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pধানমntী  েশখ  হািসনা  কিমuিনিট  পুিলিশংেয়র  oপর  t  িদেত  পুিলেশর  ঊ র্তন  কতৃর্ পেkর  pিত
িনেদর্শ িদেয়েছন। িতিন বেলেছন, ‘e িবষয়টার oপর আমরা েজার েদব যােত কের ভিবষয্েত মানেুষর
েসবা  eবং  আsা  o  িব াস  aজর্ ন  করা  যায়।’  pধানমntী  বেলন-  আিম  বলব,  সব  েkেti  কিমuিনিট
পুিলিশংেয় আরo েজার েদয়া uিচত।’
েশখ  হািসনা  বধুবার  সকােল  পুিলেশর  দীঘর্িদেনর  দািব  ‘কিমuিনিট  বয্াংক  বাংলােদশ  িলিমেটড’র
বািণিজয্ক কাযর্kম uেdাধনকােল eকথা বেলন। গণভবন েথেক িভিডo কনফােরেnর মাধয্েম pধানমntী
বয্াংকিট uেdাধন কেরন। বাংলােদশ পুিলশ oেয়লেফয়ার ােsর মািলকানাধীন e বয্াংেকর লkয্ িবিভn
কিমuিনিটর সদসয্েদর কােছ েপৗঁছােনা eবং udাবনী বয্াংিকং েসবা pদান করা।
পুিলেশর  জনয্  িবেশষািয়ত  নতুন  e  বয্াংক  িনেয়  েদেশ  বািণিজয্ক  বয্াংেকর  সংখয্া  দাঁড়াল  59িটেত।
পদািধকার বেল e বয্াংেকর pথম েচয়ারময্ােনর দািয়t পালন করেবন পুিলেশর মহাপিরদশর্ক েমাহাmদ
জােবদ  পােটায়ারী।  eর  আেগ  সশst  বািহনী,  িবিজিব  o  আনসার-িভিডিপেক  বয্াংক  েদয়ার  কথা  মেন

  বাসস
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কিরেয় িদেয় pধানমntী বেলন, পুিলশ বািহনীর জনয্ বািক িছল, েসটাo কের িদলাম।
pধানমntী বেলন, ‘কিমuিনিটর েলাকজন যিদ eর সে  সmৃk থােক তাহেল oi a েল aপরােধর হার
eমিন কেম যােব।’
িতিন e সময় েদেশ চলমান মাদেকর িব েd aিভযান aবয্াহত রাখার পাশাপািশ পুিলশ o থানা েলার
oপর মানেুষর আsা eবং িব াস aজর্ েন আnিরকতা o িন ার সে  দািয়t পালেনর আhান জানান।
pধানমntী তার ভাষেণ পুিলেশ জনবল িনেয়ােগর েkেt aতীেতর মেতা ঘুষ-দনুর্ীিত eবার না হoয়ায় পুিলশ
কমর্কতর্ ােদর pশংসা কের e দৃ াn aনয্েদরo aনসুরেণর আhান জানান।
িতিন বেলন, সাধারণত পুিলেশ েলাক িনেয়ােগর েkেt িচরিদনi, ধু পুিলশ েকন সবর্েkেti  িনেয়ােগর
েkেt ঘুষ-দরু্নর্ীিতর বদনাম রেয়েছ। েসখােন eবার পুিলশ eকটা দৃ াn sাপন কেরেছ। ঘুষ-দনুর্ীিতমুkভােব
eবার েযভােব পুিলেশ িনেয়াগ হেয়েছ তােত aিত সাধারণ ঘেরর েছেলেমেয়রাo চাকির েপেয়েছ। েসজনয্
