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বাাংলাদেশ পুললশ কল্যাণ ট্রাদের উদযাদগ লনলম িত পুললশ প্লাযা কনকর্ ি কমদপ্লক্স -এর শুভ উদবাধন উপলদে 

আদয়ালযত অনুষ্ঠাদন উপলিত িকলদক আলম আন্তলরক শুদভচ্ছা যানালচ্ছ। দৃলিনন্দন এ ভবন লনম িাণ করার যন্য আলম পুললশ কল্যাণ 

ট্রােিহ বাাংলাদেশ পুললদশর িকল িেস্যদক অলভনন্দন যানালচ্ছ। 

পুললশ িেস্যগণ িাব িেলণকভাদব যনগদণর শিবায় লনদয়ালযত। তাঁদের কল্যাদণ ‘বাাংলাদেশ পুললশ কল্যাণ ট্রাে’ গঠন 

একটি যুদগাপদ াগী পেদেপ। আমরাই ২০০০ িাদল পাঁচ শকাটি টাকা অনুোন লেদয় ‘বাাংলাদেশ পুললশ কল্যাণ ট্রাে’ গঠন কলর। 

পুললশ লবভাদগর িকল স্তদরর কম িকতিা, কম িচালর, লমলনলিয়াল োফ এবাং তাঁদের পলরবাদরর কল্যাণ করাই এই ট্রাদের মূল উদেশ্য। 

প্রলতষ্ঠালগ্ন শেদক বাাংলাদেশ পুললদশর িকল িেস্য ও তাঁদের পলরবাদরর শপশাগত মাদনান্নয়ন ও িামলেক কল্যাণ এবাং 

িেস্যদের মাদে ঐকি ও ভ্রাতৃদের বন্ধন সুদৃঢ় করদত এ ট্রাে কায কদর  াদচ্ছ। 

পুললশ প্লাযা কনকর্ ি কমদপ্লক্স লনম িাণ এ ট্রাদের অন্যতম একটি িাফল্য। আমার প্রতিাশা, পুললশ িেস্যদের কল্যাদণ 

আদয়র উৎি লহদিদব এ কমদপ্লক্স তাৎপ িপূণ ি অবোন রাখদব। 

সুলধমন্ডলী, 

বাাংলাদেশ পুললশ একটি ঐলতহিবাহী িাংগঠন। িব িকাদলর িব িদেষ্ঠ বাঙালল, যালতর লপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলযবুর 

রহমাদনর আহ্বাদন িাড়া লেদয় বাঙালল পুললশ িেস্যরা ১৯৭১ িাদলর ২৫ মাচ ি রাদত রাযারবাগ পুললশ লাইদন পাক হানাোর 

বালহনীর লবরুদে প্রেম িশস্ত্র প্রলতদরাধ গদড় তুদললিদলন। শিলেন রাযারবাদগ অদনক পুললশ িেস্য শহীে হন। ৯ মাদির মহান 

মুলিযুদে শহীে হদয়দিন আরও অদনক পুললশ িেস্য। আলম িকল শহীেদের আত্মার মাগলফরাত কামনা করলি। 

 মহান মুলিযুদে পুললশ বালহনীর অলবস্মরণীয় অবোদনর স্বীকৃলতস্বরূপ বাাংলাদেশ আওয়ামী লীগ িরকারই প্রেম 

পুললশদক ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১’ প্রোন কদরদি। 

 বাাংলাদেশ পুললশ শেদশর শালন্ত, লনরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রতীক। তাই আওয়ামী লীগ িরকার িবিময়ই পুললশ 

বালহনীর উন্নয়ন ও কল্যাণদক লবদশষ গুরুে লেদয়দি। 

যালতর লপতা তাঁর িাদড় লতন বিদরর শািনামদল একটি যনবান্ধব ও আধুলনক পুললশ বালহনী গদড় শতালার লদেি 

ব্যাপক কম িসূলচ হাদত শনন। লতলন র্ধ্াংিপ্রাপ্ত ৮২টি োনা পুনঃপ্রলতষ্ঠা কদরন। পুললদশর লবলভন্ন িাপনা পুনঃলনম িাণ কদরন। লতলন 



 

 

