
পুলিশ হেডক োয়োর্ টোর্ ট-এর নবলনলম টত ‘এন ম হর্ন্টোর' উকবোধন অনুষ্ঠোন  

ভোষণ  

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

হশখ েোলর্নো  

ঢো ো, রলববোর, ১৫ হর্কেম্বর ২০১৩, ৩১ ভোদ্র ১৪২০  

 

লবর্লমল্লোলের রোেমোলনর রোলেম  

অনুষ্ঠোকনর র্ভোপলত,  

র্ে মীবৃন্দ,  

ইন্সকপক্টর হেনোকরি অব পুলিশ,  

বোাংিোকেকশ লনযুক্ত েোপোকনর রোষ্ট্রদূত  

পুলিশ র্েস্যবৃন্দ,  

সুলধমন্ডিী  

আর্র্োিোমু আিোইকুম।  

পুলিশ হেডক োয়োর্ টোর্ ট চত্বকর নবলনলম টত ন্যোশনোি ক্রোইম  করোি এন্ড অপোকরশনস্ মলনর্লরাং (এন ম) ভবকনর উকবোধন 

অনুষ্ঠোকন উপলিত র্ িক  আলম শুকভচ্ছো েোনোই। এ ভবন লনম টোকণ র্েক োলিতো  রোর েন্য আমোকের অন্যতম উন্নয়ন র্েক োিী 

েোপোন র্র োরক  আন্তলর  কৃতজ্ঞতো ও ধন্যবোে েোনোই।  

এন ম ভবন লনম টোণ েওয়োয় পুলিকশর অপোকরশনোি  যোপোলর্টি বৃলি পোকব। লিিোি র্োলভ টর্ হডলিভোলর  ো টক্রম আরও 

সুষ্ঠুভোকব মলনর্লরাং  রো  োকব।  লমউলনটি পুলিলশাং  ো টক্রম র্ম্প্রর্োরণ, েঙ্গীবোে ও র্ন্ত্রোর্বোে লনয়ন্ত্রণর্ে পুলিকশর  মোন্ড ও 

 করোি লর্কেম লনলব টঘ্ন েকব। ফকি পুলিকশর র্োলব ট   ো টক্রম আরও িলতশীি েকব।  

সুলধবৃন্দ,  

র্ব ট োকির র্ব টকেষ্ঠ বোঙোলি, েোলতর লপতো বঙ্গবন্ধু হশখ মুলেবুর রেমোকনর আহ্বোকন র্োড়ো লেকয় ১৯৭১ র্োকির ২৫হশ 

মোকচ টর  োিরোকত রোেোরবোি পুলিশ িোইকনর পুলিশ র্েস্যিণ েোনোেোরকের লবরকি র্ব টপ্রথম র্শস্ত্র প্রলতকরোধ িকড় তুকিলিকিন। 

আলম হর্র্ব বীর হ োিোর্ে মেোন মুলক্তযুকি শেীে পুলিশ র্েস্যকের আত্মোর মোিলফরোত  োমনো  রলি। মেোন মুলক্তযুকি পুলিশ 

বোলেনীর অলবস্মরণীয় অবেোকনর স্বীকৃলতস্বরূপ আমরোই প্রথম বোাংিোকেশ পুলিশক  ‘স্বোধীনতো পুরস্কোর ২০১১' প্রেোন  লর।  

পুলিকশর উপর অলপ টত েোলয়ত্ব পোিন োকি লবলভন্ন র্মকয় হ  র্ ি পুলিশ র্েস্য েীবন উৎর্ি ট  করকিন, আলম তাঁকের 

লবকেেী আত্মোর মোিকফরোত  োমনো  রলি।  

সুলধমন্ডিী,  

েোলতর লপতো তাঁর র্োকড় লতন বিকরর শোর্নোমকি যুিলবধ্বস্ত বোাংিোকেশ পুনি টঠকনর পোশোপোলশ এ টি েনবোন্ধব ও 

আধুলন  পুলিশ বোলেনী িকড় হতোিোর  োকে েোত হেন।  

লতলন ধ্বাংর্প্রোপ্ত ৮২টি থোনো পুনঃপ্রলতষ্ঠো  করন। পুলিকশর লবলভন্ন িোপনো পুনঃলনম টোণ  করন। লতলন হচকয়লিকিন স্বোধীন 

হেকশর উপক োিী এ টি হচৌ ষ, হপশোেোর পুলিশ বোলেনী িকড় তুিকত। ল ন্তু ১৯৭৫ র্োকির ১৫ আিে র্পলরবোকর েোলতর লপতোক  

েতযো  রো েকি অন্যোন্য উন্নয়ন  ম ট োকন্ডর মত হথকম  োয় বোাংিোকেশ পুলিকশর উন্নয়ন।  

