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 আসসািামু আিাইকুম। 

 

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উপিক্ষে আক্ষয়ালজত এ মূল্যায়ন সভায় উপলিত সকিক্ষক আলম শুক্ষভচ্ছা জানালচ্ছ। 

বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর লবগত বছক্ষরর কার্ যক্রম মূল্যায়ন এবং বতযমান ও আগামী লেক্ষনর কম যপলরকল্পনা বাস্তবায়ক্ষনর 

জন্য করণীয় লনধ যারণ পুলিশ সপ্তাক্ষহর অন্যতম িেয। আমার লব্াস, এর মাধ্যক্ষম পুলিক্ষশর কম যকান্ড আরও গলতশীি হক্ষব। 

জনমুখী পুলিশী শসবা আরও সম্প্রসালরত হক্ষব। সরকাক্ষরর সক্ষব যাচ্চ পর্ যাক্ষয়র সাক্ষে পুলিক্ষশর ঊর্ধ্যতন কম যকতযাক্ষের শর্াগসূত্র 

আরও লনলবড় হক্ষব। 

লপ্রয় পুলিশ কম যকতযাগণ, 

লবগত কক্ষয়ক বছর ধক্ষর আপনাক্ষের োলয়ত্বশীি ভূলমকার কারক্ষণ শেক্ষশ সন্ত্রাসবাে, জঙ্গীবাে েমন হক্ষয়ক্ষছ। লবএনলপ-

জামাক্ষতর অরাজকতা আপনারা শক্ত হাক্ষত েমন কক্ষরক্ষছন। ২০১৪ সাক্ষির ৫ জানুয়ালর েশম জাতীয় সংসে লনব যাচন অবাধ ও 

সুষ্ঠুভাক্ষব সম্পন্ন করক্ষত আপনারা অতযন্ত লনষ্ঠার সাক্ষে োলয়ত্ব পািন কক্ষরক্ষছন। 

 সন্ত্রাস, নাশকতা, শবামাবালজ ও জ্বািাও-শপাড়াও কক্ষর আজ লবএনলপ-জামাত জনলবলচ্ছন্ন সন্ত্রাসী শগাষ্ঠীক্ষত পলরণত 

হক্ষয়ক্ষছ। শেক্ষশর মানুষ তাক্ষের ঘৃণ্য অপকম য প্রতযাখান কক্ষরক্ষছ। তাক্ষের একটাই িেয, আর তা হক্ষিা বাংিাক্ষেশক্ষক একটি ব্যে য 

রাক্ষে পলরণত করা। এজন্য তারা শকান কারণ ছাড়াই অলনলে যষ্টকাক্ষির হরতাি-অবক্ষরাধ লেক্ষয় র্াক্ষচ্ছ। লনরীহ মানুষ পুলড়ক্ষয় 

মারক্ষছ। র্ানবাহন র্ধ্ংস করক্ষছ। সন্তানহারা মা আর স্বজনক্ষের কান্নায় চালরলেক্ষকর বাতাস আজ ভারী। শেশ ও জনগক্ষণর স্বাক্ষে য 

এই অপশলক্তর শর্ শকান নাশকতা ও র্ধ্ংসাত্বক কম যকান্ড প্রলতহত করক্ষত হক্ষব। এটা প্রলতহত করা শুধু পুলিক্ষশরই নয়, 

শেশক্ষপ্রলমক প্রলতটি নাগলরক্ষকর পলবত্র োলয়ত্ব।  

সাম্প্রলতক হরতাি-অবক্ষরাক্ষধ জনজীবন স্বাভালবক রাখা, আইক্ষনর শাসন প্রলতষ্ঠা ও রােীয় সম্পে রোয় আপনাক্ষের 

ভূলমকা সব যমহক্ষি প্রশংলসত হক্ষচ্ছ। এজন্য বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর সকি সেস্যক্ষক আন্তলরক ধন্যবাে জানালচ্ছ। এসকি কাক্ষজ 

পুলিক্ষশর পাশাপালশ লবলজলব ও অন্যান্য বালহনী মাক্ষে রক্ষয়ক্ষছ। আইন-শংখিা রোয় অবোন রাখক্ষছ। আলম তাক্ষেরক্ষকও 

ধন্যবাে জানালচ্ছ। 

লপ্রয় পুলিশ কম যকতযাগণ, 

সকি অপতৎপরতা শমাকালবিায় পুলিশ হক্ষচ্ছ জনগক্ষণর বম য। লবএনলপ-জামাত শজাক্ষটর সন্ত্রাসীরা বরাবরই তাক্ষের 

