
পল�শ স�স	র ল�য় ভ	ব�	 ও সশ	স�
ড. মর�জ	 খ	য়�দ

পয়�সর, ইল�হ	স লবভ	গ
র	জশ	হ" লবশলবদ	�।

�বই এর দশক থ*য়ক ‘সশ	স�’ ক*	ট থ.ভ	য়ব জ�লপ হয় উয়0ল1� এখ� আর থসট	 থ�ই। ৯৬ থ*য়ক ২০০১ গ� 
আও	ম" �"গ সরক	য়রর সম এট উচলর� হয়ল1� আমর	 থভয়বল1�	ম লদ� বদ� হয়:। �	রপর লবএ�লপ শ	স�	ময়�ও 
কময়বলশ আয়�	চ�	 হল:� এ ল�য়। লকন এই মহয়�� র	জ�"ল�লবদয়দর ও বলAজ"ব"য়দর থকউই আর ভ� কয়রও থসট 
উচ	রণ করয়1� �	। স	মল�ক সময়র বড় বড় অঘট�গয়�	ও হয়�	 ময়�র লভ�র মহ	-আ�ঙ ঢলকয় লদয়য়1। অল� 
সমল� ব1য়রর ব	য়জট থঘ	ষণ	 করয়�� অ* �মন" আব� ম	� আব� মলহ�। লদ� বদয়�র লবশ	� ব	য়জট এট। লকন লভ�য়র 
অয়�কট	ই �Oপ	 অনভল� হয়:---  সশ	সয়�র থক	� ক*	 থ�ই এয়�,  পল�শ ল�য় থ�	 একট	 সগঠ� ব	কSও থ�ই। এ থ*য়ক 
থব	ঝ	 .	 গণ�য়নর পয়* আমর	 এলগয়ল1 �	 লপল1য়ল1। এখয়�	 স	মলরক খ	য়� পল� ব1রই বর	দ ব	ড়য়1,  এব	রও 
থবয়ড়য়1,  এট	 থজয়� .য়�	ট	 খলশ হয়ল1 �	র থচয় থবলশ খলশ হ�	ম .লদ জ	��	ম ‘ পল�শ স�স	য়র’ ব	য়জয়ট খ	ল�কট	 
বর	দ র	খ	 হয়�	 এব� সশ	সয়�র জন ব	য়জয়ট লকছ পল�শল� ক*	 *	কয়�	। লকন থস রকম লকছ থদখয়� প	ইল�।
 পল�শ স�স	র ল�য় স	দ	লসয়Z লকছ ক*	 ব�য়�ই আম	র এই থ�খ	। প	ল[�Sপণ � গভ"র লকছ �,  থ]� স	দ	 থচ	য়খ 
অস"ক	র কর	 .	 �	 অ*চ জরর" এম� লকছ ক*	 অলভম� আক	য়র উপস	প� কর	। পলরলচ�জ�য়দর স	য়* অয়�ক 
সমক	র এক	ন আ�	পচ	লর�	 আম	র ল�জস প. �য়বকণ ও পত-পলতক	 প	য়0র মধ লদয় একট লবষ উপ�লe করয়� 
থপয়রল1, এ থদয়শ সশ	সয়�র স	য়* আই�" শ	সয়�র সমক� অঙ	অলঙভ	য়ব জলড়�, আয়রক অয়* � সশ	সয়�র স	য়* একট 
শলgশ	�" আধল�ক ম. �	দ	শ"� পল�শ থসব	রও সমক� অল�ব	. �।
একট থদশ কয়�	ট	 গণ�	লনক,  ক�ট	 সসভS �	 বঝয়� চ	ইয়� থদখয়� হয়ব থস থদয়শর পল�শ ববস	 ক" রকম। এই 
পল�শ ববস	 হয়� হয়ব অবশই পল�য়শর ল�জস জ�বর দ	র	 সগঠ�। মলরক ব	লহ�"র “এইড ট লসলভ� এS	ডলমল�য়nশ�” 
পলp	র ম	ধয়ম লক�ব	 সর	সলর অন	ন স�স	র অনপয়বয়শর ম	ধয়ম হ	ইব"ড (দদক, র S	ব ই�S	লদ) Zরয়�র লকছ �। 
আম	য়দর থদয়শ পল�শ ল�য় প	শ:  ল�য়জর থচহ	র	র লদয়ক �	 �	লকয় অয়�ক ক*	ই বয়� *	লক। পল� মহয়�� ত: 