শচদয়লিদলন স্বাধীন শেদশর উপদ াগী একটি শচৌকষ, শপশাোর পুললশ বালহনী গদড় তুলদত। লকন্তু ১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগে 

িপলরবাদর যালতর লপতাদক হতিার পর শেদম  ায় পুললশিহ িকল লবভাদগর উন্নয়ন। 

২১ বির পর ১৯৯৬ িাদল িরকার গঠন কদর আমরা আবার পুললদশর উন্নয়দন লবলভন্ন কম িসূলচ বাস্তবায়ন কলর। 

পুললদশর বাদযট বরাে বৃলে কলর। ঝুঁলক ভাতার প্রচলন কলর। কল্যাণ ফান্ড গঠন কলর। নতুন নতুন োনা ও ব্যারাক লনম িাণ 

কলর। পুললদশর যন্য প্রদয়াযনীয়  ানবাহন িাংগ্রহ কলর। আমাদের কা িকর পেদেদপর ফদল অদনক দূর এলগদয়  ায় 

বাাংলাদেশ পুললশ। 

২০০৯ িাদল িরকার গঠদনর পর আমরা পুললশদক আধুলনক ও যনবান্ধব কদর গদড় তুলদত ব্যাপক পদেেপ গ্রহণ 

কলর। ইদতামদে আমরা পুললশ লবভাদগ ৭৩৯টি কিার্ার পেিহ ৩১ হাযার ৭৪৪টি নতুন পে সৃযন কদরলি। ইন্ডালিয়াল পুললশ, 

পুললশ বুিদরা অব ইনদভলেদগশন (লপলবআই), ট্যিলরে  পুললশ, শনৌ পুললশ এবাং ২টি শস্পশাল লিলকউলরটি এন্ড প্রদটকশন 

ব্যাটাললয়ন গঠন কলর। এর সুফল যনগণ শপদত শুরু কদরদি। 

েীর্ িলেদনর প্রতীলেত এিআই ও িাদযিন্ট পেদক ৩য় শেণীর পে হদত ২য় শেণীদত এবাং ইন্সদপক্টর পেদক ২য় শেণীর 

পে হদত ১ম শেণীর পদে উন্নীত করা হদয়দি। যালতর লপতা প্রেত্ত আইলযলপ’র র িাাংক ব্যায পুনঃপ্রবতিন কদরলি। ইন্সদপক্টর 

শযনাদরল পেদক লিলনয়র িলচব পেম িাোয় উন্নীত করা হদয়দি। এিাড়া, পুললশ লবভাদগ ২টি পেদক শগ্রর্-১ পদে উন্নীত করা 

হদয়দি। প িায়ক্রদম পুললশ লবভাদগ আরও শগ্রর্-১ পে সৃলি করা হদব। 

এখন কনেবল হদত এিআই প িন্ত পুললশ িেস্যগণ ৩০% ঝুঁলক ভাতা পাদচ্ছন। আমরাই এটা প্রবতিন কদরলি। 

প িায়ক্রদম িকল স্তদরর পুললশ িেস্যদের ঝুঁলক ভাতা  প্রোদনর ব্যবিা শনওয়া হদব।  

আমরা পুললদশর আবািন,  ানবাহন ও লচলকৎিা সুলবধা বহুগুদণ বৃলে কদরলি। ইদতামদে ২৪টি ব্যারাদকর লনম িাণ 

কায হাদত শনওয়া হদয়দি। এিাড়া, ২৬টি পুললশ সুপার কা িালদয়র উর্ধ্িমুখী িম্প্রিারণ কায শুরু হদয়দি। 

পুললদশর যনবল বৃলে, লবদশষালয়ত ইউলনট গঠন, প্রদয়াযনীয়  ানবাহন ও অন্যান্য অবকাঠাদমাগত সুদ াগ-সুলবধা 

বৃলের শ  ধারা আমরা সূচনা কদরলি, তা অব্যাহত োকদব। 

সুলধবৃন্দ, 

 অভিন্তরীণ লনরাপত্তা লবধান, আইদনর শািন প্রলতষ্ঠা ও মানবালধকার রোয় লনরবলচ্ছন্নভাদব বাাংলাদেশ পুললদশর 

