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পুলিশ সপ্তাহ ২০১১ উ িক্ষে আক্ষয়ালজি আজক্ষকর এই অনুষ্ঠাক্ষন সবাইক্ষক আলম আন্তলরক শুক্ষভচ্ছা জানালচ্ছ।  

১৯৭১ সাক্ষির ২৫শশ মাি য কাক্ষিারাক্ষি  ালকস্তানী হানাদার বালহনী র্খন রাজারবাগ পুলিশ িাইনসহ ঢাকা শহক্ষর আক্রমণ 

শুরু কক্ষর, িখন সব যকাক্ষির সব যক্ষেষ্ঠ বাঙালি, জালির ল িা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলজবুর রহমান ২৬শশ মাক্ষি যর প্রথম প্রহক্ষর স্বাধীনিার 

শ াষণা শদন।  

আলম স্মরণ করলি জালির ল িা বঙ্গবন্ধু শশখ মুলজবুর রহমানক্ষক। স্মরণ করলি জািীয় িার শনিাক্ষক র্াঁরা মুলিযুদ্ধ 

 লরিািনা কক্ষরলিক্ষিন।  

েদ্ধার সাক্ষথ স্মরণ করলি ২৫শশ মাি য রাজারবাগ পুলিশ িাইক্ষন শহীদ পুলিশ সদস্যসহ মুলিযুক্ষদ্ধর সকি শহীদক্ষক।  

বাাংিাক্ষদশ পুলিক্ষশর লবগি বিক্ষরর কম যকাক্ষের মূল্যায়ন এবাং আগামীক্ষি করণীয় সম্পক্ষকয লনক্ষদ যশনা প্রদান পুলিশ সপ্তাক্ষহর 

মূি িেয।  

প্রলিটি গণিালন্ত্রক রাক্ষষ্ট্রর অভযন্তরীণ লনরা ত্তা, আইন শাংখিা  লরলিলির উন্নয়ন, মানবালধকার রো এবাং সুশাসন 

প্রলিষ্ঠায় পুলিক্ষশর ভূলমকা অিযন্ত গুরুত্বপূণ য।  

আন্তলরকিা, লনষ্ঠা, সিিা এবাং শদশক্ষপ্রক্ষম উদ্বুদ্ধ হক্ষয় আ নাক্ষদরক্ষক এই মহান দালয়ত্ব  ািন করক্ষি হক্ষব।  

লপ্রয় কম যকিযাবৃন্দ,  

দু'বির আক্ষগ আন্তজযালিকভাক্ষব প্রশাংলসি অবাধ, সুষ্ঠু ও লনরক্ষ ে জািীয় সাংসদ লনব যািক্ষনর মাধ্যক্ষম জনগক্ষণর লবপুি 

ম্যাক্ষেট লনক্ষয় আমরা সরকার  লরিািনার দালয়ত্ব গ্রহণ কক্ষরলি।  

অক্ষনক িড়াই-উৎরাই শ লরক্ষয় শদক্ষশ গণিন্ত্র প্রলিলষ্ঠি হক্ষয়ক্ষি। বাাংিাক্ষদক্ষশর মানুক্ষষর দুভযাগ্য র্খনই শদশ সামক্ষনর লদক্ষক 

এলগক্ষয় র্ায়, িখনই ষড়র্ন্ত্রকারীরা িৎ র হক্ষয় উক্ষে বাাংিাক্ষদক্ষশর অগ্রর্াত্রাক্ষক স্তব্ধ কক্ষর শদওয়ার জন্য।  



১৯৭৫ সাক্ষির ১৫ই আগক্ষে জালির ল িাক্ষক স লরবাক্ষরর হিযার মাধ্যক্ষম শদক্ষশ হিযা, কুয এবাং ষড়র্ক্ষন্ত্রর রাজনীলি শুরু 

হয়। িার র দী য ২১ বির শদক্ষশ গণিালন্ত্রক শাসনব্যবিা লনব যালসি লিি। অক্ষনক সাংগ্রাম আর রি ঝলরক্ষয় আমরা শদক্ষশ গণিন্ত্র 

পুনঃপ্রলিষ্ঠা কক্ষরলি।  

লকন্তু ষড়র্ন্ত্র থাক্ষমলন। মুলিযুক্ষদ্ধর  রালজি শলি এবাং িাক্ষদর শদাসররা সুক্ষর্াগ শ ক্ষিই আমাক্ষদর স্বাধীনিার উ র, 