জঙ্গী ও নাশকতামূিক কাক্ষজ পুলিশক্ষক টাক্ষগ যট কক্ষরক্ষছ। কারণ একটাই, পুলিশক্ষক দূব যি করক্ষত পারক্ষি তাক্ষের অসৎ উক্ষেশ্য 

হালসি হক্ষব। বার বার আঘাত আসা সক্ষেও পুলিশ সাহক্ষসর সাক্ষে এই নাশকতা, জঙ্গীবাে ও সন্ত্রাসবাে শমাকালবিা কক্ষরক্ষছ 

এবং এখনও করক্ষছ। 

আলম গক্ষব যর সাক্ষে বিক্ষত চাই, পুলিক্ষশর সেস্যরা জনগক্ষণর জীবন ও সম্পক্ষের লনরাপত্তা লবধাক্ষন এবং শালন্ত বজায় 

রাখক্ষত জীবন লবসজযন লেক্ষতও কুন্ঠাক্ষবাধ কক্ষরলন।  শেশ ও জনগক্ষণর প্রলত গভীর মমত্বক্ষবাক্ষধ উদ্বুদ্ধ হক্ষয় সলহংসতা শমাকালবিায় 

সাম্প্রলতক বছরগুক্ষিাক্ষত আইন শঙ্খিা রোকারী বালহনীর ২০ জন বীর সেস্য জীবন লেক্ষয়ক্ষছন। র্ার মক্ষধ্য ১৭ জন পুলিশ 



 

 

 
 

সেস্য। পলবত্র সংলবধান, গণতন্ত্র, আইক্ষনর শাসন রোর জন্য এ আত্মতযাগ এক লবরি দৃষ্টান্ত। বাংিাক্ষেক্ষশর জনগণ আপনাক্ষের 

এই অবোন গভীর কৃতজ্ঞতার সাক্ষে স্মরণ করক্ষব।  

আলম োলয়ত্ব পািনরত অবিায় লবএনলপ-জামাক্ষতর সন্ত্রাক্ষসর লশকার হক্ষয় লনহত সকি পুলিশ সেক্ষস্যর লবক্ষেহী 

আত্মার মাগক্ষেরাত কামনা করলছ। তাঁক্ষের শশাক সন্তপ্ত পলরবাক্ষরর সেস্যক্ষের প্রলত গভীর সমক্ষবেনা জানালচ্ছ। 

অক্ষনক পুলিশ সেস্য লবএনলপ-জামাক্ষতর চিমান সলহংসতায় আহত হক্ষয়ক্ষছন। তাক্ষের প্রলত আলম সমক্ষবেনা জানালচ্ছ। 

আমাক্ষের সরকার সবসময়ই লনহতক্ষের পলরবার এবং আহতক্ষের পাক্ষশ রক্ষয়ক্ষছ। প্রক্ষয়াজনীয় সাহায্য-সহক্ষর্ালগতা কক্ষর র্াক্ষচ্ছ। 

পুলিশ কম যকতযাবৃন্দ, 

আমরা জনগক্ষণর লবপুি ম্যাক্ষন্ডট লনক্ষয় ২০০৯ সাক্ষি সরকার গেন কলর। তখন শেক্ষশর প্রলতটি শসক্টক্ষর লছি লবএনলপ-

জামাত শজাট সরকাক্ষরর শরক্ষখ র্াওয়া অচিাবিা। পাশাপালশ সারালবক্ষ্ মন্দা চিলছি। আমরা শস অবিা শেক্ষক শেশক্ষক উন্নয়ক্ষনর 

মহাসড়ক্ষক লনক্ষয় আলস। লবএনলপ-জামাত শজাক্ষটর হরতাি অবক্ষরাধ, সন্ত্রাস সক্ষেও আমরা শেক্ষশর অে যনীলতর অগ্রর্াত্রা অব্যাহত 

রালখ। এই ছয় বছক্ষর আমরা বাংিাক্ষেশক্ষক লবক্ষ্র বুক্ষক উন্নয়ক্ষনর মক্ষেি লহক্ষসক্ষব োঁড় কলরক্ষয়লছ। 

 গত ছয় বছক্ষর আমরা শেক্ষশর কৃলষ, লশো, স্বািয, শর্াগাক্ষর্াগ, তথ্য-প্রযুলক্ত, লবদ্যযৎ ও জ্বািালন, গ্রামীণ উন্নয়ন, 