িতিন িবেশষভােব পুিলশ বািহনীেক ধনয্বাদ জানান।
pধানমntী  বেলন,  pিতিট  েজলা  eবং  uপেজলা  পযর্ােয়  যারা  eজনয্  দািয়tpাp  িছেলন  তারা  pেতয্েকi
aতয্n সততার সে , দkতার সে  দািয়t পালন কের eকটা িবেশষ দৃ াn sাপন কেরেছন। আমার মেন
হয়, eটা সবাiেক aনসুরণ করেত হেব।
সরকার  pধান  বেলন,  aতয্n  ঘনবসিতপূণর্  েদশ  হoয়ায়  জন  পুিলেশর  aনপুাত  বাড়ােত  কিমuিনিট
পুিলিশং যিদ েজারদার করেত পাির তাহেল আরo েবিশ মানেুষর শািn o িনরাপtা আমরা িনি ত করেত
সkম হব। িতিন বেলন, রা  পিরচালনার েkেt িকছু বাধা আেস। েসেkেt pাকৃিতক দেুযর্াগ েযমন আেস
মনষুয্  সৃ  দেুযর্াগo  আেস।  আর  eসব  দেুযর্াগ  আমরা  েমাকােবলা  কির,  েযখােন  পুিলশ  বািহনী  িবেশষ
ভূিমকা পালন কের।
িতিন e সময় আেnালেনর নােম 2013-14 eবং 15 সােল িবeনিপ-জামায়ােতর সntাস eবং লশােনর
হিল আিটর্ জান েবকািরসহ িবিভn sােন সntাস o জি  দমেন পুিলশ eবং েগােয়nা সংsা েলার ভূিমকার
pশংসা কেরন। েশখ হািসনা বেলন, সntাস eবং জি বাদ দমেন পুিলশেক আরo দkভােব গেড় েতালার
জনয্ তার সরকার aয্ািn েটেরািরজম iuিনট eবং সাiবার kাiম দমেন সাiবার পুিলশ েসnার গঠন
কেরেছ  eবং  েয েলা  aতয্n  দkতার  পিরচয়  িদেc।  েগােয়nা  সংsা েলার  unয়নসহ  িশl  পুিলশ,
িপিবআi, টুিরs পুিলশ, েনৗ পুিলশ eবং িবিভn েsশাল পুিলশ বয্াটািলয়ন গঠন কেরেছ।
মাদেকর িব েd aিভযান চলেছ eবং চলেব uেlখ কের pধানমntী বেলন, eিট আরo বাড়ােত হেব কারণ
মাদক পিরবার o সমাজেক ংস কের েদয়। eমনিক মাদেকর জনয্ েছেল মােক, ভাi ভাiেক, েছেল তার
বাবােক  েমের  েফলেছ।  কােজi  e  ধরেনর  ঘটনা েযন  না  ঘেট  েসজনয্ আরo েবিশ  কের  মাদকিবেরাধী
aিভযান চালােত হেব।
পুিলেশর তাৎkিণক েসবা pািpর জনয্ েটাল ি  ‘999’ কল সািভর্ স pসে  pধানমntী বেলন, eেkেt পুিলশ
খুব দkতার সে  কাজ করেছ। িতিন বেলন, ‘eজনয্ মানুেষর মােঝ আtিব াস সৃি  হেয়েছ।’
sরা মntী আসাদjুামান খান, aথর্মntী আ হ ম মsুফা কামাল, sরা  মntণালেয়র জনিনরাপtা িবভােগর
সিচব ড. মsুফা কামাল aনু ােন বkবয্ রােখন।
pধানমntীর মুখয্ সিচব েমা. নিজবরু রহমান aনু ান পিরচালনা কেরন eবং পুিলেশর মহাপিরদশর্ক ড.
