
৩১তম বিবিএি পুবিশ ক্যাডারেে বশক্ষানবিি িহক্ােী পুবিশ সুপােরেে  

বশক্ষা িমাপনী অনুষ্ঠান   

 

ভাষণ   

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী   

 

শশখ হাবিনা   

 

িাাংিারেশ পুবিশ এক্ারডমী, িােো, োজশাহী, শবনিাে, ২৬ মাঘ ১৪২০, ৮ শেব্রুয়াবে ২০১৪  

 

বিিবমল্লাবহে োহমাবনে োবহম   

   

   

উপবিত িহক্মীবৃন্দ,  

িামবেক্ ও শিিামবেক্ ক্ম মক্তমাবৃন্দ,  

কুচক্াওয়ারজ অাংশগ্রহণক্ােী নিীন পুবিশ ক্ম মক্তমাবৃন্দ,  

উপবিত সুবধমন্ডিী,   

 

আিিািামু আিাইকুম।   

 

ঐবতহযিাহী িাাংিারেশ পুবিশ এক্ারডমীরত ৩১তম বিবিএি পুবিশ িাবভ মরিে িহক্ােী পুবিশ সুপােরেে বশক্ষা 

িমাপনী কুচক্াওয়াজ অনুষ্ঠারন উপবিত িিাইরক্ আমাে আন্তবেক্ শুরভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

প্রবশক্ষণ গ্রহণক্ােী িক্ি নিীন ক্ম মক্তমারক্ জানাবচ্ছ প্রাণঢািা অবভনন্দন। আজ শতামারেে শপশাগত জীিরনে এক্টি 

শগৌেরিাজ্জ্বি বেন। কুচক্াওয়াজ অনুষ্ঠারনে মধ্য বেরয় শশষ হরত চরিরে শতামারেে ক্র াে শমৌবিক্ প্রবশক্ষণ। প্ররিশ ক্েরত 

যাচ্ছ নতুন এক্ োবয়ত্বশীি ক্ম মজীিরন। প্রবশক্ষরণে মাধ্যরম শপশাগত জ্ঞান ও শৃঙ্খিাে প্রবত শয আনুগতযরিাধ শতামো অজমন 

ক্রেে, তা জনগরণে শাবন্ত ও বনোপত্তা েক্ষায় ক্ারজ িাগারি - এটাই আমারেে প্রতযাশা। এে মধ্য বেরয়ই শতামো মুবিযুরেে 

আেশ ম িাস্তিায়রন শপ্রেণা পারি।  

সুবধমন্ডিী,  

ভাষা আরন্দািরনে এই মারি আবম গভীে শ্রোে িারে স্মেণ ক্েবে িি মক্ারিে িি মরশ্রষ্ঠ িাঙাবি, জাবতে বপতা িঙ্গিন্ধু 

শশখ মুবজবুে েহমানরক্। স্মেণ ক্েবে ভাষা শহীেরেে। শ্রোে িারে স্মেণ ক্েবে বিশ িাখ শহীেরক্ , যাঁরেে আত্মতযারগে 

বিবনমরয় আমো স্বাধীনতা অজমন ক্রেবে। স্মেণ ক্েবে জাতীয় চাে শনতারক্। গভীে িমরিেনা জানাবচ্ছ মুবিযুরেে িময় 

বনয মাবতত মা-শিান ও অগবণত যুোহত মুবিরযাোে প্রবত।  

স্মেণ ক্েবে, অকুরতাভয় পুবিশ িেস্যরেে। যাঁো জাবতে বপতাে বনরে মরশ ১৯৭১ িারিে ২৫শশ মারচ মে ক্ারিা োবিরত 

পাক্ হানাোে িাবহনীে বিরুরে োজােিারগ প্রেম িশস্ত্র প্রবতরোধ গড়াে িময় জীিন উৎিগ ম ক্রেন। মুবিযুরে িােোিহ 

শেরশে বিবভন্ন িারন পুবিশ িেস্যো জীিন শেন। পুবিরশে এই মহান আত্মতযারগে স্বীকৃবতস্বরূপ আমারেে িেক্াে িাাংিারেশ 

পুবিশরক্ ২০১১ িারি ‘‘স্বাধীনতা পুেস্কাে'' এ ভূবষত ক্রেরে।  

সুবধবৃন্দ,  

স্বাধীনতাে পে পেই জাবতে বপতা যুেবিধ্বস্ত িাাংিারেশ পুনগ ম রন ব্রতী হন। তখন োষ্ট্রীয় শক্াষাগাে বেি শূন্য। 