অবকাোক্ষমাগত উন্নয়নসহ প্রলতটি শসক্টক্ষর আমূি পলরবতযন এক্ষনলছ। বাংিাক্ষেশ এখন খাক্ষে স্বয়ংসম্পূণ য। শেক্ষশর চালহো লমটিক্ষয় 

প্রেমবাক্ষরর মত লবক্ষেক্ষশ চাি রপ্তানী কক্ষরলছ।  সম্প্রলত শ্রীিংকায় ৫০ হাজার শমলিকটন চাি রপ্তানী করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 আমরা সামলষ্টক অে যনীলতক্ষত লিলতশীিতা বজায় শরক্ষখলছ। ৬.২ শতাংশ হাক্ষর গড় প্রবৃলদ্ধ অজযন কক্ষরলছ। শেক্ষশর 

মাোলপছু আয় শবক্ষড় োঁলড়ক্ষয়ক্ষছ ১১৯০ মালকযন েিাক্ষর। ববক্ষেলশক মুদ্রার লরজাভ য ছয়গুণ শবক্ষড় ২২.৪০ লবলিয়ন েিাক্ষর উন্নীত 

হক্ষয়ক্ষছ।  

৫ শকাটি মানুষ লনম্ন আক্ষয়র স্তর শেক্ষক মধ্য আক্ষয়র স্তক্ষর উন্নীত হক্ষয়ক্ষছ। োলরক্ষদ্রযর হার ২৪ শতাংক্ষশ নালমক্ষয় এক্ষনলছ।  

মানুক্ষষর আয় শবক্ষড়ক্ষছ। কম যসংিান শবক্ষড়ক্ষছ। সরকালর ও শবসরকালর খাত লমলিক্ষয় আমরা একক্ষকাটি মানুক্ষষর 

কম যসংিান কক্ষরলছ। ২৫ িাখ মানুক্ষষর লবক্ষেক্ষশ কম যসংিান হক্ষয়ক্ষছ। এখন আমাক্ষের লবদ্যযৎ উৎপােন সেমতা ১৩ হাজার ২৮৩ 

শমগাওয়াট।  

সাক্ষড় ১৬ হাজার কলমউলনটি লিলনক ও ইউলনয়ন স্বািযক্ষকন্দ্র গ্রাক্ষমর মানুষক্ষক স্বািযক্ষসবা লেক্ষচ্ছ।  

এখন লশোর হার ৬৯ শতাংশ। এ বছক্ষরর প্রেম লেক্ষন মাধ্যলমক পর্ যন্ত লশোেীক্ষের মক্ষধ্য লবনামূক্ষল্য ৩২ শকাটি ৬৩ 

িাখ ৪৭ হাজার ৯২৩ টি বই লবতরণ করা হক্ষয়ক্ষছ।  

লেলজটাি বাংিাক্ষেশ এখন বাস্তবতা। ৫ হাজার ২৭৫ টি লেলজটাি শসন্টার সারাক্ষেক্ষশ ২০০ প্রকাক্ষরর তথ্য ও 

প্রযুলক্তক্ষসবা লেক্ষয় র্াক্ষচ্ছ।  

সকি ষড়র্ন্ত্র লছন্ন কক্ষর লনজস্ব অে যায়ক্ষনই আমরা পদ্মাক্ষসতুর লনম যাণ কাজ শুরু কক্ষরলছ।  

বতযমাক্ষন লবক্ষ্ অে যননলতক উন্নয়ক্ষনর শেক্ষত্র এলগক্ষয় র্াওয়া পাঁচটি শেক্ষশর একটি আজ বাংিাক্ষেশ। 

বাংিাক্ষেক্ষশর মানুষ আরও উন্নয়ন চায়। সবাই লমক্ষি শেশক্ষক এলগক্ষয় লনক্ষত চায়। লনক্ষজর পাক্ষয় োঁড়াক্ষত চায়। এজন্যই 

শেক্ষশর জনগণ সকি বাধা লছন্ন কক্ষর সরকাক্ষরর ধারাবালহকতা রো কক্ষরক্ষছ। লনরবলচ্ছন্ন উন্নয়ন লনলিত কক্ষরক্ষছ।  

আমাক্ষের িেয- মুলক্তযুক্ষদ্ধর সুেি শেক্ষশর প্রলতটি মানুক্ষষর ঘক্ষর শপ ৌঁক্ষছ শেয়া। বঙ্গবন্ধুর শসানার বাংিা গক্ষড় শতািা। এই 

