
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর ৩৪ িম জািীয় সমাববশ উববাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শশখ িাতসনা  

 

আনসার-তভতিতি একাবিতম, সতিপুর, গাজীপুর, বুধবার, ৩০ মাঘ ১৪২০, ১২ শিব্রুয়াতর ২০১৪  

 

তবসতমল্লাতির রািমাতনর রাতিম  

 

সিকমীবৃন্দ,  

তিন বাতিনীর প্রধানগণ,  

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর মিািতরচালক,  

আনসার ও তভতিতি ভাই-শবাবনরা,  

উিতিি সুতধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

বাাংলাবেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর ৩৪ িম জািীয় সমাবববশ উিতিি সবাইবক আমার আন্ততরক শুবভচ্ছা 

ও অতভনন্দন জানাতচ্ছ।  

একটি মবনামুগ্ধকর প্যাবরি প্রেশ শন করার জন্য আতম প্যাবরবি অাংশগ্রিণকারী সকল সেস্যবক ধন্যবাে জানাতচ্ছ। 

কৃতিত্বপূণ শ অবোবনর জন্য আজ যাঁরা িেক িাবচ্ছন িাঁবেরবক আতম অতভনন্দন জানাতচ্ছ। গি বছর শেবক আমরা এ িেক 

প্রোবনর ব্যবিা প্রবিশন কবরতছ।  

শিব্রুয়াতর মিান ভাষা আবন্দালবনর মাস। আতম শ্রদ্ধার সাবে স্মরণ করতছ সালাম, বরকি, রতিক, শতিকসি সকল 

ভাষা শিীেবক। তববশষভাবব স্মরণ করতছ ভাষা শিীে আব্দুল জববারবক তযতন আনসার কমান্ডার তছবলন। মিান স্বাধীনিা যুবদ্ধ 

আনসার বাতিনীর ৬৭০ জন সেস্য শিীে িন। আতম িাঁবেরবকও স্মরণ করতছ।  

আতম স্বশ্রদ্ধতচবে স্মরণ করতছ সব শকাবলর সব শবশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রিমানবক, যাঁর 

দূরেশী ও বতলষ্ঠ শনতৃবত্ব আমরা শিবয়তছ স্বাধীন সাব শবভৌম বাাংলাবেশ। স্মরণ করতছ জািীয় চার শনিা সসয়ে নজরুল ইসলাম, 

িাজউতিন আিবমে, শমাোঃ কামারুজ্জামান ও কযাবেন মনসুর আলীবক। স্মরণ করতছ মুতিযুবদ্ধর ৩০ লাখ শিীে, দু'লাখ 

তনয শাতিি মা-শবানবক, যাঁবের সবব শাচ্চ িযাবগর তবতনমবয় আমরা অজশন কবরতছ আমাবের তপ্রয় স্বাধীনিা।  

সুতধমন্ডলী,  

আজ শেবক ৭৬ বৎসর আবগ এই তেবন ঐতিিযবািী বাাংলাবেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর যাত্রা শুরু িয়। 

বাঙাতল জাতির স্বাধীনিা আবন্দালবনর প্রতিটি িবব শ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর সম্পৃিিা তছল। ৫২ এর ভাষা 

আবন্দালন, ৫৪ সাবল যুিফ্রবের ২১ েিায় এবাং ৬২ সাবল আওয়ামী লীবগর ১১ েিায় আনসারবক তমতলতশয়া বাতিনীবি 

িতরণি করার অঙ্গীকার তছল। ১৯৭১ সাবল জাতির তিিার আহ্বাবন সাড়া তেবয় এ বাতিনীর সেস্যরাও মুতিযুবদ্ধ ঝাঁতিবয় 

িবড়। িাঁবের কাবছ রতক্ষি ৪০ িাজার অস্ত্র মুতিকামী মানুবষর মবে তবিরণ কবর।  

সদ্য স্বাধীন বাাংলাবেবশ িাব শিয চট্টগ্রাবমর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাাংলাবেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনী 

