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ভাষণ 

 

শেখ হাসসনা 

 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

 

বাাংলায়েে সসচবালে, ঢাকা, ২৯ ফাল্গুন ১৪২০, ১৩ মাচ ম ২০১৪ 

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

 

স্বরাষ্ট্র প্রসর্মন্ত্রী,  

স্বরাষ্ট্র সসচব,  

মন্ত্রণালয়ের আওর্াধীন সবসভন্ন সাংস্থার প্রধান ণ,  

উর্ধ্মর্ন কম মকর্মাবৃন্দ, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

স্বাধীনর্ার মাস মায়চ ম আপনায়ের সবাইয়ক শুয়ভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

শ্রদ্ধার সায়ে স্মরণ করসি স্বাধীনর্া সাংগ্রায়মর মহানােক, সব মকায়লর সব ময়শ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসর্র সপর্া বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুসজবুর রহমান এবাং জার্ীে চার শনর্ায়ক। 

স্মরণ করসি মুসিযুয়দ্ধর ৩০ লাখ েহীে এবাং ২ লাখ সনর্ মাসর্র্ মা-শবানয়ক। যুদ্ধাহর্ মুসিয়র্াদ্ধা এবাং েহীে 

পসরবায়রর সেস্যয়ের প্রসর্ সময়বেনা জানাসচ্ছ।  

সুসধবৃন্দ, 

লক্ষ েহীয়ের আত্মর্যায় র সবসনময়ে অসজমর্ স্বাধীনর্ার লক্ষ সিল একটি ববষম্যহীন সমাজ প্রসর্ষ্ঠা, না সরকয়ের 

সনরাপে ও উন্নর্ জীবন সনসির্ করা। 

 র্ ৫ জানুোসরর সনব মাচয়ন আমরা জন য়ণর ম্যায়েট সনয়ে টানা সির্ীেবায়রর মর্ রাষ্ট্র পসরচালনার োসেত্ব শপয়েসি। 

মানুয়ষর কল্যাণ সনসির্ করার োসেত্ব আমায়ের আরও শবয়ে শ য়ি।  

আমরা ২০২১ সায়লর ময়ে বাাংলায়েেয়ক ক্ষুধা, োসরদ্র্য ও সনরক্ষরর্ামুি একটি মেম আয়ের শেে এবাং ২০৪১ 

সায়লর ময়ে উন্নর্ শেয়ে পসরণর্ করয়র্ চাই।   

এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পসরসস্থসর্ সনসির্ করা। মানুয়ষর জানমায়লর সনরাপত্তা সবধান করা।  

আমায়ের সরকার আইনশৃঙ্খলা উন্নেয়ন সব মাসধক গুরুত্ব সেয়চ্ছ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে এবাং এর অধীনস্ত েপ্তরগুয়লার োসেত্ব 

শর্ শকান মূয়ল্য আইনশৃঙ্খলা পসরসস্থসর্ স্বাভাসবক রাখা। 

ইয়র্াময়ে জঙ্গীবাে ও চরমপন্থীয়ের েমন, সন্ত্রাস ও চাঁোবাসজ প্রসর্য়রাধ, যুদ্ধাপরাধী ও মানবর্াসবয়রাধী অপরায়ধর 

সবচার, ২১শে আ স্ট শগ্রয়নড হামলার সবচার এবাং চট্টগ্রায়মর ১০-ট্রাক অস্ত্র শচারাচালান মামলাসহ সবসভন্ন চাল্যল্যকর মামলার 

সবচার সনসির্ করার শক্ষয়ে আমরা কার্ মকর পেয়ক্ষপ গ্রহণ কয়রসি।  

শমাবাইল শকাট ম আইন, ২০০৯ প্রণেন করা হয়েয়ি। ইভটিসজাং শরায়ধ ভ্রাম্যমান আোলয়র্র মােয়ম র্াৎক্ষসণকভায়ব 

সবচায়রর জন্য শমাবাইল শকাট ম আইয়ন েেসবসধ ৫০৯ ধারা সাংয়র্াসজর্ হয়েয়ি।   

 ায়ম মন্টস সেল্প এলাকাে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাে ২০১০ সায়ল সেল্পাল্যল পুসলে  ঠন কয়রসি। জার্ীে শচারাচালান 

প্রসর্য়রাধ কসমটি  ঠন করা হয়েয়ি।  



 

বাাংলায়েে-ভারর্ সীমায়ে শচারাচালানপ্রবণ এলাকাে ১১৯টি বড মার অপায়রেন শপাস্ট সনম মায়ণর প্রকল্প হায়র্ শনো 

