন ও পুনব িািন ককন্দ্র নহিাদ্ব গদ্ড় কতালার কার্ িিম হাদ্ত কনই। নকন্তু পরবতী নবএননপ-জামাত 

কজাট িরকার কারাগাদ্রর উন্নয়দ্নর পনরবদ্তি কারাগারদ্ক ননর্ িাতন, ষড়র্ন্ত্র আর দুনীনতর আখড়ায় পনরণত কদ্র। 

 ২০০৯ িাদ্ল িরকার গঠদ্নর পর অন্যান্য কিক্টদ্রর ন্যায় কারাগারগুদ্লার উন্নয়দ্ন আমরা ব্যাপক কম িসূনৈ গ্রহণ কনর। 

গাজীপুদ্রর কানেমপুদ্র কদদ্ের একমাত্র হাইনিনকউনরটি ককন্দ্রীয় কারাগার ননম িাণ, একমাত্র মনহলা ককন্দ্রীয় কারাগার ও আরও 

দু’টি নত্যন ককন্দ্রীয় কারাগার ননম িাণিহ ৩টি নত্যন নবভাগীয় দপ্তর িাপন কনর। 

 আমরা গত ৭ বিদ্র নত্যনভাদ্ব ১০টি কারাগার ননম িাণ কদ্রনি। নত্যন আরও ৭টি কারাগার ননম িাদ্ণর কাজ ৈলদ্ি।  

ৈট্টগ্রাম ককন্দ্রীয় কারাগার িম্প্রিারণ ও আধুননকায়দ্নর কাজ ৈলদ্ি। বতিমান কদদ্ে ১৩টি ককন্দ্রীয় কারাগার, ৫৫টি কজলা 

কারাগার ও ৭টি নবভাগীয় দপ্তর এর মাধ্যদ্ম কারা প্রোিদ্নর িানব িক কার্ িিম পনরৈানলত হদ্ি।   

সুনধবৃন্দ,  

আমরা কদদ্ের কারা ব্যবিাপনায় আমূল পনরবতিন এদ্ননি। এতনদন কারা নবভাদ্গ কর্পুটি কজল সুপার কেদ্ক উপকারা 

মহাপনরদে িক পর্ িন্ত ইউননফম ি ব্যবহাদ্রর নবধান নিল না। এখন কেদ্ক কারা নবভাদ্গ কম িরত িব িস্তদ্রর কম িৈানরদ্দর ইউননফম ি 

পনরধাদ্নর নবধান ৈালু হদ্ি। আমরা এ নবভাদ্গ নতন হাজাদ্রর কবনে নত্যন িহায়ক পদ সৃনষ্ট কদ্রনি। আনম আো কনর, 

ইউননফম ি পনরধান এবং নত্যন িহায়ক পদ কারা কম িৈানরদ্দর দানয়ত্ব পালদ্ন আরও তৎপর করদ্ব। 

ঢাকা ককন্দ্রীয় কারাগাদ্র ধারন ক্ষমতা ২ হাজার ৬৫০ জন। নকন্তু বতিমাদ্ন এখাদ্ন বন্দীর িংখ্যা নতন গুদ্ণর কবনে। 

পুরদ্না ঢাকার আটঁ-িাট জায়গা কেদ্ক ঢাকা কারাগার িনরদ্য় কনওয়া এবং এটি নবস্তৃত কদ্লবদ্র প্রনতষ্ঠার জন্য ঢাকা ককন্দ্রীয় 

কারাগাদ্রর নবকল্প নহিাদ্ব ককরানীগদ্ঞ্জ এই কারাগারটি আমরা গদ্ড় কতালার নিদ্ধান্ত কনই র্া আজ বাস্তদ্ব রূপ ননল। 

 ককরানীগদ্ঞ্জ িানান্তনরত এই ককন্দ্রীয় কারাগারটি হদ্ব কদদ্ের িবদ্ৈদ্য় বৃহৎ কারাগার। এখাদ্ন বতিমাদ্ন ৪ হাজার 

বন্দীর োকার ব্যবিা করা হদ্য়দ্ি। ননম িাণকাজ কেষ হদ্ল ৮ হাজার বন্দী োকদ্ত পারদ্ব। আমরা আরও নত্যন কারাগার ননম িাণ 

ও িম্প্রিারদ্ণর কাজ কদ্র র্ানি। 

 ঢাকা ককন্দ্রীয় কারাগাদ্রর এই খানল জায়গায় কারা প্রনেক্ষণ ইননস্টটিউট ও বন্দীদ্দর জন্য প্রনেক্ষণ স্কুদ্লর ব্যবিা 

