
বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ - আনুষ্ঠানিক পতাকা উদতালি অনুষ্ঠাি  

ভাষণ  

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী  

শশখ হানিিা  

নপলখািা, ঢাকা, শরাববার, ১০ মাঘ ১৪১৭, ২৩ জানুয়ানর ২০১১  

 

নবিনমল্লানহর রাহমানির রানহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িাংিে িেস্যবৃন্দ,  

নতি বানহিী প্রধািগণ  

বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ-নবনজনব'র মহাপনরচালক,  

নবনজনব িেস্যবৃন্দ,  

উপনিত সুনধমন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুম।  

বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশ-এর পতাকা উদতালি অনুষ্ঠাদি উপনিত িবাইদক আমার আন্তনরক শুদভচ্ছা ও অনভিন্দি।  

আজদকর এ নেদি প্রথদমই আনম গভীর শ্রদ্ধার িদে স্মরণ করনি িব ডকাদলর িব ডদশ্রষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বেবন্ধু শশখ 

মুনজবুর রহমািদক। স্মরণ করনি জাতীয় চার শিতাদক।  

মহাি মুনিযুদদ্ধ এই বানহিীর শহীে িেস্যদের প্রনত গভীর শ্রদ্ধা জািানচ্ছ। শ্রদ্ধা জািানচ্ছ মুনিযুদদ্ধর িকল শহীদের প্রনত।  

যুদ্ধাহত বীর মুনিদ াদ্ধা এবাং শহীে পনরবাদরর িেস্যদের প্রনত জািাই গভীর িহমনম ডতা।  

আনম অতযন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃেদয় স্মরণ করনি ২০০৯ িাদলর ২৫শশ শেব্রুয়ানর িাংঘটিত নপলখািা ট্র্যাদজনর্র কথা। 

শিনেি শ িব শিিা-কম ডকতডা, নবনর্আর ও শবিামনরক িেস্য নবপথগামী নবনর্আর িেস্যদের হাদত নিহত হদয়নিদলি আনম তাঁদের 

রুদহর মাগনেরাত কামিা করনি।  

নিহতদের পনরবার, িদব ডাপনর শেদশর শ  ক্ষনত হদয়দি তা কখিও পূরণ হবার িয়। স্বজি হারাদিার শবেিা শ  কী নিম ডম 

তা আনম বুনি।  

১৯৭৫ িাদলর ১৫ই আগস্ট এমনি এক িারকীয় ঘটিায় আনম আমার বাবা, মা, নতি ভাইিহ পনরবাদরর ১৮ জি িেস্যদক 

হানরদয়নি।  

শহীে পনরবাদরর িেস্যদের িান্ত্বিা শেওয়ার ভাষা আমার জািা শিই। আনম শো'য়া কনর আপিারা শ ি স্বজি হারাদিার 

শশাক কাটিদয় উঠদত পাদরি।  

আপিাদের আনম আশ্বাি নেনচ্ছ, আমরা এই িারকীয় হতযাকাদন্ডর সুষ্ঠু নবচার িম্পন্ন করবই, ইিশাআল্লাহ।  

সুনধবৃন্দ,  

আপিারা জাদিি, আমাদের িরকার োনয়ত্ব গ্রহণ করার মাত্র শেড় মাদির মাথায় ২০০৯ িাদলর ২৫শশ শেব্রুয়ানর 

নপলখািার মম ডানন্তক হতযাকাদন্ডর ঘটিা ঘদট।  

এই ঘটিাদক পূ ূঁনজ কদর একটি নবদশষ মহল শেশদক গৃহযুদদ্ধর নেদক শঠদল নেদত শচদয়নিল। আমরা অতযন্ত দূরদৃনি এবাং 

ধধদ ডর িদে পনরনিনত িামাল শেই। আমাদের নিদ্ধান্ত নিদত িামা্য  ুলল হদল শিনেি শেশ এক ভয়াবহ নবপ ডদয়র নেদক চদল 

শ ত।  

শেশদপ্রনমক শিিাবানহিীিহ আপামর জিিাধারণ শিনেি অদশষ ধধর্য্ড এবাং িহিশীলতার পনরচয় নেদয়নিদলি। এজ্য  

আনম তাদেরদক ধ্য বাে জািাই।  

একইিদে আনম শবনশর ভাগ নবনর্আর িেস্যদের ধ্য বাে জািাই। তাঁরা কতডব্যপরায়িতা ও োনয়ত্বদবাদধর পনরচয় নেদয় 

নবপথগামীদের িদে শ াগোি কদরিনি।  



বাাংলাদেদশর স্বাধীিতা যুদদ্ধ এই বানহিীর শগৌরদবাজ্জ্বল ভূনমকা জানত নচরনেি মদি রাখদব। এই বানহিীর িেস্যরাই ১৯৭১ 

িাদলর ২৬ শশ মাদচ ডর প্রথম প্রহদর বেবন্ধুর স্বাধীিতার শঘাষণা ওয়যারদলিদ াদগ শেদশর প্রতযন্ত অঞ্চদল শপৌূঁদি নেদয়নিদলি।  

