
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররদর্ শন 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 শর্খ হারিনা 

বৃহস্পরিবার, ০৭ শম ২০১৫, বাাংলাদদর্ িরিবালয়, ঢাকা। 

রবিরমল্লারহর রাহমারনর রারহম 

স্বরাষ্ট্র প্ররিমন্ত্রী,  

স্বরাষ্ট্র িরিব,  

মন্ত্রণালদয়র আওিাধীন রবরভন্ন িাংস্থার প্রধানগণ,  

উর্ধ্শিন কম শকিশাবৃন্দ, 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররদর্ শন অনুষ্ঠাদন উপরস্থি িকলদক আরম শুদভচ্ছা জানারচ্ছ। বিশমান িরকার দারয়ত্ব শনওয়ার পর 

গি বছদরর ১৩ মাি শ আপনাদদর িাদে প্রেমবার মিরবরনমদয়র সুদ াগ হদয়রছল। আজ রিিীয়বাদরর মি এ মন্ত্রণালয় পররদর্ শন 

কররছ। আরম আর্া করর, এ মিরবরনময় মন্ত্রণালদয়র কাজদক আরও গরির্ীল করদব। 

লাদখা র্হীদদর আত্মিযাদগর রবরনমদয় আমরা শ  স্বাধীনিা অজশন কদররছ িার মূল লক্ষ্য ববষম্যহীন িমাজ প্ররিষ্ঠা, 

নাগররকদদর রনরাপদ ও উন্নি জীবন রনরিি করা। 

এ লক্ষ্য বাস্তবায়দন আমরা রনরলিভাদব কাজ কদর  ারচ্ছ। আর এজন্য আমরা আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নদক িব শারধক 

গুরুত্ব রদদয়রছ।  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় িরকাদরর গুরুত্বপূণ শ মন্ত্রণালয়গুদলার মদে অন্যিম। শদদর্র িারব শক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষ্া, অভযন্তরীণ 

রনরাপত্তা রনরিি করা, িীমান্তরক্ষ্ািহ জনগদণর জান-মাদলর রনরাপত্তারবধান এ মন্ত্রণালদয়র প্রধান দারয়ত্ব। 

িহকমীবৃন্দ, 

রবগি প্রায় িাদে ছয় বছদর শদদর্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষ্া, জঙ্গীবাদ ও িরমপন্থীদদর দমন, িন্ত্রাি ও িাঁদাবারজ 

প্ররিদরাধ, যুদ্ধাপরাধী ও মানবিারবদরাধী অপরাদধর রবিার, ২১ আগস্ট শেদনড হামলার রবিার এবাং িট্টোদমর ১০-ট্রাক অস্ত্র 

শিারািালান মামলািহ রবরভন্ন িাঞ্চল্যকর মামলার রবিার রনরিি করার শক্ষ্দে আমরা কা শকর পদদক্ষ্প েহণ কদররছ। 

শমাবাইল শকার্ শ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হদয়দছ। ইভটিরজাং শরাদধ ভ্রাম্যমান আদালদির মােদম িাৎক্ষ্রণকভাদব 

রবিাদরর জন্য শমাবাইল শকার্ শ আইদন দন্ডরবরধ ৫০৯ ধারা িাংদ ারজি হদয়দছ। জািীয় শিারািালান প্ররিদরাধ করমটি গঠন করা 

হদয়দছ। 

১০ম জািীয় িাংিদ রনব শািন বজশন এবাং শদদর্র িাাংরবধারনক ধারাবারহকিা ক্ষুণ্ণ করদি রবএনরপ-জামাি শজার্ 

শদর্ব্যাপী বনরাজয সৃরি কদররছল। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষ্াকারী বারহনীর কা শকর ভূরমকার কারদণ আমরা শি বনরাজযকর 

পরররস্থরি শমাকাদবলা করদি শপদররছ। শদদর্ িাাংরবধারনক ও গণিারন্ত্রক ধারাবারহকিা ররক্ষ্ি হদয়দছ।  

 শদর্দক অরস্থরির্ীল করদি রবএনরপ-জামাি আবার গি ৫ জানুয়ারর শেদক র্ানা ৯২ রদন হরিাল-অবদরাদধর নাদম 

ব্যাপক নার্কিা ও র্ধ্াংিাত্মক কম শকাদন্ড রলপ্ত হয়। এ পরররস্থরি শমাকারবলায় পুরলর্, র যাব, রবরজরব, আনিারিহ রবরভন্ন আইন 

