
আনসার ও ভিভিভি'র ৩১তম জাতীয় সমাবেশ - কম মকতমাবের উবেবে  

িাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাভসনা  

অভিসাস ম শমস, আনসার ভিভিভি একাবিভম, সভিপুর, গাজীপুর, মঙ্গলোর, ০৩ িাল্গুন ১৪১৭, ১৫ শিব্রুয়াভর ২০১১  

 

ভেসভমল্লাভহর রাহমাভনর রাভহম  

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এেং স্বরাষ্ট্র প্রভতমন্ত্রী,  

স্বরাষ্ট্র সভিে,  

আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর মহািভরিালক,  

উিভিত কম মকতমাবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

আিনাবের সোইবক আমার আন্তভরক শুবিচ্ছা।  

ভকছুক্ষণ আবগ আিনাবের েণ মাঢ্য কুিকাওয়াজ, িমৎকার গ্যালাভর ভিসবে, গ্রামীণ জনিবের জীেনমুখী নাটক ও 

শকাভরওগ্রাভি শেখলাম।  

এসেই আিনাবের কব ার িভরশ্রম, ভনষ্ঠা ও উন্নত প্রভশক্ষবণর িসল। এজন্য আভম আিনাবের আন্তভরক অভিনন্দন 

জানাভচ্ছ।  

শেবশর স্বাধীনতা, সাে মবিৌমত্ব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আিনাবের গুরুত্বপূণ ম ভূভমকা  রবয়বে। িাে মতয িট্রগ্রাবম শসনাোভহনী 

এেং সমতল এলাকায় ভেবশষ কবর েভক্ষণ-িভিমাঞ্চবল সন্ত্রাস েমবন পুভলশ োভহনীর সবঙ্গ আিনারা কাঁবধ কাঁধ ভমভলবয় োভয়ত্ব 

িালন করবেন। িাশািাভশ এসএসএি এেং র যাে োভহনীবতও আিনাবের সেরা রা েক্ষতা ও ভনষ্ঠার সবঙ্গ কাজ করবেন।  

আন্তজমাভতক ভেমান েন্দর, সমুদ্র, ইভিবজিসহ গুরুত্বপূণ ম িািনার ভনরািত্তা ভেধাবন আিনাবের ব্যািক অেোন রবয়বে।  

ভপ্রয় কম মকতমাবৃন্দ,  

আভম শেবশর েতমমান িভরভিভতর প্রভত আিনাবের দৃভি আকষ মণ করবত িাই।  

শেবশ েতমমাবন আইন-শৃঙ্খলা িভরভিভত আবগর শে শকান সমবয়র শিবয় িাল। ভকন্তু এবত আত্মতুভির শকান সুবোগ শনই। 

জনগবণর জানমাবলর ভনরািত্তায় আমাবের আরও কাে মকর ভূভমকা িালন করবত হবে।  

শেবকান অিতৎিরতা কব ার হবে েমন করবত হবে। ভেশৃঙ্খলা সৃভিকারীবের শকানিাবেই োড় শেওয়া োবে না। মােক-

ব্যেসায়ী, শিারাকারোভর এেং সন্ত্রাসীবের ভেরুবে কব ার িেবক্ষি ভনবত হবে।  

গ্রাবমগবে একবশ্রণীর ধম ম ব্যেসায়ী শাভন্তর ধম ম ইসলাবমর অিব্যাখ্যা কবর মানুষবক ভেভ্রান্ত করার শিিা কবর থাবক। 

আনসার-ভিভিভি'র সেরা বের তাবের ভেরুবে কাে মকর িেবক্ষি ভনবত হবে। সাধারণ মানুবষর মবে সবিতনতা সৃভি করবত হবে।  

ভপ্রয় কম মকতমাবৃন্দ,  

            আমরা আনসার-ভিভিভি োভহনীবক আরও সুসংগঠিত, শভিশালী ও গভতশীল করবত িাই।  

২০২১ সাবলর মবে ভিভজটাল োংলাবেশ গড়ার লক্ষযবক োেবে রূি ভেবত েতমমান সরকার ভেিাগ, শজলা, উিবজলা ও 

ইউভনয়ন িে মাবয় আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর ভনজস্ব ইনিরবমশন শনটওয়াকম গবড় শতালার প্রবয়াজনীয় ব্যেিা গ্রহণ করবে।  

আিনাবের কাে মক্রবম গভতশীলতা আনার লবক্ষয প্রবয়াজনীয় োনোহন ও সরোমাভে প্রোবনর উবযাগ গ্রহণ করা হবচ্ছ।  

এজন্য আিনাবের শেবশ ও ভেবেবশ প্রবয়াজনীয় প্রভশক্ষণ শেওয়া হবে। োবত আিনারা তৃণমূল িে মাবয় ভিভজটাল 

োংলাবেবশর কাে মক্রম িভরকল্পনাবক োেোভয়ত করবত িাবরন।  

আমরা আরও িারটি আনসার ব্যাটাভলয়ন গ বনর উবযাগ ভনবয়ভে। অভিবরই তা োেোভয়ত হবে, ইনশাআল্লাহ।  

আিনাবের িবোন্নভত ও শিশাগত েক্ষতা উন্নয়বনর জন্য আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর সাংগ ভনক কা াবমা 

