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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শশখ হাভসনা 

 

শভিপুর আনসার একাবিভম, গাজীপুর, মঙ্গলোর, ০৩ িাল্গুন ১৪১৭, ১৫ শিব্রুয়াভর ২০১১  

 

ভেসভমল্লাভহর রাহমাভনর রাভহম 

 

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

কূটনীভতকেগ গ,  

ভতন োভহনীর প্রধানগণ,  

আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর উর্ধ্গতন কম গকতগাবৃন্দ,  

আনসার-ভিভিভি সদস্যবৃন্দ,  

উিভিত সুভধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর ৩১তম জাতীয় সমাবেবশ উিভিত সকলবক আমার আন্তভরক শুবিচ্ছা।  

মহান িাষা আবন্দালবনর এই মাবস গিীর শ্রদ্ধা জানাভচ্ছ রভিক, শভিক, জেোর, েরকত, শভিউভিন, সালামসহ সকল 

িাষা শহীদবদর প্রভত। ভেবশষিাবে স্মরণ করভি, িাষা শহীদ আব্দুল জেোর-শক ভিভন আনসার োভহনীর একজন সদস্য ভিবলন।  

সে গকাবলর সে গবশ্রষ্ঠ োঙাভল, জাভতর ভিতা েঙ্গেন্ধু শশখ মুভজবুর রহমাবনর আহোবন সাড়া ভদবয় ১৯৭১ সাবল সমগ্র 

জাভতর সবঙ্গ আনসার োভহনীর সদস্যরা মহান মুভিযুবদ্ধ সভিয়িাবে অংশ ভনবয়ভিবলন।  

স্বাধীনতা যুবদ্ধর প্রথম প্রহবর েঙ্গেন্ধুর ভনবদ গবশ আনসার সদস্যরা তাঁবদর চভল্লশ হাজার রাইবিল ভনবয় প্রভতবরাধ যুবদ্ধর 

সূচনা কবরভিবলন। তাঁরা মুভিবিাদ্ধাবদর সংগঠক ও প্রভশক্ষক ভহবসবে কাজ কবরবিন, সাহবসর সবঙ্গ যুদ্ধ কবরবিন।  

এই োভহনীর ১২ জন েীর আনসার ১৭ই এভপ্রল মুভজেনগর সরকাবরর শিথ গ্রহণ শশবষ প্রথম অিায়ী রাষ্ট্রিভতবক গাি গ 

অে অনার প্রদান কবরভিবলন।  

আিনাবদর ৬৭০ জন কম গকতগা ও সদস্য মুভিযুবদ্ধ শহীদ হবয়বিন। আভম আনসার সদস্যসহ মুভিযুবদ্ধর সকল শহীবদর 

আত্মার মাগভিরাত কামনা করভি।  

গত এস.এ শগমস-এ োংলাবদশ শি ১৮টা স্বণ গ িদক শিবয়বি, তারমবে ১১ টিই এবন ভদবয়বিন আিনারা। এিাড়া ৬টি 

রূিা এেং ২৩টি তামার িদকও আিনারা অজগন কবরবিন।  

এ কৃভতবের জন্য আভম কৃভত িীড়াভেদগণসহ আনসার-ভিভিভি োভহনীর সকল সদস্যবক অভিনন্দন জানাভচ্ছ। আশা কভর, 

সািবের এ ধারা অব্যাহত শরবখ িভেষ্যবত আরও কৃভতে অজগন করবত সবচষ্ট হবেন।  

আনসার ভিভিভি সদস্যবৃন্দ,  

আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর ৫০ লাবখরও শেভশ সদস্য গ্রামগবে শস্বচ্ছাশ্রবমর ভিভিবত কাজ কবর থাবকন। তাঁবদর 

অবধ গক মভহলা। গ্রাম ও ইউভনয়ন িি গাবয় রবয়বি আিনাবদর সুসংগঠিত ও প্রভশক্ষণপ্রাপ্ত দল।  



আভম মবন কভর শিখাবন জনগবণর ব্যািক অংশগ্রহণ প্রবয়াজন, শসসে শক্ষবে আিনাবদর এই সুশৃঙ্খল সংগঠনবক কাবজ 

