
৩৩তম বিবিএি (পুবিশ) ক্যাডারেে বশক্ষানবিি িহক্াবে পুবিশ সুপােরেে  

বশক্ষা িমাপনী কুচক্াওয়াজ অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ হাবিনা 
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বিিবমল্লাবহে োহমাবনে োবহম 

 

অনুষ্ঠারনে িভাপবত, 

িহক্মীবৃন্দ, 

ইন্সরপক্টে শজনারেি অি পুবিশ, 

বপ্রবন্সপাি, িাাংিারেশ পুবিশ এক্ারডবম, 

িামবেক্ ও শিিামবেক্ ক্ম মক্তমাবৃন্দ, 

কুচক্াওয়ারজ অাংশগ্রহণক্ােী নিীন পুবিশ ক্ম মক্তমাবৃন্দ, 

উপবিত সুবধমন্ডিী, 

 আিিািামু আিাইকুম।  

ঐবতহযিাহী িাাংিারেশ পুবিশ এক্ারডবমরত ৩৩তম বিবিএি পুবিশ িাবভ মরিে িহক্াবে পুবিশ সুপােরেে বশক্ষা 

িমাপনী কুচক্াওয়াজ অনুষ্ঠারন উপবিত িক্িরক্ আবম আন্তবেক্ শুরভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

 প্রবশক্ষণ িম্পন্নক্ােী নিীন ক্ম মক্তমারেে জানাবচ্ছ প্রাণঢািা অবভনন্দন। আজ আপনারেে শপশাগত জীিরনে এক্টি 

শগৌেরিাজ্জ্বি বেন। কুচক্াওয়াজ অনুষ্ঠারনে মধ্য বেরয় শশষ হরত চরিরে আপনারেে ক্র াে শমৌবিক্ প্রবশক্ষণ। প্রবশক্ষরণে 

মাধ্যরম শপশাগত জ্ঞান ও শৃঙ্খিাে প্রবত শে আনুগতযরিাধ আপনাো অজমন ক্রেরেন, তা জনগরণে শাবন্ত ও বনোপত্তা েক্ষায় 

ক্ারজ িাগারিন - এটাই আমারেে প্রতযাশা। 

এই শুভক্ষরণ আবম গভীে শ্রদ্ধাে িারে স্মেণ ক্েবে, িি মক্ারিে িি মরশ্রষ্ঠ িাঙাবি জাবতে বপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুে 

েহমানরক্। শ্রদ্ধাে িারে স্মেণ ক্েবে বিশ িাখ শহীেরক্, োঁরেে আত্মতযারগে বিবনমরয় আমো স্বাধীনতা অজমন ক্রেবে। স্মেণ 

ক্েবে জাতীয় চাে শনতারক্। গভীে িমরিেনা জানাবচ্ছ মুবিযুরদ্ধে িময় বনে মাবতত মা-শিান ও অগবণত যুদ্ধাহত মুবিরোদ্ধাে 

প্রবত। 

সুবধমন্ডিী, 

িাাংিারেরশে স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধপেিতী িমরয় পুবিশ িাবহনীে অিোন অনস্বীক্াে ম। ১৯৭১ িারিে ২৫ মাচ ম 

ক্ািোরত পাবক্স্তানী হানাোে িাবহনী িি মপ্রেম আক্রমণ চািায় োজােিাগ পুবিশ িাইনরে্। পুবিরশে িীে িেস্যো িামান্য 

৩০৩ োইরেি বনরয় স্বাধীনতাে প্রেম প্রহরে িশস্ত্র প্রবতরোধ গরে শতারি। মহান মুবিযুরদ্ধ িীেরেে িারে িরেরেন প্রায় শচৌদ্দ 

হাজাে পুবিশ িেস্য। শহীে হরয়রেন িহস্রাবধক্। এই পুবিশ এক্ারডমীে বপ্রবন্সপািিহ ২৪ জন শহীে শাবয়ত আরেন পদ্মাতীরে। 

শেশমাতৃক্াে প্রবত এই মহান আত্মতযারগে স্বীতিবত স্বপ প আমারেে িেক্াে ২০১১ িারি িাাংিারেশ পুবিশরক্ ‘স্বাধীনতা 

পেরক্’ ভূবষত ক্রে। 

সুবধবৃন্দ, 

স্বাধীনতাে পে জাবতে বপতা এক্টি আধুবনক্, জনিান্ধি এিাং শপশাোে পুবিশ িাবভ মি প্রবতষ্ঠা ক্োে িরক্ষয ক্াজ শুরু 

ক্রেবেরিন। তখন োষ্ট্রীয় শক্াষাগাে বেি শূণ্য। চাবেবেরক্ ধ্বাংিস্ত্ত্তপ। এেই মরধ্য শেরশে আইন শৃাংখিাে উন্নয়নরক্ বতবন 