বেবন্ধুর র্াদক িাড়া নেদয় এই বানহিীর িেস্যরা ঢাকার নপলখািািহ শেদশর নবভন্ন িাদি প্রনতদরাধ িাংগ্রাম গদড় 

তুদলনিদলি। শেশদক মুি করদত এই বানহিীর ৮১৯ জি জওয়াি জীবি উৎিগ ড কদরদিি।  

বীরদশ্রষ্ঠ শহীে ল্যান্স িাদয়ক নুর শমাহাম্মে শশখ এবাং বীরদশ্রষ্ঠ শহীে ল্যান্স িাদয়ক মুন্সী আব্দুর রউে এই বানহিীর গনব ডত 

িেস্য নিদলি। জানত নচরনেি শ্রদ্ধাভদর তাঁদেরদক স্মরণ করদব।  

সুনধবৃন্দ,  

আমরা এই বানহিীদক পুিগ ডঠদির জ্য  একটি িতুি আইি প্রণয়ি কদরনি। িতুি আইদির আওতায় এই বানহিীর িব াত্রা 

শুরু হদয়দি।  

আমরা এ বানহিীদক একটি উন্নত, সুেক্ষ, সুশৃঙ্খল এবাং যুদগাপদ াগী বানহিী নহদিদব গদড় তুলদত বদ্ধপনরকর।  

িতুি আইদির মূল উদেদে হল নবদকন্দ্রীকরণ, এলাকানভনতক শচারাচালাি েমি এবাং আরও কা ডকর অপাদরশি 

পনরচালিা করা। এজ্য  িতুি কদর ৪টি নরনজয়ি িের, ৪টি িতুি শিক্টর এবাং ১১টি িতুি ব্যাটানলয়ি ধতনর করা হদচ্ছ। বর্ ডার গার্ ড 

পুিগ ডঠদির এই কা ডক্রম আগামী বির হদত বাস্তবায়ি শুরু হদব।  

নপ্রয় বর্ ডার গার্ ড িেস্যবৃন্দ,  

আপিারা এ মাটির িন্তাি। বাাংলাদেদশর িীমান্ত রক্ষার মহাি োনয়ত্ব আপিাদের হাদত। শেদশর মানুদষর প্রতযাশা, 

আপিারা জীবদির শশষ রিনবন্দু নেদয় হদলও শেদশর িীমান্ত সুরনক্ষত রাখদবি। জিগদণর এই প্রতযাশা পূরদণ আপিাদের িো 

িদচি থাকদত হদব।  

মদি রাখদবি, শৃঙ্খলা এবাং শচইি অব কমান্ড শমদি চলা শৃঙ্খলা বানহিীর প্রনতটি িেদস্যর জ্য  অবে কতডব্য। ব্যনিগত 

শৃঙ্খলা এবাং িাাংগঠনিক রীনতিীনত বজায় শরদখ শেদশর শিবায় নিদজদের নিদয়ানজত করদত হদব।  

আমাদের িরকার এই বানহিীর িকল িেদস্যর পানরবানরক শরশি সুনবধা প্রোি, ধিনিকদের জ্য  িতুি ইউনিেরম 

প্রোি, নবওনপদত টহল কা ডক্রম পনরচালিার জ্য  শমাটর িাইদকল বরাে নেদয়দি। শিৌপদথ টহল কা ডক্রম বৃনদ্ধ জ্য  ভািমাি 

নবওনপ গঠদির পনরকল্পিা হাদত শিওয়া হদয়দি। এ বিদরর মদেই এর বাস্তবায়ি শুরু হদব।  

এই বানহিীর িেস্যদের নচনকৎিা সুনবধা বাড়াদত িাতকানিয়ায় একটি হািপাতাল নিম ডাণ করা হদয়দি। ঠাকুরগাঁও, 

চুয়ার্াো ও খাগড়ািনড়দত আরও নতিটি আধুনিক হািপাতাল িাপদির কাজ এনগদয় চলদি। িকল িেস্যদের জ্য  পানরবানরক 

শরশদি র্াল অন্তভূ ডনির অনুদমােি শেওয়া হদয়দি।  

সুনধমন্ডলী,  

আমরা িামনগ্রকভাদব িাধারণ মানুদষর জীবিমাি উন্নয়দি নিরলিভাদব কাজ কদর  ানচ্ছ।  

আপিারা জাদিি, নবশ্বব্যাপী খাদ্য িঙ্কট চলদি। খাদ্য উৎপােি বাড়াদত আমরা িাদরর মূল্য নতি েো কনমদয়নি। শিদচ 

ব্যবহৃত নর্দজল, নবদযদত ভতুডনক নেনচ্ছ। কৃনষ কার্ ড চালু করা হদয়দি। কৃষক ভাইদের ১০ টাকায় ব্যাাংক নহিাব শখালার সুদ াগ 

কদর নেদয়নি।  

খাদ্য নিরাপতা অজডদির জ্য  আমাদের জনমর িদব ডাচ্চ ব্যবহার নিনিত করদত হদব। শেদশর শকাথাও এক ইনঞ্চ জায়গাও 