লাভগবয় আমরা শিবকান দুরূহ কাজ সহবজই সম্পন্ন করবত িাভর। আিনারা গ্রামীণ জনজীেবন শাভন্ত-শৃঙ্খলা রক্ষা এেং অথ গননভতক 

ও সামাভজক উন্নয়বন ব্যািক ভূভমকা রাখবত িাবরন।  

ভপ্রয় িাই শোবনরা,  

আিনাবদর োভহনীর অবধ গক সদস্যই নারী। আনসার োভহনীর নারী সদস্যরাই সে গপ্রথম গ্রামীণ সমাবজর অচলায়তন শিবঙ 

ঘবরর োইবর িা শরবখভিবলন। আইন-শৃঙ্খলা োভহনীর সদস্য ভহবসবে নারী আনসার সদস্যরা পুরুবষর িাশািাভশ মাবঠ-ঘাবট কাজ 

করবিন। আমাবদর শদবশর নারীর ক্ষমতায়বন আিনারা অগ্রণী সসভনক ভহবসবে কাজ কবরবিন।  

সারাবদবশ আনসার োভহনীর প্রায় দশ হাজাবররও শেভশ ক্লাে ও সভমভত রবয়বি। এসে সভমভত অথ গননভতক ও সামাভজক 

কম গকাবন্ডর শকন্দ্রিল। ক্লাে ও সভমভতগুবলাবক আরও সভিয় করার জন্য আভম আিনাবদর আহোন জানাভচ্ছ। সরকার এসে ক্লাে-

সভমভতবক সে ধরবনর সাহায্য-সহবিাভগতা ভদবয় িাবে।  

আমাবদর শিাট এ শদবশ প্রায় ১৬ শকাটি মানুবষর েসোস। আমাবদর সকল উন্নয়ন প্রবচষ্টায় সেবচবয় েড় োঁধা জনসংখ্যার 

অিভরকভিত বৃভদ্ধ।  

সুসংগঠিত োভহনীর সদস্য ভহবসবে িভরকভিত িভরোর গঠবন আিনারা গুরুেপূণ গ ভূভমকা িালন করবত িাবরন। আিনারা 

ভনবজবদর িভরোর শিমন শিাট রাখবেন, শতমভন অন্যবদরও এ ব্যািাবর  উৎসাভহত করবেন।  

আনসার োভহনীর ভপ্রয় িাই শোবনরা,  

আমাবদর সরকার ভনে গাচবনর আবগ জনগণবক শদওয়া ওয়াদা পূরবণ প্রভতশ্রুভতেদ্ধ।  

দাভরদ্র্য দূরীকরণ এেং মানুবষর জীেনমাবনর উন্নভত ঘটাবত আমরা ভেভিন্ন কম গসূভচ গ্রহণ কবরভি।  

আমাবদর সরকার সারাবদবশ ‘একটি োভড় একটি খামার প্রকি' গ্রহণ কবরবি। সারাবদবশ প্রভত ইউভনয়বন গ্রাম প্রভতরক্ষা 

োভহনীর নারী ও পুরুষবদর ২ টি কবর ইউভনট আবি। ২ ইউভনবট ৩৪ জন কবর ৬৮ জন সদস্য আবিন িাঁরা সুশৃঙ্খল ও প্রভশভক্ষত। 

একটি োভড় একটি খামার প্রকি  োস্তোয়বন আিনারাই হবত িাবরন অগ্রণী সসভনক।  

কৃষকবদর জন্য আমাবদর সরকার ৪ হাজার শকাটি টাকা ির্তগভক েরাি কবরবি। প্রবয়াজবন এ েরাি আরও োড়াবনা হবে। 

আমরা কৃষক িাইবদর জন্য কৃভষ কাি গ চালু কবরভি। ১০ টাকার ভেভনমবয় ব্যাংক একাউন্ট শখালার ব্যেিা করা হবয়বি। ির্তগভকর 

টাকা এখন ব্যাংক একাউবন্টর মােবম িভরবশাধ করা হবচ্ছ।  

কৃভষ উৎিাদন বৃভদ্ধর জন্য আমরা ৩ দিা সাবরর দাম কভমবয়ভি। ভিবজল, েীজ, কৃভষ উিকরবণর দাম কমাবনা হবয়বি। 

