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বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িাংিে িেস্যগণ,  

ইন্সচপক্টর শজনাচরি অি পুবিশ,  

বশক্ষা িমাপনী কুেকাওয়াচজ অাংশগ্রহণকারী িাাংিাচেশ পুবিচশর নিীন কম মকতমাবৃন্দ,  

সুবধমন্ডিী।  

আিিািামু আিাইকুম।  

ঐবতহৈিাহী এই পুবিশ একাচেবমর প্যাচরে গ্রাউচন্ড ৩০তম বিবিএি পুবিচশর িহকাবর পুবিশ সুপারচের বশক্ষা িমাপনী 

কুেকাওয়াচজ উপবিত িিাইচক আতরিবরক ভেচভছা া জানাবছা । কচ ার প্রবশক্ষণ ও অনুশীিন শশচষ শপশাগত জীিচন প্রচিচশর এই 

বিচশষ বেচন নিীন কম মকতমাচের প্রবত রইি আমার প্রাণঢািা অবভনন্দন ও ভেভকামনা।  

আবম গভীর শ্রদ্ধার িাচে স্মরণ করবি, িি মকাচির িি মচশ্রষ্ঠ িাঙাবি, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুর রহমানচক। শ্রদ্ধার 

িাচে স্মরণ করবি জাতীয় োরচনতা এিাং মহান মুবিযুচদ্ধর বিশ িাখ শহীেচক যাঁচের মচে এই পুবিশ িাবহনীর অচনক িেস্যও 

রচয়চিন।  

 গভীর িমচিেনা জানাবছা , দুই িাখ বনয মাবতত মা-শিান ও অগবণত যুদ্ধাহত মুবিচযাদ্ধাচের প্রবত, যাঁচের আত্মতৈাচগর 

বিবনমচয় আমরা অজমন কচরবি মহান স্বাধীনতা।  

১৯৭১ িাচির ২৫শশ মাচে মর কািরাচত রাজারিাগ পুবিশ িাইচনর পুবিশ িেস্যগণ হানাোরচের বিরচদ্ধ িি মপ্রেম িশস্ত্র 

প্রবতচরাধ গচে তুচিবিচিন। আবম শিিি িীর শযাদ্ধািহ মহান মুবিযুচদ্ধ শহীে পুবিশ িেস্যচের আত্মার মাগবিরাত কামনা করবি। 

মহান মুবিযুচদ্ধ পুবিশ িাবহনীর অবিস্মরণীয় অিোচনর স্বীকৃবতস্বরূপ আমরাই প্রেম িাাংিাচেশ পুবিশচক ‘স্বাধীনতা পুরস্কার 

২০১১' প্রোন কবর।  

সুবধমন্ডিী,  

পুবিশ জনগচণর িন্ধু। শাবতরি-শৃঙ্খিা রক্ষা, িন্ত্রাি ও অপরাধ েমন, িামাবজক শাবতরি িজায় রাখা এিাং গণতন্ত্র ও 

মানিাবধকার রক্ষা করা পুবিচশর পবিি োবয়ত্ব। এ োবয়ত্ব পািচন পুবিশচক হচত হয় তীক্ষ্ণ বুবদ্ধমত্তার অবধকারী, জ্ধর্য্মশীি, 

মানবিক মুল্যচিাধিম্পন্ন এিাং শপশাোর। এ উপিবি শেচকই িি মকাচির িি মচশ্রষ্ঠ িাঙাবি, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুর 

রহমান িদ্য স্বাধীন িাাংিাচেশ পুনগ ম চনর পাশাপাবশ একটি জনিান্ধি ও আধুবনক পুবিশ িাবহনী গচে শতািার কাচজ হাত শেন।  

বতবন ধ্বাংিপ্রাপ্ত ৮২ টি োনা পুনঃপ্রবতষ্ঠা কচরন। পুবিচশর বিবভন্ন িাপনা পুনঃবনম মাণ কচরন। এই একাচেবমচতও হানাোর 

িাবহনী ধ্বাংিযজ্ঞ োিায়। জাবতর বপতার প্রচেষ্টায় একাচেবম স্বরূচপ বিচর আচি। এই ঐবতহাবিক প্যাচরে ময়োচন ১৯৭২ িাচির 

৯ই শম স্বাধীন িাাংিাচেচশ জাবতর বপতা প্রেম িমাপনী কুেকাওয়াজ পবরেশ মন কচরন।  

সুবধবৃন্দ,  

িাাংিাচেশ আওয়ামী িীগ যখনই িরকার পবরোিনার োবয়চত্ব এচিচি জাবতর বপতার প্রেবশ মত পচে একটি সুশৃঙ্খি, 

োবয়ত্বশীি, জিািবেবহমূিক ও জনিান্ধি পুবিশ িাবহনী গচে শতািার িচক্ষৈ কাজ কচরচি।  

গত আওয়ামী িীগ িরকাচরর িমচয় আমরা পুবিচশর জন্য িাচজচে িরাদ্দ িহুিাাংচশ বৃবদ্ধ কবর। ঝুঁবকভাতার প্রেিন, 