হয়েয়ি। ৫০টির সনম মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েয়ি। 

ঢাকা শকন্দ্রীে কারা ায়র জাসর্র সপর্া বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান ও জার্ীে ৪ শনর্ার ‘স্মৃসর্ র্াদুঘর’ সনম মাণ করা 

হয়েয়ি।  

শজলা কারা ারগুয়লায়র্ চাপ হ্রায়সর জন্য পেয়ক্ষপ গ্রহণ করা হয়েয়ি। ঢাকা ও কাসেমপুর মসহলা কারা ায়র শড-

শকোর শসন্টার সনম মাণ করা হয়েয়ি। অন্যান্য কারা ায়র শড-শকোর শসন্টার সনম মাণ প্রসিোধীন রয়েয়ি। 

শেয়ের প্রসর্টি উপয়জলা এবাং বে েহয়র একটি কয়র ফাোর শস্টেন স্থাপয়নর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েয়ি। বর্মমায়ন 

২৭৩টি উপয়জলাে ফাোর শস্টেন চালু আয়ি। খুব সে স রই প্রসর্টি উপয়জলাে অের্ঃ ১টি কয়র ফাোর শস্টেন চালু হয়ব।  

১৬২ শকাটি ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে স্কাই সলফট ও পাসনবাসহ  ােীসহ সবসভন্ন ধরয়ণর আধুসনক অসিসনব মাপন সরঞ্জাম 

সাংগ্রহ করা হয়েয়ি। চীন সরকার হয়র্ অনুোন সহয়সয়ব ৫০টি এযামু্বয়লন্স পাওো শ য়ি। 

পাসয়পাট ম ও সভসা সাংিাে প্রচসলর্ সনেমনীসর্ সহজ ও সময়োপয়র্া ী করা হয়েয়ি।  

৫২৬ শকাটি টাকা প্রাক্কসলর্ ব্যয়ে  র্ ০১ এসপ্রল ২০১০ হয়র্ Machine Readable Passport (MRP) 

এবাং Machine Readable Visa (MRV) প্রবর্মন করা হয়েয়ি। 

শেয়ের ৩২টি ও শেয়ের বাইয়র ৬৫টি দূর্াবাস শেয়ক MRP ও MRV প্রোয়নর ব্যবস্থা করা হয়েয়ি। হর্রর্ 

োহজালাল আেজমাসর্ক সবমানবন্দর ১০৮টি MRP Reader সাংয়র্াজন করা হয়েয়ি।   

সবসডআরয়ক পুন মঠন কয়র ‘বড মার  াড ম বাাংলায়েে’ (সবসজসব) নামকরণ করা হয়েয়ি। সবসজসব সেস্যয়ের পয়োন্নসর্, 

সনয়ো  ও শৃঙ্খলা রক্ষায়ে ম শপাোক পসরবর্মনসহ বড মার  াড ম আইন-২০১১ প্রণেন করা হয়েয়ি।  

শকাস্ট ায়ড মর টহল ও অসভর্ায়নর ফয়ল চট্টগ্রাম ও মাংলা বন্দয়রর বসহঃয়নাঙ্গয়র চুসর ও জলেসুযর্া উয়ল্লখয়র্াগ্যভায়ব 

হ্রাস শপয়েয়ি।  

আেজমাসর্ক সাংস্থা Regional Cooperation on Combating Piracy চট্টগ্রাম বসহঃয়নাঙ্গরয়ক 

জলেসুযর্া-মুি বন্দর সহয়সয়ব শঘাষণা সেয়েয়ি।  

২০০৯ সায়ল ২৫-২৬ শফব্রুোসর সপলখানাে সাংঘটির্ সবসডআর সবয়দ্র্াহ ও হর্যাকায়ের সবচার সম্পন্ন হয়েয়ি।  

যুদ্ধাপরাধ ও মানবর্াসবয়রাধী অপরায়ধর সবচায়রর জন্য আমরা যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুযনাল, র্েেকারী সাংস্থা এবাং 

প্রসসসকউেন টিম  ঠন কয়রসি। সবচার কাজ চলয়ি।  

২০০১ সায়ল সনব মাচন পরবর্ী শেয়ে সাংঘটির্ সসহাংস ঘটনার র্েয়ের জন্য আমরা একটি ‘জুসডসেোল র্েে কসমেন’ 

 ঠন কয়রসিলাম। কসমেন ইয়র্াময়ে র্েে প্রসর্য়বেন জমা সেয়েয়ি।  

সবএনসপ-জামার্ শজাট সরকার কর্তমক রাজননসর্কভায়ব হেরাসনর উয়েয়ে োয়েরকৃর্ মামলা প্রর্যাহায়রর লয়ক্ষয 

একটি সবয়েষ কসমটিয়ক োসেত্ব প্রোন করা হে। এই কসমটি সব ময়মাট ৭ হাজার ১৪২টি মামলা প্রর্যাহায়রর সুপাসরে কয়র। 