শসনাবাতিনীবক সিায়িা প্রোন কবর। িারির শেবক তবতভন্ন বাতিনীর সিায়িাকরবণ এই বাতিনী অবোন শরবখ যাবচ্ছ।  

তবএনতি-জামাি-তশতববরর জঙ্গী-সন্ত্রাসীবগাষ্ঠী আবন্দালবনর নাবম সরকাতর-শবসরকাতর প্রতিষ্ঠান, ব্যতি ও সম্পতের 

উির নতজর তবিীন ধ্বাংসযজ্ঞ ও নাশকিা চালায়। িাবের তনম শম লক্ষযস্ত্েবি িতরণি িবয়তছল শেন ও শরললাইন। আনসার ও 



গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনী শরবলর নাশকিা শরাবধ িাৎিয শপূণ শ অবোন শরবখবছ। ৫ জানুয়াতরর তনব শাচবনও আনসার বাতিনী অিযন্ত 

োতয়ত্বশীল ভূতমকা িালন কবরবছ। এজন্য এ বাতিনীর প্রতিটি সেস্যবক আতম ধন্যবাে জানাই।  

শরলগাড়ী ও শরললাইন রক্ষায় এ বাতিনীর ২ জন সেস্য তনিি ও তিন জন সেস্য গুরুির আিি িবয়বছন। তনব শাচনী 

োতয়ত্ব িালবনর সময়ও একজন সেস্য তনিি এবাং ২০ জন গুরুির আিি িবয়বছন। আতম তনিিবের িতরবাবরর প্রতি গভীর 

সমববেনা জানাতচ্ছ।  

তপ্রয় আনসার তভতিতি সেস্যবৃন্দ,  

বাাংলাবেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন কবরবছ িখনই আনসার বাতিনীর উন্নয়ন ও কল্যাবণ কাজ কবরবছ। 

'৯৬ এর সরকাবরর সময় আতম আিনাবেরবক জািীয় িিাকা প্রোন কতর। ব্যাটাতলয়ন আনসারবের চাকুতর ১৫ বছর পূণ শ িবল 

িা িায়ী কতর। িয শায়ক্রবম চাকুতর িায়ী িওয়ার শময়াে ৯ বছবর নাতমবয় আতন।  

ইবিামবে ১৩ িাজার ৯৭ জবনর চাকুতর িায়ী করা িবয়বছ। িাবেরবক মূল শবিবনর ৩০% িাবর ঝুঁতক ভািা ও 

মিাঘ শয ভািা প্রোন করা িবচ্ছ। উৎসব ভািা বৃতদ্ধ করা িবয়বছ। টাইম শেল, তববশষ তবববচনায় ২টি বাতষ শক বতধ শি শবিন ও 

শরশন ভািা ৫০ শেবক ৮০ টাকায় উন্নীি কবরতছ। কিশব্যরি অবিায় মৃত্যযবরণ করবল ৫ লাখ ও গুরুির আিি িবল ১ লাখ 

টাকার আতে শক অনুোন প্রোবনর ব্যবিা তনবয়তছ। ব্যাটাতলয়ন আনসারবের িাতরবাতরক শরশবনর ব্যবিা করা িবয়বছ।  

ইবিাপূবব শ অিায়ী আনসার সেস্যবের শকান মিাঘ শয ভািা প্রোবনর তবধান তছল না। আতম অিায়ী ব্যাটাতলয়ন আনসার, 

মতিলা আনসার, তিল আনসার, অঙ্গীভূি আনসার সবার জন্যই মিাঘ শয ভািা প্রোন করা িবচ্ছ।  

আমরা একটি নত্যন ব্যাটাতলয়ন গঠবনর অনুবমােন তেবয়তছ। ব্যাটাতলয়বনর সকল সেস্যবেরবক ৭ েশতমক ৬২ 

