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সহকমীবৃন্দ, 

বিবিবি মহাপবরচালক, কম মকর্মা এিং সিস্যবৃন্দ 

 আস সালামু আলাইকুম।  

 বিবিবি বিিস উপলক্ষে আপনাক্ষির সিাইক্ষক আন্তবরক শুক্ষভচ্ছা ও অবভনন্দন। বিবিবি বিিক্ষসর অনুষ্ঠাক্ষন আপনাক্ষির 

মাক্ষে উপবির্ থাকক্ষর্ শপক্ষর আবম অর্যন্ত আনবন্দর্। 

 আপনারা ঐবর্হযিাহী িি মার গাি ম িাংলাক্ষিে এর গবি মর্ সিস্য। এ িাবহনীর রক্ষয়ক্ষে ২১৯ িেক্ষরর শগৌরিময় ইবর্হাস। 

১৭৯৫ সাক্ষল রামগড় শলাকাল ব্যাটাবলয়ন নাক্ষম প্রবর্ষ্ঠার পর হক্ষর্ নানা ঘার্-প্রবর্ঘার্ পার হক্ষয় এ িাবহনী আি একটি 

সুসংগঠির্ সীমান্তরেী িাবহনীক্ষর্ পবরণর্ হক্ষয়ক্ষে।  

 আমাক্ষির মহান মুবিযুক্ষে এই িাবহনীর ভূবমকা অবিস্মরণীয়। িাবর্র বপর্া িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমাক্ষনর আহিাক্ষন 

সাড়া বিক্ষয় পাবকস্তাবন হানািার িাবহনীর বিরুক্ষে র্ীব্র প্রবর্ক্ষরাধ গক্ষড় তুক্ষলবেল এই িাবহনীর সিস্যরা।   

 এই িাবহনীক্ষক পুনগ মঠন কক্ষর একটি যুক্ষগাপক্ষ াগী ও আধুবনক িাবহনী বহক্ষসক্ষি গক্ষড় তুলক্ষর্ আমরা ব্যাপক পবরকল্পনা গ্রহণ 

ও িাস্তিায়ন কক্ষর  াবচ্ছ। বিবিবি’র সাবি মক উন্নয়ক্ষন আমার সরকাক্ষরর গৃবহর্ কক্ষয়কটি পিক্ষেপ আপনাক্ষির সামক্ষন তুক্ষল ধরক্ষর্ 

চাই।  

শিক্ষের সীমান্ত রেী িাবহনীক্ষক পুনগ মঠক্ষনর মাধ্যক্ষম যুক্ষগাপক্ষ াগী কক্ষর গক্ষড় শর্ালার লক্ষেয আমরা িি মার গাি ম 

িাংলাক্ষিে আইন-২০১০ পাে কক্ষরবে। অন্যান্য শিক্ষের সীমান্ত রেী িাবহনীর আইন প মাক্ষলাচনা কক্ষর  এই আইন প্রণয়ন ও 

পাে করা হক্ষয়ক্ষে। নতুন এই আইন অনু ায়ী িাবহনীর পুনগ মঠন, সম্প্রসারণ ও আধুবনকীকরক্ষণর ব্যাপক কাি আমরা ইক্ষর্ামক্ষধ্য 

সম্পন্ন কক্ষরবে। 

এই িাবহনীর িন্য পূক্ষি ম ৪৪ হািাক্ষরর বকছু শিেী িনিক্ষলর প্রাবধকার বেল,  া  ক্ষথষ্ট বেল না। বিবিবি’র নতুন 

সাংগঠবনক কাঠাক্ষমা অনু ায়ী িনিক্ষলর প্রাবধকার পূক্ষি মর শচক্ষয় ৮,৬৬২ িন বৃবে করা হক্ষয়ক্ষে। এক্ষর্ নতুন কম মসংিান ৃষবষ্টর 

পাোপাবে সীমাক্ষন্ত বিবিবি’র সেমর্া  শিক্ষড়ক্ষে। নতুন িনিক্ষলর প্রাবধকার বৃবের পাোপাবে ২০০৯ সাল শথক্ষক এ  াির্ 

