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ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হালসনা  

রাজারবাগ, ঢাকা, মঙ্গিবার, ২১ শ ৌষ ১৪১৭, ০৪ জানুয়ালর ২০১১  

 

লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

কূটনীলিকবগ গ,  

ইন্সপ ক্টর শজনাপরি অব পুলিশ,  

ঊর্ধ্গিন সামলরক ও শবসামলরক কম গকিগাগণ,  

পুলিপশর সব গস্তপরর সদস্যবৃন্দ,  

সুলধমন্ডিী।  

আসসািামু আিাইকুম।  

পুলিশ সপ্তাহ ২০১১ এর উপবাধন অনুষ্ঠাপন উ লিি সবাইপক আমার আন্তলরক শুপভচ্ছা জানালচ্ছ। শুপভচ্ছা জানালচ্ছ 

বাংিাপদশ পুলিশ এর সকি সদস্যপক।  

ঐলিহালসক রাজারবাগ পুলিশ িাইন মাপে দাঁলিপয় আজ আলম সশ্রদ্ধলিপে স্মরণ করলি বাংিাপদশ পুলিশ বালহনীর বীর 

সদস্যপদর, যাঁরা সব গকাপির সব গপশ্রষ্ঠ বাঙালি, জালির ল িা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলজবুর রহমাপনর ডাপক সািা লদপয় ১৯৭১ মহান 

মুলিযুপদ্ধ অকািপর প্রাণ লবসজগন লদপয়লিপিন।  

এই রাজারবাগ পুলিশ িাইন শেপকই পুলিশ বালহনীর বাঙালি সদস্যরা ২৫শশ মাপি গর ভয়াি কািরাপি  াক-হানাদার 

বালহনীর লবরুপদ্ধ সশস্ত্র প্রলিপরাধ গপি তুপিলিপিন। জীবন লদপয় িাঁরা সূিনা কপরলিপিন মহান মুলিযুপদ্ধর।  

মহান মুলিযুপদ্ধ পুলিশ বালহনীর বীর সদস্যপদর অবদান ও আত্মিযাগ বাংিাপদপশর ইলিহাপস স্বণ গাক্ষপর শিখা োকপব।  

পুলিশ বালহনীর লপ্রয় সদস্যবৃন্দ,  

জনগপণর জানমাপির লনরা ো লবধান, শালন্ত-শৃঙ্খিা বজায় রাখা এবং আইপনর শাসন প্রলিষ্ঠায় পুলিশ বালহনীর 

সদস্যপদর ভূলমকা অিযন্ত গুরুত্বপূণ গ। এই ভূলমকা  ািপন আ নাপদর সামান্য অবপহিা সমাজ জীবপন লবশৃঙ্খিা শডপক লনপয় আসপি 

 াপর।  

            পৃলেবীর সব সমাপজই ভাি-মন্দ দুই ধরপনর মানুষ আপি। শসজন্য ‘দুপের দমন, লশপের িািন'  পুলিশ বালহনীর 

সদস্যপদর প্রধান দালয়ত্ব।  

জনগপণর প্রপয়াজপন সরকার আইন-প্রণয়ন কপর। আইন-শৃঙ্খিা বালহনীর সদস্য লহপসপব আ নাপদর দালয়ত্ব শসই আইপনর 

সঠিক প্রপয়াগ। আইপনর সঠিক প্রপয়াগ না হপি, যি ভাি আইনই শহাক না শকন, িা জনগপণর শকান কাপজ আসপব না।  

            একটি লনব গালিি গণিালন্ত্রক সরকাপরর কাপি সাধারণ মানুপষর প্রিযাশা অপনক। লকন্তু, সব লকছুর আপগ প্রপয়াজন শালন্তপূণ গ 

 লরপবশ, এবং লনরা পদ িিাপেরা এবং জীবন-জীলবকার গ্যারালি। মানুষ িায় শালন্তপি মামাপি এবং লনরা পদ  ে িিপি।  