গণিক্ষন্ত্রর উ র আ াি হানার জন্য প্রস্ত্ত্তি থাক্ষক।  

িারা গণিন্ত্র এবাং শদক্ষশর অগ্রর্াত্রাক্ষক স্তব্ধ কক্ষর লদক্ষি িায়। শদক্ষশর মানুক্ষষর উন্নলি শহাক, িাঁরা ভািভাক্ষব জীবনর্া ন 

করুক এটা িারা িায় না। এক্ষদর ব্যা াক্ষর আমাক্ষদর সাবধান থাকক্ষি হক্ষব।  

লপ্রয় পুলিশ কম যকিযাবৃন্দ,  

২০০১ সাক্ষির লনব যািক্ষনর  র আমরা বাাংিাক্ষদক্ষশর শিহারা শদক্ষখলি। রাজধানী শথক্ষক শুরু কক্ষর প্রিযন্ত অঞ্চি  র্ যন্ত সন্ত্রাস 

িলড়ক্ষয়  ক্ষড়লিি। আমরা আর সন্ত্রাক্ষসর কবক্ষি ভীলিগ্রস্ত জন দ শদখক্ষি িাই না। আমরা আর শুনক্ষি িাই না সন্তানহারা মাক্ষয়র 

আহাজালর।  

 আগামীকািই আমাক্ষদর দু'বির পূণ য হক্ষব। আমাক্ষদর উ র জনগক্ষণর শর্ আিা ও লবশ্বাস রক্ষয়ক্ষি িা পূরণ করাই আমাক্ষদর 

মূি িেয। শর্ ওয়াদা আমরা জনগণক্ষক লদক্ষয়লি িা বাস্তবায়ক্ষন আ নাক্ষদর অক্ষনক ভূলমকা রক্ষয়ক্ষি। আলম আশা কলর, আ নাক্ষদর 

উ র অল যি দালয়ত্ব সুষ্ঠুভাক্ষব  ািন কক্ষর জনগক্ষণর আিা অজযন করক্ষবন।  

বাাংিাক্ষদক্ষশর জনগক্ষণর দুভ যাগ্য িাক্ষদর শভাক্ষটর অলধকার বার বার লিলনক্ষয় শনওয়া হক্ষয়ক্ষি। এমনটা শর্ন শকউ আর করক্ষি 

না  াক্ষর শসলদক্ষক আ নাক্ষদর সব যদা সজাগ দৃলি রাখক্ষি হক্ষব।  

            ৯/১১-এর  র লবক্ষশ্বর সকি শদক্ষশ অভযন্তরীণ লনরা ত্তা ব্যবিা নতুন মাত্রা শ ক্ষয়ক্ষি। লবরাজমান আঞ্চলিক ও ববলশ্বক 

শপ্রো ক্ষট শমৌিবাদী ও উগ্র জািীয়িাবাদী সন্ত্রাস এবাং িরম ন্থী কার্ যকিা  দমন এবাং জলঙ্গবাদ লনয়ন্ত্রণ অিযন্ত গুরুত্বপূণ য ইসুয হক্ষয় 

দাঁলড়ক্ষয়ক্ষি।  

শদশক্ষক অগ্রগলির  ক্ষথ লনক্ষয় শর্ক্ষি হক্ষি, লবশ্বসভায় মর্ যাদার আসক্ষন প্রলিলষ্ঠি করক্ষি হক্ষি, আমাক্ষদর অবশ্যই অভযন্তরীণ 

লনরা ত্তা ব্যবিা শজারদার করক্ষি হক্ষব। প্রযুলি লনভ যর অ রাধ লনয়ন্ত্রণ এবাং উদ াটক্ষন আ নাক্ষদর সেমিাক্ষক বাড়াক্ষি হক্ষব। 

জলঙ্গরা শর্ন আর বাাংিাক্ষদক্ষশ মাথািাড়া লদক্ষি না  াক্ষর শসলদক্ষক কড়া দৃলি রাখক্ষি হক্ষব। সবক্ষেক্ষত্র ইনক্ষটলিক্ষজন্স শনটওয়াকয 