বিবিবিক্ষর্ ২০ হািাক্ষরর শিেী শলাক বনক্ষয়াগ করা হক্ষয়ক্ষে। 

আবম শিক্ষন খুেী হক্ষয়বে শ , বিবিবিক্ষর্ সি ম প্রথম বিবিটাল পেবর্ অনুসরণ কক্ষর শলাক ভবর্ম কা মক্রম গ্রহণ করা 

হক্ষয়ক্ষে। এর ফক্ষল বনক্ষয়াগ প্রাথীক্ষির কষ্ট লাঘি হক্ষয়ক্ষে এিং পূক্ষি মর তুলনায় অক্ষনক সহক্ষি এিং স্বচ্ছর্ার সাক্ষথ বনক্ষয়াগ প্রবক্রয়া 

সম্পন্ন হক্ষচ্ছ। বিবিটাল িাংলাক্ষিে গড়ার এ প্রবক্রয়ায়  ারা কাি কক্ষরক্ষেন র্াক্ষিরক্ষক আন্তবরক ধন্যিাি িানাবচ্ছ।  

সীমাক্ষন্ত বনক্ষয়াবির্ বিবিবি’র সিস্যক্ষির  ার্ায়াক্ষর্র সুবিধাক্ষথ ম শকাম্পানী প মাক্ষয় নুযনর্ম ১টি কক্ষর  ানিাহক্ষনর 

প্রাবধকার আমাক্ষির সরকারই কক্ষর বিক্ষয়ক্ষে। এোড়াও বিবিবি’র অপাক্ষরেনাল কা মক্রম শিারিাক্ষরর লক্ষেয বিবভন্ন শসক্টর, 

ব্যাটাবলয়ন ও ইউবনক্ষটর অনুকূক্ষল ২৬টি িািল শকবিন বপকআপ অনুক্ষমািন করা হক্ষয়ক্ষে। 

পূক্ষি ম সীমান্ত এলাকায় পাক্ষয় শেঁক্ষট টহল করা খুিই কষ্টসাধ্য বেল এিং অক্ষনক শেক্ষেই শচারাকারিারীক্ষির ধরা সম্ভি 

হক্ষর্া না। দ্রুর্র্ার সাক্ষথ টহল পবরচালনার লক্ষে প্রবর্টি বিওবপক্ষর্ ৪টি কক্ষর শমাটর সাইক্ষকক্ষলর প্রাবধকার বনধ মারণ করা 

হক্ষয়ক্ষে। বিওবপগুক্ষলাক্ষর্ ইক্ষর্ামক্ষধ্য ১ হািার ৪ ের্াবধক শমাটর সাইক্ষকল সরিরাহ করা হক্ষয়ক্ষে। 

সীমাক্ষন্ত বিবিবি’র নিরিাবর আক্ষরা কা মকর ও টহল সুবিধা বৃবের িন্য িাংলাক্ষিে-ভারর্ সীমাক্ষন্ত প্রস্তাবির্ ৯৩৫ 

বকক্ষলাবমটার এিং িাংলাক্ষিে-বময়ানমার সীমাক্ষন্ত ২৮৫ বকক্ষলাবমটার সীমান্ত সড়ক প্রকল্প িাস্তিায়ক্ষনর বিষয়টি আমাক্ষির 

সবক্রয় বিক্ষিচনায় রক্ষয়ক্ষে।  



বিবিবি’র অবধকাংে এলাকায় এক বিওবপ হক্ষর্ অন্য বিওবপ’র দুরত্ব অক্ষনক শিেী। এ কারক্ষণ মধ্যির্ী িাক্ষন বনরাপত্তা 

বনবির্ করার লক্ষেয ইক্ষর্ামক্ষধ্য ১২৮টি িি মার শসবি শপাস্ট (বিএসবপ) বনম মাণ করা হক্ষয়ক্ষে। 

এোড়া আরও ১২৪টি িি মার শসবি শপাস্ট বনম মাক্ষণর পবরকল্পনা শনওয়া হক্ষয়ক্ষে। এগুক্ষলা বনম মাক্ষণর ফক্ষল সীমাক্ষন্ত নিরিাবর 