            লনব গালিি সরকার লহপসপব আমরা জনগপণর এই প্রিযাশা পূরপণ বদ্ধ লরকর। আমরা আইপনর শাসপন  লবশ্বাসী। আইন-

ভঙ্গকারী সামালজকভাপব যি শলিশািীই শহাক না শকন, িাঁপক বুঝপি লদপি হপব আইন ভাঙপি িাপক শালস্ত শ পি হপব। এ শক্ষপে 

শক শকান দপির, এটা লবপবিনা করা যাপব না।  

শকাপনা ধরপনর ভয়ভীলি, অনুরাগ, লবরাপগর বশবিী না হপয় শদপশর লবদ্যমান আইন আ নাপদর যোযেভাপব প্রপয়াগ 

করপি হপব। আইপনর যোযে প্রপয়াগ হপি সমাজ শেপক অ রাধ প্রবণিা কমপি বাধ্য।   



আমাপদর অপনক সীমাবদ্ধিা রপয়পি। লকন্তু শ শাদালরত্ব ও আন্তলরকিার মাধ্যপম এসব সীমাবদ্ধিা কাটিপয় আ নারা 

অপনক ভাি কাজ করপি  াপরন।  

অিীপি আ নারা িার প্রমাণ লদপয়পিন। শদপশ গণিালন্ত্রক ব্যবিার উেরণ, জািীয় ও িানীয় সরকার লনব গািপন আ নাপদর 

শ শাদালরত্ব, লনরপ ক্ষ ও দালয়ত্বশীি ভূলমকা সকপির লনকট প্রশংলসি হপয়পি। জলঙ্গবাদ শমাকালবিা, িরম ন্থী দমন, বঙ্গবন্ধু 

হিযা মামিার িদন্ত এবং িানীয় ও আঞ্চলিক অ রাধীপদর লবরুপদ্ধ আ নারা অসামান্য সােল্য শদলখপয়পিন।  

আলম আশা করব, ভলবষ্যপিও আ নারা একই ধরপনর মপনাভাব লনপয় শযপকান  লরলিলির শমাকালবিা করপবন।  

পুলিশ বালহনীর লপ্রয় সদস্যবৃন্দ,  

জনগণ যাপি সহপজ পুলিপশর শসবা  ায় শসজন্য আমরা লবলভন্ন কায গক্রম গ্রহণ কপরলি। কলমউলনটি পুলিলশং, ওপ ন 

হাউজ-শড, সালভ গস শডলিভালর লসপেম, লভকটিম সাপ াট গ শসিার শখািাসহ লবলভন্ন জনমুখী কায গক্রপমর মাধ্যপম জনগণ শসবা 

 াপচ্ছন। এ ধরপনর আরও কায গক্রম হাপি লনপি হপব।  

প্রযুলি-লনভ গর অ রাধ শমাকালবিায় আমাপদর আরও সক্ষমিা অজগন করপি হপব। সন্ত্রাসবাদ, অস্ত্র, মাদক ও মানব 

 ািাপরর মি আন্তজগালিক ও আঞ্চলিক সংঘবদ্ধ অ রাপধর  াশা ালশ সাইবার ক্রাইম এবং মালনিন্ডালরং এর মি অ রাধ 

প্রলিপরাপধ পুলিশপক আরও সপিে হপি হপব।  

অ রাধীপদর শনািকরণ এবং ইনপটলিপজন্স সংগ্রপহর জন্য প্রযুলির ব্যবহার বািাপি হপব। হাইপটক ক্রাইম প্রলিপরাধ, 

সাক্ষয সংগ্রহ, িথ্য সংরক্ষপণর জন্য সম্ভব সবরকম ব্যবিা শনওয়া হপচ্ছ।  

শয শকান শদপশর পুলিপশর সােল্য লনভ গর কপর জনগপণর আিা অজগপনর উ র। শদপশর আইন-শৃঙ্খিা রক্ষাকারী বালহনী 