বিরশষ গুরুে বেরয়বেরিন। পুবিরশে শিতন ভাতা িাবেরয়বেরিন। ধ্বাংিপ্রাপ্ত োনাগুরিা পূনঃিাপন ক্রেবেরিন। জাবতে বপতা 

িাাংিারেশ পুবিশরক্ তাঁে স্বরেে শিানাে িাাংিাে উন্নয়রনে অন্যতম িহরোগী শবিরত পবেণত ক্েরত শচরয়বেরিন। 

বক্ন্তু স্বাধীনতাবিরোধী অপশবি জাবতে বপতারক্ তাঁে শিানাে িাাংিা গোে স্বে পূেণ ক্েরত শেয়বন। পঁচাত্তরেে ১৫ 

আগস্ট জাবতে বপতারক্ িপবেিারে হতযাে মরধ্য বেরয় শেরশ শুরু হয় গণতন্ত্রহীন এক্ ক্ারিা অধ্যায়।  

সুবধমন্ডিী, 

আমো েখনই িেক্াে গ ন ক্রেবে শেরশে আইন-শৃাংখিা েক্ষারক্ িরি মাচ্চ গুরুে বেরয়বে। আইন শৃাংখিা েক্ষাক্ােী 

িাবহনীে উন্নয়রন ক্াজ ক্রেবে। 



 

আমারেে িক্ষয এক্বিাংশ শতাব্দীে চযারিঞ্জ শমাক্ারিিায় এক্টি যুরগাপরোগী আধুবনক্ পুবিশ িাবহনী গরে শতািা। 

এজন্য আমো বিবভন্ন িাস্তিমুখী ও জনিান্ধি ক্ম মসূবচ গ্রহণ ক্রেবে। িাাংিারেশ পুবিরশে িাাংগ বনক্ ক্া ারমারত ৭৩৩টি 

ক্যাডাে পেিহ ৩২ হাজাে ৩১টি পে সৃবি ক্ো হরয়রে। তোবপও শেরশে জনিাংখ্যাে অনুপারত পুবিরশে জনিি েরেি নয়। 

শি বিরিচনায় আমো িাাংিারেশ পুবিরশ আেও ৫০ হাজাে নতুন পে সৃবিে বিদ্ধান্ত বনরয়বে। ইরতামরধ্য ১০ হাজাে পুবিশ 

িেরস্যে বনরয়াগ িম্পন্ন হরয়রে। িাক্ী জনিরিে বনরয়াগ ক্াে মক্রম অবচরেই িম্পন্ন ক্ো হরি। 

 োংপুে ও গাজীপুে শমররাপবিটন পুবিশ গ রনে ক্াজ শশষ পে মারয় েরয়রে। িবধ মত জনিরিে িারে প্ররয়াজনীয় 

োনিাহন ও অন্যান্য িেঞ্জামাবে িেিোরহে বিষয়টিও আমারেে িবক্রয় বিরিচনায় আরে। 

‘শহাম অি পুবিশ’ খ্যাত এই এক্ারডবমরক্ও আমো শঢরি িাবজরয়বে। নিবনযুি িহক্াবে পুবিশ সুপােরেে শমৌবিক্ 

প্রবশক্ষরণে পাশাপাবশ োজশাহী বিশ্ববিদ্যািয় শেরক্ “Master of Police Science” বডগ্রী প্রোন ক্ো হরচ্ছ। 

আধুবনক্ শশ্রণীক্ক্ষ, ক্বম্পউটাে ল্যাি, ল্যাাংগুরয়জ ল্যাি, েরেনবিক্ শডরমারনিররশন ল্যাি, ড্রাইবভাং ও শুযটিাং বিবমউরিটে 

প্রবতষ্ঠা ক্ো হরয়রে।  

িাইিাে ক্রাইম, মাবনিন্ডাবোং, আন্তজমাবতক্ ও আঞ্চবিক্ জঙ্গীিাে এিাং িন্ত্রািী ক্ম মক্ান্ড- প্রবতরোরধ পুবিরশে পৃেক্ 

বিরশষাবয়ত ইউবনট গ রনে ক্াজ এবগরয় চিরে। এ িরক্ষয আমো পুবিশ িাবহনীরক্ উন্নত প্রবশক্ষণ বেবচ্ছ। তথ্য-প্রযুবিে 

প্ররয়ারগে শক্ষরি িরি মাচ্চ অগ্রাবধক্াে বেবচ্ছ।  

আমো িাাংিারেশ পুবিরশে বিবভন্ন প্রবশক্ষণ শক্ন্দ্ররক্ আধুবনক্ ও মানিম্পন্ন ক্েরত জনিি বৃবদ্ধ, অিক্া ারমাগত 

উন্নয়নিহ প্ররয়াজনীয় পেরক্ষপ হারত বনরয়বে। “The Project for Enhancing Cyber Crime 