িেয অজযক্ষন গণতক্ষন্ত্রর ধারাবালহকতা, সামালজক লিলতশীিতা এবং সুশাসন একান্তভাক্ষব অপলরহার্ য। শালন্ত-শঙ্খিা রো ও 

জানমাক্ষির লনরাপত্তা লবধানই হক্ষচ্ছ লবলনক্ষয়াগ ও উন্নয়ক্ষনর প্রেম শসাপান। আর এ গুরুোলয়ত্ব পািক্ষন লনক্ষয়ালজত রক্ষয়ক্ষছ বাংিাক্ষেশ 

পুলিশ। 

লপ্রয় পুলিশ কম যকতযাগণ, 

আমরা আধুলনক পুলিশ বালহনী গড়ক্ষত শর্ সকি প্রলতশ্রুলত লেক্ষয়লছিাম তার অলধকাংশই বাস্তবায়ন কক্ষরলছ। 

বাকীগুক্ষিাও করক্ষবা। 

আমরা বাংিাক্ষেশ পুলিশক্ষক স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১১ এ ভূলষত কক্ষরলছ। জালতর লপতা প্রেত্ত আইলজলপ’র র যাংক 

ব্যাজ পুনঃপ্রবতযন কক্ষরলছ। আইলজলপ’র পেক্ষক লসলনয়র সলচব পেমর্ যাোয় উন্নীত করা হক্ষয়ক্ষছ। পুলিশ লবভাক্ষগর দ্য’টি শগ্রে-২ 

পেক্ষক শগ্রে-১ পক্ষে উন্নীত করা হক্ষয়ক্ষছ।  



 

 

 
 

আমরা ইক্ষতামক্ষধ্য পুলিশ বালহনীক্ষত ৭৩৯ টি কযাোর পেসহ সব যক্ষমাট ৩১ হাজার ৭৪৪ টি পে সৃজন কক্ষরলছ। রংপুর 

শরঞ্জ ও শরঞ্জ লরজাভ য শোস য (আরআরএে), রংপুর এবং র যাক্ষবর দ্যইটি ব্যাটালিয়নসহ আমরা লবক্ষশষালয়ত পুলিশ ইউলনট- 

লসলকউলরটি প্রক্ষটকশন ব্যাটালিয়ন (এসলপলবএন), পৃেক তেন্ত ইউলনট পুলিশ বুযক্ষরা অব ইনক্ষভলিক্ষগশন (লপলবআই), ট্যযলরি 

পুলিশ এবং শন  পুলিশ গেন কক্ষরলছ। মানবতালবক্ষরাধী সন্ত্রাসবােীক্ষের অপতৎপরতা শরাধ ও জলঙ্গ েমক্ষনর িক্ষে একটি 

লবক্ষশষালয়ত পুলিশ ইউলনট গেক্ষনর উক্ষোগ শনওয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

আমাক্ষের সরকাক্ষরর সমক্ষয় ৩০টি নতুন োনা ও ৬৪টি তেন্তক্ষকন্দ্র িাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। আমরা পুলিক্ষশর ইন্সক্ষপক্টর 

পেক্ষক ২য় শেণীর পে হক্ষত ১ম শেণীর নন-কযাোর এবং এসআই/সাক্ষজযন্ট/ টিএসআই পেক্ষক ৩য় শেণীর পে হক্ষত ২য় শেণীর 

পক্ষে উন্নীত করলছ। কনিবি হক্ষত সাব-ইন্সক্ষপক্টর পেমর্ যাোর পুলিশ সেস্যক্ষের জন্য ৩০% ঝৌঁলক ভাতার প্রবতযন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

পুলিক্ষশর  আবাসন এবং অলেক্ষসর িান সংকট লনরসন, র্ানবাহন ও প্রযুলক্তলনভ যর আধুলনক সরঞ্জাম প্রোনসহ অন্যান্য 

অবকাোক্ষমা উন্নয়ক্ষন আমরা লবলভন্নমুখী পেক্ষেপ গ্রহণ কক্ষরলছ।  

আমরা পুলিক্ষশর জনবি আরও বৃলদ্ধ করক্ষত চাই। ইক্ষতামক্ষধ্য আলম পুলিক্ষশ ৫০ হাজার পে সৃলষ্ট করার শঘাষণা 

লেক্ষয়লছ। আরও শমক্ষিাপলিটন পুলিশ ইউলনট গেক্ষনর কাজ প্রলক্রয়াধীন রক্ষয়ক্ষছ। পুলিক্ষশর জনবি, লবক্ষশষালয়ত ইউলনট গেন, 