লহপসপব আ নাপদর শ শাগি দক্ষিা, লনরপ ক্ষিা, স্বচ্ছিা ও জবাবলদলহিার সপঙ্গ জনগপণর প্রলি আিরণও অিযন্ত গুরুত্বপূণ গ।  

মপন রাখপি হপব, আ নাপদর কাপি লব দগ্রস্ত মানুষ আপস সাহাপের প্রিযাশায়। শসবাপ্রিযাশী মানুষ যাপি হয়রালন বা 

শকান দুপভ গাপগর লশকার না হয়, িা আ নাপদর লনলিি করপি হপব।  

পুলিশ বালহনীর লপ্রয় সদস্যবৃন্দ,  

পুলিপশর নানালবধ সমস্যা সমাধাপন আমরা অিযন্ত আন্তলরক। আমরা ইপিামপধ্য কনপেবিপদর টাইম শেপির জটিিিা 

লনরসন কপরলি। জনলনরা োপক গুরুত্ব লদপয় পুলিপশর আরও ৩২ হাজার কযাডার এবং নন-কযাডার  দ সৃলের নীলিগি লসদ্ধান্ত 

গ্রহণ করা হপয়পি।  

ইপিামপধ্য ১৫ হাজার ১৭০ জনবপির অনুপমাদন প্রদান করা হপয়পি। কযাডার  দসহ অবলশে  দসমূহ সৃলের কায গক্রম 

িিপি। মলহিা পুলিপশর সংখ্যাও বৃলদ্ধ করা হপয়পি।  

ইপিামপধ্য লশল্পাঞ্চপির আইন শৃংখিা  লরলিলি লনয়ন্ত্রণ এবং লবলনপয়াগ বান্ধব  লরপবশ সৃলের জন্য ইন্ডালিয়াি পুলিশ 

গেন করা হপয়পি।  

ট্রালেক লবভাপগ কম গরি পুলিশ সদস্যপদর ৩০% ভািা প্রদান করা হপচ্ছ। এসলব, লসআইলডসহ সকি ইউলনটপক লবপশষ 

ভািা প্রদাপনর লবষয়টি সরকাপরর সলক্রয় লবপবিনাধীন রপয়পি।  

এিািাও পুলিপশর লবদ্যমান শ াষাক ভািা সংক্রান্ত জটিিিা লনরসপনও দ্রুি  দপক্ষ  গ্রহণ করা হপব। আমরা অন্যান্য 

লবপশষালয়ি পুলিশ ইউলনট িালু করার শক্ষপে আন্তলরকভাপব কাজ কপর যালচ্ছ। ট্যযলরে পুলিশ, শমলরন পুলিশ, লসলকউলরটি ও 

প্রপটকশান ব্যাটালিয়ন এবং জঙ্গী দমপন পুলিশ বুযপরা অব কাউিার শটপরালরজম গেপনর লবষয়টি সরকাপরর সলক্রয় লবপবিনাধীন 

আপি।  

সুলধমন্ডিী,  

মামিার িদপন্তর মাপনান্নয়পনর িপক্ষয আমরা পুলিশ সদস্যপদর লনপয় একটি স্বয়ংসম্পূণ গ ও প্রযুলি-লনভ গর িদন্ত ইউলনট 

গেপনর  লরকল্পনা লনপয়লি।  

এ িদন্ত ইউলনপটর সদস্যগণ শদপশর সকি গুরুত্বপূণ গ ও িাঞ্চল্যকর মামিার িদন্ত সম্পন্ন করপবন। প্রলি শজিায় একজন 

অলিলরি পুলিশ সু াপরর শনতৃপত্ব এ ইউলনপটর পুলিশ সদস্যগণ দালয়ত্ব  ািন করপবন। িাঁপদরপক আধুলনক িদন্ত শকৌশপির উ র 

প্রলশক্ষণ শদওয়া হপব।  



আগামী এক বিপরর মপধ্য এ িদন্ত ইউলনট িাপদর দালয়ত্ব  ািন শুরু করপি  ারপব বপি আশা করলি।  

