
বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ এর নবগঠিত রররিয়ন  

এবাং ইউরনট এর পতাকা উদতালন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শশখ হারিনা  

 

রবরিরব িের েপ্তর, রপলখানা, ঢাকা, ররববার, ০৭ মাঘ ১৪১৯, ২০ িানুয়ারর ২০১৩  

 

রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহীম  

 

িহকমীবৃন্দ,  

রবরিরব মহাপররচালক,  

কম ডকতডাবৃন্দ,  

রবরিরব শিায়ানগণ।  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ এর নবগঠিত রররিয়ন এবাং ইউরনট এর পতাকা উদতালন অনুষ্ঠাদন উপরিত িবাইদক আন্তররক 

শুদভচ্ছা িানারচ্ছ।  

পতাকা উদতালদনর দুই বছদরর মদে নতুন চারটি রররিয়ন এবাং বর্ ডার রিরকরউররটি ব্যুদরা, আইরিটি ব্যাটারলয়ন, ৪৮ 

বর্ ডার গার্ ড ব্যাটারলয়ন এবাং ৪৯ বর্ ডার গার্ ড ব্যাটারলয়দনর পতাকা উদতালন বতডমান িরকাদরর একটি যুগান্তকারী পেদেপ।  

আপনারা এক সুরবশাল ঐরতহুবাহী বারহনীর গরব ডত িেস্য। প্ররতষ্ঠালগ্ন শেদক ২১৮ বছদরর রবরভন্ন পররবতডদনর 

ধারাবারহকতায় এ বারহনী আি সুিাংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও শেদশর একটি গুরুত্বপূণ ড বারহনীদত পররণত হদয়দছ।  

১৯৭১ িাদলর ২৬ শশ মাদচ ডর প্রেম প্রহদর তৎকালীন ইরপআর শবতারকমীরা এই রপলখানা শেদকই িব ডকাদলর িব ডদেষ্ঠ 

বাঙারল িারতর রপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরিব্যর রহমাদনর স্বাধীনতার শঘাষণা িারাদেদশ ছরিদয় রেদয়রছদলন।  

এই বারহনীর অদনক িেস্য মহান মুরিযুদে অাংশ রনদয়দছন। অদনদক শহীে হদয়দছন। আরম তাঁদের স্মৃরতর প্ররত েো 

িানারচ্ছ।  

২০০৯ িাদলর ২৫-২৬ শেব্রুয়ারর রবরর্আর রবদরাদহ এ বারহনীর তৎকালীন মহাপররচালকিহ শেিব অরেিার ও িেস্যগণ 

রনহত হদয়দছন আরম তাঁদের রুদহর মাগরেরাত কামনা কররছ। তাঁদের পররবাদরর িেস্যদের প্ররত িমদবেনা িানারচ্ছ।  

আমরা িরকার পররচালনার োরয়ত্ব গ্রহদণর পরপরই রবরর্আর-এ এই মম ডারন্তক ঘটনা ঘদট। এই ঘটনা তখন শেশদক 

িম্ভাব্য গৃহযুদের ন্যায় একটি কঠিন পরররিরতর রেদক শেদল শেয়।  

ঐ পরররিরত শারন্তপূণ ডভাদব শমাকারবলায় আমরা শে পেদেপ গ্রহণ করর তা িব ডমহদল প্রশাংরিত হদয়দছ। এ ঘটনার 

পরেদণই শে রবষয়টি আমাদক িব ডপ্রেদম রবদবচনা করদত হদয়রছল, তা হদচ্ছ িম্ভাব্য রিপাত পররহার করা। ঐরতহুবাহী এই 

বারহনীদক রো করা। আপনারা িকদল রমদল শে িহদোরগতা কদরদছন তা প্রশাংিার োবী রাদখ।  

শৃঙ্খলা বারহনীদত এ ধরদনর কাে ডকলাদপর শকান সুদোগ শনই। তাই িরকাদরর পে শেদক শুধুমাত্র রবদরাদহর ঘটনার িাদে 

িম্পৃি িেস্যদের রবরুদে আইনানুগ ব্যবিা গ্রহদণর পেদেপ শনওয়া হদয়দছ।  



 