র্ানবাহন ও অন্যান্য অবকাোক্ষমাগত সুক্ষর্াগ সুলবধা বৃলদ্ধর শর্ ধারা আমরা শুরু কক্ষরলছ তা অব্যাহত োকক্ষব।  

লপ্রয় পুলিশ কম যকতযাবৃন্দ, 

আইন-শঙ্খিা রো ও জনলনরাপত্তা লবধাক্ষন জনগক্ষণর অংশগ্রহণ পূক্ষব যর শর্ক্ষকান সমক্ষয়র তুিনায় বতযমাক্ষন বৃলদ্ধ 

শপক্ষয়ক্ষছ। তাই কলমউলনটি পুলিলশং কার্ যক্রম আরও শজারোর কক্ষর আপনাক্ষের জনগক্ষণর সাক্ষে অংশীোরীক্ষত্বর লভলত্তক্ষত কাজ 

করক্ষত হক্ষব। জনগক্ষণর আিা ও ভািবাসা অজযন করক্ষত হক্ষব- এটাই আপনাক্ষের কাক্ষছ জালতর প্রতযাশা। আর এ অজযন লনভ যর 

কক্ষর আপনাক্ষের শমধা-মনন, সততা, আন্তলরকতা ও লনষ্ঠার উপর। একজন কম যকতযা র্লে লনক্ষজর লবক্ষবক্ষকর কাক্ষছ োয়বদ্ধ 

োক্ষকন, জনগক্ষণর শসবায় প্রলতশ্রুলতবদ্ধ োক্ষকন; তক্ষব শকান ভয়-ভীলত বা প্রক্ষিাভন তাঁক্ষক ন্যায় ও কতযব্য শেক্ষক লবচ্যযত করক্ষত 

পাক্ষর না। 

বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর সামথ্যয ও শপশাোলরক্ষত্বর উপর আমার পূণ য আিা রক্ষয়ক্ষছ। পুলিক্ষশর প্রলত আমার আহ্বান- 

আইক্ষনর শাসন প্রলতষ্ঠা, মানবালধকার সংরেণ, সংলবধান ও গণতন্ত্র রো করক্ষত ইস্পাত কঠিন মক্ষনাবি লনক্ষয় োলয়ত্ব পািন 

করক্ষবন। সব যস্তক্ষরর জনগক্ষণর শালন্ত ও লনরাপত্তা লনলিত করক্ষবন। নারী-লশশু, প্রলতবন্ধী, বয়স্ক ও ধমীয় সংখ্যািঘুক্ষের অলধকার 

রোয় লবক্ষশষ মক্ষনাক্ষর্াগী হক্ষবন। 

পুলিশ কম যকতযাবৃন্দ, 

আপনাক্ষের সকক্ষির বক্তব্য শেক্ষক পুলিশ বালহনীর লবলভন্ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পক্ষকয জানিাম। আমরা এ সকি 

সমস্যা লনরসক্ষন প্রক্ষয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ করব। 

আলম আশা কলর, পুলিক্ষশর শচইন অব কমান্ডক্ষক আপনারা সমুন্নত রাখক্ষবন। আর তাহক্ষিই আপনারা শর্ সেিতা 

অজযন করক্ষছন তার ধারাবালহকতা অব্যাহত োকক্ষব। আপনাক্ষের সকি প্রক্ষয়াজক্ষন সরকার সবসময়ই পাক্ষশ আক্ষছ। তক্ষব 

োলয়ত্বপািক্ষন শকান অবক্ষহিা আমরা সহয করব না। এক্ষেক্ষত্র কাউক্ষকই ছাড় শেওয়া হক্ষব না। আলম চাই আপনারা শেশক্ষপ্রম ও 

মহান মুলক্তযুক্ষদ্ধর শচতনায় উদ্বুদ্ধ হক্ষয় শপশাোলরক্ষত্বর সাক্ষে কাজ কক্ষর র্াক্ষবন। 

আসুন জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন, লনরাপে, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংিাক্ষেশ গড়ার িক্ষে আমরা সকক্ষি একসাক্ষে কাজ কলর।  

আলম বাংিাক্ষেশ পুলিক্ষশর সব যাঙ্গীন সােল্য ও অব্যাহত অগ্রর্াত্রা কামনা করলছ।  

 

 শখাো হাক্ষেজ। 

জয় বাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংিাক্ষেশ লচরজীবী শহাক। 

 বাংিাক্ষেশ পুলিশ সেি শহাক। 

... 