পুবিরশে শপাশাক্ও বেি না। োস্তা-ঘাট, ব্রীজ-ক্ািভাট ম, বশল্প, ব্যিিা-িাবণজয িি িন্ধ বেি। িঙ্গিন্ধু িারড় বতন িেরে শেশরক্ 

শিই ধ্বাংিস্তূপ শেরক্ তুরি এরন এক্টি দৃঢ় বভবত্তে উপে োঁড় ক্োন। কৃবষ উৎপােন িাড়ান। যা আজও বিরেে শযরক্ান শেরশে 



জন্য এক্টি উজ্জ্বি দৃষ্টান্ত হরয় আরে। বক্ন্তু স্বাধীনতাবিরোধী অপশবি জাবতে বপতারক্ তাঁে শিানাে িাাংিা গড়াে স্বপ্ন পূেণ 

ক্েরত শেয়বন।  

পঁচাত্তরেে ১৫ই আগরেে পে শেরশ অে মননবতক্, িামাবজক্ ও োজননবতক্ শক্ষরি অমাবনশাে অন্ধক্াে শনরম আরি। 

িঙ্গিন্ধুে আত্মস্বীকৃত হতযাক্ােীো পুেস্কৃত হয়। স্বাধীনতাবিরোধী, যুোপোধী, োজাক্ােো িমাজ ও োজনীবতরত পুনি মাবিত 

হয়। িামবেক্ শািক্রগাষ্ঠী িাংবিধান ও মুবিযুরেে অিাম্প্রোবয়ক্ শচতনা নস্যাৎ ক্োে হীন চক্রারন্ত নারম। অে মনীবতরক্ পঙ্গু 

ক্রে। আত্মবনভ মে হওয়াে শচষ্টাে পবেিরতম শেশরক্ বিরেশ-বনভ মে ক্রে। ১৯৯৬ পয মন্ত এই পশ্চাৎমুখী ধাো অব্যাহত োরক্।  

বেয়ানব্বইরয় আওয়ামী িীগ িেক্াে গ ন ক্োে পে শেশ আিাে মুবিযুরেে শচতনায় বেরে আরি। আে ম-িামাবজক্ 

খাতগুরিারত ব্যাপক্ উন্নয়ন হয়। শেশ খারে উদ্বৃত্ত হয়। োবেদ্র্য দ্রুত হ্রাি পায়। বশক্ষাে হাে িারড়। শেবশ-বিরেশী বিবনরয়াগ, 

েপ্তাবন ও প্রিািী আয় ক্রয়ক্গুণ িারড়। বিদ্যযৎ উৎপােন ১৬০০ শমগাওয়াট শেরক্ ৪৩০০ শমগাওয়ারট উন্নীত হয়। আঞ্চবিক্ ও 

অে মননবতক্ শাবন্ত েক্ষায় িাাংিারেশ অগ্রণী ভূবমক্া পািন ক্রে। িাাংিারেরশে শনতৃরত্ব বিে িাবণজয িাংিািহ আন্তজমাবতক্ ও 

আঞ্চবিক্ শোোরম স্বরল্পান্নত শেশগুরিাে ন্যায্য বহস্যা আোয় ক্ো হয়। বিরেরশ িাাংিারেরশে ভািমূবতম উজ্জ্বি হয়।  

২০০১ িারি তত্ত্বািধায়ক্ িেক্াে ও বিএনবপ আতাঁত ক্রে। ষড়যন্ত্রমূিক্ বনি মাচরনে মধ্য বেরয় বিএনবপ-জামাত 

শজাট শেশরক্ আিাে অন্ধক্ারেে বেরক্ শ রি শেয়। আমারেে িি অজমন ম্লান হরয় যায়। িেক্ােী পৃষ্ঠরপাষক্তায় জঙ্গীরগাষ্ঠীে 

উত্থান ঘরট। বিবচ্ছন্নতািােীরেে আশ্রয়-প্রশ্রয় শেয়া হয়।  

তাো ২০০৪ িারিে ১ এবপ্ররিে ১০ ট্রাক্ অস্ত্র শচাোচািান, ২১শশ আগরেে শগ্ররনড হামিা, ২০০৫ িারি ১৭ আগে 