গত ইভর-শোবরা এেং আমন শমৌসুবম কৃষকবদর ভনরভেভচ্ছন্ন ভেদুযৎ সরেরাহ করা হবয়বি।  

সকবলর মতামবতর ভিভিবত একটি ভেজ্ঞানসম্মত, যুবগািবিাগী ভশক্ষানীভত গ্রহণ করা হবয়বি। েিবরর প্রথম ভদবন 

মােভমক িি গাবয়র ভশক্ষাথীবদর ২৩ শকাটি ২২ লাখ িাঠ্যপুস্তক ভেতরণ করা হবয়বি।  

৫ম শশ্রণীবত সমািনী িরীক্ষা এেং জুভনয়র স্কুল ও দাভখল সাটি গভিবকট িরীক্ষা িদ্ধভত চালু করা হবয়বি। ৩০ লাখ 

ভশক্ষাথীবক আমরা উিবৃভি প্রদান করভি। গত েির ১ হাজার ৬২৪টি স্কুল, কবলজ, মাদ্র্াসা ও কাভরগরী প্রভতষ্ঠান এমভিওভুি করা 

হবয়বি।  

প্রাথভমক ভেদ্যালবয় ৫২ হাজার সহকাভর ভশক্ষক ও ২ হাজার প্রধান ভশক্ষক ভনবয়াগ শদওয়া হবয়বি। ৩০টি মবিল মাদ্র্াসা 

চালু করা হবয়বি। ৩১টি মাদ্র্াসায় অনাস গ শকাস গ চালু করা হবয়বি।  

ইবতামবে আমরা ১১৫০ শমগাওয়াট ভেদুযৎ জাতীয় ভগ্রবি শিাগ কবরভি। ৩৪টি সরকাভর-শেসরকাভর ভেদুযৎ শকন্দ্র ভনম গাবণর 

কাজ শুরু হবয়বি। আরও ২৪টি ভেদুযৎ শকন্দ্র ভনম গাবণর প্রভিয়া চূড়ান্ত িি গাবয় আবি।  

আশা কভর, এ েিবরর মাঝামাভঝ শথবক ভেদুযবতর শলািবশভিং সহনীয় িি গাবয় চবল আসবে।  

গ্রাবমর জনগবণর শদারবগাড়ায় স্বািযবসো শিৌৌঁবি শদওয়ার লবক্ষয ১০ হাজাবরর শেভশ কমুযভনটি ভক্লভনক পুনরায় চালু করা 

হবয়বি। ভেগত ভেএনভি-জামাত শজাট সরকার এগুবলা েন্ধ কবর ভদবয়ভিল।  

ভেভিন্ন শসো শিৌৌঁবি শদওয়ার জন্য সারাবদবশ ৪৫০১ টি ইউভনয়ন তথ্যবসো শকন্দ্র শখালা হবয়বি। শসখাবন ইন্টারবনট 

সুভেধার মােবম জনগণ ভেভিন্ন শসো িাবচ্ছন।  



ভপ্রয় সদস্যবৃন্দ,  

আওয়ামী লীগ সরকার সেসময়ই আনসার ও গ্রাম প্রভতরক্ষা োভহনীর আধুভনকায়ন ও উন্নয়বন কাজ কবরবি।  

১৯৯৮ সাবল আভম আিনাবদর োভহনীবক জাতীয় িতাকা প্রদান কবরভিলাম। শস সময় ব্যাটাভলয়ন আনসারবদর চাকভর 

িায়ী করার উবদ্যাগও আমরাই ভনবয়ভিলাম।  

এই োভহনীর কোবণর জন্য আমরা আনসার ও ভিভিভি ব্যাংক গঠন কবরভিলাম। আভম শজবন খুভশ হবয়ভি শি, আনসার 

ও ভিভিভি উন্নয়ন ব্যাংক ক্ষুদ্র্ঋণ কাি গিবমর মােবম সদস্যবদর আথ গ-সামাভজক উন্নয়বন গুরুেপূণ গ অেদান রাখবি।  

