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পুিলশ  একােডিমেত  ৩৬তম  িবিসএেসর  সহকারী  পুিলশ

পারেদর  িশ ণ  সমাপনী  চকাওয়াজ  অ ােন  িবিভ
িবষেয়   অজনকারীেদর  মেধ  পদক  িবতরণ  কেরন
—িপআইিড

জনগেণর ব  ুিহেসেব িনেজেদর গেড় তলুুন
নবীন পুিলশ কমকতােদর িত ধানম ী

কাশ : ১৬ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী  শখ  হািসনা  িশ ানিবশ সহকারী  পুিলশ পারেদর জনগেণর ব ু  িহেসেব  িনেজেদর গেড়
তালার আ ান জািনেয় বেলেছন,  ‘নবীন পুিলশ কমকতা,  যারা  আজেক এক বছেরর মৗিলক িশ ণ
শেষ কমজীবেন েবশ করেত যাে ন, তােদর এটাই বলব য, িবপেদ জনগেণর ব ,ু এভােবই িনেজেক

গেড় তলুেবন।’ িতিন আেরা বেলন, ‘আপনােদর ওপর য দািয়  তা যথাযথভােব পালন করেবন এবং
সমােজর সম  কােলা িবষয়, যা দশ ও সমাজেক ংেসর পেথ িনেয় যাে , যবু সমাজেক ংেসর পেথ
িনেয় যাে  তার িব ে  অিভযান অব াহত থাকেব।’

গতকাল রিববার সকােল রাজশাহীর সারদায় বাংলােদশ পুিলশ একােডিমেত ৩৬তম িবিসএস (পুিলশ)

  আিন ামান ও এস এম
মাজাে ল হক, রাজশাহী
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ব ােচর িশ ানিবশ এএসিপেদর িশ ণ  সমাপনী  চকাওয়াজ  উপলে  আেয়ািজত অ ােন  ধান
অিতিথর ভাষেণ  িতিন এসব কথা বেলন।  ধানম ী বেলন,  ‘পুিলশ বািহনীর সদ রা  সবসময় মেন
রাখেবন,  আপনারা  জনগেণর পুিলশ। কােজই তােদর কল াণ এবং তােদর জীবেনর শাি  ও িনরাপ া
দওয়া আপনােদর দািয় । আমরা চাই, আমােদর দশ যভােব এিগেয় যাে , এিগেয় যােব। আিম এটাই

আ ান জানাব—সততা, িন া এবং একা তার সে  আপনােদর ওপর অিপত দািয়  পালন করেবন।’

এর আেগ ধানম ী সকাল সােড় ১০টায় পুিলশ একােডিমর িভআইিপ অিতিথ ভবন ‘ত িণমায়’ পৗঁছােল
হাউজ  গােডর  একিট  সি ত  দল  ধানম ীেক  গাড  অব  অনার  দান  কের।  এরপর  ধানম ী
একােডিমর ঐিতহািসক প ােরড াউে ড পৗঁছােল রা ম ী আসা ামান খান কামাল, পুিলেশর আইিজ
ড. মাহা দ জােবদ পােটায়ারী ও একােডিমর অধ  মা. নিজবরু রহমান তােক াগত জানান।

সখােন ধানম ী িশ ণ সমাপনী চকাওয়াজ অ ােন অিভবাদন হণ কেরন এবং একিট সি ত
খালা িজেপ চেড় প ােরড পিরদশন কেরন। িতিন িবিভ  িবষেয়  অজনকারী িশ ানিবশ সহকারী

পুিলশ  পারেদর  মেধ  পদকও িবতরণ  কেরন।  িশ ানিবশ  পুিলশ  কমকতা  শারিমন  আ ার  চমুিক
কমা ডার িহেসেব চকাওয়াজ পিরচালনা কেরন।

অত  তার সে  এবার পুিলশ বািহনীেত য  িনেয়াগ  হেয়েছ,  সজ  ধানম ী  পুিলশ বািহনীর
সদ েদর আ িরক ধ বাদ জািনেয় বেলন, ‘জনগেণর আ া ও িব াস অজন করবার জ  এ পদে পটা
আিম মেন কির অত  পূণ। আগামীেতও সভােবই আপনারা এিগেয় যােবন।’ িতিন বেলন, ‘স াস,
জি বাদ, মাদেকর িব ে  আমােদর অিভযান চলেছ, এই অিভযান চলেব।’

ধানম ী তার ভাষেণর েত জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান, জাতীয় চার নতাসহ  মিু যেু
িনহতেদর কথা াভের রণ কেরন। িতিন আশা কাশ কের বেলন, ‘আমার দঢ়ৃ িব াস, পুিলেশর নবীন
কমকতারা তােদর পূবসিূরেদর মেতা দশে ম, পশাদাির  ও অসীম সাহিসকতার সে  দেশর কল ােণ
কাজ কের যােবন।’

শখ হািসনা বেলন, দেশর মা ষ যন সবা পায়, স লে  েয়াজনীয়সংখ ক পুুিলশ বািহনীর সদ
িনেয়াগ দওয়া হে । ইিতমেধ  ৪৯ হাজার ২০০ পদ সিৃ  করা হেয়েছ। পুিলেশর পদায়েনর ে  তােদর
উ মান দােন বতমান সরকােরর পদে প তুেল ধেরন িতিন। পুিলশ বািহনীর নবীন কমকতারা যন দশ
ও জািতর কল ােণ কাজ কের যেত পােরন এবং জািতর িপতার কাি ত সানার বাংলােদশ গঠেন অবদান
রাখেত পােরন সই আশাবাদও ব  কেরন ধানম ী।
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