গি ক'বির ধপর জালিসংঘ শালন্তরক্ষা লমশপন পুলিশ সদস্য  াোপনার লদক শেপক বাংিাপদশ শীপষ গ অবিান করপি। 

শালন্তরক্ষা কায গক্রপম ‘‘বাংিাপদশ মলহিা আম গড পুলিশ ইউলনট'' লবপশ্বর লবিীয় শদশ লহপসপব স্বীকৃলি িাভ কপরপি।  

জালিসংপঘর সাধারণ  লরষপদর গি অলধপবশপন এপদপশর পুলিশ ও শসনাবালহনী শেপক অলধক সংখ্যক অলেসার নীলি 

লনধ গারণী  দগুপিাপি লনপয়াপগর জন্য আলম ব্যলিগিভাপব প্রস্তাব কপরলি।  

গি ২২ বির ধপর আ নারা পৃলেবীর ১৮টি শদপশ শযভাপব মানুপষর আিা, শ্রদ্ধা ও ভািবাসা অজগন কপরপিন িা 

প্রশংসনীয়। আন্তজগালিক শক্ষপে বাংিাপদপশর প্রলিলনলধ লহপসপব এ শগৌরব আ নাপদরপক অক্ষুণ্ণ রাখপি হপব। আন্তজগালিক 

শালন্তরক্ষায় শয সব পুলিশ সদস্য সপব গাচ্চ আত্মিযাগ স্বীকার কপরপিন, আলম গভীর শ্রদ্ধার সপঙ্গ িাঁপদর স্মরণ করলি।  

সুলধবৃন্দ,  

            বাংিাপদশ আওয়ামী িীগ যখনই সরকার  লরিািনার দালয়ত্ব শ পয়পি িখনই জনগপণর ভাপগ্যান্নয়পন কাজ কপরপি।  

১৯৯৬-২০০১ শময়াপদ আমরা খাদ্য উৎ াদপন স্বয়ংসম্পূণ গিা অজগন কপরলিিাম। ব্যবসা-বালণজয, লবলনপয়াপগর  লরপবশ 

অিযন্ত অনুকূি লিি। মূল্যস্ফীলি লিি ১.৯ শিাংশ। লবদুযৎ উৎ াদন ১৬০০ শমগাওয়াট শেপক ৪৩০০ শমগাওয়াপট উন্নীি 

কপরলিিাম। লশক্ষার হার শিকরা ৬৫ শিাংপশ শ ৌৌঁপিলিি। গ্রামীণ মানুপষর স্বািযপসবা লনলিি করপি ১৮ হাজার কলমউলনটি 

লিলনক িা পনর উপদ্যাগ লনপয়লিিাম।  

            ২০০৯ সাপি আমরা যখন দালয়ত্ব গ্রহণ কলর িখন প্রলিটি শক্ষপে লব য গয়কর অবিা লিি। খাদ্য উৎ াদপন লিি লবপুি 

ঘাটলি। লবদুযৎ উৎ াদন শনপম এপসলিি ৩৩০০ শমগাওয়াপট। মূল্যস্ফীলি লিি ১১ শিাংপশর উ পর। লবপদপশ বাংিাপদশ  লরলিলি 

শ পয়লিি সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাপদর শদশ লহপসপব। গি দুই বির ধপর আমরা সব গাত্মক প্রপিো িািালচ্ছ এ অবিা কাটিপয় উোর।  

সকপির মিামপির লভলেপি একটি লবজ্ঞানলভলেক যুপগা পযাগী লশক্ষানীলি গ্রহণ করা হপয়পি। কৃলষ উৎ াদন বািাপি 

সাপরর দাম ৩-দো কমাপনা হপয়পি। কৃষকপদর মপধ্য ১ শকাটি ৮২ িাখ কৃলষকাড গ লবিরণ করা হপয়পি। ১০ টাকা লদপয় ব্যাংক 

একাউি শখািার ব্যবিা করা হপয়পি।  

আমরা ১০ হাজাপরর শবলশ কলমউলনটি লিলনক িালু কপরলি। সাপি ৪ হাজার নতুন লিলকৎসক লনপয়াগ শদওয়া হপয়পি।  