বোাংিোকেশ আওয়োমী িীি  খনই র্র োর পলরচোিনোর েোলয়কত্ব একর্কি েোলতর লপতোর প্রেলশ টত পকথ এ টি সুশৃঙ্খি, 

েোলয়ত্বশীি, েবোবলেলেমূি  ও েনবোন্ধব পুলিশ বোলেনী িকড় হতোিোর িকযয  োে  করকি।  

িত আওয়োমী িীি র্র োকরর র্মকয় আমরো পুলিকশর েন্য বোকেকর্ বরোদ্দ বহুিোাংকশ বৃলি  লর। ঝুঁল ভোতোর প্রচিন, 

 ল্যোণ ফোন্ড িঠন, লবলভন্ন থোনো ও ব্যোরো  লনম টোণর্ে অকন  উন্নয়নমূি   ো টক্রম বোস্তবোয়ন  লর।  

এবোর র্র োকরর েোলয়ত্ব হনওয়োর পর পুলিকশ ৭৩৩টি  যোডোর পের্ে ৩২ েোেোর পে সৃলির লর্িোন্ত হনওয়ো েয়। 

ইকতোমকে ৫০০টি  যোডোর পের্ে ২৮ েোেোর ২৫০টি নতুন পে সৃলির  োে হশষ েকয়কি। আমরো ২৮ বির পর েোলতর লপতো প্রেত্ত 



আইলেলপ'র র যোাং  ব্যোে পুনঃপ্রবতটন  করলি। আইলেলপ পেক  লর্লনয়র র্লচকবর ম টোেো প্রেোন  করলি। পুলিশ লবভোকির এ োলধ  

হেড-২ পেক  হেড-১ পকে উন্নীত  রো েকয়কি।  

আমরো ইন্ডোলিয়োি পুলিশ ইউলনর্, রাংপুর হরঞ্জ, রাংপুর আরআরএফ িঠনর্ে ২৯টি থোনো এবাং ৪৭টি তেন্তক ন্দ্র িোপন 

 করলি। দুটি লর্ল উলরটি ও প্রকর্ শন ব্যোর্োলিয়ন িঠন  করলি। পুলিশ ইউলনর্গুকিোকত  োনবোেন সুলবধো বৃলি  রো েকয়কি। তেকন্তর 

গুণিতমোন বৃলির েন্য পুলিশ বুযকরো অব ইনকভলেকিশন (লপলবআই) িঠকনর অনুকমোেন হেওয়ো েকয়কি।  

র্ন্ত্রোর্ী ও েঙ্গী  ো টক্রম েমকন ন্যোশনোি পুলিশ বুযকরো অব  োউন্টোর হর্করোলরেম ইউলনর্ িঠকনর  োে প্রোয় হশষ প টোকয়। 

ট্যযলরে পুলিশ,  যোম্পোর্ পুলিশ, হনৌ পুলিশ িঠকনর  োে শীঘ্রই র্ম্পন্ন  রো েকব। লবমোনবন্দকরর র্োলব ট  লনরোপত্তোর েন্য 

িোয়ীভোকব প্রযুলক্ত লনভ টর ও স্বয়াংর্ম্পূণ ট এয়োরকপোর্ ট আম টড পুলিশ ব্যোর্োলিয়ন িঠকনর  ো টক্রম প্রলক্রয়োধীন আকি।  

েোলতর্াংঘ শোলন্তলমশকন বোাংিোকেশ পুলিকশর র্েস্যিণ সুনোকমর র্োকথ  োে  কর বলেলব টকে হেকশর ভোবমূলতট উজ্জ্বি 

 রকিন। শোলন্তলমশকন পুলিশ হপ্ররণ োরী হেকশর মকে আমরো শীষ টিোকন রকয়লি। এটি অকন  িকব টর; অকন  র্ম্মোকনর।  

আমরো এর্আই/র্োকেটন্ট পেক  ৩য় হেণীর পে েকত ২য় হেণীকত এবাং ইন্সকপক্টর পেক  ২য় হেণীর পে েকত ১ম হেণীর 

নন- যোডোর পকে উন্নীত  করলি। আপনোকের েীঘ টলেকনর প্রতযোশো পূরণ েকয়কি।  

 আমরো নোরী পুলিশ লনকয়োকির উপর গুরুত্ব লেকয়লি। নোরী ও লশশু র্াংক্রোন্ত মোমিো তেন্তর্ে অন্যোন্য পুলিলশ  ো টক্রকম নোরী 

পুলিশ র্েস্যিণ দৃশ্যমোন র্ফিতো প্রেশ টন  রকি। েোলতর্াংঘ শোলন্তরযো লমশকনর েোইলত ও  কঙ্গোকত  ম টরত নোরী ফরম ড পুলিশ 