অিাবােী রাখা  াদব িা।  

জরুনরনভনতদত শলার্দশনর্াং কমাদিার জ্য  শরন্টাল ও কুইক শরন্টাল নবদযৎ শকন্দ্র িাপদির উদদ্যাগ নিদয়নি। ইদতামদে 

১১৫০ শমগাওয়াট নবদযৎ জাতীয় নগ্রদর্ শ াগ হদয়দি।  

৩৪টি নবদযৎ শকন্দ্র নিম ডাদণর কা ডাদেশ শেওয়া হদয়দি। শিগুদলার নিম ডাণ কাজ নশগনগরই শুরু হদব। আরও ২৪টি নবদযৎ 

শকন্দ্র নিম ডাদণর লদক্ষয শটন্ডার আহবাি করা হদয়দি।  

            িকদলর মতামদতর নভনতদত আমরা একটি যুদগাপদ াগী নবজ্ঞাি নভনতক নশক্ষািীনত গ্রহণ কদরনি। মােনমক প ডায় প ডন্ত 

নবিামূদল্য ২৩ শকাটি ২২ লাখ পাঠ্যপুস্তক নবতরণ করা হদয়দি। ইদতামদে ৫২ হাজার িহকারী নশক্ষক ও দই হাজার প্রধাি নশক্ষক 

নিদয়াগ শেওয়া হদয়দি।  



িকদলর জ্য  স্বািদিবা নিনিত করদত ইদতামদে প্রায় ১০ হাজার কমুযনিটি নিনিদকর কা ডক্রম শুরু হদয়দি। িাদড় ২৬ 

হাজার নচনকৎিক, িাি ড, স্বািয িহকানর এবাং শহলথ শকয়ার শপ্রাভাইর্ার নিদয়াগ শেওয়া হদয়দি।  

নশশুমৃতুয হার হ্রাদি িােদল্যর জ্য  জানতিাংঘ আমাদের এমনর্নজ অযাওয়াদর্ ড ভূনষত কদরদি।  

এয়ারদপাট ড শথদক কুতুবখালী প ডন্ত এনলদভদটর্ এক্সদপ্রিওদয়র নিম ডাণ কাজ নশগনগরই শুরু হদব। পদ্মা শিতুর মূল নিম ডাণ 

কাজও দ্রুত শুরু হদব, ইিশাআল্লাহ।  

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহািড়ক চার শলদি উন্নীত করার কাজ চলদি। ময়মিনিাংহ-জয়দেবপুর মহািড়কও চার শলদি উন্নীত 

করার কাজ শুরু হদব।  

নপ্রয় বর্ ডার গার্ ড িেস্যবৃন্দ,  

আজ শথদক আপিারা িতুি কদর শপথ নিি, নিদজদের শপশাোনরত্ব আর শেশদপ্রম নেদয় বর্ ডার গার্ ড বাাংলাদেশদক একটি 

শশ্রষ্ঠ িীমান্ত রক্ষা বানহিী নহদিদব গদড় তুলদবি। বাাংলাদেদশর িীমান্তদক সুরনক্ষত রাখদত নিদজদের উৎিগ ড করদবি।  

িীমান্ত শচারাচালাি শরাদধ আপিাদের আরও তৎপর হদত হদব। মােকজাতীয় দ্রব্য  াদত শেদশ ঢুকদত িা পাদর শি 

ব্যাপাদর আপিাদের আরও কদঠার ভূনমকা পালি করদত হদব। িারী ও নশশু পাচার কদঠার হদস্ত েমি করদত হদব।  

পাব ডতয এলাকায় োনয়ত্ব পালি ও শবিামনরক প্রশািিদক আইি-শৃঙ্খলা রক্ষায় িহায়তা করদবি। শেদশর অখন্ডতা ও 

িাব ডদভৌমত্ব রক্ষায় িো প্রস্ত্তত থাকদবি।  

িতুি শনি এবাং উদ্যদম বলীয়াি হদয় বাাংলাদেশ বর্ ডার গার্ ড-শক একটি গনব ডত বানহিী নহদিদব প্রনতনষ্ঠত করদবি- এটাই 

শেশবািীর ঐকানন্তক প্রতযাশা। িরকার িবিময়ই আপিাদের পাদশ থাকদব।  

২০২১ িাদল আমরা বাাংলাদেদশর স্বাধীিতার সুবণ ড জয়ন্তী পালি করদত  ানচ্ছ। এই িমদয়র মদে আমরা একটি ক্ষুধা, 

োনরদ্রয ও নিরক্ষরতামুি বাাংলাদেশ গদড় তুলদত চাই। শ খাদি িবার অন্ন, বস্ত্র, বািিাি ও নচনকৎিার নিিয়তা থাকদব। এজ্য  

আমরা িকদলর িহদ ানগতা চাই।  

আপিাদের িবাইদক ধ্য বাে।  

শখাো হাদেজ।  

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু।  

বাাংলাদেশ নচরজীবী শহাক।  

.......  