করব। জনগদ্ণর জন্য উন্মুি করা িাড়াও কনদ্ভনেন কিন্টার, নিদ্নদ্েক্স, সুইনমংপুল, অতযাধুননক মাদ্কিট, কিদ্লদ্মদ্য়দ্দর 

জন্য পাকিিহ নজমদ্ননেয়াম িাপদ্নর পনরকল্পনা িরকাদ্রর রদ্য়দ্ি। র্াদ্ত পুরদ্না ঢাকাবািী মুি বাতাদ্ি স্বনস্তর ননিঃশ্বাি 

ননদ্ত পাদ্রন। কম িৈানরদ্দর ও িব িিাধারদ্ণর জন্য নেক্ষা প্রনতষ্ঠান এবং কারাকম িৈানর কল্যাণ ককন্দ্রও িাপন করা হদ্ব।   

নপ্রয় কারা কম িকতিা ও কম িৈানরগণ, 

আমরা বাংলাদ্দেদ্ক িকল কক্ষদ্ত্র এনগদ্য় নননি। আমাদ্দর মাোনপছু আয় কবদ্ড় দাঁনড়দ্য়দ্ি ১৪৬৬ মানকিন র্লাদ্র। 

নজনর্নপ প্রবৃনদ্ধর হার ৭.০৫। আমরা ১২৩ ভাগ পর্ িন্ত কবতন বৃনদ্ধ কদ্রনি। আমাদ্দর িয় ক্ষমতা কবদ্ড়দ্ি। দানরদ্ের হার 

কদ্মদ্ি। িরকানর-কবিরকানর কিক্টদ্র কদড় ককাটি মানুদ্ষর কম িিংিান হদ্য়দ্ি। বাংলাদ্দে আজ ননম্ন মধ্য আদ্য়র কদে। আমরা 

রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়দ্নর মাধ্যদ্ম বাংলাদ্দেদ্ক একটি উন্নত িমৃদ্ধ কদদ্ে পনরণত করদ্ত িক্ষম হব, 

ইনোআল্লাহ। 



 

বাংলাদ্দে কারা অনধদপ্তদ্রর িকল কম িকতিা-কম িৈানর ও কারাগাদ্রর প্রনতটি কমী হদ্ব কদদ্ের এ উন্নয়ন অগ্রর্াত্রার 

অংেীদার। 

আপনারা িীনমত িম্পদ ননদ্য় অপরাধীদ্দর ননরাপদ্দ আটক করদ্খ কদদ্ের োনন্ত-শৃঙখলা বজায় রাখার কর্ গুরুদানয়ত্ব 

পালন করদ্িন, তারজন্য কারা নবভাদ্গর িকল িদস্যদ্ক জানাই আন্তনরক ধন্যবাদ। যুদ্ধাপরাধীদ্দর রায় বাস্তবায়দ্ন কারা 

নবভাদ্গর কার্ িিম প্রেংিার দানব রাদ্খ। েীষ ি িন্ত্রািী, জেী এবং মাদক পাৈারকারীদ্দরদ্ক ককান প্রদ্লাভদ্নই িহায়তা করদ্বন 

না। তাদ্দর প্রনত নজদ্রা টলাদ্রন্স প্রদে িন করদ্ত হদ্ব। 

কোয় বদ্ল-‘পাপদ্ক ঘৃণা কর, পাপীদ্ক নয়’। ককান মানুষই অপরাধী হদ্য় জন্মায় না। নকন্তু পনরদ্বে-পনরনিনত, 

প্রতযাো-প্রানপ্তর দন্দ্ব, নরপুর তাড়না, কভাগ নলপ্সা, পরশ্রীকাতরতার কারদ্ণ মানুষ কখনও কখনও অপরাধী হদ্য় ওদ্ঠ। 

আনম আো কনর, আপনাদ্দর কদেদ্প্রম, দানয়ত্ব, কতিব্য ও অনজিত অনভজ্ঞতার িদ্ব িাচ্চ প্রদ্য়াদ্গর মাধ্যদ্ম কারা 

ব্যবিাপনা িমান্বদ্য় আরও িমৃনদ্ধর পদ্ে এনগদ্য় র্াদ্ব। বাংলাদ্দদ্ের প্রনতটি কারাগার হদ্ব এক একটি িংদ্োধনাগার। বন্দীর 

হাতদ্ক কমীর হাদ্ত রূপান্তর কদ্র আপনারা তাদ্দর পুনরায় স্বাভানবক জীবদ্ন নফদ্র আিার সুদ্র্াগ কদ্র নদদ্বন এই আমার 

প্রতযাো। 

িকলদ্ক আবারও ধন্যবাদ জাননদ্য় আমার বিব্য এখাদ্নই কেষ করনি। 

কখাদা হাদ্ফজ। 

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাংলাদ্দে নৈরজীবী হউক। 

... 