রবরর্আর রবদরাদহর অরভদোদগ ৫৭টি ইউরনদটর ৬ হািার ৪১ িদনর রবচার কাি সুষ্ঠু এবাং প্রভাবমুিভাদব শশষ হদয়দছ। 

৫ হািার ৯২৬ িদনর রবরভন্ন শময়াদে কারােন্ড হদয়দছ।  

হতুাকান্ডিহ রবরভন্ন শেৌিোরী অপরাদধর িন্য ৮৫০ িন অরভযুদির রবরুদে রবচার কাি শেদশর প্রচরলত আইদন িম্পূণ ড 

রনরদপেভাদব অব্যাহত রদয়দছ। রবচার কাি দ্রুত শশষ হদব, ইনশাআল্লাহ।  

দ্রুত রবচার কাি িম্পন্ন করার িন্য আমরা বাাংলাদেশ রাইদেল ি ি অর্ ডার ১৯৭২ এর প্রদয়ািনীয় িাংদশাধন কদররছ।  

রপ্রয় রবরিরব িেস্যবৃন্দ,  

রবরিরব আইন-২০১২ শত বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশদক প্যারারমরলটারী বা আধা-িামররক বারহনী রহদিদব আখ্যারয়ত করা 

হদয়দছ। এই আইদনর আওতায় জুরনয়র কম ডকতডাগদণর মে শেদক িম্মারনত িহকারর পররচালক এবাং উপ-পররচালক পদে পোয়ন 

করার সুদোগ ততরর করা হদয়দছ।  

শেদশর িীমান্ত রোয় রবরিরবদক অরধকতর কাে ডকর করদত িরকার এই বারহনীর িম্প্রিারণ এবাং আধুরনকায়দনর িন্য 

পেদেপ গ্রহণ কদরদছ। ইদতামদেই আমরা বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ এর নতুন িাাংগেরনক কাোদমা অনুদমােন কদররছ।  

আমরা নতুনভাদব ৪টি রররিয়ন, ৪টি শিক্টর, ১১ টি ব্যাটারলয়ন এবাং রররিয়ন ইদেরলদিন্স ব্যুদরা িাপনিহ িনবল বৃরের 

িন্য পেদেপ গ্রহণ কদররছ। এরেদল একরেদক রবরিরব িেস্যদের পদোন্নরত শেমন ত্বরারিত হদব , অন্যরেদক োরয়ত্ব পালনও 

অদনক িহি হদব।  

এছািাও আমরা োরয়ত্ব গ্রহদণর পর শেদক বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেদশর উন্নয়দনর িন্য উদল্লখদোগ্য পেদেপ গ্রহণ কদররছ। 

এগুদলার মদে রদয়দছ পাররবাররক শরশন ৬০ শতাাংশ হদত ১০০ শতাাংদশ উন্নয়ন, অদোো িেস্যদের িীমান্ত ভাতা প্রোন, প্ররতটি 

রবওরপদত ৪টি কদর শমাটর িাইদকল প্রোন, প্রতুন্ত অঞ্চদলর ১৮০টি রবওরপদত সুদপয় পারন িরবরাদহর ব্যবিা, ১৬৫টি রবওরপদত 

শিালার প্যাদনল িাপন। চলরত বছর আরও ১৬৮টি রবওরপদত শিালার প্যাদনল িাপন করা হদব।  

িীমান্ত এলাকায় আমরা ৯৩৫ রকদলারমটার িিক রনম ডাদণর পররকল্পনা কদররছ। ধাদপ ধাদপ আমরা িম্পূণ ড িীমান্ত 

এলাকায় িিক রনম ডাণ কাি িম্পন্ন করব।  

রবরিরবর িকল িেস্য োদত িহদি রচরকৎিাদিবা শপদত পাদরন, শিিন্য ইদতামদেই চট্টগ্রাদমর িাতকারনয়ায় ৫০-শয্যা 

রবরশষ্ট একটি আধুরনক হািপাতাল রনম ডাণ করা হদয়দছ। এছািাও খাগিাছরি, চুয়ার্াঙ্গা এবাং োকুরগাঁও এ আরও রতনটি আধুরনক 

