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শশখ হালসনা  
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লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম  

সহকমীবৃন্দ,  

আইলজলপ ও পুলিশ সদস্যবৃন্দ,  

উপলিত সুলধমন্ডিী,  

আসসািামু আিাইকুম।  

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৪ উপিদ্যে উৎসবমুখর এ অনুষ্ঠাদ্ন উপলিত সকিদ্ক আন্তলরক শুদ্ভচ্ছা জানালচ্ছ। একটি 

সুন্দর ও সুশৃঙ্খি প্যাদ্রড প্রদশ চন করায় অংশগ্রহণকারী সকিদ্ক আন্তলরক ধন্যবাদ জানালচ্ছ।  

স্বাধীনতার এ মাদ্স আলম গভীর শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করলি সব চকাদ্ির সব চদ্শ্রষ্ঠ বাঙালি, জালতর লপতা বঙ্গবন্ধু 

শশখ মুলজবুর রহমানদ্ক। লিলন ১৯৭১ সাদ্ির ৭ই মার্ চ ঐলতহালসক শসাহরাওয়াদী উদ্যাদ্ন স্বাধীনতার ডাক লদদ্য়লিদ্িন। 

লতলন বদ্িলিদ্িন, ‘‘এবাদ্রর সংগ্রাম আমাদ্দর মুলির সংগ্রাম, এবাদ্রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।''  

তাঁর এই লনদ্দ চশ শপদ্য় আওয়ামী িীগ ও এর অঙ্গসংগঠদ্নর শনতা-কমীরা মুলিযুদ্দ্ধর প্রস্ত্তলত লনদ্ত শুরু 

কদ্র। পাশাপালশ পুলিশ, আনসার, বাঙালি শসনাসদস্য, ইলপআরসহ সব শপশার মানুষও মুলিযুদ্দ্ধ এলগদ্য় আদ্স। ২৫শশ 

মাদ্র্ চর কািরাদ্ত পাক হানাদার বালহনীর লবরুদ্দ্ধ প্রেম সশস্ত্র প্রলতদ্রাধ গদ্ে শতাদ্িন রাজারবাগ পুলিশ িাইদ্ন্সর 

লনভীক, শদশদ্প্রলমক পুলিশ সদস্যগণ। জানা-অজানা অদ্নক পুলিশ সদস্য শহীদ হন। তাদ্দর এই আত্মতোগ আলম গভীর 

শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করলি। লবনম্র শ্রদ্ধা জানাই র্ার জাতীয় শনতা এবং ৩০ িয শহীদদ্ক। সম্ভ্রম হারাদ্না মা-শবানদ্দর 

প্রলত সহানুভূলত জানাই।  

সুলধমন্ডিী,  

শদদ্শর শালন্ত, লনরাপতা ও শৃঙ্খিার প্রতীক বাংিাদ্দশ পুলিশ। গণতন্ত্র ও মুলিযুদ্দ্ধর শর্তনালবদ্রাধী 

সাম্প্রদালয়ক শগাষ্ঠী, জামাত-লশলবর ও তাদ্দর শদাসররা বাংিাদ্দশদ্ক একটি অলিলতশীি পলরলিলতর লদদ্ক শঠদ্ি 

শদয়ার অপপ্রয়াদ্স লিপ্ত হদ্য়লিি। তাদ্দর জঙ্গী-সন্ত্রাসী বালহনী সারাদ্দদ্শ হরতাি ও অবদ্রাদ্ধর নাদ্ম ধ্বংসাত্মক ও 

নাশকতামূিক কাি চকিাদ্প লিপ্ত হদ্য়লিি। তারা শদশ শেদ্ক মুলিযুদ্দ্ধর শর্তনাদ্ক লনলিহ্ন করার হীন ষেিন্ত্র শুরু 

কদ্রলিি।  

পুলিশ সদস্যগণ জনগণদ্ক সাদ্ে লনদ্য় লনরিস পলরশ্রম ও আন্তলরকতার সাদ্ে দালয়ত্ব পািন কদ্রদ্ি। শদদ্শর 

আইন-শৃঙ্খিা পলরলিলত লনয়ন্ত্রদ্ণ শরদ্খদ্ি। জনমদ্ন স্বলি ও আিা লফলরদ্য় এদ্নদ্ি। জনগদ্ণর জানমাি রযা কদ্রদ্ি। 

তা করদ্ত লগদ্য় তারা জীবন লবসজচন লদদ্তও কুণ্ঠাদ্বাধ কদ্রলন। ১৬ জন প্রাণ লদদ্য়দ্িন। আলম তাঁদ্দর লবদ্দহী আত্মার 