৬৩ শজিায় এক্রযারগ বিবেজ শিামা বিরফােণ, বিরনমা হি, আোিত চত্বে, পািবিক্ শেরি শিামা হামিা চাবিরয় িহু মানুষ 

হতাহত ক্রেরে। প্রবতটি িন্ত্রািী ক্ম মক্ান্ডই হরয়রে বিএনবপ-জামাত শজাট িেক্ারেে প্রতযক্ষ মেরে। শেরশে অে মনীবতরতও 

প্রতযাবশত অগ্রগবত হয়বন। বজবনিপরিে োম শিরড় বগরয়বেি। এক্ শমগাওয়াট বিদ্যযৎ উৎপােনও িারড়বন তখন। উন্নয়ন 

অিক্া ারমা শভরঙ্গ পরড়বেি। ওয়ান-ইরিরভন পেিতী তত্ত্বািধায়ক্ িেক্াে শেরশ এক্ ভীবতক্ে পবেবিবত সৃবষ্ট ক্রে। গণতন্ত্র 

ধ্বাংরিে পাঁয়তাো ক্রে। জনগণরক্ িারে বনরয় আমো িি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ ক্বে। ২০০৮ িারিে ২৯ বডরিম্বে জনগণ 

আমারেেরক্ বিপুিভারি বিজয়ী ক্রে।  

িাাংিারেরশে আে ম-িামাবজক্ উন্নয়রনে শক্ষরি ২০০৯ শেরক্ ২০১৩ এক্টি স্বণ মযুগ। কৃবষ, বশক্ষা, স্বািয, শযাগারযাগ, 

তথ্যপ্রযুবি, বিদ্যযৎ প্রবতটি খারতই ব্যাপক্ উন্নয়ন হরয়রে। োবেদ্র্য ৪০ শতাাংশ শেরক্ ২৬ শতাাংরশ শনরম এরিরে। মাোবপছু   

আয়  ৬৩০  ডিাে  শেরক্ ১  হাজাে  ৪৪ ডিারে  উন্নীত  হরয়রে। বেজাভ ম  ১৮  বিবিয়ন ডিারে  শপৌৌঁরেরে। েপ্তাবন আয় বদ্বগুণ 

শিরড় প্রায় ৩০ বিবিয়ন ডিারে শপৌৌঁরেরে। বিবনরয়াগ ও ক্ম মিাংিান হরয়রে। আত্মক্ম মিাংিারনে পয মাপ্ত সুরযাগ সৃবষ্ট হরয়রে। 

িামাবজক্ বনোপত্তা শিষ্টনী শজােোে ক্ো হরয়রে। নােী ও বশশুমৃতুযে হাে দ্রুত হ্রাি শপরয়রে। িহস্রাব্দ উন্নয়ন িক্ষযগুরিা 

অবজমত হরয়রে। িাাংিারেশ বিরে প্রশাংবিত হরয়রে। পুেস্কৃত হরয়রে। বডবজটাি িাাংিারেশ এখন এক্টি িাস্তিতা।  

বিেমন্দা িরত্ত্বও িামবষ্টক্ অে মনীবতে প্রবতটি সূচক্ ইবতিাচক্ ধাোয় এবগরয়রে। মূল্যফীবত ৭ শতাাংরশে মরধ্য আরে। 

গরড় প্রায় ৬ েশবমক্ ৩ শতাাংশ প্রবৃবে হরয়রে। অন্তর্ভ মবিমূিক্ প্রবৃবে অবজমত হওয়ায় মানুষ বনম্নবিত্ত শেরক্ মধ্যবিরত্ত উর  

এরিরে। িামাবজক্ বিষম্য ক্রমরে।  

আমো জবঙ্গিাে ও িন্ত্রািিাে ক্র াে হরস্ত েমন ক্রেবে। এরক্ষরি পুবিশিহ আইন-শৃঙ্খিা েক্ষাক্ােী িাবহনী 

প্রশাংিনীয় উরোগ বনরয়রে। যুোপোধীরেে বিচারেে োয় ক্ায মক্ে ক্ো শুরু হরয়রে। আমো িি যুোপোধীে বিচাে িম্পন্ন 