প্রলতটি িেস্য কায কদর  াদচ্ছ। লবগত ২০১৩ িাদলর শফব্রুয়ালর মাি হদত শুরু কদর ২০১৪ এর ৫ যানুয়ালরর লনব িাচদনর আদগ 

ও পদর এবাং ২০১৫ িাদলর ৫ যানুয়ালর হদত টানা ৯২ লেন লবএনলপ-যামাত শযাট বাাংলাদেশদক একটি অলিলতশীল 

পলরলিলতর লেদক শঠদল লেদত শচদয়লিল। তারা িারাদেদশ শপদট্রাল শবামা লেদয় পুলড়দয় লনরীহ মানুষ হতিা,  ানবাহদন 

অলগ্নিাংদ াগিহ শেদশর িম্পে র্ধ্াংি করার উৎিদব শমদত উদঠলিল। বাাংলাদেশ পুললশ শপশাোলরে লনদয় অতিন্ত ধধদযির িাদে 

শি পলরলিলত শমাকালবলা কদরদি। পুললদশর পাশাপালশ র িাব, লবলযলব, আনিারিহ অন্যান্য বালহনী ও িাংিা কায কদরদি। 

আলম এযন্য পুললশিহ িকলদক আন্তলরক ধন্যবাে যানাই। 

শেশ ও যনগদণর প্রলত গভীর মমেদবাধ ও োলয়েদবাদধ উজ্জীলবত হদয়  ২০১৩ শেদক ২০১৫ প িন্ত ১৯ যন বীর পুললশ 

িেস্য যীবন উৎিগ ি কদরদিন। তাঁদের এ আত্মতিাগ শেশবািী কৃতজ্ঞতার িাদে স্মরণ করদব। 

গত দুই যুগ ধদর বাাংলাদেশ পুললশ যালতিাংর্ শালন্তরো লমশদন অাংশগ্রহণ কদর লবশ্ব শালন্ত রো প্রলতষ্ঠায় ভূলমকা 

রাখদি। সুনাম ও শপশাোলরদের িাদে কায কদর বলহলব িদশ্ব শেদশর ভাবমূলতি উজ্জ্বল করদি। 

সুলধমন্ডলী, 

  লবগত িাদড় িয় বিদর যনগদণর যীবনমাদনর উন্নলত করদত আমরা অক্লান্ত পলরেম কদরলি। শেশ আবার লফদর 

এদিদি উন্নয়দনর ধারায়।  

লবশ্বমন্দা িদেও আমরা ৬ শতাাংদশর উপদর গড় প্রবৃলে ধদর শরদখলি। িামলিক অে িনীলতদত লিলতশীলতা বযায় 

শরদখলি। আমাদের মাোলপছু আয় লবগুদণরও শবশী শবদড় োঁলড়দয়দি ১ হাযার ৩১৪ মালকিন র্লাদর। বাদযদটর আকার শবদড়দি 

চারগুণ। ধবদেলশক মুদ্রার লরযাভ ি ৬ গুদণরও শবশী বৃলে শপদয় এখন ২৪ লবললয়ন র্লাদরর উপদর।  



 

 

লবলনদয়াদগর আকষ িণীয় গন্তব্য লহদিদব JP Morgan এর ‘Frontier Five’ তাললকাদতও িান শপদয়দি 

বাাংলাদেশ। ৫ শকাটি মানুষ লনম্ন আদয়র স্তর শেদক মে আদয়র স্তদর উন্নীত হদয়দি। োলরদদ্রির হার ২৪ শতাাংদশর নীদচ 

নালমদয় এদনলি।  

মানুদষর আয় শবদড়দি। কম িিাংিান শবদড়দি। িরকালর ও শবিরকালর খাত লমললদয় আমরা একদকাটি ১৫ লে 

মানুদষর কম িিাংিান কদরলি। ২৫ লাখ মানুদষর লবদেদশ কম িিাংিান হদয়দি। িাদড় ১৬ হাযার কলমউলনটি লক্ললনক ও ইউলনয়ন 

স্বািি শকন্দ্র গ্রাদমর মানুষদক স্বািিদিবা লেদচ্ছ। 

লর্লযটাল বাাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। ৫ হাযার ২৭৫টি লর্লযটাল শিন্টার িারাদেদশ ২০০ প্রকাদরর তথ্য ও 