েমাহাmদ জােবদ পােটায়াির বাংলােদশ কিমuিনিট বয্াংেকর িবষেয় িভিডo েpেজেnশন uপsাপনা কেরন।
pধানমntীর  রাজৈনিতক  uপেদ া  eiচিট  iমাম,  pধানমntীর  কাযর্ালেয়র  eসিডিজ  িবষয়ক  মুখয্
সমnয়কারী েমা. আবলু কালাম আজাদ, pধানমntীর কাযর্ালেয়র সিচব সাjাদলু হাসান, pধানমntীর েpস
সিচব  iহসানলু কিরম, eনিবআর েচয়ারময্ান েমা. েমাশাররফ েহােসন ভঁূiয়া, ঢাকা  মহানগর পুিলেশর
(িডeমিপ)  িবদায়ী  কিমশনার  েমা.  আছাদjুামান  িময়া,  রয্াব  মহাপিরচালক  েবনজীর  আহেমদ  eবং
পুিলেশর ঊ র্তন কমর্কতর্ ারা aনু ােন uপিsত িছেলন।
pধানমntী পের িভিডo কনফােরেnর মাধয্েম রাজারবাগ পুিলশ aিডেটািরয়ােম uপিsত পুিলশ সদসয্েদর
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সে  eবং কিমuিনিট বয্াংেকর লশান শাখার সে  মতিবিনময় কেরন। pধানমntী বেলন, থানা েলার
aবsা eমন হoয়া uিচত, যার মাধয্েম মানুেষর আsা o িব াস েযন aজর্ ন করেত পাের। মানেুষর েসবা
িনি ত করার সে  সে  থানা েলােক দশর্নীয় o সুnর করেত হেব।
4িট িবদযু্ৎ েকnd uেdাধন করেলন pধানমntী : pধানমntী েশখ হািসনা বধুবার চারিট িবদযু্ৎ েকnd
uেdাধন কেরেছন। e েকnd েলার মাধয্েম েদেশর জাতীয় িgেড 435 দশিমক 4 েমগাoয়াট িবদযু্ৎ সংযুk
হেব। গণভবন েথেক িভিডo কনফােরেnর মাধয্েম েকnd েলার uেdাধন কেরন।
েসi সে  আটিট 33/11 েকিভ িজআieস uপেকnd চালু কেরন। e িভিডo কনফােরেnর মাধয্েম িবদযু্ৎ,
jালািন o খিনজ সmদ মntণালেয়র মntী েশখ হািসনা েদেশর দশ uপেজলায় শতভাগ িবদযু্তায়ন চালু
কেরন।
চার িবদযু্ৎ েকnd হল- বাঘাবািড়, িসরাজগ  200 েমগাoয়াট িবদযু্ৎ েকnd, জামালপুর 115 েমগাoয়াট
িবদযু্ৎ  েকnd,  ব ড়া  113  েমগাoয়াট  িবদযু্ৎ  েকnd  eবং  কাpাi,  রা ামািট  7.4  eমডিbuিপ  েসালার
ফেটােভাlাiক।
uপেকnd  আটিট  হল-  নারায়ণগে র  ফতুlার  েগাদানাiল,  মা ালপাড়া,  দাপা  eবং  নnলালপুর  o
শাহজাহানপুর, মগুদাপাড়া, রামপুরার বন  o ঢাকা শাহবােগর জিহর রায়হান েরাড।
শতভাগ িবদযু্তায়েনর আoতায় আনা হেc েয দশিট uপেজলা- িদনাজপুেরর েঘাড়াঘাট, চাঁদপুেরর মতলব
দিkণ o  জয়পুরহােটর  সদর, পাঁচিবিব  o  আেkলপুর, রাজশাহীর  পবা,  নারায়ণগে র  সদর  o পগ ,
ঠাkরগাঁেয়র  হিরপুর  o  েনায়াখালীর  েকাmািনগ ।  340িট  uপেজলা  শতভাগ  িবদযু্তায়েনর  আoতায়
আনা হেয়েছ।
e সময় uপিsত িছেলন- pধানমntীর jালািন uপেদ া ড. েতৗিফক-i-iলািহ, িবদযু্ৎ, jালািন o খিনজ