কল্যাণ িান্ড গ ন, বিবভন্ন োনা ও ব্যারাক বনম মাণিহ অচনক উন্নয়নমূিক কায মক্রম িাস্তিায়ন কবর।  



এিার িরকাচরর োবয়ত্ব শনওয়ার পর পুবিচশ ৭৩৩টি কৈাোর পেিহ ৩২ হাজার পে সৃবষ্টর বিদ্ধাতরি বনচয়বিিাম। 

ইচতামচে ৫০০টি কৈাোর পেিহ ২৭ হাজার ৭৭৮টি নতুন পে সৃবষ্টর কাজ শশষ হচয়চি। আমরা ২৮ িির পর জাবতর বপতা প্রেত্ত 

আইবজবপ'র র ৈাাংক ব্যাজ পুনঃপ্রিতমন কচরবি। আইবজবপ পেচক বিবনয়র িবেচির ময মাো প্রোন কচরবি। পুবিশ বিভাচগ দু'টি শগ্রে-

১ পে সৃবষ্ট করা হচয়চি। পুবিশ পবরেশ মক পেচক বিতীয় শশ্রণীর শগচজচেে পে শেচক প্রেম শশ্রণীর (নন-কৈাোর) শগচজচেে পচে 

এিাং উপ-পবরেশ মক ও িাচজমন্ট পেচক তৃতীয় শশ্রণীর পে শেচক বিতীয় শশ্রণীর শগচজচেে পচে উন্নীত করা হচয়চি। পুবিশ িাবহনীর 

েীর্ মবেচনর স্বপ্ন পুরণ হচয়চি।  

পেময মাো বৃবদ্ধর িাচে িাচে জনগণ যাচত উন্নত শিিা পায় শি বিষচয় পুবিশ িাবহনীর িকি িেস্যচক আরও িচেষ্ট 

োকচত হচি। বিভাগীয় শৃঙ্খিার শক্ষচি আমরা Zero Tolerance নীবত গ্রহণ কচরবি। অন্যায় করচি কাউচকই িাে শেওয়া 

হচি না।  

আমরা ইন্ডাবিয়াি পুবিশ ইউবনে, রাংপুর শরঞ্জ, রাংপুর আরআরএি গ নিহ ২৫টি োনা এিাং ৪১টি তেতরিচকন্দ্র িাপন 

কচরবি। দুটি বিবকউবরটি ও প্রচেকশন ব্যাোবিয়ন এিাং পুবিশ বুৈচরা অি ইনচভবিচগশন গ ন কচরবি। পুবিশ ইউবনেগুবিচত 

যানিাহন সুবিধা বৃবদ্ধ করা হচয়চি।  

আমরা ইন্ডাবিয়াি পুবিশ গ ন কচরবি। িন্ত্রািী ও জঙ্গী কায মক্রম েমচন ন্যাশনাি পুবিশ বুৈচরা অি কাউন্টার 

শেচরাবরজম ইউবনে গ চনর কাজ প্রায় শশষ পয মাচয়। ট্যৈবরি পুবিশ, কৈাম্পাি পুবিশ, শনৌ পুবিশ গ চনর কাজ শীঘ্রই িম্পন্ন করা 

হচি। বিমানিন্দচরর িাবি মক বনরাপত্তার জন্য িায়ীভাচি প্রযুবি বনভ মর ও স্বয়াংিম্পূণ ম এয়ারচপাে ম আম মে পুবিশ ব্যাোবিয়ন গ চনর 

কায মক্রম প্রবক্রয়াধীন আচি।  

জাবতিাংর্ শাবতরিবমশচন িাাংিাচেশ পুবিচশর িেস্যগণ সুনাচমর িাচে কাজ কচর িবহ মবিচে শেচশর ভািমূবতম উজ্জ্বি করচি। 

শাবতরিবমশচন পুবিশ শপ্ররণকারী শেচশর মচে আমরা শীষ মিাচন রচয়বি। এটি অচনক গচি মর ; অচনক িম্মাচনর।  

িাাংিাচেশ পুবিশ এখন কবমউবনটি পুবিবশাং, ওচপন হাউজ শে, বিগ্যাি িাবভ মি শেবিভাবর বিচিম, বভকটিম িাচপ মাে 

শিন্টার, ব্লাে ব্যাাংক, প্রিািী কল্যাণ শেস্ক, পুবিশ শভবরবিচকশন প্রোচন ওয়ান িপ িাবভ মি ও বিে পুবিবশাংিহ বিবভন্ন গণমুখী 

কায মক্রম পবরোিনা করচি। এ জন্য পুবিশ িাবহনীচক আবম ধন্যিাে জানাই।  

সুবধমন্ডিী,  

উন্নত প্রবশক্ষণ ও তথ্য প্রযুবির প্রচয়াগচক আমরা িচি মাচ্চ অগ্রাবধকার বেবছা । বিেব্যাপী অপরাচধর ধরণ পাল্টাচছা । 