 প্রসর্য়বেী শেেগুয়লার সায়ে সয়ম্পাকম উন্নেয়নর লয়ক্ষয ইয়র্াময়ে আমরা কয়েকটি চুসি স্বাক্ষর কয়রসি। এগুয়লার 

ময়ে রয়েয়ি:   

(1) Transfer of Sentenced Persons, Mutual legal Assistance in Criminal 

Matters,  

(2) Combating International Terrorism, Organized Crime and Illicit Drug 

Trafficking,’’ 

(3) ‘‘Agreement on Simplification of Visa Procedures for the Businessmen 

of D-8 Member Countries.’’ চুসি স্বাক্ষর হয়েয়ি।   

২০০৯ সায়ল োসেত্ব গ্রহয়ণর পর আমরা বাাংলায়েে-ভারয়র্র ময়ে সবদ্যমান সীমাে সবয়রাধ সাংিাে সমস্যাসমূহ 

সনস্পসত্তকয়ল্প সবয়েষ উয়দ্যা  গ্রহণ কয়র।  

১৯৭৪ সায়ল স্বাক্ষসরর্ সীমাে চুসির ধারাবাসহকর্াে ২০১১ সায়লর ১৬ শসয়েম্বর ভারয়র্র সায়ে Protocol to 

the Agreement Concerning the Demarcation of the Land between India and 

Bangladesh And related Matters স্বাক্ষসরর্ হয়েয়ি।  



 

এই প্রয়টাকল অনুর্ােী বাাংলায়েয়ের অভযেয়র ভারয়র্র সিটমহল এবাং ভারয়র্র অভযেয়র বাাংলায়েয়ের সিটমহল 

পারস্পাসরক সবসনময়ের জন্য ২০১১ সায়ল সিটমহয়ল বসবাসকারী বাসসন্দায়ের মাো গুনসর্ বা Head Count করা হয়েয়ি।  

উভে শেয়ের সীমায়ে অপেখলীে জসম সচসির্ হয়েয়ি এবাং েইখার্া, ডমাবােী ও মুহুসরর এলাকাে অসনধ মাসরর্ ৬.৫ 

সকয়লামটিার জাে ার সীমানা সচসির্ করার কাজ সম্পন্ন হয়েয়ি।  

সর্ন সবঘা কসরয়ডায়রর মে সেয়ে আমায়ের না সরকয়ের েহগ্রাম-আঙ্গরয়পার্াে ২৪ ঘন্টা র্ার্াোয়র্র ব্যবস্থা 

সনসির্ করা হয়েয়ি। 

আমরা সবসভন্ন বাসহনীর সুয়র্া -সুসবধা অয়নক বৃসদ্ধ কয়রসি র্ায়র্ র্াঁরা সনসব ময়ে োসেত্ব পালন করয়র্ পায়রন।  

সপ্রে কম মকর্মাবৃন্দ, 

২০২১ সায়লর ময়ে একটি সডসজটাল বাাংলায়েে  োর প্রর্যে সনয়ে বর্মমান সরকার প্রসর্টি শক্ষয়েই র্থ্য ও 

শর্া ায়র্া  প্রযুসির ব্যবহার ও সম্পৃির্া সনসির্ করয়র্ বদ্ধপসরকর।  

জন ণয়ক অসধকর্র শসবা প্রোন এবাং সডসজটাল বাাংলায়েে  োর লয়ক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালে ও আওর্াধীন েপ্তরসমূহ 

র্ায়ের সনজ সনজ ওয়েবসাইট চালু কয়রয়ি। 

সম্পয়ের সীমাবদ্ধর্া সয়ত্বও আমার সরকার আইন-শৃঙ্খলা বাসহনীর সকল চাসহো  শমটায়নার পেয়ক্ষপ সনয়েয়ি। 

আপনায়ের ময়ন রাখয়র্ হয়ব, জন য়ণর ট্যায়ের পেসাে এসব সমটায়না হয়চ্ছ। আপনায়ের এখন োসেত্ব জন ণয়ক স্বসস্ত 

শেওো। র্াঁয়ের প্রাপ্য শসবা সনসির্ করা। োসেত্ব পালয়ন শকান ধরয়ণর  াফলসর্ আমরা সহয করব না। 

আসুন, আমরা সকয়ল সময়ল বাাংলায়েেয়ক সবয়ের মানসচয়ে একটি মর্ মাোেীল োসেপূণ ম শেে সহয়সয়ব প্রসর্সষ্ঠর্ কসর। 

মহান আল্লাহ আমায়ের সহাে শহাক।  

 

শখাো হায়ফজ। 

জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু 

বাাংলায়েে সচরজীবী শহাক। 

... 

 