            লবদুযৎ  লরলিলির উন্নয়পন আমরা অলিদ্রুি, স্বল্প, মাঝালর ও দীঘ গপময়াদী লবলভন্ন  দপক্ষ  গ্রহণ কপরলি। ইপিামপধ্য ১০২২ 

শমগাওয়াট লবদুযৎ জািীয় গ্রীপড যুি হপয়পি। ৩০টি নতুন লবদুযৎ শকপের লনম গাণ কাজ শুরু হপয়পি। আরও ১০টি নতুন লবদুযৎ শকে 

লনম গাপণর কায গাপদশ শদওয়ার প্রলক্রয়া িিপি।  

            রাজধানীর যানজট লনরসপন আমরা লবলভন্ন উপদ্যাগ গ্রহণ কপরলি। গুলিস্তান-যাোবালি ফ্লাইওভার-এর লনম গাণ কাজ িিপি। 

এয়ারপ াট গ, যাোবািী, কুতুবখািী ২৬ লকপিালমটার এলিপভপটড এক্সপপ্রসওপয়র লনম গাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হপব। ঢাকা-িট্টগ্রাম 

মহাসিক িার শিপন রূ ান্তপরর কাজ িিপি। ঢাকা-ময়মনলসংহ মহাসিক িার শিপন রূ ান্তপরর কাজও শুরু হপব।  দ্মা শসতুর মূি 

লনম গাণ কাজ মাি গ মাপস শুরু হপব, ইনশাআল্লাহ।  

আমাপদর অন্যিম প্রধান লনব গািনী অঙ্গীকার যুদ্ধ অ রাধীপদর লবিার কাজ সমাপ্ত করা। ইপিামপধ্য এ লবিার প্রলক্রয়া শুরু 

হপয়পি। এ কাপজ শকান মহি শযন আইন-শৃঙ্খিা  লরলিলির অবনলি ঘটাপি না  াপর শস লদপক আ নাপদরপক সিকগ দৃলে রাখপি 

হপব।  

লপ্রয় পুলিশ ভাই-শবাপনরা,  

পুলিশ সালভ গপসর শয সকি সদস্য িাঁপদর কাপজর স্বীকৃলিস্বরূ  বাংিাপদশ পুলিশ  দক ও রাষ্ট্র লির পুলিশ  দক 

 াওয়ার শগৌরব অজগন কপরপিন িাঁপদর জানাই আন্তলরক অলভনন্দন।  

দালয়ত্ব  ািনকাপি শয সকি পুলিশ সদস্য জীবন উৎসগ গ কপরপিন িাঁপদর আলম শ্রদ্ধার সপঙ্গ স্মরণ করলি। িাঁপদর 

 লরবাপরর সদস্যপদর প্রলি সহমলম গিা জানালচ্ছ।  

সকপির সহপযালগিায় ২০২১ সাপির মপধ্য বাংিাপদশপক লবশ্ব দরবাপর ময গাদার আসপন প্রলিলষ্ঠি করপি িাই। আমরা 

এমন একটি বাংিাপদশ গিপি িাই শযখাপন প্রলিটি মানুপষর োকপব শমৌলিক িালহদা পূরপণর লনিয়িা। শযখাপন োকপব না দালরদ্র্য, 

ক্ষুধা আর লনরক্ষরিার অলভশা । ভলবষ্যি প্রজপের জন্য আমরা একটি সুখী, সমৃদ্ধশািী শদশ শরপখ শযপি িাই।  



আলম বাংিাপদশ পুলিপশর উেপরাের সােল্য কামনা কপর পুলিশ সপ্তাহ ২০১১ এর শুভ উপবাধন শঘাষণা করলি।   

শখাদা হাপেজ।  

জয় বাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংিাপদশ লিরজীবী শহাক।  

বাংিাপদশ পুলিশ সেি শহাক।  

..... 