হািপাতাদলর রনম ডাণ কাি প্রায় শশষ পে ডাদয়। িােয়ী রে প্রোদনর মাধদম বর্ ডার গার্ ড হািপাতাদল িেস্যদের মা-বাবার িন্য উন্নত 

রচরকৎিার ব্যবিা করা হদয়দছ।  

পারনদবরষ্টত এবাং দুগ ডম সুন্দরবন এলাকায় োরয়ত্ব পালদন িহায়তার িন্য রবরিরবদত প্রেম ভািমান রবওরপ রনম ডাণর কাি 

িম্পন্ন হদয়দছ। আগামী মাদির মদেই এগুদলা চাু  হদব। এছািাও ঐ এলাকায় আরও কদয়কটি ভািমান রবওরপ িাপদনর ব্যবিা 

করা হদচ্ছ।  

িীমান্ত ব্যবিাপনা, িামররক প্ররশেণ, শারীররক ও মানরিক উন্নয়ন এবাং িামারিক োরয়ত্বদবাধ ইতুারেদক প্রাধান্য রেদয় 

আপনাদের প্ররশেণ ব্যবিাপনাদক িম্পূণ ড নুতন আরঙদক িািাদনা হদয়দছ।  

রবরিরব গেদনর পর ইদতামদেই প্রায় ১০ হািার িেস্য রনদয়াগ শেওয়া হদয়দছ। রনদয়াগ প্ররিয়া অব্যাহত রদয়দছ। রবরিরব 

িেস্যদের শপনশন, টাইম শেল ও শবতন িমতা িাংিান্ত কাে ডিম ত্বরারিত করার িন্য আরম প্রদয়ািনীয় রনদে ডশ রেদয়রছ।  

িাম্প্ররতক িমদয় রবরভন্ন িীমাদন্ত রবদশষ কদর রময়ানমার িীমাদন্ত শরারহঙ্গা অনুপ্রদবশ শেকাদত আপনারা প্রশাংিনীয় 

ভূরমকা পালন কদরদছন। এিন্য িরকাদরর পে শেদক আপনাদের আন্তররক ধন্যবাে িানারচ্ছ।  

শৃঙ্খলা বারহনীদত শপশাগত েেতা বৃরের িন্য উন্নতমাদনর প্ররশেণ এবাং শৃঙ্খলা শমদন চলা প্রদয়ািন। আমাদের িরকার 

উন্নতমাদনর প্ররশেণ রনরিত করার ব্যবিা রনদয়দছ। আপনাদের মদে শৃঙ্খলা োদত শকানভাদবই ব্যাহত না হয় শি ব্যাপাদর িতকড 

োকদত হদব।  

 

 



 

রপ্রয় রবরিরব িেস্যবৃন্দ,       

আমাদের িরকাদরর িনবান্ধব কম ডসূরচর েদল রবগত চার বছদর শেশ অদনকদূর এরগদয় শগদছ। মানুদষর িীবনোত্রার মান 

বৃরে শপদয়দছ। রবশ্ব মন্দা িদত্বও গত রতন বছদরর গি প্রবৃরে ৬.৫ শতাাংশ। মূল্যস্ফীরত কদমদছ। রিরনিপদত্রর োম িাধারণ মানুদষর 

িয় েমতার মদে রনদয় এদিরছ।  

মাোরপছু আয় শবদি হদয়দছ ৮৫০ মারকডন র্লার। প্রায় ৫ শকাটি মানুষ েররর শেদক মেরবত শেণীদত উন্নীত হদয়দছ। গত 

চার বছদর প্রায় ৮০ লাখ মানুদষর কম ডিাংিান হদয়দছ।  

২০২১ িাদলর মদে েররর িনদগারষ্ঠর িাংখ্যা শতকরা ১৫ ভাদগ নারমদয় এদন বাাংলাদেশদক একটি মেম আদয়র শারন্তপূণ ড 

শেদশ পররণত করদত আমরা ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন কররছ।  

আসুন, িবাই রমদল শেশটাদক গদি তুরল। বঙ্গবন্ধুর স্বদের শিানার বাাংলা প্ররতষ্ঠা করর।  

পররদশদষ বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ এর উতদরাতর িােল্য কামনা কদর আমার বিব্য শশষ কররছ।  

শখাো হাদেি।  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ রচরিীবী শহাক।  