অঙ্গীভূত আনসারবদর ন্যযনতম সদভনক িাতা ১১১.৫৪ টাকা শথবক োভড়বয় ২৩৪ টাকা করা হবয়বি।   

প্রভশক্ষণ িাতা ৬০ টাকা শথবক বৃভদ্ধ কবর ৯০ টাকা করা হবয়বি। ইউভনয়ন দলবনতা ও দলবনেীবদর মাভসক সম্মানী িাতা 

৪২২.৫০ টাকা শথবক োভড়বয় ৬৩০ টাকায় উন্নীত করা হবয়বি।  

অিায়ী আনসারবদর উৎসে িাতা ২ হাজার ১২৯ টাকা শথবক বৃভদ্ধ কবর ২৯৮১ টাকা করা হবয়বি।  

ব্যাবটভলয়ন আনসারবদর চাকুভর িায়ীকরবণর সময়সীমা ১২ েির শথবক কভমবয় ৯ েির করা হবয়বি।  

আমাবদর সরকার প্রথমোবরর মত কম গকতগাবদর শরশন প্রদান এেং সকল শশ্রণীর কম গকতগা-কম গচাভর, ব্যাটাভলয়ন আনসার, 

অঙ্গীভূত আনসার ও মভহলা আনসারবদর জন্য িাভরোভরক শরশবনর ব্যেিা কবরবি। েভধ গত শরশন আিনারা ইবতামবেই শিবত শুরু 

কবরবিন।  

আনসার ভিভিভি একাবিভম হাসিাতাল ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হবয়বি। হাসিাতাবলর িাশািাভশ এটিবক একটি নাভস গং 

প্রভশক্ষণ ইনভিটিউট ভহবসবে গবড় শতালার প্রভিয়া চলবি।   

আনসার সদস্যবদর জন্য সেবদভশক কম গসংিাবনর সুবিাগ সৃভষ্ট করার উবদ্যাগ শনওয়া হবয়বি। এিাড়া, আনসার-ভিভিভি 

িীড়া কমবেক্স ভনম গাণ এেং কম গকতগাবদর হাউভজং প্রকি োস্তোয়বনর কাজ চলবি।  

স্বিতম সমবয় এ োভহনীর জন্য নর্তন সদরদপ্তর িািবনর িান েরাি ও িািনা ভনম গাবণর ব্যেিা শনওয়া হবে।  

ভপ্রয় আনসার-ভিভিভি সদস্যবৃন্দ,          

আিনারা গ্রামীণ সমাবজর সেবচবয় প্রভশভক্ষত অংশ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার িাশািাভশ আথ গ-সামাভজক উন্নয়বন ভেভিন্ন 

প্রভশক্ষণ আিনারা গ্রহণ কবর থাবকন।  

প্রভশক্ষবণ আিনারা িা ভশবখবিন শসগুবলা ভনজ ভনজ এলাকায় জনগবণর মবে ভেতরণ করবেন। এরিবল মানুবষর মবে 

সবচতনতা োড়বে, শদশ এভগবয় িাবে।  

জনগবণর জানমাবলর শহিাজত করা আিনাবদর িভেে দাভয়ে। এ দাভয়ে িালবন সততা , আন্তভরকতা ও সাহবসর সবঙ্গ 

কাজ করবেন।  

সকবলর সহবিাভগতায় ২০২১ সাবলর মবে আমরা একটি ক্ষুধা, দাভরদ্র্য, ভনরক্ষরতামুি, অসাম্প্রদাভয়ক, গণতাভন্ত্রক 

োংলাবদশ গবড় র্তলে ইনশাআল্লাহ।  

আিনাবদর েণ গাঢ্য কুচকাওয়াজ, চমৎকার গ্যালাভর ভিসবে ও শকাভরওগ্রাভি শদবখ আভম মুগ্ধ হবয়ভি। এজন্য আিনাবদর 

সোইবক আন্তভরক ধন্যোদ জানাভচ্ছ।  

শখাদা হাবিজ  

জয় োংলা, জয় েঙ্গেন্ধু  

োংলাবদশ ভচরজীেী শহাক।  

.....  