প্রদয়াগকারী ও িহদ াগী িাংস্থার িদস্যগণ িদব শাচ্চ আন্তররকিা ও রনষ্ঠার িাদে দারয়ত্ব পালন কদর।  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র আওিাধীন িাংস্থািমূদহর অক্লান্ত পররশ্রম ও আন্তররক প্রদিিার ফদলই রবএনরপ-জামাি শজাদর্র 

লাগািার িরহাংিিা ও র্ধ্াংিাত্মক কম শকাদন্ডর মদেও আমরা শদদর্র অে শতনরিক কম শকাদন্ডর গরি িিল শরদখরছ। িেক ও শরল 

শ াগাদ াগ অব্যাহি শরদখরছ। িফলভাদব এিএিরি ও এইিএিরিিহ িকল পাবরলক পরীক্ষ্া অনুরষ্ঠি হদয়দছ। র্ারন্তপূণ শভাদব 

রবশ্ব ইজদিমা অনুরষ্ঠি হদয়দছ। রবরভন্ন জািীয় ও আন্তজশারিক অনুষ্ঠান আমরা িফলভাদব আদয়াজন করদি শপদররছ।   
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শদদর্ আইদনর র্ািন প্ররিষ্ঠা ও জনগদণর জান-মাল ও নাগররক অরধকার রক্ষ্ার পরবে দারয়ত্ব পালদন িফলিার 

জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র আওিাধীন প্ররিটি প্ররিষ্ঠান এবাং শদদর্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষ্াকারী বারহনীর িকল িদস্যদক আরম 

আন্তররকভাদব ধন্যবাদ জানারচ্ছ।  

িহকমীগণ, 

 আমাদদর িরকার গি িাদে ছয় বছদর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র আওিাধীন প্ররিটি প্ররিষ্ঠাদনর উন্নয়দন ব্যাপক কম শসূরি 

বাস্তবায়ন কদরদছ। 

আমরা পুরলদর্র জনবল বহুগুদণ বৃরদ্ধ কদররছ। এ বারহনীর অবকাঠাদমাগি উন্নয়দন ব্যাপক কা শক্রম বাস্তবায়ন করা 

হদয়দছ। পুরলর্ ব্যযদরা অব ইনদভর্টিদগর্ন (রপরবআই) শক পুরলদর্র িাাংগঠরনক কাঠাদমাদি অন্তর্ভ শক্ত করা হদয়দছ। আমরা 

ইন্ডারিয়াল পুরলর্ গঠন কদররছ। ট্যযররস্ট  পুরলর্, শনৌ পুরলর্ এবাং ২টি রিরকউররটি এন্ড প্রদর্কর্ন ব্যার্ারলয়ন গঠন করা 

হদয়দছ  ার সুফল জনগণ শপদি শুরু কদরদছ। ইন্সদপক্টর পদদক ২য় শশ্ররণ শেদক ১ম শশ্ররণদি উরন্নি করা হদয়দছ। পুরলদর্র 

আবারিক িমস্যা রনরিদন ২৪টি ব্যারাদকর রনম শাণ কাজ হাদি শনওয়া হদয়দছ। এছাো ২৬টি পুরলর্ সুপার কা শালদয়র ঊর্ধ্শমুখী 

িম্প্রিারণ কাজ শুরু হদয়দছ। ১১টির কা শাদদর্ র্ীঘ্রহ শদওয়া হদব। ৮টির দরপে আহ্বান করা হদয়দছ। 

আমরা পুরলদর্র আবািন,  ানবাহন ও রিরকৎিা সুরবধা বৃরদ্ধর লক্ষ্য প্রদয়াজনীয় িকল ব্যবস্থা েহণ কদররছ। 

রপলখানার নারকীয় হিযা দের পর বড শার গাড শ বাাংলাদদর্দক একটি আধুরনক ও সুশৃঙ্খল বারহনী রহদিদব পুনগ শঠদনর 

কাজ শর্ষ প শাদয় রদয়দছ। আমরা বড শার গাড শ আইন-২০১১ প্রণয়ন কদররছ। ইদিামদে ২টি নতুন ব্যার্ারলয়ন গঠন করা হদয়দছ 

এবাং ২৮টি রবওরপ রনম শাণ কাজ িম্পন্ন হদয়দছ।  

বাাংলাদদর্ শকাস্ট গাদড শর িামর্থ্শ বৃরদ্ধর জন্য নানামুখী পদদক্ষ্প শনওয়া হদয়দছ। এ বারহনীর জন্য আমরা 