বৃবের পাোপাবে শচারাচালান ও সীমান্ত অপরাধ অক্ষনকাংক্ষে কক্ষম আসক্ষে। 

িাংলাক্ষিে-ভারর্ এিং িাংলাক্ষিে-মায়ানমার সীমাক্ষন্তর পাি মর্য অঞ্চক্ষল ৪৭৯ বকক্ষলাবমটার অরবের্ এলাকার সীমান্ত 

পাহারার িন্য নতুন ২টি শসক্টর, ৫ টি ব্যাটাবলয়ন এিং ৯২ টি বিওবপ িাপক্ষনর অনুক্ষমািন শিয়া হক্ষয়ক্ষে। এগুক্ষলার অবধকাংেই 

ইক্ষর্ামক্ষধ্য িাপন করা হক্ষয়ক্ষে। এসি ইউবনট িাপন সম্পন্ন হক্ষল পাি মর্য সীমান্ত সুরো করা সম্ভি হক্ষি।  

পাবন শিবষ্টর্ দুগ মম সুন্দরিন এলাকায় বিবিবি’র িাবয়ত্ব পালক্ষনর সুবিধাক্ষথ ম আমরা েমর্ায় আসার পর বিবিবি’র িন্য প্রথম 

ভাসমান বিওবপ বনম মাণ কক্ষরবে। আরও কক্ষয়কটি ভাসমান বিওবপ িাপক্ষনর িন্য আমরা পবরকল্পনা কক্ষরবে। আবম আো রাবখ সরকাক্ষরর 

ির্মমান শময়াক্ষিই র্া িাস্তিাবয়র্ হক্ষি।  

আপনারা পূক্ষি ম ৩৩৮/- টাকা হাক্ষর মাবসক সীমান্ত ভার্া শপক্ষর্ন। এিার েমর্ায় আসার পর সীমান্ত ভার্া মূল শির্ক্ষনর 

ের্করা ৩০ ভাগ বৃবে কক্ষরবে। 

গর্ িের আপনাক্ষির িরিার গ্রহক্ষণর সময় আপনারা আমার কাক্ষে িাৎসবরক অবিমর্ ছুটি ২ মাস শভাক্ষগর আক্ষিিন 

কক্ষরবেক্ষলন। আবম আপনাক্ষির আক্ষিিন অনুক্ষমািন কক্ষরবে।  

বিবিবি’র জুবনয়র কম মকর্মাগণ পূক্ষি ম ৩য় শেণীর পিম মািায় কম মরর্ বেক্ষলন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালক্ষয়র অন্যান্য সংিার সাক্ষথ 

সামঞ্জস্য শরক্ষখ আমার সরকার জুবনয়র কম মকর্মাক্ষির পিম মািা ২য় শেণীক্ষর্ উন্নীর্ কক্ষরক্ষে। 

আপনাক্ষির পাবরিাবরক শরেন ৬০ ভাগ শথক্ষক ১০০ভাক্ষগ উন্নীর্ করা হক্ষয়ক্ষে। শরেন প্রিাক্ষনর শেক্ষে বিবিবি সিস্যক্ষির 

সন্তানক্ষির িয়স ২২ িেক্ষরর িায়গায় ২৫ িের করা হক্ষয়ক্ষে। বিবিবি সিস্যক্ষির প্রবর্িন্ধী সন্তানক্ষির সম্পূণ ম চাকুরীকালীন সময় 

প মন্ত শরেন প্রিাক্ষনর ব্যিিা করা হক্ষয়ক্ষে। আপনাক্ষির সন্তানক্ষির বর্ন িের শথক্ষক পূণ ম শেক্ষল শরেন প্রিান করা হক্ষচ্ছ। 

বিবিবি পুনগ মঠক্ষনর পূক্ষি ম এই িাবহনীর সিস্যক্ষির িন্য ২ টি কযাটাগবরক্ষর্ পিক প্রিাক্ষনর ব্যিিা বেল। পুনগ মঠক্ষনর পর 

বিবিবি সিস্যক্ষির কাক্ষির স্বীকৃবর্ ও উৎসাহ বৃবের লক্ষেয আমার সরকার ৪ টি কযাটাগবরক্ষর্ পিক প্রির্মন কক্ষরক্ষে। একই সাক্ষথ 