�	ল:ল কয়র পল�শ সময়ক� কটলg কলর .	 প	শ	�S ব	 উন� থদশগল�য়� লবর�। আর আম	য়দর থদয়শয়র থকয়ত 
দভ�	গজ�ক থ.  পল�য়শর পল� সহ	নভল� থদলখয় কখয়�	 এ থদয়শর থক	� র	জন�ল�ক দয়�র থ��	 ব	 বলAজ"ব"গণ 
সচর	চর থক	� মনব কয়র� �	।
  সব	ই পল�শ ব	লহ�"র শধ সম	য়�	চ�	ই কয়র *	লক অ*চ পল�য়শর ক	1 থ*য়ক প�S	লশ� থসব	 �	 প	ও	র ক	রণগল� 
অনসন	� কলর �	। পল�য়শর চ	কর" আর দশট	 চ	কর" থ*য়ক লভন�র। পল�শ ব	লহ�"র সদসয়ক লদ� র	� চলবশ ঘন	 
লডউটর ময়ধ *	কয়� হ। ব	স	 ঘয়মর সমও থ. থক	� মহয়�� লডউটর জন পস� *	কয়� হ। চ	কর"র অ�শ লহস	য়ব 
পল�শয়ক অয়�ক থকয়ত জ"বয়�র ঝ�লক ল�য়� হ। স�র	� এ সক� দ	লয়�র জন পল�শ ব	লহ�"র সদসগয়ণর .লদ 
অল�লরg থক	� ভ	�	র ববস	 *	ক	 উলচ�। *	ক	 উলচ� লবলভন ঝ�লকপণ � ক	য়জর জন পরস	য়রর ববস	 �য়চৎ পল�শ 
ব	লহ�"র একজ� সদস জ"বয়�র ঝ�লক ল�য় ক	জ করয়ব� থক�? স�র	� আজ সময়র দ	ব"। পল�শ ব	লহ�"য়ক অল�লরg 
লকছ সয়.	গ সলবZ	 পদ	� করয়� হয়ব।
থসই স	য়* এ ক*	 ভ	�ভ	য়ব ময়� র	খয়� হয়ব থ., পল�শ ব	লহ�"র থক	� লবকল থ�ই। পল�য়শর ক	জ লবকল থক	� ব	লহ�"র 
দ	র	 কর	 সমব �। একট আধল�ক গণ�	লনক র	য়�র জন শলgশ	�", ম. �	দ	শ"� ও আধল�ক পল�য়শর অন থক	� লবকল 
থ�ই। পল�য়শর লবকল লহয়সয়ব অন থক	� স�স	র সল� ব	 স	মলরক ব	 আZ	স	মলরক ব	লহ�"য়ক রপ	নলর� কয়র �	য়দর 
দ	র	 পলরয়শর ক	জ কলরয় থ�ব	র থচ�	 একট উদট লবষ হয় দOড়	য়ব। লকন অ�Sন  দ:থখর স	য়* থদখ	 .	য়: থ., 
ব��ম	� সরক	য়রর ইশয়�হ	য়র পল�শ স�স	য়রর অয়�ক ক*	 *	কয়�ও ব	স	য়ব থস সব লকছই পলর�লক� হয়: �	। 
ব��ম	য়� পল�শ স�স	য়রর লবষট আটয়ক থগয়1 মনণ	�য়।
  পশ	সয়�র কম �ক��	য়দর অয়�য়কই এর লবয়র	Z"�	 কয়র চয়�য়1। লকন ক" পশ	স� ক" পল�শ সব	ই জ�গয়ণর থসবক থকউ 
থক	ট	র" স	* �ব	দ" থগ	ষ" �। পল�শ ও পশ	স� কS	ড	র এর �	য়ম প*ক থ�ণ" কয়র ব	  আন:দন সল� কয়র পল�শ 
স�স	য়রর ক	য়জ ব	Z	 সল� কর	র �� আয়দ� শভ হয়ব �	। বর� এ Zরয়�র ব	দ	নব	দ,  লহ�স	,  স	* �A	য়রর পবণ�	 



সরক	য়রর কয়0	র হ	য়� দম� কর	 উলচ�।
 এ 1	ড়	 আধল�ক ও গল�শ"� পল�শ ব	লহ�" গড়	র জন পল�শ সদসয়দর ল�লম� পয়দ	নল� ববস	 *	কয়� হয়ব .	 