পট্যয়াখালীদি একটি আধুরনক প্ররর্ক্ষ্ণ ঘাঁটি রনম শাণ কদররছ। কক্সবাজার ও পট্যয়াখালী শজলায় এ বারহনীর জন্য আরও দু’টি 

ঘাঁটি রনম শাদণর উদযাগ শনওয়া হদয়দছ।   

আমরা আনিার ও োম প্ররিরক্ষ্া বারহনীর সুদ াগ সুরবধা বহুগুদণ বৃরদ্ধ কদররছ। এ বারহনীর রনয়রমি িদস্যদদর 

মারিক ভািা এবাং অঙ্গীভূি আনিারদদর বদরনক ভািা বৃরদ্ধ করা হদয়দছ।  

শদদর্র অভযন্তদর ৭টি রবভাগীয় ও ৬৪টি আঞ্চরলক পািদপার্ শ অরফি হদি শমরর্ন ররদডবল পািদপার্ শ (এমআররপ) ইসুয 

করা হদচ্ছ। এ প শন্ত শমার্ ১ শকাটি ৪ লক্ষ্ ২৫ হাজার এমআররপ ইসুয করা হদয়দছ।  এছাো ৫৭টি ববদদরর্ক রমর্দন এমআররপ 

ও এমআররভ িালু করা হদয়দছ। প্রবািী বাাংলাদদর্ীদদর শমরর্ন ররদডবল পািদপার্ শ প্রদাদন এ িাফল্য অিযন্ত প্রর্াংিনীয়। 

মাদকদ্রব্য রনয়ন্ত্রণ অরধদপ্তদরর িাাংগঠরনক কাঠাদমাদি ৮৯৭টি নতুন পদ সৃজন করা হদয়দছ। মাদদকর ভয়াল শছাবল 

শেদক িরুণ িমাজদক রক্ষ্ার জন্য মাদকদ্রব্য রনয়ন্ত্রণ অরধদপ্তদরর িক্ষ্মিা বৃরদ্ধর প্রদিিা অব্যাহি আদছ।  

ফায়ার িারভ শদির আধুরনকীকরণ এবাং দক্ষ্িা বৃরদ্ধর উপর আমরা রবদর্ষ গুরুত্ব রদদয়রছ। রবদর্ষ কদর ভূরমকম্প ও 

ভবন র্ধ্ি পরবিী উদ্ধার কা শক্রম পররিালনায় ফায়ার িারভ শদির িামর্থ্শ বৃরদ্ধদি রবরভন্ন কা শক্রম িলমান রদয়দছ। িীন শেদক 

৫০টি অযামু্বদলন্স, ১৫০টি মর্র িাইদকল, ১০০টি ফায়ার ফাইটিাং শভরহকযাল, ২টি এদেদবর্ার িাংেহ করা হদয়দছ। শদদর্র 

প্ররিটি উপদজলা এবাং বে র্হদর একটি কদর ফায়ার শস্টর্ন স্থাপদনর প্রকল্প েহণ করা হদয়দছ। 

শদদর্র কারাগারগুদলার িাংোর কা শক্রম িলমান রদয়দছ। ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগাদরর একটি বৃহৎ অাংর্ ইদিামদে 

গাজীপুদরর কারর্মপুদর স্থানান্তর করা হদয়দছ। বারক অাংর্ র্ীঘ্রই শকরাণীগদে স্থানান্তর করা হদব। ঢাকা শকন্দ্রীয় কারাগার 

িম্পূণ শভাদব স্থানান্তদরর পর ঐ স্থাদনর ১৭ একর জরম প্রর্ািরনক ও কল্যাণমূলক কাদজ ব্যাবহাদরর জন্য কম শপররকল্পনা েহণ 

করা হদয়দছ।  

িহকমীবৃন্দ, 

জরঙ্গ ও িন্ত্রািবাদ কদঠার হাদি দমদনর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর শনতৃদত্ব একটি উচ্চ প শাদয়র করমটি গঠন করা হদয়দছ। 

করমটির সুপাররদর্র রভরত্তদি শজএমরব ও হুরজিহ ৫টি জরঙ্গ িাংগঠনদক ইদিামদে আমরা রনরষদ্ধ শঘাষণা কদররছ। আমরা 

িন্ত্রাি রবদরাধী আইন ২০০৯ প্রণয়ন কদররছ  া িন্ত্রািী কম শকান্ড শরাদধ কা শকর ভূরমকা রাখদছ। 