Investigation Capability of Bangladesh Police” শীষ মক্ প্রক্ল্প িাস্তিায়রনে ক্াজ দ্রুত এবগরয় 

চিরে। 

সুবধবৃন্দ, 

িক্ি অপতৎপেতা শমাক্াবিিায় পুবিশ হরচ্ছ জনগরণে িম ম। বিগত িেেগুরিারত বিএনবপ-জামাত শজারটে িন্ত্রািীো 

িোিেই তারেে জঙ্গী ও নাশক্তামূিক্ ক্ারজ পুবিশরক্ টারগ মট ক্রেরে। ক্ােণ এক্টাই, পুবিশরক্ দূি মি ক্েরত পােরি 

তারেে অিৎ উরদ্দশ্য হাবিি হরি। িাে িাে আঘাত আিা িরেও পুবিশ িাহরিে িারে এই নাশক্তা, জঙ্গীিাে ও িন্ত্রািিাে 

শমাক্াবিিা ক্রেরে। 

িবহাংিতা শমাক্াবিিায় িাম্প্রবতক্ িেেগুরিারত আইন-শৃঙ্খিা েক্ষাক্ােী িাবহনীে ২০ জন িীে িেস্য জীিন 

বেরয়রেন। োে মরধ্য ১৭ জন পুবিশ িেস্য। পবিি িাংবিধান, গণতন্ত্র, আইরনে শািন েক্ষাে জন্য এ আত্মতযাগ এক্ বিেি 

দৃিান্ত। িাাংিারেরশে জনগণ আপনারেে এই অিোন গভীে তিতজ্ঞতাে িারে স্মেণ ক্েরি।  

িঙ্গিন্ধুে খুনী, জাতীয় চাে শনতাে খুনী ও এক্াত্তরেে ঘাতক্রেে বিচারেে মাধ্যরম এরেরশ আইরনে শািন প্রবতষ্ঠাে 

শে শিাপান আমো েচনা ক্রেবে তারত পুবিশ িাবহনীে অিোন অনস্বীক্াে ম। এই োিতীয় ঘটনা প্রিারহে তেন্ত, শগ্রেতাে, 

িাক্ষয িাংগ্রহ ক্রে ন্যায় বিচারেে বভবত্তভূবম েচনা ক্রেরে িাাংিারেশ পুবিশ। শিজন্য িাাংিারেশ পুবিরশে িক্ি িেস্যরক্ 

আবম ধন্যিাে জানাই। 

 জাবতিাংঘ শাবন্ত বমশরন োবয়েশীিতাে িারে ক্াজ ক্রে িাাংিারেশ পুবিশ িাবহনী আন্তজমাবতক্ অঙ্গরন িােরল্যে 

িাক্ষে োখরে। আমারেে দু’টি নােী পুবিশ ক্বিনরজিও জাবতিাংরঘে শাবন্ত বমশরন সুনারমে িারে ক্াজ ক্রে োরচ্ছ। আমাে 

প্রতযাশা িাাংিারেশ পুবিশ িাবহনী িেিতাে এ ধাোিাবহক্তা অব্যাহত োখরি।  

সুবধমন্ডিী, 

২০০৯ শেরক্ এ পে মন্ত পে পে দুই শময়ারে আমারেে িমরয়াবচত পেরক্ষরপে েরি শেশ আজ উন্নয়রনে শোি মরডরি 

পবেণত হরয়রে। শেরশে তিবষ, বশক্ষা, স্বািয, শোগারোগ, তথ্য-প্রযুবি, বিদুযৎ ও জ্বািাবন, গ্রামীণ উন্নয়ন, অিক্া ারমাগত 

উন্নয়নিহ প্রবতটি শিক্টরে আমো আমূি পবেিতমন এরনবে।  

আমারেে জীিনোিাে মান শিরেরে। মাোবপছু আয় এখন ১ হাজাে ৩১৪ ডিাে। োবেরযযে হাে ২২.৪ শতাাংরশ শনরম 

এরিরে। আমারেে েপ্তাবন আয় শিরে োঁবেরয়রে ৩১.২ বিবিয়ন মাবক্মন ডিাে। আমারেে বেজাভ ম ২৬ বিবিয়ন ডিাে োবেরয় 

শগরে। আমো খাদ্য উৎপােরন স্বয়াংিম্পূণ মতা অজমন ক্রেবে। ৫ শক্াটি মানুষ বনম্ন আরয়ে স্তে শেরক্ মধ্য আরয়ে স্তরে উন্নীত 

হরয়রে। িারে ১৬ হাজাে ক্বমউবনটি বিবনক্ ও ইউবনয়ন স্বািযরক্ন্দ্র গ্রারমে মানুষরক্ স্বািযরিিা বেরচ্ছ।  



 