প্রযুলিদিবা লেদয়  াদচ্ছ। লনযস্ব অে িায়দন পদ্মা শিতুর লনম িাণ কায শুরু কদরলি। 

বতিমাদন লবদশ্ব অে িননলতক উন্নয়দনর শেদে এলগদয়  াওয়া পাঁচটি শেদশর একটি - বাাংলাদেশ। ২০০৯ শেদক এ প িন্ত 

লবশ্ব অে িনীলতদত বাাংলাদেশ ১৪ ধাপ এলগদয়দি। ২০১৫ িাদলর ১৪ এলপ্রল লবশ্বব্যাাংক প্রকালশত World Development 

Indicators database -এর ক্রয় েমতালভলত্তক লযলর্লপ’র লহদিদব বাাংলাদেদশর অবিান ৩৩তম। লভদয়তনাম, 

তাযালকস্তান, পতুিগাল, কাতার, লনউলযল্যান্ড ও শপরুদক লপিদন শফদল উপদর উদঠ এদিদি বাাংলাদেদশর অে িনীলত।  

 প্রলতদবশী শেশগুদলার িাদে আমাদের উষ্ণ লবপালেক িম্পকি লবরায করদি। আঞ্চললক িহদ ালগতা কাদয লালগদয় 

আমরা বাাংলাদেশ তো এ অঞ্চদলর মানুদষর ভাদযান্নয়দন কায কদর চদললি। আমরা আন্তযিালতক আোলদত আইনী লড়াইদয় 

লময়ানমার ও ভারদতর িাদে লবযয়ী হদয় গভীর িমুদদ্র ১ লে ১৮ হাযার ৮১৩ বগ িলকদলালমটার এলাকায় লবপুল যনিম্পদের 

মাললকানা অযিন কদরলি। ভারদতর িাদে েীর্ িলেদনর অমীমাাংলিত িল িীমানা িমস্যার িমাধান আওয়ামী লীগ িরকাদরর 

অন্যতম িাফল্য। 

 শেদশর মানুষ ভাল আদি। শেশ এলগদয়  াদচ্ছ। আমার প্রতিাশা, বাাংলাদেশ পুললশ শেদশর িকল উন্নয়ন অগ্র াোয় 

অাংশীোর হদব। বাাংলাদেশ আয শ  উন্নয়দনর মহািড়দক যুি হদয়দি তা অব্যাহত রাখদত পুললদশর প্রলতটি িেস্য লনরলিভাদব 

কায কদর  াদব। 

আলম আশা কলর, কাদযর মােদম বাাংলাদেশ পুললশ যনগদণর আিা ও ভালবািা অযিন করদব। যনগদণর িাদে 

অাংশীোরীদের  লভলত্তদত কায কদর শেদশ শালন্ত-শৃঙ্খলা রো ও অপরাধ েমদন তাৎপ িপূণ ি অবোন রাখদব। 

আলে িক িীমাবেতার মদেও সুষম উন্নয়দনর শ  পলরকল্পনা আমাদের রদয়দি পুললশ প্লাযা কনকর্ ি কমদপ্লদক্সর মত 

বালণলযিক ভবন লনম িাণ তার উোহরণ। িফলভাদব এ কমদপ্লক্স লনম িাণ কায শশষ করার যন্য আলম পুললদশর ইন্সদপক্টর 

শযনাদরলিহ িাংলিি িকলদক আন্তলরক ধন্যবাে যানালচ্ছ । শ  িকল প্রকদল্পর কায চলমান রদয়দি তা  োিমদয় শশষ হদব 

বদল আলম আশা কলর। 

আলম বাাংলাদেশ পুললদশর িব িাঙ্গীণ িাফল্য ও অব্যাহত অগ্র াো কামনা করলি। িকলদক আবারও ধন্যবাে যালনদয় 

আলম নবলনলম িত পুললশ প্লাযা কনকর্ ি কমদপ্লদক্সর শুভ উদবাধন শর্াষণা করলি। 

  

শখাো হাদফয। 

যয় বাাংলা, যয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ লচরযীবী শহাক। 

বাাংলােশ পুললশ িফল শহাক। 

... 