শমাট পিক্ষকর সংখ্যা বৃবে কক্ষর ৬০ টি করা হক্ষয়ক্ষে। এোড়াও বিবিবি সিস্যক্ষির কৃবর্ত্বপূণ ম কাক্ষির স্বীকৃবর্ স্বরূপ অন্যান্য ১০ 

প্রকাক্ষরর পিক ও বরিক্ষনর প্রির্মন করা হক্ষয়ক্ষে। 

আইন-শংঙ্খলা রোর িাবয়ত্ব পালক্ষনর প্রক্ষয়ািক্ষন বিবিবি সিস্যক্ষির িন্য বুক্ষলট প্রুফ িযাক্ষকট ও শহলক্ষমক্ষটর ব্যিিা 

করা হক্ষয়ক্ষে। বিবিবি সিস্যক্ষির িন্য পূক্ষি ম প্রচবলর্ উক্ষলর কম্বক্ষলর পবরিক্ষর্ম উন্নর্মাক্ষনর কম্বল শিওয়া হক্ষচ্ছ। কমব্যাট শেস ও 

অবফস শেস ৩ শসক্ষটর পবরিক্ষর্ম ৪ শসট শিওয়া হক্ষচ্ছ। অবফসারক্ষির িন্য সাবভ মস শেস প্রির্মন করা হক্ষয়ক্ষে। 

প্রর্যন্ত অঞ্চক্ষলর অক্ষনক বিওবপক্ষর্ সুক্ষপয় পাবনর সংকট বেল। এ বিষয়টি গুরুক্ষত্বর সাক্ষথ বিক্ষিচনা কক্ষর ১৮০টি 

বিওবপক্ষর্ সুক্ষপয় পাবন সরিরাহ করা হক্ষচ্ছ। নীলডুমুর, সার্েীরা, শটকনাফ ও দুগ মম খাগড়ােবড়ক্ষর্ অিবির্ ইউবনটসমূক্ষহর 

িন্য নতুন আকাক্ষরর ৪টি ওয়াটার বিটক্ষমন্ট প্লান্ট িাপন করা হক্ষয়ক্ষে। সমুদ্রসংলগ্ন লিনাি নিী এলাকায় বনক্ষয়াবির্ বিবিবি 

সিস্যক্ষির কাক্ষে সুক্ষপয় পাবন সরিরাক্ষহর লক্ষে নীলডুমুর ব্যাটাবলয়ক্ষন পাবনিাহী বিক্ষেষ শনৌ ান সরিরাহ করা হক্ষয়ক্ষে।   

আমরা বিদুযৎবিহীন ৩৩৩ টি বিওবপক্ষর্ শসৌর বিদুযৎ সরিরাক্ষহর ব্যিিা কক্ষরবে। ির্মমাক্ষন ঐ সকল বিওবপক্ষর্ বিবিবি 

সিস্যক্ষির িীিন  াপন অক্ষনক স্বাচ্ছন্দময় হক্ষয়ক্ষে।  

চাকুরী হক্ষর্ অিসরপ্রাপ্ত সিস্য এিং মুবিক্ষ াো বিবিবি সিস্যক্ষির বিবিবি হাসপার্াক্ষল বচবকৎসা সুবিধা প্রিান করা 

হক্ষচ্ছ। র্াক্ষির পবরিারিগ মক্ষক িি মার গাি ম হাসপার্ালসমূক্ষহ বচবকৎসা সুবিধা প্রিান করা হক্ষচ্ছ। 

বিবিবি সিস্যক্ষির টাইম শেল, শির্ন সমর্াকরণ ও শপনেন বিবভন্ন কারক্ষণ িীঘ মবিন  াির্ শথক্ষম বেল। এ বিষক্ষয় 

িটিলর্া বনষ্পবত্ত কক্ষর পুনরায় এসি সুবিধা চালু করক্ষর্ আবম বনক্ষি মে বিক্ষয়বেলাম। ইক্ষর্ামক্ষধ্যই ৩৩,৮৪৫ িন বিবিবি সিক্ষস্যর 

টাইম শেল প্রিাক্ষনর কাি প্রায় সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে এিং খুি েীঘ্রই অিবেষ্ট সিস্যক্ষির টাইম শেল প্রিান সম্পন্ন হক্ষি। এোড়া শির্ন 