মাগদ্ফরাত কামনা করলি। তাঁদ্দর শশাক সন্তপ্ত পলরবারবদ্গ চর প্রলত গভীর সমদ্বদনা জানালচ্ছ। আমাদ্দর সরকার এসব 

যলতগ্রি পলরবাদ্রর সালব চক কল্যাদ্ণ সম্ভব সবলকছুই করদ্ব।  

গণতদ্ন্ত্রর অগ্রিাত্রা অব্যাহত রাখার িদ্যে দশম জাতীয় সংসদ লনব চার্ন সুষ্ঠুভাদ্ব সম্পন্ন করদ্ত পুলিশসহ 

অন্যান্য বালহনীর সদস্যরা অতেন্ত দযতা ও লনষ্ঠার সাদ্ে দালয়ত্ব পািন কদ্রদ্িন। এ কতচব্যলনষ্ঠার জন্য তাদ্দরদ্ক আলম 

আন্তলরক ধন্যবাদ জানাই।  



জালতসংঘ শালন্তরযা লমশদ্নও পুলিশ সদস্যরা সাফদ্ল্যর সাদ্ে দালয়ত্ব পািন কদ্রদ্িন। নারী পুলিশ সদস্যরা 

প্রশংসা কুলেদ্য়দ্িন। শদদ্শর জন্য সম্মান বদ্য় এদ্নদ্িন।  

সুলধমন্ডিী,  

পিাৎমুখী শদশদ্ক উন্নয়দ্নর ধারায় লফলরদ্য় আনদ্ত আমরা ২০০৯ সাি শেদ্ক লদনরাত অক্লান্ত পলরশ্রম 

কদ্রলি। লবগত পাঁর্ বিদ্র শদদ্শর ব্যাপক আে চ-সামালজক উন্নয়ন লনলিত কদ্রলি। দালরদ্র্ে লবদ্মার্ন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন 

িযেগুদ্িা অজচন, নারীর যমতায়ন, দলরদ্র্ ও লনম্নলবত মানুদ্ষর সামালজক লনরাপতা, জনগদ্ণর শমৌলিক অলধকার পূরণ, 

কৃষদ্কর বালেগুদ্িাদ্ক খামাদ্র পলরণত করা, শিাগাদ্িাগ, শদশদ্ক লডলজটািকরণসহ প্রলতটি শযদ্ত্র আমরা ব্যাপক 

উন্নয়ন কদ্রলি। একটি সুখী, সমৃদ্ধ, মুলিযুদ্দ্ধর শর্তনায় উজ্জীলবত জালত গঠদ্ন আমরা অদ্নক দূর অগ্রসর হদ্য়লি। 

আমরা প্রলতশ্রুলত পূরণ কদ্রলি।  

আমরা ৬ শতাংদ্শর শবলশ প্রবৃলদ্ধ অজচন কদ্রলি। সামলিক অে চনীলতদ্ত লিলতশীিতা বজায় শরদ্খলি। লরজাভ চ 

১৯ লবলিয়ন ডিাদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ি। লবশ্বমন্দা সদ্েও আমরা রপ্তালনদ্ত উচ্চ প্রবৃলদ্ধ ধদ্র শরদ্খলি। লবদ্যেৎ উৎপাদন প্রায় 

১১ হাজার শমগাওয়াদ্ট উন্নীত হদ্য়দ্ি। অবকাঠাদ্মা উন্নয়দ্নর ফদ্ি শদলশ-লবদ্দশী লবলনদ্য়াগ শবদ্েদ্ি। কম চসংিান, 

উৎপাদন ও অভেন্তরীণ র্ালহদা শবদ্েদ্ি। অে চনীলতর গলত শবদ্েদ্ি। কৃলষ উন্নয়দ্নর ফদ্ি খাদ্য লনরাপতা লনলিত হদ্য়দ্ি।  

বাংিাদ্দশ আজ উন্নয়দ্নর একটি মদ্ডি রাষ্ট্র লহদ্সদ্ব স্বীকৃলত শপদ্য়দ্ি। পুলিশসহ শদদ্শর সকি শশ্রণী-শপশার 

মানুষই এ সাফদ্ল্যর অংশীদার।  

বাংিাদ্দদ্শর এ  উন্নয়নদ্ক বাধাগ্রি করদ্ত শদশী লবদ্দশী অশুভ র্ক্র তৎপর রদ্য়দ্ি। সলহংসতা, নাশকতা, 

পুলেদ্য় মানুষ মারা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করা শকান শদশদ্প্রলমক মানুদ্ষর কাজ নয়। তারা মুলিযুদ্দ্ধর আদশ চ ও 