(টিওএন্ডই) যুবগািবোগী ও আধুভনকায়ন করা হবচ্ছ।   



ভেভসএস (আনসার) কযািাবরর কম মকতমাবের িেেীসমূহ িভরেতমন কবর অন্যান্য কযািাবরর িেেীর সবঙ্গ সামেরা পূণ ম করা 

হবয়বে।  

শেবশর ভেমানেন্দর, িলেন্দর, সরকাভর ও শেসরকাভর ভশল্প প্রভতষ্ঠান ও কলকারখানার ভনরািত্তা এেং আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষায় আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীবক এককিাবে সুভনভে মি োভয়ত্ব ও কতমব্য ন্যে করা হবে। এ লবক্ষয প্রবয়াজনীয় কাে মিেভত 

ো ভেভধমালা খুে ভশগভগরই প্রণয়ন করা হবে।  

আিনাবের ঝুঁভকপূণ ম োভয়ত্ব িালবনর ভেষয়টি ভেবেিনা কবর অন্যান্য োভহনীর মত ঝুঁভকিাতা িালুর ভেষয়টি ভেবেিনাধীন 

আবে।  

ভপ্রয় কম মকতমাবৃন্দ,  

গ্রাম শথবক সেরেপ্তর িে মন্ত সমান েক্ষতা, ভনষ্ঠা ও সততা সহকাবর আিনাবের োভয়ত্ব সুষ্ঠুিাবে িালন করবত হবে।  

গ্রাবমর োটুনগুবলাবক আরও সুসংগঠিত এেং সে সেরা -সেরা ার প্রভশক্ষবণর ব্যেিা করবত হবে। গ্রামভিভত্তক প্রভশক্ষণ 

শেবশর আথ ম-সামাভজক উন্নয়ন এেং গ্রামীণ জনবগাষ্ঠীবক আত্মকম মসংিানমুখী করবত সহায়তা করবত িাবর।  

শসজন্য গ্রাবমর ক্লাে-সভমভতগুবলাবক আরও শভিশালী ও কম মতৎির করবত িেবক্ষি গ্রহবণর ভনবে মশ ভেভচ্ছ। সকল 

ইউভনটবক ভনয়ভমত শোগাবোগ, িভরেশ মন ও তোরভকর মবে রাখবত হবে।  

শসখাবন আিনাবের প্রবয়াজনীয় সংখ্যক সৎ ও েভলষ্ঠ শনতা-শনত্রী এেং উৎসাহী কমী ততভরর উবযাগ ভনবত হবে।  

মবন রাখবত হবে, উৎসাহী, সৎ ও েভলষ্ঠ শনতা কমীগণ শেবশর অথ মননভতক উন্নয়বনর সেবিবয় শভিশালী হাভতয়ার।  

অধীনিবের সবঙ্গ সেসময় শোগাবোগ রাখবেন। তাঁবের শখাঁজখের ভনবেন এেং প্রভতভনয়ত তাঁবের সঠিক ও সুষ্পি ভনবে মশ 

ও িরামশ ম ভেবেন।  

ভপ্রয় কম মকতমাবৃন্দ,  

এ োভহনী শেমন একটি শৃঙ্খলা োভহনী, শতমভন এর শেভশরিাগ সেরা -সেরা া শস্বচ্ছাবসেী। এই তৈতভূভমকা সম্পােবন 

আিনাবের োভয়ত্ব অবনক শেভশ।  

গ্রাম িে মাবয়র ইউভনটসমূহবক আরও সুসংগঠিত কবর শসগুবলাবক েথােথিাবে কাবজ লাগাবত হবে।  

আভম আিনাবের কাবে শসই শেশবপ্রম, ভেবেক ও োভয়ত্বশীলতা আশা কভর। আভম দৃঢ়িাবে ভেশ্বাস কভর, আিনারা 

সঠিকিাবে উৈুে হবল এেং সভক্রয় হবল শেবশর অথ মননভতক প্রবৃভে শেমন বৃভে িাবে, শতমভন শেবশর আইন-শৃঙ্খলা িভরভিভতরও 

ব্যািক উন্নভত হবে।  

ভপ্রয় আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর কম মকতমাবৃন্দ,  

আভম আিনাবের আশ্বে করভে আিনাবের জন্য স্বািযবসো খাবত োভষ মক েরাে আরও োড়াবনা হবে।  

আিনাবের ভেভিন্ন সমরা া সম্পবকম আভম জাভন। আমরা শসগুবলা ধাবি ধাবি দূর করে, ইনশাআল্লাহ।  

শসই সবঙ্গ আশা করভে আিনাবের কম মকান্ড ও শ্রম ৈারা এ োভহনীর ঐভতহযবক আরও উজ্জ্বল করবেন। দ্রুততম সমবয়র 

মবে শেশবক স্বভনি মর, শাভন্তপূণ ম ও সমৃে কবর গবড় তুলবত কাে মকর অেোন রাখবেন।  

এ োভহনীর উন্নয়বন আভম সম্ভে সেভকছু করে, ইনশাল্লাহ। িরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আিনাবের সহায় শহান।  

শখাো হাবিজ।  

জয় োংলা, জয় েঙ্গেন্ধু।  

োংলাবেশ ভিরজীেী শহাক।  

...... 