শসতেতমটার অবটাবমটিক রাইবিল প্রোন করা িবয়বছ। আতম আশা কতর, ব্যাটাতলয়ন আনসার সেস্যরা এখন সকল বাতিনীর 

সাবে িাল তমতলবয় কাতিি ভূতমকা রাখবি সক্ষম িবব। এ বাতিনীর কমান্ড কাঠাবমাবক আরও শতিশালী করার লবক্ষয 

প্রবয়াজনীয় ব্যবিা গ্রিণ করা িবব।  

আনসার বাতিনীবি িবোন্নতি প্রোবনর িাশািাতশ আমরা তিতস, এতিতস সেস্যবের র যাাংক ও ব্যাবজ সমিা এবনতছ। 

গি বছর আমরা এ বাতিনীবি আরও ৬৭২ জন মতিলা আনসাবরর িে সৃতি কবরতছ। এসকল িবে মতিলা আনসারবের িোয়ন 

করা িবয়বছ - যা এ বাতিনীর উন্নয়বন গুরুত্বপূণ শ অবোন রাখবব ববল আমার তবশ্বাস। আমরা মতিলা োনা প্রতশক্ষবকর চাকুতর 

িায়ী কবরতছ।  

সাধারণ আনসার ও তভতিতি'র শিাষাকবক আমরা যুবগািবযাগী কবরতছ। শসৌন্দয শ শববড়বছ।  

তপ্রয় আনসার তভতিতি বাতিনীর সেস্যগণ,  

কম শেক্ষিা বৃতদ্ধর লবক্ষয আিনাবের প্রতশক্ষণ ব্যবিাবক যুবগািবযাগী করা িবয়বছ। গ্রামতভতেক প্রতশক্ষণ ১ সপ্তাি 

শেবক বাতড়বয় ২ সপ্তাি করা িবয়বছ। সাধারণ আনসাবরর প্রতশক্ষণ ৬ সপ্তাি শেবক ৮ সপ্তাি করা িবয়বছ। প্রতশক্ষণ কায শক্রবম 

শারীতরক চচ শার অাংশ তিসাবব মাশ শাল আট শ বুযত্থান এবাং অতিশাসনবক অন্তর্ভ শি করা িবয়বছ। অতিসারবের জন্য ‘তসতকউতরটি 

সাবভ শ শকাস শ' িতরচাতলি িবচ্ছ। তববশষাতয়ি ব্যতিববগ শর তনরািোর জন্য ‘তসতকউতরটি ও প্রবটকশন শকাস শ' চালু করা িবয়বছ।  

ক্রীড়াবক্ষবত্র বাাংলাবেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনী সব শোই সািবল্যর উজ্জ্বল স্বাক্ষর শরবখ চবলবছ। ির ির 

চারবার বাাংলাবেশ শগমবস চযাতম্পয়ন িওয়ার শগৌরব অজশবনর জন্য আতম আিনাবেরবক আন্ততরক অতভনন্দন জানাই। 

ক্রীড়াবক্ষবত্র আিনাবের উন্নয়বনর জন্য প্রবয়াজনীয় িেবক্ষি গ্রিণ করবি সরকার সব শোই আিনাবের িাবশ আবছ।  

সুতধমন্ডলী,  

আিনারা জাবনন গি শময়াবে আমরা যখন সরকার িতরচালনার োতয়ত্ব গ্রিণ কতর িখন শেবশ চরম সনরাজযকর 

অবিা তছল। আমরা তবএনতি-জামাি শজাবটর শসই অচলাবিা কাটিবয় শেশবক সামবনর তেবক এতগবয় তনবয়তছ। োতরদ্র্য ৪০ 

শিাাংশ শেবক ২৬ শিাাংবশ শনবম এবসবছ। মাোতিছু আয় ৬৩০ িলার শেবক ১ িাজার ৪৪ িলাবর উন্নীি িবয়বছ। তরজাভ শ ১৮ 