শজারদার করক্ষি হক্ষব।  

 আইক্ষনর শাসন প্রলিষ্ঠা হক্ষচ্ছ উন্নয়ক্ষনর পূব যশিয। উন্নয়ক্ষনর জন্য িাই লবলনক্ষয়াগ। এজন্য শদশী-লবক্ষদশী লবলনক্ষয়াক্ষগ আকৃি 

করক্ষি হক্ষব। নতুন কম যসাংিান সৃলির জন্য লবলনক্ষয়াগ অিযন্ত জরুলর। এজন্য লবলনক্ষয়াগ লিলিশীি  লরক্ষবশ লনলিি করক্ষি পুলিশ 

িথা আইন-শঙ্খিা বালহনীক্ষক সক্ষিি হক্ষি হক্ষব।  

আইন-শঙ্খিা  লরলিলির উন্নয়ন ও িা ধক্ষর রাখার জন্য পুলিশক্ষক সদা িৎ র থাকক্ষি হক্ষব।  প্রদশ যন করক্ষি হক্ষব সক্ষব যাচ্চ 

শ শাদালরত্ব।  

মানবালধকারক্ষক সক্ষব যাচ্চ মর্ যাদা লদক্ষি হক্ষব। বধর্ য, লনষ্ঠা ও িযাক্ষগর আদক্ষশ য উজ্জীলবি হক্ষয় প্রলিটি পুলিশ সদস্যক্ষক দালয়ত্ব 

 ািন কক্ষর শর্ক্ষি হক্ষব। অনগ্রসর ও ঝুঁলকপূণ য জনক্ষগাষ্ঠী শর্মন নারী-লশশু ও বৃদ্ধক্ষদর প্রলি পুলিশক্ষক হক্ষি হক্ষব সহানুভূলিশীি।  

ইভটিলজাং নাক্ষম নারীক্ষদর উিযি করার এক নতুন প্রবণিা সৃলি হক্ষয়ক্ষি। এটা শর্ক্ষকান মূক্ষল্য বন্ধ করক্ষি হক্ষব।  

আইন প্রক্ষয়াগ করক্ষি শর্ক্ষয় আ নাক্ষদর নজর রাখক্ষি হক্ষব র্াক্ষি কারও মানবালধকার ক্ষুণ্ণ না হয়। একজন লনর রাধ 

ব্যলিও শর্ন হয়রালনর লশকার না হয়।  

লপ্রয় পুলিশ কম যকিযাবৃন্দ,  

মানুক্ষষর প্রলি ভািবাসা না থাকক্ষি, রাজননলিক অঙ্গীকার না থাকক্ষি শদক্ষশর উন্নয়ন করা র্ায় না। শজাট সরকাক্ষরর দুই 

বির, িত্ত্বাবধায়ক সরকাক্ষরর দুই বির এবাং আমাক্ষদর দুই বির তুিনা করক্ষি শদখক্ষি  াক্ষবন শদক্ষশর উন্নয়ক্ষনর জন্য কাক্ষদর লক 

অবদান। আমরা সরকার গেন করার  র লবশ্বমন্দা শুরু হয়। িা সক্ষত্ত্বও অক্ষনক উন্নি শদক্ষশর তুিনায় আমরা র্ক্ষথি সাফল্য অজযন 

কক্ষরলি। আমরা সমস্ত িাকুলরজীবীক্ষদর জন্য শবিন-ভািা বালড়ক্ষয়লি। লবদুযি সমস্যা সমাধাক্ষন ৩৩টি লবদুযৎ শকন্দ্র লনম যাক্ষণর কাজ 



িিক্ষি। জালির ল িার হিযাকারীক্ষদর ফাঁলসর রায় কার্ যকর করার মাধ্যক্ষম জালি আজ কিঙ্কমুি হক্ষয়ক্ষি। লবলিআর-এর মামিার 

আজ িাজযশীট গেন করা হক্ষয়ক্ষি। অন্যায় র্ারা করক্ষব িাক্ষদরক্ষক আমরা প্রেয় শদব না, এখাক্ষন দি-মি শনই।  

         জনগণ আমাক্ষদর শভাট লদক্ষয় সরকার  লরিািনার দালয়ত্ব লদক্ষয়ক্ষি। িাঁক্ষদর কল্যাণ লনলিি করাই আমাক্ষদর একমাত্র িেয। 