ক্রে মুবিরযাোরেে েিঋণ শশাধ ক্েরিা। শেশরক্ ক্িঙ্কমুি ক্েরিা।  

গণতন্ত্র ও মুবিযুরেে শচতনা বিরোধী, িাম্প্রোবয়ক্ বিএনবপ-জামায়াত-বশবিে ও তারেে শোিেো শেশরক্ 

অবিবতশীি ক্োে িরক্ষ িবহাংিতা চাবিরয়রে। শপরট্রাি শিামা শমরে মানুষরক্ পুবড়রয় শমরেরে। যানিাহন, শেিিাইন ধ্বাংি 

ক্রেরে। জনমরন আতঙ্ক সৃবষ্ট ক্রেরে। জনিমে মন না োক্ায় তারেে িি আরন্দািন ব্যে ম হরয়রে।  

এমবন পটভূবমরত উন্নয়রনে ধাোিাবহক্তা েক্ষা ক্েরত, মুবিযুরেে আেশ ম িমুন্নত োখরত জনগণ আিাে আমারেে 

ওপে আিা িাপন ক্রেরে। ৫ জানুয়াবেে বনি মাচন িন্ধ ক্েরত বিএনবপ ও তারেে শেবশ-বিরেশী প্রর্ভ, িবিে, সুবিধারভাগী 

শগাষ্ঠী এিাং শপশাোে বুবেজীিীরেে নানামুখী শচষ্টা ব্যে ম হরয়রে। জনগণ স্বতস্ফূরতমভারি বনি মাচরন অাংশ বনরয়রে। গণতন্ত্র ও 

িাংবিধান িমুন্নত শেরখরে। আমো এখন উন্নয়রনে পেিতী ধাপ িাস্তিায়ন শুরু ক্রেবে। বনি মাচনী ইশরতহারে এ উন্নয়ন 

পবেক্ল্পনা জাবতে িামরন তুরি ধরেবে।    



গত এক্িেরে বিএনবপ-জামারতে তান্ডরি ১৫ জন পুবিশ িেস্য মাো শগরেন। প্রায় ৩ হাজাে িেস্য আগত হরয়রেন। 

তাঁরেে আত্মতযাগ জাবত স্মেণ ক্েরি। আবম তাঁরেে বিরেহী আত্মাে মাগরেোত ক্ামনা ক্েবে এিাং তাঁরেে শশাক্ িন্তপ্ত 

পবেিারেে প্রবত গভীে িমরিেনা জানাবচ্ছ।  

বনি মাচরনে আরগ ও পরে বিএনবপ-জামাত-বশবিরেে িবহাংিতা েমরন পুবিশিহ শযৌে িাবহনী অতযন্ত তৎপে বেি। 

তােপেও এই িাম্প্রোবয়ক্ শগাষ্ঠী বহন্দু িম্প্রোরয়ে িাবড়-ঘে, মবন্দে আক্রমণ ক্রেরে। এই জঙ্গী-িন্ত্রািীরেে আইরনে 

আওতায় আনরত িেক্াে দৃঢ় প্রবতজ্ঞ।  

সুবধবৃন্দ,  

আমো বিগত পাঁচ িেরে পুবিশ িাবহনীে আধুবনক্ায়ন ক্রেবে। ৬১৪টি ক্যাডাে পেিহ প্রায় ৩১ হাজােটি নতুন পে 

সৃজন ক্ো হরয়রে। ইন্ডাবিয়াি পুবিশ, ট্যযবেে পুবিশ ও শনৌ পুবিশ গ ন ক্ো হরয়রে। অপোধ তেরন্তে গুণগতমান বৃবেে 

িরক্ষ পুবিশ বুযরো অি ইনরভবেরগশন  গ ন ক্ো হরয়রে। গুরুত্বপূণ ম ব্যবি ও িাপনাে বনোপত্তা শজােোে ক্োে জন্য ২টি 

বিবক্উবেটি এন্ড প্ররটক্শন ব্যাটাবিয়ন গ ন ক্ো হরয়রে। এিআই ও িারজমরেে পেময মাো ৩য় শশ্রণী শেরক্ ২য় শশ্রণীরত এিাং 

ইন্সরপক্টরেে পেময মাো ২য় শশ্রণী শেরক্ ১ম শশ্রণীরত উন্নীত ক্ো হরয়রে। িঙ্গিন্ধু প্রেত্ত আইবজবপ'ে ে যাাংক্ ব্যাজ পুনসপ্রিতমন 