সmদ pিতমntী নস ল হািমদ, িমজর্ া আজম eমিপ, আবু সাiদ আল মাহমদু sপন o হািবেব িমlাত eবং
eিশয়ান েডেভলপেমn বয্াংক, বাংলােদেশর কািn িডেরkর মনেমাহন pকাশ pমখু।
পাবর্তয্ a েল ঘের ঘের িবদযু্ৎ েদয়ার িনেদর্ শ pধানমntীর : রা ামািট pিতিনিধ জানান, পাবর্তয্
চ gাম a েল ঘের ঘের িবদযু্ৎ েপৗঁছােনার জনয্ িনেদর্শ িদেলন pধানমntী েশখ হািসনা।
বধুবার িভিডo কনফােরেnর মাধয্েম রা ামািটর কাpাiেয় 7 দশিমক 4 েমগাoয়াট েসৗর িবদযু্ৎ েকnd
uেdাধেনর সময় pধানমntী eকথা বেলন। রা ামািট েজলা pশাসক কাযর্ালেয়র সেmলন কেk aনু ােন
uপিsত  িছেলন  রা ামািট  পাবর্তয্  েজলা  পিরষদ  েচয়ারময্ান  বৃষ  েকতু  চাকমা,  রা ামািট  িরিজয়ন
কমাnার  িbেগিডয়ার  েজনােরল  মাiনরু  রহমান,  েজান  কমাnার  েলফেটনয্াn  কেনর্ল  রিফkল  iসলাম,
িবদযু্ৎ মntণালেয়র যুg সিচব বােয়দ িমঞা, চাকমা সােকর্ ল িচফ বয্ািরsার েদবাশীষ রায়, পুিলশ সুপার
আলমগীর কিবরসহ সরকাির-েবসরকাির কমর্কতর্ ারা uপিsত িছেলন।
pধানমntীর  সে  মতিবিনময়  কেরন,  রা ামািট  িবjান  o  pযুিk  িব িবদয্ালেয়র  িভিস  ড.  pদােনnু
িবকাশ চাকমা, মুরিগ খামাির আkার েহােসন o রানী দয়াময়ী uc িবদয্ালেয়র eক ছাtী।
শাহজাদপুর  (িসরাজগ )  pিতিনিধ  জানান,  শাহজাদপুর  uপেজলার  বাঘাবািড়  200  েমগাoয়াট  িডেজল
িভিtক পাoয়ার pয্ােnর uেdাধনী aনু ান হয় িসরাজগ  েজলা pশাসক কাযর্ালেয়।
েজলা pশাসক ড. ফা ক আহাmদ ছাড়াo uপিsত িছেলন- িসরাজগ -6 (শাহাজাদপুর) আসেনর eমিপ
হািসবরু রহমান sপন, েজলা পিরষেদর pধান িনবর্াহী কমর্কতর্ া iখেতখার uিdন শািমম, aিতিরk েজলা
pশাসক (সািবর্ক) িফেরাজ মাহমদুসহ aনয্রা uপিsত িছেলন।
ব ড়া বুয্েরা জানায়, িভিডo কনফােরেn pধানমntীর ব ড়ায় 113 েমগাoয়াট িবদযু্ৎ েকnd uেdাধন
েঘাষণার পর েজলা pশাসেকর সেmলন কেk ফলক uেnাচন করা হয়।
aনয্েদর মেধয্ িবদযু্ৎ মntণালেয়র যুg সিচব েরজoয়ানুর রহমান, ব ড়া েজলা pশাসক ফেয়জ আহাmদ,
েজলা আoয়ামী লীেগর ভারpাp সভাপিত ডা. মকবলু েহােসন, সাধারণ সmাদক মিজবর রহমান মজন,ু
পুিলশ সুপার আলী আশরাফ ভূঞা, কনিফেডn পাoয়ার িলিমেটেডর বয্বsাপনা পিরচালক খািলদ iসলাম,
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

িপিডিবর pিতিনিধ সাiদ আহেmদ pমখু uপিsত িছেলন।
না’গে  েবসরকাির িব িবদয্ালেয়র aনুমিত েদয়ার আ াস pধানমntীর : নারায়ণগ  pিতিনিধ
জানান, নারায়ণগে  েবসরকাির িব িবদয্ালেয়র aনমুিত চাiেল তা েদয়ার আ াস িদেয়েছন pধানমntী