অিীক্ষির মি এবারও আমরা শিিা করলি আরও শবলশ কক্ষর জন-বান্ধব কাজ সম্পাদন করক্ষি।  

এজন্য আমরা আইন-শঙ্খিা রো, সুশাসন ও মানবালধকার প্রলিষ্ঠার লবষয়টিক্ষক রাষ্ট্র  লরিািনার সবক্ষিক্ষয় গুরুত্বপূণ য শেত্র 

লহক্ষসক্ষব লবক্ষবিনা কলর।  

আলম জালন, কি সীমাবদ্ধিার মাক্ষঝ, কি ঝুঁলক লনক্ষয় পুলিশ কাজ কক্ষর। ১৯৯৬ সাক্ষি আমরা পুলিক্ষশর বাক্ষজট ৬০০ 

শকাটি টাকা শথক্ষক বালড়ক্ষয় ৮০০ শকাটি টাকা কক্ষর লদক্ষয়লিিাম। পুলিক্ষশর ঝুঁলকভািা, কল্যাণ ফাে আমাক্ষদর সরকারই কক্ষর 

লদক্ষয়লিি।  

আমাক্ষদর লবগি সরকাক্ষরর সময় বাাংিাক্ষদশ পুলিক্ষশর জন্য থানাভবন লনম যাণ, কম যকিযা ও শফাক্ষস যর আবাসক্ষনর জন্য 

টাওয়ার ভবন ও ব্যারাক লনম যাণ, থানায় থানায় র্ানবাহন সরবরাহ সক্ষব যা লর পুলিশ বালহনীর কল্যাক্ষণ লবলভন্ন কম যসূিী গ্রহণ ও 

বাস্তবায়ন কক্ষরলি।  

বাাংিাক্ষদশ পুলিশ এর লবদ্যমান সমস্যা লনরসক্ষন আমাক্ষদর সরকার সম্ভাব্য সবলকছু করক্ষব। আ নাক্ষদর দালবকৃি 

ঝুঁলকভািাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান শর্ৌলিক সমক্ষয়র মক্ষধ্য বাস্তবায়ক্ষনর আশ্বাস লদলচ্ছ।  

আমাক্ষদর সরকার দালয়ত্ব গ্রহক্ষণর  র আমরা বহু লদক্ষনর অমীমাাংলসি কনক্ষেবিক্ষদর টাইম শেক্ষির জটিিিা লনরসন 

কক্ষরলি।  

পুলিক্ষশর জনবক্ষির  াটলি পূরক্ষণর িক্ষেয লবলভন্ন  দমর্ যাদার কযািার ও নন-কযািার  ক্ষদর ৩২ হাজার জনবি সৃজক্ষনর 

নীলিগি লসদ্ধান্ত লনক্ষয়লি। ইক্ষিামক্ষধ্য শজিা পুলিক্ষশ সাক্ষড় ১৩ হাজার এবাং ইোলিয়াি পুলিক্ষশ ১৫শ'র অলধক  দ বিলর করা 

হক্ষয়ক্ষি।  

অবলশি ২ হাজার ৫০০ কযািার ও ১৪ হাজার  নন-কযািার  দ বিলর করা হক্ষব।  

থানা পুলিক্ষশর উ র অলিলরি িা  কমাক্ষনার িক্ষেয আমরা পুলিক্ষশর লবলভন্ন লবক্ষশষালয়ি ইউলনট গেক্ষনর উক্ষদ্যাগ 

লনক্ষয়লি।  

ইক্ষিামক্ষধ্যই ইোলিয়াি পুলিশ কাজ শুরু কক্ষরক্ষি। একইভাক্ষব স্লরে পুলিশ, কযাম্পাস পুলিশ, শমলরন পুলিশ, ন্যাশনাি 

পুলিশ বুযক্ষরা অব কাউন্টার শটরলরজম, লসলকউলরটি ও প্রক্ষটকশান ব্যাটালিয়ন গেক্ষনর প্রলক্রয়া িিক্ষি।  

ইক্ষিামক্ষধ্য লবমানবন্দর সমূক্ষহর লনরা ত্তার জন্য আমরা আম যি পুলিশ ব্যাটালিয়ন শমািাক্ষয়ন কক্ষরলি। লসআইলি'র অধীক্ষন 