আতরিজমাবতক ও আঞ্চবিক জঙ্গীিাে, িন্ত্রািী কম মকান্ড েমন, িাইিার ক্রাইম, মাবনিন্ডাবরাং িহ নতুন নতুন অপরাধ েমচন আধুবনক 

প্রযুবি ব্যিহার করচত হচি। পুবিশ িাবহনীর প্রবতটি িেস্যচক তথ্য প্রযুবিচত েক্ষ হচত হচি। অপরাধ ও অপরাধী িনািকরচণ 

আতরিজমাবতক মান অজমন করচত হচি।  

আমরা পুবিশ প্রবশক্ষণ ব্যিিার ব্যাপক উন্নয়ন কচরবি। পুবিশ একাচেবমচক প্রচয়াজনীয় িকি ধরচণর সুচযাগ-সুবিধা ও 

আধুবনক-প্রযুবিচত িমৃদ্ধ কচরবি। পুবিশ িাি কচিজ, পুবিশ শেবনাং শিন্টার এিাং োবিক ও ড্রাইবভাং স্কুচির জনিি িাবেচয়বি। 

পুবিশ একাচেবমর বপ্রবন্সপাচির পেচক অবতবরি আইবজবপ পচে উন্নীত কচরবি। িহকাবর পুবিশ সুপারচের প্রবশক্ষচণর পাশাপাবশ 

রাজশাহী বিেবিদ্যািয় শেচক Masters in Police Science বেবগ্র প্রোন করা হচছা ।  

সুবধবৃন্দ,  

আমরা শেচশর প্রবতটি শিক্টচর সুষম উন্নয়ন বনবিত কচরবি। কৃবষ, বশক্ষা, স্বািৈ, তথ্য-প্রযুবি, শযাগাচযাগ, বিদুৈৎ ও 

জ্বািাবন, আইন-শৃঙ্খিািহ প্রবতটি খাচতই ব্যাপক উন্নয়ন কম মকান্ড িাস্তিায়ন কচরবি। পাঁে শকাটি মানুষ বনম্নবিত্ত শেচক মেবিচত্ত 

উন্নীত হচয়চি। শেচশ ব্যাপক কম মিাংিান হচয়চি। বরজাভ ম শিচেচি। মূল্যস্ফীবত কচমচি। মাোবপছু আয় ৬৩০ েিার শেচক ৯৫০ 

েিাচর উন্নীত হচয়চি। িামাবজক বনরাপত্তা শিষ্টনী শজারোর কচরবি। বশক্ষার হার এিাং মান শিচেচি। নারীর ক্ষমতায়ন হচয়চি। 

আমরা আতরিজমাবতক পুরস্কার পাবছা । িাাংিাচেশ এখন বিচে উন্নয়চনর শরাি মচেি। আমাচের এ অজমন ধচর রাখচত হচি। এ শক্ষচি 

পুবিচশর ব্যাপক ভূবমকা রচয়চি।  



আমরা এজন্য পুবিচশর ঔপবনচিবশক আমচির আইন, বিবধ ও কা াচমার ব্যাপক িাংস্কার কচরবি। আবম আশা কবর, 

আমাচের পুবিশ িাবহনী হচি জনগচণর প্রতৈাশার মূতম প্রতীক। দুচষ্টর েমন ও বশচষ্টর পািচনর মােচম এ িাবহনী িরকাচরর রূপকল্প 

২০২১ িাস্তিায়চন অগ্রণী ভূবমকা পািন করচি-এোই আমার প্রতৈাশা।  

নিীন কম মকতমাবৃন্দ,  

আজ শতামরা শয শপে বনচি, কম মজীিচনর প্রবতটি শক্ষচি স্বছা তা ও জিািবেবহতা বনবিত করার মােচম শি শপচের 

ময মাো রাখচি।  

প্রজাতচন্ত্রর কম মকতমা বহিাচি িিিময় জনগচণর শিিা করা শতামাচের পবিি কতমব্য। জনগণ শতামাচের কাচি আচি 

আশ্রয় শপচত। শয বিপেগ্রস্ত মানুষটি শতামাচের কাচি আিচি তাঁর পাচশ বিেস্ত িন্ধুর মত োঁোচি। নারী ও বশভের প্রবত শযন শকান 

অিচহিা না হয় শিবেচক িচি মাচ্চ দৃবষ্ট রাখচি।  

আজ এখাচন শতামরা শয িণ মাঢৈ ও দৃবষ্টনন্দন কুেকাওয়াজ প্রেশ মন করচি শিজন্য আবম শতামাচের আতরিবরক ধন্যিাে 

জানাবছা । িকিচক আিারও ভেচভছা া জাবনচয় আমার িিব্য এখাচনই শশষ করবি।  

শখাো হাচিজ।  

জয় িাাংিা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাাংিাচেশ বেরজীিী শহাক।  