মূল্যদ্বাধদ্ক িব্ধ করদ্ত শর্দ্য়লিি। পাদ্রলন। তারা একাতদ্রও পরালজত হদ্য়লিি। তারা পঁর্াতদ্র শনক্কারজনক 

হতোকান্ড র্ালিদ্য়দ্ি। লকন্তু ‘‘ভাইদ্য়রা আমার'' শসই আহ্বানটি বাঙালি জালতর মন শেদ্ক মুদ্ি লদদ্ত পাদ্রলন।  

বাঙালি জালত একাতদ্র মুলিযুদ্দ্ধ ঝাঁলপদ্য় পদ্েলিি। িাদ্খা বাঙালি শহীদ হদ্য়লিি। শস আদশ চ ও 

মূল্যদ্বাধদ্ক আমরা অক্ষুন্ন রাখদ্বা। তাই এ অশুভ শলির নৃশংসতা, ধ্বংসিজ্ঞ, পাশলবকতা, জঙ্গীবাদ জনগণ আর 

শদখদ্ত র্ায় না। জনগণ র্ায় একটি সুখী, সুন্দর, সাম্প্রদালয়কতামুি বাংিাদ্দশ। আমরা শসই িযে অজচদ্ন এলগদ্য় 

িালচ্ছ।  

সুলধবৃন্দ,  

আমরা পুলিশদ্ক আধুলনক ও জনবান্ধব কদ্র গদ্ে শতািার িদ্যে বহুমুখী পদদ্যপ বািবায়ন কদ্রলি। 

ইদ্তামদ্েই পুলিশ লবভাদ্গ ৬১৪টি কোডার পদসহ ৩০ হাজার ৮৩৩টি নতুন পদ সৃজন করা হদ্য়দ্ি। ইন্ডালিয়াি 

পুলিশ, বুেদ্রা অব ইনদ্ভলিদ্গশন, ট্যেলরি পুলিশ, শনৌ পুলিশ এবং ২টি লসলকউলরটি এন্ড প্রদ্টকশন ব্যাটালিয়ন গঠন 

করা হদ্য়দ্ি। সব চিদ্রর জনগণ এর সুফি পাদ্চ্ছ।  

এসআই/সাদ্জচন্ট পদদ্ক ৩য় শশ্রণীর পদ হদ্ত ২য় শশ্রণী এবং ইন্সদ্পক্টর পদদ্ক ২য় শশ্রণীর পদ হদ্ত ১ম শশ্রণীর 

পদ্দ উন্নীত করা হদ্য়দ্ি।  

বঙ্গবন্ধু প্রদত আইলজলপ'র র োংক ব্যাজ পুনবপ্রবতচন করা হদ্য়দ্ি। আইলজলপ'র পদদ্ক লসলনয়র সলর্ব 

পদমি চাদায় এবং ২টি শগ্রড-২ পদদ্ক শগ্রড-১ পদ্দ উন্নীত করা হদ্য়দ্ি। এলপলবএন লবদ্শষালয়ত শরলনং শসন্টার গঠন এবং 

সারাদ্দদ্শ ৩০টি ইন-সালভ চস শরলনং শসন্টার িাপন করা হদ্য়দ্ি। কনদ্িবি হদ্ত এসআই পি চন্ত পুলিশ সদস্যদ্দর জন্য 

৩০ শতাংশ ঝুঁলক ভাতা প্রবতচন করা হদ্য়দ্ি।  

আমরা প্রায় ৩ হাজার শকাটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বািবায়ন করলি। আইন-শৃঙ্খিা খাদ্ত অে চ বরাদ্দদ্ক 

আমরা লবলনদ্য়াগ লহদ্সদ্ব লবদ্বর্না কলর। পুলিশসহ প্রলতটি খাদ্ত উন্নয়দ্নর এ ধারা অব্যাহত োকদ্ব।  

লনরাপতা ও অপরাদ্ধর নতুন নতুন র্োদ্িঞ্জ শমাকাদ্বিায় পুলিদ্শর আধুলনকায়ন অব্যাহত োকদ্ব। পুলিদ্শর 

সালব চক সযমতা বৃলদ্ধ করা হদ্ব। এ জন্য নতুন জনবি লনদ্য়াগ অব্যাহত আদ্ি।  



স্বাধীনতা লবদ্রাধীদ্দর শি শকাদ্না নাশকতা, জলঙ্গবাদ ও সন্ত্রাসবাদ লনমূ চদ্ি পুলিশ বুেদ্রা অব কাউন্টার 

শটরলরজম গঠদ্নর উদ্দ্যাগ শনয়া হদ্য়দ্ি।  

জঙ্গী ও অপরাধীদ্দর সাদ্ে হাত শমিাদ্ি কদ্ঠার শালি শপদ্ত হদ্ব। শি পি চাদ্য়র ব্যলিই শহাক শদাষীদ্দর 