বশক্ষাে হাে ও মান শিরেরে। শেরশে ৭৫ ভাগ মানুষ বিদুযৎ পারচ্ছন। শেরশে জনগণ তথ্য-প্রযুবিে িরি মাচ্চ শিিা গ্রহণ 

ক্েরে। ইরতামরধ্য আমো বনম্ন-মধ্যম আরয়ে শেরশ উন্নীত হরয়বে। আমারেে িক্ষয ২০২১ িারিে আরগই িাাংিারেশরক্ মধ্যম 

আরয়ে শেশ এিাং ২০৪১ িারি উন্নত-িমৃদ্ধ শেরশ পবেণত ক্ো।  

আমো বময়ানমাে ও ভােরতে িারে িমুযিীমা িাংক্রান্ত আন্তজমাবতক্ আোিরতে োরয় বিজয়ী হরয়বে। গভীে িমুরয 

বিশাি এিাক্াে মাবিক্ানা শপরয়বে। প্রবতরিশী ভােরতে িারে েীঘ মবেরনে অমীমাাংবিত িি িীমানা চুবি িাস্তিায়ন ক্রেবে। 

িক্ি শক্ষরি িাাংিারেশরক্ আমো িামরনে বেরক্ এবগরয় বনবচ্ছ।   

আমারেে িক্ষয স্বাধীনতাে সুেি শেরশে প্রবতটি মানুরষে ঘরে শপৌৌঁরে শেয়া। শাবন্ত-শৃঙ্খিা েক্ষা ও জানমারিে বনোপত্তা 

বিধানই হরচ্ছ উন্নয়রনে প্রেম শিাপান। আে এ গুরুোবয়ে পািরন বনরয়াবজত েরয়রে িাাংিারেশ পুবিশ। 

বপ্রয় ক্যারডটবৃন্দ, 

আমাে প্রতযাশা, মহান স্বাধীনতা যুরদ্ধ িাাংিারেশ পুবিরশে শে শগৌেিজ্জ্বি ভূবমক্া েরয়রে তা আপনাো অক্ষুন্ন 

োখরিন। িতমমান ও ভবিষ্যৎ চযারিঞ্জ িাহবিক্তা ও আন্তবেক্তাে িারে শমাক্ারিিা ক্রে শেশ ও জাবতে উন্নয়রন বনরজরক্ 

বনরিবেত ক্েরিন। 

মরন োখরত হরি, মানুষ তাে চেম বিপরেে িময় পুবিরশে ক্ারে িাহারেে জন্য োয়। আইনী শিিা বেরয় ও 

মানবিক্ আচেণ ক্রে গণমানুরষে আিা অজমন ক্েরত হরি।  

এই ঐবতহাবিক্ প্যারেড মার  ১৯৭২ িারিে ৯ শম িাাংিারেশ পুবিরশে এএিবপ’শেে প্রেম িমাপনী কুচক্াওয়াজ 

পবেেশ মনক্ারি জাবতে বপতা িরিবেরিন, ‘‘আপনারেে মরন োখরত হরি শে, আপনাো এরেরশেই িন্তান। আপনাো শতা পবিম 

পাবক্স্তারনে শশাষক্রেে বভতে শেরক্ আরিনবন। আপনাো হয়ত িািা-ভাইরয়ে গ্রারম, মা-শিারনে গ্রারম চাক্বে ক্রেন না। 

আপনারেে ক্ম মিি হয়ত অন্য শজিায়। বক্ন্তু আপনাো ভাি ক্রে িক্ষয ক্রে শেখরিন, শিখারনও হয়ত আপনাে িািাে মত 

শচহাোে মানুষ আরে, আপনাে মা-শিারনে মত শচহাোে মবহিা আরে। আপনাো তারেে শিিক্ হরিন, তারেে শািনক্তমা 

হরিন না’’। 

আবম আশা ক্বে, আপনাো জনগরণে িমস্যারক্ আন্তবেক্ ও মানবিক্ দৃবিরক্াণ শেরক্ শেখরিন। শমৌবিক্ অবধক্াে, 

মানিাবধক্াে ও আইরনে শািনরক্ িি মাবধক্ গুরুে বেরিন। দুরিে েমন ও বশরিে পািন বনবিত ক্েরিন।  

৩৩তম বিবিএি (পুবিশ) ব্যারচে এই িমাপনী কুচক্াওয়ারজ অাংশগ্রহণক্ােী নিীন ক্ম মক্তমাগণ িাাংিারেশ পুবিরশে 

সুনাম অক্ষুন্ন োখরিন - এই প্রতযাশা ক্েবে। 

িক্িরক্ আিােও ধন্যিাে জাবনরয় আবম আমাে িিব্য এখারনই শশষ ক্েবে। 

শখাো হারেজ। 

জয় িাাংিা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংিারেশ বচেজীিী শহাক্। 

... 