ক্ো হরয়রে। আইবজবপ'ে পেরক্ বিবনয়ে িবচি পেময মাোয় এিাং পুবিশ বিভারগে ২টি শগ্রড-২ পেরক্ শগ্রড-১ পরে উন্নীত ক্ো 

হরয়রে।  

োংপুে শেঞ্জ ও োংপুে আেআেএে গ ন ক্ো হরয়রে। এবপবিএন বিরশষাবয়ত শট্রবনাং শিোে গ ন এিাং িাোরেরশ 

৩০টি ইন-িাবভ মি শট্রবনাং শিোে িাপন ক্ো হরয়রে। ২৯টি নতুন োনা এিাং ৬৪টি তেন্তরক্ন্দ্র িাপন ক্ো হরয়রে। ক্নরেিি 

হরত এিআই পয মন্ত পুবিশ িেস্যরেে জন্য ৩০ শতাাংশ ঝৌঁবক্ ভাতা প্রিতমন ক্ো হরয়রে।  

সুবধমন্ডিী,  

আইন-শৃঙ্খিা েক্ষায় িোদ্দকৃত অে মরক্ আমো বিবনরয়াগ বহরিরি বিরিচনা ক্বে। আমো বনোপত্তা ও অপোরধে 

নতুন নতুন চযারিঞ্জ শমাক্ারিিায় পুবিরশে আধুবনক্ায়ন ক্রেবে। উন্নত প্রবশক্ষণ প্রোন ও তথ্য প্রযুবিে প্ররয়াগরক্ িরি মাচ্চ 

অগ্রাবধক্াে বেবচ্ছ। িােোিহ পুবিশ প্রবশক্ষণ শক্ন্দ্রগুরিাে আধুবনক্ায়ন ক্ো হরয়রে। জনগণরক্ পুবিবশ শিিা প্রোরনে জন্য 

োনা হরচ্ছ িিরচরয় ক্ায মক্ে ইউবনট। োনাগুরিাে িাবি মক্ ক্া ারমা িাংস্কাে ক্রে আেও ক্ায মক্ে ক্ো হরি। এই িাবভ মিরক্ 

আেও আধুবনক্ ও যুরগাপরযাগী ক্েরত আমো পুবিরশে জনিি ও িেঞ্জাম বৃবে এিাং নতুন নতুন ইউবনট সৃবষ্টে ধাো অব্যাহত 

োখরিা।  

আমো শেরশ আইরনে শািন ও ন্যায়বিচাে বনবশ্চত ক্েরত প্রবতশ্রুবতিে। এরক্ষরি পুবিশ িেস্যরেে শপশাগত েক্ষতা , 

বনেরপক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জিািবেবহতাে পাশাপাবশ জনগরণে প্রবত সুশীি আচেণও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। মরন োখরত হরি, 

আপনারেে ক্ারে বিপেগ্রস্ত মানুষ আরি িাহারয্যে আশায়। োনা, তেন্ত শক্ন্দ্র, োঁবড়, পুবিশ িক্স এিাং পুবিরশে অন্যান্য েপ্তরে 

আগত মানুষ যারত অযো হয়োবন িা শক্ান দ্যরভ মারগে বশক্াে না হয়, তা বনবশ্চত ক্োে মাধ্যরম শিিা প্রোন ক্েরত হরি। 

িমারজে নােী, বশশু ও প্রিীণরেে প্রবত িাংরিেনশীি আচেণ ক্েরত হরি। জনগরণে িমস্যারক্ এক্ান্ত আন্তবেক্ ও মানবিক্ 

দৃবষ্টরক্াণ শেরক্ শেখরত হরি। দ্যরষ্টে েমন ও বশরষ্টে পািন বনবশ্চত ক্েরত হরি।  

পবেরশরষ আবম পুবিশ িাবহনীে িক্ি িেস্যরক্ মুবিযুরেে শচতনায় উদ্ব্ে হরয় িঙ্গিন্ধুে স্বরপ্নে শিানাে িাাংিা 

প্রবতষ্ঠাে িরক্ষ িরি মাচ্চ শপশাোবেত্ব ও বনষ্ঠাে িারে োবয়ত্ব পািরনে আহ্বান জাবনরয় আমাে িিব্য শশষ ক্েবে। িক্িরক্ 

ধন্যিাে।  

শখাো হারেজ  

জয় িাাংিা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাাংিারেশ বচেজীিী শহাক্। 

 