ব��ম	য়� আটয়ক আয়1 বয়� প�"ম	� হয়:। এট খব স	Z	রণ লবষয়. পয়দ	নল� থ.	গ�	 অজ��  কর	র পর �	 থ*য়ক 
বল�� *	কয়� থ. থক	� চ	কর"র� বলgর ময়ধ হ�	শ	 থদখ	 থদয়ব। ব��ম	য়� ব	��	য়দয়শর পল�শ সদসগয়ণর একট বড় 
অ�শ থ. পয়দ	নল� থ.	গ�	 অজ�� কয়র �	 থ*য়ক বল�� হয় আয়1�। স�র	� �	য়দর ক	1 থ*য়ক আয়র	 ভ	� ক	জ আদ	 
কর	র স	য়* � এ সক� সদসয়দর পয়দ	নল�র ববস	 *	ক	 উলচ�।
  ব��ম	য়� লশলক� যবকয়দর একট বড় অ�শ পল�শ ব	লহ�"য়� আসয়1�। পয়	জ� �	য়দর ক	য়জর স	Z"��	 পদ	� এব� 
ক	য়জর জন কম�	 আয়র	 বলA কর	 লকন ব��ম	য়� এর লবপর"� ক	জ হয়:। থময়�	পল�ট� এ�	ক	 পল�য়শর ম	লজয়nস" 
কম�	 থকয়ড় ল�য় পশ	সয়�র কম �ক��	য়দর হ	য়� থদ	 হয়য়1। এয়� পল�শ পশ	স� আয়র	 গল�শ"� �	 হয় বর� আর	 
শ* হয় পড়য়ব �	?  এয়� পল�য়শর আয়র	 কম�	� �	 কয়র বর� �	য়ক উপল�য়বলশক আময়�র থপয়ট		 ব	লহ�"য়ক 
রপ	নয়রর ময়�	ভ	বই পক	শ প	।
 আনলরক�	 ল�য় ভ	বয়� সহয়জই অনZ	ব� কর	 .	 থ.,  শলgশ	�" পল�শ ব	লহ�" জ	ল�র অগগল�,  আধল�ক	� ও 
লবজ	�ম�স�	র পলরপরক এক ববস	। সম	য়জ .	র	 হ� দলরদ,  দব ��,  ল�:সঙ,  অ�S	চ	লর�,আইয়�র স	হ	য থ*য়ক 
বল��, থশ	লষ� এব� �	য়দর �	ৎকল�ক স	হ	য সলবZ	  পল�ষ	� হয়�	 পল�শ ব	লহ�"।  অ*চ এই পল�শ ব	লহ�" pম	গ� 
দব �� পল�ষ	য়� রপ	নলর� হয়:। পল�শ" ববস	 .লদ দব �� হয় পয়ড়, জর	জ"ণ � হয়� *	য়ক �য়ব থশ	লষ� বল�� অবয়হল�� 
জ��	র আই�গ� অলZক	র রক	র পহর" *	কয়ব �	।
  আমর	 এম� এক পল�শ" ববস	 চ	ই থ.খ	য়� গড �	দ	রয়দর থচ	খ র	ঙ	ল� উয়পক	 কয়র পল�শ সল�Sক	র পল�শল� ল�য় 
জ�য়সব	 এলগয় আসয়� প	রয়ব,  এম� এক আধল�ক পল�শ চ	ই থ.খ	য়� খব দ��	র স	য়* সময়র স	য়* প	ল	 লদয় 
পল�শ সদস	র	 এয়স থপ��1	য়ব� আইয়�র স	হ	য প	*£য়দর দ	য়র। প	g� থস�	পZ	� মঈ� উ আহয়মদ বয়�ল1য়��, 
“পল�শয়ক দব �� ও হ"�মণ থরয়খ আসয়� আমর	 ক	র কল� আমর	 করল1? ----কল� করল1 গণ�য়নর, জ	ল�র �*	 এ 
থদয়শর।”
   স�র	� ব	��	য়দয়শয়ক সল�Sক	র একলব�শ শ�	ব"র উপয়.	গ" আধল�ক র	য়� রপ	নর করয়� চ	ইয়� পয়	জ� এ থদয়শর 
পZ	� আই� পয়	গক	র" স�স	 পল�শ ব	লহ�"য়ক একলদয়ক থ.ম� আধল�ক অস-শয়স সসল©� করয়� হয়ব অপরলদয়ক 
�	য়দর সয়.	গ সলবZ	 ও কম�	 ব	ড়	য়� হয়ব। এয়� পক	নয়র �	ভ হয়ব থদয়শর জ�গয়ণর।
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