ইউলনর্ অতযন্ত র্ফিতোর র্োকথ  োে  রকি। নোরী পুলিকশর তত্ত্বোবধোকন ০২টি লভ টিম র্োকপোর্ ট হর্ন্টোর পলরচোলিত েকচ্ছ। আরও 

০৬টি লভ টিম র্োকপোর্ ট হর্ন্টোর অলতর্ত্ত্বর চোলু েকত  োকচ্ছ।  

সুলধবৃন্দ,  

আমোকের িযয ২০২১ র্োকির মকে বোাংিোকেশক  এ টি মেম আকয়র হেকশ পলরণত  রো। এর পূব টশতট েকিো 

লবলনকয়োকির পলরকবশক  র্মুন্নত রোখো। ব্যলক্ত, র্ম্পে ও প্রলতষ্ঠোকনর লনরোপত্তো লনলিত  রো। আর এই লনরোপত্তোর পলবত্র েোলয়ত্ব 

অলপ টত েকয়কি পুলিকশর উপর। হেকশর উন্নয়ন লবকরোধী হ  হ োন অপশলক্ত েমকন আপনোকেরক  আইকনর  কঠোর প্রকয়োি লনলিত 

 রকত েকব।  

পোশোপোলশ আকর টি  থো মকন রোখকত েকব, আপনোকের  োকি লবপেেি মোনুষ আকর্ র্োেোকের প্রতযোশোয়। থোনো, তেন্ত 

হ ন্দ্র, ফাঁলড়, পুলিশ বক্স এবাং পুলিকশর অন্যোন্য েপ্তকর আিত মোনুষ  োকত অ থো েয়রোলন, দুব্যটবেোর বো হ োন দুকভ টোকির লশ োর নো 

েয়, তো লনলিত  রকত েকব। হপশোিতভোকব েোলয়ত্বশীি এবাং মোনুকষর প্রলত র্েোনুভূলতশীি হথক  আপনোকেরক  েনিকণর আিো 

অেটন  রকত েকব।  

সুলধমন্ডিী,  

ধম টোন্ধ েোমোয়োত-লশলবর ও হেফোেকতর লোংস্র, র্ন্ত্রোর্ী  ো ট িোপ ও ধ্বাংর্ জ্ঞ হরোকধ পুলিশ র্েস্যিণ হ  ধধ ট, র্লেষ্ণুতো, 

তযোি, লনষ্ঠো, লনরকপযতো ও হপশোেোলরকত্বর পলরচয় লেকয়কিন তোর েন্য আলম এ বোলেনীর প্রলতটি র্েস্যক  ধন্যবোে েোনোই।  

েোমোত-লশলবকরর লনম টম আক্রমকনর লশ োর েকয় হ  র্ ি পুলিশ র্েস্য শোেোেোত বরণ  করকিন তাঁকের প্রকতযক র 

পলরবোরক  আমরো আলথ ট  এবাং অন্যোন্য আনুষলঙ্গ  র্েোয়তো প্রেোন  করলি। হ  র্ ি পুলিশ র্েস্য গুরুতর আেত েকয়কিন, 

আমরো তোৎযলন ভোকব লবকশষ উকযোি লনকয় তাঁকেরক  হেলি েোরক োকি ঢো োর র্লম্মলিত র্োমলর  েোর্পোতোকি একনলি। উন্নত 

লচল ৎর্োর পোশোপোলশ অন্যোন্য আনুর্লঙ্গ  র্েোয়তো প্রেোকনর ব্যবিো লনকয়লি।  

পুলিশ র্েস্যিণ  তটব্যরত অবিোয় আেত েকি অনুেোন র্কব টোচ্চ ৫০ েোেোর র্ো ো হথক  বোলড়কয় ১ িয র্ো ো এবাং লনেত 

েকি অনুেোন ৩ িয র্ো ো হথক  বৃলি  কর ৫ িয র্ো ো  করলি। এিোড়োও আপনোকের েীঘ টলেকনর প্রতযোলশত ৩০% ঝুঁল  ভোতো 

মঞ্জুরীর লবষয়টিও চুড়োন্ত প টোকয় রকয়কি।  

সুলধবৃন্দ,  

আমোকের র্র োকরর েনবোন্ধব  ম টসূলচর ফকি লবিত র্োকড় চোর বিকর হেশ অকন দূর এলিকয় হিকি। মোনুকষর 

েীবন োত্রোর মোন বৃলি হপকয়কি। লবে মন্দো র্কত্ত্বও িড় প্রবৃলি ৬ েশলম  ৫ শতোাংশ। লবদুযৎ উৎপোেন ৩২০০ হমিোওয়োর্ হথক  