যুদ্ধাপরাধীদদর রবিার ও এদদর কদয়কজদনর দন্ড কা শকর করার মােদম জারিদক আমরা অদনকাাংদর্ কলঙ্কমুক্ত 

করদি িক্ষ্ম হদয়রছ। যুদ্ধাপরাধীদদর রবিাদরর এ ধারা অব্যাহি োকদব। বাাংলাদদদর্র মাটিদি এ রবিার কাজ আমরা শর্ষ 

করব ইনর্াআল্লাহ্।  
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বঙ্গবন্ধু হিযা মামলা রাদয় ১২জন আিামীর মৃতুযদদন্ডর আদদর্ হয়। এর মদে পাঁিজদনর মৃতুযদন্ড কা শকর করা হয়। 

অবরর্ি িািজন ফাঁরির দন্ডাদদর্ প্রাপ্ত আিামী রবরভন্ন শদদর্ পলািক  রদয়দছ। মৃতুযদন্ডাদদর্ প্রাপ্ত খুনীদদর শদদর্ রফররদয় এদন 

দন্ড কা শকর করার ব্যপাদর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়দক আরও শজারাদলা ভূরমকা রাখার আহ্বান জানাই।  

এছাো ২১ আগস্ট শেদনড হামলার ঘর্নায় দাদয়রকৃি মামলাটি বিশমাদন দ্রুি রবিার আদালদি রবিারাধীন রদয়দছ। 

মামলার িাক্ষ্ীদদর দ্রুি আদালদি হারজর করার মােদম িাক্ষ্য েহণ িমাপ্ত করদি িাংরিিদদর আরও  ত্নবান হদি হদব। এ 

ধরদণর ভয়াবহ ঘর্নার রবিার দ্রুি রনষ্পরত্ত হদল ন্যায় রবিার প্রারপ্তর শক্ষ্দে জনপ্রিযার্ার প্ররিফলন ঘর্দব।   

বিশমাদন শদদর্ জরঙ্গ িৎপরিা রনয়ন্ত্রদণ োকদলও এদি বর্রেল্য প্রদর্ শদনর শকান সুদ াগ শনই। জরঙ্গদদর 

অপিৎপরিার রবরুদদ্ধ আইন-শৃঙ্খলা বারহনীদক িব শদা িজাগ োকদি হদব।   

গিবছর ১৩ মাি শ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররদর্ শনকাদল আরম শ িব রনদদ শর্না রদদয়রছলাম িার শবর্রকবা বাস্তবারয়ি 

হওয়ায় িাংরিিদদর আরম ধন্যবাদ জানারচ্ছ। বাকী রনদদ শর্নাগুদলা দ্রুিিম িমদয়র মদে বাস্তবায়ন করার জন্য আরম রনদদ শর্ 

রদরচ্ছ।   

রপ্রয় কম শকিশাগণ, 

আমরা ২০২১ িাদলর মদে বাাংলাদদর্দক ক্ষুধা, দাররদ্রয ও রনরক্ষ্রিামুক্ত একটি মেম আদয়র শদর্ এবাং ২০৪১ 

িাদলর মদে উন্নি শদদর্ পররণি করদি িাই।   

িম্পদদর িীমাবদ্ধিা িদত্বও আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র আওিাধীন প্ররিষ্ঠানিমূহ এবাং আইন-শৃঙ্খলা বারহনীর িকল 

িারহদা পূরণ কররছ। আপনাদদর মদন রাখদি হদব, জনগদণর ট্যাদক্সর পয়িায় এিব রমর্াদনা হদচ্ছ।  

িাই আইন-শৃঙ্খলা পরররস্থরি স্বাভারবক ও িমুন্নি রাখার মােদম শদদর্র িকল নাগররদকর জন্য একটি রনরাপদ, 

রনরিি ও উন্নি বাাংলাদদর্ গদে শিালা আপনাদদর পরবে দারয়ত্ব। এ দারয়ত্ব পালদন শকান ধরদণর গাফলরি আমরা িহয করব 

না। 

আসুন, আমরা িকদল রমদল বাাংলাদদর্দক রবদশ্বর মানরিদে একটি ম শাদার্ীল র্ারন্তপূণ শ শদর্ রহদিদব প্ররিরষ্ঠি করর। 

মহান আল্লাহ আমাদদর িহায় শহাক।  

িবাইদক ধন্যবাদ।  

শখাদা হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদদর্ রিরজীবী শহাক। 

--- 