শরহাই শদয়া হদ্ব না।  

পুলিশ হদ্চ্ছ শালন্তলপ্রয় সাধারণ জনদ্গাষ্ঠীর প্রধান ভরসা। তাই প্রলতটি োনা ও ফাঁলেদ্ক জনগদ্ণর প্রকৃত 

আশ্রয়িি লহদ্সদ্ব গদ্ে তুিদ্ত হদ্ব। সদ্ব চাচ্চ শসবা প্রদাদ্নর মদ্নাভাব লনদ্য় কাজ করদ্ত হদ্ব। এ ব্যাপাদ্র শকাদ্না ত্রুটি 

ও গালফিলত সহে করা হদ্ব না।  

জনদ্সবা লনলিত করদ্ত আমরা োনাগুদ্িা সংস্কার করদ্বা। িাদ্ত পুলিশ জনগদ্ণর বন্ধু লহদ্সদ্ব তাদ্দর পাদ্শ 

োকদ্ত পাদ্র। িাদ্ত তারা জনগদ্ণর সমস্যা আন্তলরকভাদ্ব ও মানলবক দৃলিদ্কাণ শেদ্ক শদখদ্ত পাদ্র। গ্রাদ্মর মানুদ্ষর 

শালন্ত লনলিত করদ্ত পাদ্র।  

আমরা প্রলশযদ্ণর ওপর লবদ্শষ গুরুত্ব লদলচ্ছ। আজকাি জঙ্গী-সন্ত্রাসীরা অপরাধ সংগঠদ্ন কলম্পউটারসহ 

উন্নত প্রযুলি ব্যবহার করদ্ি। এসব অপরাধ দমদ্ন প্রলশযণ-মলডউি ও শকৌশি শঢদ্ি সাজাদ্না হদ্চ্ছ। চুলর-ডাকালত, 

হতো-রাহাজালন বন্ধ করার পাশাপালশ সাইবার ক্রাইম, মালন িন্ডালরং, মাদক পার্ার, পণ্য শর্ারার্ািান ও নারী-লশশু 

পার্ার প্রলতদ্রাধ, এমনলক জিজ ও বনজ সম্পদ এবং পলরদ্বশ সংরযদ্ণও পুলিশদ্ক দালয়ত্ব পািন করদ্ত হদ্ব। 

পুলিশ বালহনীদ্ক শসভাদ্বই গদ্ে শতািা হদ্চ্ছ।  

পুলিশ সদস্যবৃন্দ,  

আজ বাংিাদ্দশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপলত পুলিশ পদদ্ক িারা ভূলষত হদ্িন তাঁদ্দরদ্ক অলভনন্দন জানালচ্ছ। এ 

পদক আপনাদ্দর কাদ্জর স্বীকৃলতর পাশাপালশ আপনাদ্দরদ্ক ভলবষ্যদ্তও শপ্ররণা শিাগাদ্ব বদ্ি আলম লবশ্বাস কলর।  

সুলধমন্ডিী,  

আমরা রূপকল্প ২০২১ বািবায়দ্নর মােদ্ম বাংিাদ্দশদ্ক একটি মেম আদ্য়র শদদ্শ উন্নীত করার িদ্যে 

এলগদ্য় িালচ্ছ। এবার আমরা রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন করলি। িা বািবায়দ্নর মােদ্ম আমরা বাংিাদ্দশদ্ক উন্নত লবদ্শ্বর 

সমপি চাদ্য় লনদ্য় িাদ্বা।  

এজন্য শদদ্শর শালন্ত-শৃঙ্খিা রযা অতেন্ত জরুরী। আর এদ্ত পুলিদ্শর ভূলমকা মুখ্য। সন্ত্রাস, নাশকতা ও 

জঙ্গীবাদ্দর মূদ্িাৎপাটদ্ন পুলিদ্শর পাশাপালশ প্রলতটি নাগলরকদ্ক এলগদ্য় আসদ্ত হদ্ব। অবদান রাখদ্ত হদ্ব। উন্নয়দ্নর 

শত্রুদ্দর িব্ধ কদ্র লদদ্য় আমরা জালতর  লপতার স্বদ্ের শসানার বাংিা প্রলতষ্ঠা করদ্বা। এ আশা ব্যি কদ্র আলম 

বাংিাদ্দশ পুলিশ সপ্তাহ-২০১৪ এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করলি।  

শখাদা হাদ্ফজ।  

জয় বাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু,  

বাংিাদ্দশ লর্রজীবী শহাক।  