স্বিন্ত্র িদন্ত ইউলনট গেক্ষনরও প্রলক্রয়াধীন রক্ষয়ক্ষি।  

পুলিশ কযািাক্ষর একালধক শগ্রি-১ এর  দ সৃলির শর্ দাবী এখাক্ষন উত্থা ন করা হক্ষয়ক্ষি িা বাস্তবায়ক্ষনর ব্যবিা গ্রহণ করা 

হক্ষব। পুলিশ কযািাক্ষরর  শগ্রি-১  দ ১০টি করার লবষক্ষয় আলম শ াষণা লদলচ্ছ। লবলভন্ন আন্তজযালিক শফারাক্ষম বাাংিাক্ষদক্ষশর 

আইলজল 'র  র যাাংক-ব্যাজ অন্যান্য শদক্ষশর পুলিশ প্রধাক্ষনর সম দমর্ যাদার হওয়া প্রক্ষয়াজন বক্ষি আলম মক্ষন কলর। এজন্য ইক্ষিামক্ষধ্য 

আমরা আইলজল 'র র যাাংক-ব্যাজ উন্নীি করার লসদ্ধান্ত লনক্ষয়লি।  

পুলিক্ষশর সাব-ইন্সক্ষ ক্টর এবাং সাক্ষজযন্টক্ষদর ২য় শেণী এবাং ইন্সক্ষ ক্টরক্ষদর ১ম শেণীর মর্ যাদা শদওয়ার কথাও শ াষণা 

কক্ষরলি।  

পুলিশ কম যকিযাবৃন্দ,  

আমরা জনপ্রশাসক্ষন শাংঙ্খিা লফলরক্ষয় আনক্ষি প্রলিশ্রুলিবদ্ধ। দিীয় আনুগিয নয়- শমধা, দেিা এবাং শ শাগি মানই হক্ষব 

আমাক্ষদর লবিার্ য লবষয়।  

পুলিশ র্াক্ষি শ শাদালরত্ব বজায় শরক্ষখ লনলব যক্ষে কাজ করক্ষি  াক্ষর শস সুক্ষর্াগ আমরা কক্ষর লদক্ষি িাই। িক্ষব 

আ নাক্ষদরক্ষকও জনগক্ষণর শসবায় পুক্ষরাপুলর আত্মলনক্ষয়াগ করক্ষি হক্ষব।  

আ নারা জনগক্ষণর শসবক। এ কথাটা মক্ষন রাখক্ষি হক্ষব। এ শদক্ষশর সাধারণ মানুক্ষষর ট্যাক্ষের টাকায় আমার, আ নার 

শবিন-ভািা  লরক্ষশাধ হয়। কাক্ষজই িাক্ষদর শসবা করাই আমাক্ষদর প্রধান কাজ।  



শর্সব পুলিশ সদস্য শ শাদালরত্ব শথক্ষক লবচ্যযি হক্ষবন, শস্বচ্ছািার বা দুনীলির সক্ষঙ্গ জলড়ি হক্ষবন িাক্ষদর ব্যা াক্ষর কক্ষোর 

 দক্ষে  লনক্ষি আমরা ল ি া হব না।  

২০২১ সাক্ষির মক্ষধ্য আমরা এমন সুখী, সমৃদ্ধ বাাংিাক্ষদশ গড়ক্ষি িাই। শর্ বাাংিাক্ষদক্ষশ ক্ষুধা, দালরদ্র্য এবাং  লনরেরিার 

অলভশা  থাকক্ষব না। আমরা শদখক্ষি িাই, আইন-শঙ্খিা রোকারী বালহনীসহ সকক্ষির সলম্মলিি প্রক্ষিিায় মানবিার জয়গাক্ষন 

মুখলরি এক বাাংিাক্ষদশ।  

আলম বাাংিাক্ষদশ পুলিক্ষশর উত্তক্ষরাত্তর সাফল্য এবাং আ নাক্ষদর সবার মঙ্গি কামনা করলি। সবাইক্ষক আবারও আমার 

আন্তলরক ধন্যবাদ।  

শখাদা হাক্ষফজ।  

জয় বাাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংিাক্ষদশ লিরজীবী শহাক।  

বাাংিাক্ষদশ পুলিশ সফি শহাক।  

.....  