৬,৬৭৫ হমিোওয়োকর্ উন্নীত েকয়কি। উৎপোেন যমতো উন্নীত েকয়কি ৯,০৫৯ হমিোওয়োকর্। গ্যোর্ উৎপোেন ৬০০ লমলিয়ন ঘনফুর্ 

হবকড়কি। নতুন নতুন গ্যোর্কযত্র আলবষ্কৃত েকচ্ছ।  

মোনুকষর মোথোলপছু আয় ২০০৮ র্োকি লিি ৬৩০ ডিোর  ো হবকড় েকয়কি ১,০৪৪ ডিোর। প্রোয় ৫ হ োটি মোনুষ লনম্নলবত্ত 

হথক  মেলবকত্ত উন্নীত েকয়কি। আমরো েোলরদ্রয লবকমোচকন ব্যোপ   ম টসূলচ বোস্তবোয়ন  করলি। র্োমোলে  লনরোপত্তো খোকত বরোদ্দ 

বোলড়কয়লি। কৃলষ, লশযো, স্বোিয,  ম টর্াংিোন, তথ্য-প্রযুলক্তর্ে প্রলতটি হর্ক্টকর আমরো সুষম উন্নয়ন লনলিত  করলি। বোাংিোকেশ আে 

লবকের বুক  উন্নয়কনর হরোি মকডি।  

লপ্রয় পুলিশ র্েস্যবৃন্দ,  

আইন শৃঙ্খিো রযো োরী বোলেনীর র্েস্য লেকর্কব আিোমী লনব টোচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভোকব র্ম্পন্ন  রোর হযকত্র আপনোকের 

গুরুত্বপূণ ট েোলয়ত্ব রকয়কি। আমোর লবেোর্ আপনোরো লনষ্ঠো ও লনরকপযতোর র্োকথ হর্ েোলয়ত্ব পোিকন র্যম েকবন।  

লবেোয়কনর ফকি পুলিকশর  োকের ধরণ ও পলরলধ প্রলতলনয়ত বৃলি পোকচ্ছ। আন্তেটোলত  ও আঞ্চলি  েঙ্গীবোে, র্োইবোর 

ক্রোইম, মোলন িন্ডোলরাং, মোে  পোচোর ও এর অপব্যবেোর, হচোরোচোিোন, নোরী-লশশু পোচোকরর মত নতুন নতুন অপরোধ েমকন পুলিশক  

 োে  রকত েকচ্ছ। আধুলন  প্রযুলক্ত ব্যবেোর  রকত েকচ্ছ। এ েন্য উন্নত প্রলশযণ ও তথ্য প্রযুলক্তর প্রকয়োিক  আমরো র্কব টোচ্চ 

অেোলধ োর লেকয়লি। পুলিশ বোলেনীর প্রলতটি র্েস্যক  তথ্য প্রযুলক্তকত েয েকত েকব। অপরোধ ও অপরোধী র্নোক্ত রকণ আন্তেটোলত  

মোন অেটন  রকত েকব।  

আমরো চোই, হেকশর প্রলতটি মোনুষ স্বোধীনতোর সুফি হভোি  রু । েোলতর লপতোর হর্োনোর বোাংিো িকড় তুকি-িোখ শেীকের 

রকক্তর ঋণ আমরো হশোধ  রকত চোই। এ িযয অেটকন আপনোরো গুরুত্বপূণ ট ভূলম ো পোিন  রকত পোকরন।  

বোাংিোকেশ পুলিকশর প্রলতটি র্েস্য তযোি ও হর্বোর মকন্ত্র উদ্দীপ্ত েকয় হেশ ও েনিকণর হর্বোয় এলিকয় আর্কবন।  ম টকযকত্র 

হ োন ধরকণর চোকপ প্রভোলবত নো েকয় আপনোরো লনরকপয হথক  লনভ টকয়, লনলব টকঘ্ন ও হপশোেোলরত্ব বেোয় হরকখ েনলনরোপত্তো ও আইন-

শৃঙ্খিো রযোয়  োে  রকবন- এর্োই আমোর প্রতযোশো।  

আলম বোাংিোকেশ পুলিকশর র্ব টোঙ্গীণ র্োফল্য ও অব্যোেত অে োত্রো  োমনো  রলি। র্ িক  আবোরও ধন্যবোে েোলনকয় 

আলম নবলনলম টত এন ম ভবকনর শুভ উকবোধন হঘোষণো  রলি।  

হখোেো েোকফে।  

েয় বোাংিো-েয় বঙ্গবন্ধু  

বোাংিোকেশ লচরেীবী হেো ।  

বোাংিোেশ পুলিশ র্ফি হেো । 

 