তবতলয়ন িলাবর শিৌুঁবছবছ। রপ্তাতন আয় তবগুণ শববড় প্রায় ৩০ তবতলয়ন িলাবর শিৌুঁবছবছ। শেতশ-তববেতশ তবতনবয়াগ ও কম শসাংিান 

শববড়বছ। আত্মকম শসাংিাবনর িয শাপ্ত সুবযাগ সৃতি িবয়বছ। সামাতজক তনরািো শবিনী শজারোর করা িবয়বছ। নারী ও তশশুমৃত্যযর 

িার দ্রুি হ্রাস শিবয়বছ। সিস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযগুবলা অতজশি িবয়বছ। বাাংলাবেশ তববশ্ব প্রশাংতসি িবয়বছ। পুরস্কৃি িবয়বছ। 

তিতজটাল বাাংলাবেশ এখন একটি বাস্তবিা।  

তৃিীয়বাবরর মি শেবশর জনগণ আমাবের সরকার িতরচালনার জন্য তনব শাতচি কবরবছ। আমরা শেশ ও জনগবণর 

কল্যাবণ উন্নয়বনর ধারাবাতিকিা রাখবি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা মুতিযুবদ্ধর শচিনা, আইবনর শাসন ও ন্যায়তবচার তনতিি 



করবি অঙ্গীকারাবদ্ধ। জতঙ্গবাে ও সন্ত্রাসবক আমরা কবঠার িবস্ত েমন কবরতছ। গণিন্ত্র ও মুতিযুবদ্ধর শচিনা তববরাধী 

সাম্প্রোতয়ক শতি, তবএনতি-জামাি-তশতবর ও িাবের শোসররা শেশবক আর যাবি অতিতিশীল করবি না িাবর শসতেবক 

আনসারসি প্রতিটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাতিনীবক আরও সিকশ োকার আহ্বান জানাই।  

আতম আশা কতর, বাাংলাবেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনীর প্রতিটি সেস্য শিশাগি েক্ষিা, তনরবিক্ষিা, স্বচ্ছিা 

ও জবাবতেতিিার সবব শাচ্চ প্রবয়াবগর মােবম িাঁবের উির অতি শি িতবত্র োতয়ত্ব িালন করববন। সািস তনবয় কাজ করববন। 

োতয়ত্ব িালবনর শক্ষবত্র জনগবণর প্রতি সুশীল আচরণ করববন। সমাবজর অসিায় মানুষ তববশষ কবর নারী, তশশু ও প্রবীণবের 

প্রতি সাংববেনশীল িববন।  

সুতধবৃন্দ,  

শেবশর কল্যাবণ আমরা অক্লান্ত িতরশ্রম কবর যাতচ্ছ। সকলবক তনবয় এতগবয় যাওয়াই আমাবের একমাত্র লক্ষয। শেশ ও 

জাতির কল্যাবণ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাতিনী আরও তনববতেিভাবব কাজ কবর যাবব - এ প্রিযাশা করতছ। সকবল তমবল 

আমাবের তপ্রয় মাতৃভূতমবক আমরা তবশ্বেরবাবর আরও ময শাোপূণ শ আসবন ত্যবল ধরববা। ২০২১ সাবলর মবে বাাংলাবেশবক 

একটি ক্ষুধামুি, োতরদ্র্যমুি প্রযুতিতনভ শর মেম আবয়র শেবশ িতরণি করব - এ আশাবাে ব্যি কবর আতম আনসার ও গ্রাম 

প্রতিরক্ষা বাতিনীর ৩৪ িম জািীয় সমাবববশর শুভ উববাধন শঘাষণা করতছ। সকলবক আবারও ধন্যবাে।  

শখাো িাবিজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাবেশ তচরজীবী শিাক।  

 