েশখ হািসনা। uেদয্াkা eেল আমরা িদেয় েদব। নারায়ণগে  aেনক aথর্ o সmদশালী েলাক আেছন।
বধুবার  দপুুের  িভিডo  কনফােরিnংেয়র  মাধয্েম  নারায়ণগ  েজলা  pশাসেকর  কাযর্ালেয়  পগ  o
নারায়ণগ  সদর eলাকায় শতভাগ িবদযু্তায়েনর uেdাধন েঘাষণা aনু ােন pধানমntী eসব কথা বেলন।
pধানমntীর সে  e সময় কথা বেলন নারায়ণগ  সরকাির মিহলা কেলেজর সমাজকমর্ িবভােগর 3য় বেষর্র
িশkাথর্ী আফেরাজা আkার।
নারায়ণগ -4  আসেনর  eমিপ  শামীম  oসমান  িব িবদয্ালেয়র  কথা  বলার  জনয্  sরণ  কিরেয়  িদেল
আফেরাজা আkার বেলন, pধানমntী আমােদর নারায়ণগে  eকিট িব িবদয্ালয় হেতা তাহেল আমােদর
aেনক েবিশ uপকার হেতা eবং ভােলা হেতা।
জবােব pধানমntী েশখ হািসনা বেলন, িঠক আেছ, িব িবদয্ালেয়র বয্বsা আমরা করব। eর আেগ েজলা
pশাসক  েমা.  জিসম  uিdন  বkবয্  রাখেত  িগেয়  বেলন,  pধানমntী  আপিন  নারায়ণগে  aেনক  িকছু
িদেয়েছন, iেকানিমক েজান িদেয়েছন, আপনার কােছ কৃতjতার েশষ েনi, তারপেরo নারায়ণগ বাসীর
aেনক চাoয়া।
আগাম জলবায়ু aিভেযাজন সমাধােনর uপায় udাবন জ ির -pধানমntী: eিদেক pধানমntী
ম লবার ঢাকা েথেক eক িভিডo কনফােরেnর মাধয্েম ‘েgাবাল কিমশন aন aয্াডাপেটশন’র েনতােদর
সে  েযাগ িদেয় eকথা বেলন।
e  সময়  িতিন  িব  েনতা,  সরকার  o  বয্বসায়ীেদর  আগাম  জলবায়ু  aিভেযাজন  সমাধােনর  uপায়
udাবেনর জনয্ জ ির পদেkপ gহেণর আhান জানান। বেলন, েকােনা জািতর eকার পেk eিট করা সmব
নয়।
pধানমntী বেলন, ‘বাংলােদশ িব বয্াপী গৃহীত েবশ িকছু uেদয্ােগর আবাসsল, যা জলবায়ু পিরবতর্ েনর
সে  খাপ খাiেয় েনয়ার লড়াiেয় সিmিলতভােব আমােদর িটেক থাকার জনয্ eকিট িদকিনেদর্শনা িদেয়েছ।’
েশখ হািসনা বেলন, ‘কিমশেনর eকিট নতুন গেবষণা pিতেবদেন েদখা েগেছ েয, যিদo বাংলােদশ aেনক
পদেkপ িনেয়েছ, তথািপ aেনক কাজ eখনo বািক রেয় েগেছ।’
‘েয কারেণ আিম ঢাকায় েgাবাল েসnার aন aয্াডাপেটশেনর নতুন কাযর্ালয় খুলেত েদেখ aতয্n খুিশ
হেয়িছ। e নতুন aিফস বাংলােদশেক জলবায়ু পিরবতর্ েনর নতুন pেচ া eবং ধারণার সে  খাপ খাoয়ােত
eবং  সমnয়  সাধন  করেত  সহায়তা  করেব  eবং  আমরা  eখন  পযর্n  যতটা সফলভােব  e  পথ  aিতkম
কেরিছ  তা  েথেক  িশkা  লাভ  করেত  eিট  সারা  িবে র  জনয্ oেয়ব  েপাটর্ াল  িহেসেব  কাজ  করেব,’  েযাগ
কেরন িতিন। pধানমntী বেলন, ‘সেবর্াপির, েকােনা জািতi eিট eকা করেত পাের না। eেkেt আমােদর
সমg িব েক ঐকয্বd করেত হেব।’
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