সমর্া, অিসর, ভবিষ্যৎ র্হবিল, বনক্ষয়াগ, পক্ষিান্নবর্ ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কম মকাক্ষের ব্যাপক অগ্রগবর্ সাবধর্ হক্ষয়ক্ষে।  

শরাবহঙ্গা সমস্যা শমাকাক্ষিলা, মায়ানমার সীমাক্ষন্ত ৃষষ্ট উক্ষত্তিনা বনরসন, কক্সিািাক্ষরর রামু উপক্ষিলার শিৌে পল্লীর 

বনরাপত্তা ও পুনি মাসন কাি, পাি মর্য এলাকায় বিবভন্ন সমক্ষয় ৃষষ্ট অবিবর্েীল পবরবিবর্ শমাকাক্ষিলা এিং সীমান্ত এলাকায় 

আপনাক্ষির িাবয়ত্বেীল ভূবমকা এই িাবহনীর সুনাম ও ম মািাক্ষক বৃবে কক্ষরক্ষে। এ িন্য বিবিবি মহাপবরচালকসহ আপনাক্ষির 

সিাইক্ষক আন্তবরক ধন্যিাি ও অবভনন্দন িানাবচ্ছ।  



২০০৯ সাক্ষলর দুুঃখিনক ঘটনার পর দ্রুর্র্ম সমক্ষয় এ িাবহনীর পুনগ মঠন কাি সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে। অপরাধীক্ষির বিচাক্ষরর 

আওর্ায় এক্ষন ও ন্যায়বিচার বনবির্ করা হক্ষয়ক্ষে। বিবিবি’র সিস্য বহক্ষসক্ষি আপনাক্ষির আনুগর্য ও বিশ্বস্তর্া এখন প্রশ্নার্ীর্। 

পুনগ মঠির্ িাবহনী বহক্ষসক্ষি ির্মমাক্ষন বিবিবি সুনাক্ষমর সাক্ষথ কাি করক্ষে। এক্ষেক্ষে কম মকর্মা ও সিস্যক্ষির মক্ষধ্য পারস্পবরক 

আিা-েোক্ষিাধই শকিল এ িাবহনীক্ষক আরও সমৃে করক্ষর্ পাক্ষর। শঙ্খলাক্ষিাধ, মানবিকর্া, শিযষ্ঠর্ার সম্মান এিং সক্ষি মাপবর 

পারস্পবরক সহানুভূবর্েীলর্াই এ িাবহনীর সিস্যক্ষির িন্ধনক্ষক দৃঢ়র্র করক্ষি। 

িাবর্র বপর্া স্বপ্ন শিক্ষখবেক্ষলন একটি সুখী সমৃে িাংলাক্ষিক্ষের। িঙ্গিন্ধুর শসই স্বপ্ন িাস্তিায়ক্ষনর মাধ্যক্ষম এ শিক্ষের 

মানুক্ষষর ভাক্ষের উন্নয়ক্ষন আমরা বনরলসভাক্ষি কাি কক্ষর  াবচ্ছ। এই বিোল িাবয়ত্ব পালন শুধু সরকাক্ষরর একার পক্ষে সম্ভি 

নয়। এিন্য সকক্ষলর সহক্ষ াবগর্া প্রক্ষয়ািন।  

আপনাক্ষির কাক্ষে আমার প্রর্যাো, আপনারা শিেক্ষপ্রম, সর্র্া ও শঙ্খলার সাক্ষথ বনি বনি িাবয়ত্ব পালন করক্ষিন। 

িি মার গাি ম িাংলাক্ষিে-এর উন্নয়ক্ষনর ধারািাবহকর্া িিায় রাখক্ষর্ আমার সরকাক্ষরর আন্তবরক প্রক্ষচষ্টা এিং সহক্ষ াবগর্া 

সিসময়ই অব্যাহর্ থাকক্ষি। িি মার গাি ম িাংলাক্ষিে বিশ্বমাক্ষনর সীমান্তরেী িাবহনী বহক্ষসক্ষি আত্মপ্রকাে করক্ষি, এই প্রর্যাো 

ব্যি কক্ষর আমার িিব্য শেষ করবে। সিাইক্ষক ধন্যিাি। 

 

শখািা হাক্ষফি 

িয় িাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাক্ষিে বচরিীিী শহাক। 
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