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জাতীয় নিরাপত্তা গ ায়য়ন্দা অনিদপ্তয়রর বহুতল নবনিষ্ট প্রিাি কার্ যালয় ভবয়ির নভনত্তপ্রস্তর স্থাপি উপলয়ে আয়য়ানজত 

এ অনুষ্ঠায়ি উপনস্থত িকলয়ক আনম শুয়ভচ্ছা জািানচ্ছ।  

একটি রায়ের িাব যয়ভৌমত্ব নিনিত করা, িা নরকয়দর িানব যক নিরাপত্তা নিনিত করা এবং িন্ত্রািবায়দর নবরুয়ে 

কার্ যকর ব্যবস্থা নিয়ত একটি িনিিালী ও গচৌকি গ ায়য়ন্দা িংস্থার প্রয়য়াজিীয়তা অপনরহার্ য।  

িব যকায়লর িব যয়েষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু গিখ মুনজবুর রহমায়ির লেয নিল একটি দে ও গচৌকি গ ায়য়ন্দা 

িংস্থা  য়ে গতালা। এ লেয অজযয়ি জানতর নপতা ি্য  ্ািীি বাংলায়দয়ি ১৯৭২ িায়লর ২৯গি নিয়িম্বর একটি গরজুয়লিয়ির 

মাধ্যয়ম ‘জাতীয় নিরাপত্তা গ ায়য়ন্দা িংস্থা’ প্রনতষ্ঠা কয়রি। র্া এিএিআই িায়ম পনরনচত। জানতর নপতার ব্যনি ত উয়্য ায়  

তৎকালীি পুনলি বানহিীর গবিনকছু দে ও গমিাবী িদস্যয়দর নিয়য় এই িংস্থা প্রনতনষ্ঠত হয়। 

বঙ্গবন্ধু প্রনতনষ্ঠত জাতীয় নিরাপত্তা গ ায়য়ন্দা অনিদপ্তর এখি বাংলায়দয়ির িয়ব যাচ্চ গ ায়য়ন্দা িংস্থা। এই িংস্থা গদি 

এবং গদয়ির বাইয়র নবনভন্ন গকৌিল ত গুরুত্বপূণ য স্থায়ি গ ায়য়ন্দা তথ্য িংগ্রহ, নবয়েষণ ও মূল্যায়ি কার্ যক্রম পনরচালিা কয়র 

থায়ক। এিাো জাতীয় নিরাপত্তা পনরকল্পিা প্রণয়ি এবং িীমান্ত এলাকার গকৌিল ত নিরাপত্তা কার্ যক্রম গ্রহণ এই িংস্থার 

দানয়ত্ব। পািাপানি এিএিআই নবনভন্ন িরকানর, আিা-িরকানর ও ্ায়ত্বিানিত িংস্থার জিবয়লর জন্য প্রয়য়াজিীয় নিরাপত্তা 

প্রনিেণ প্রদাি কয়র আিয়ি।  

সুনিমন্ডলী,  

১৯৭৫ িায়লর ১৫ আ ষ্ট জানতর নপতায়ক নিম যমভায়ব িপনরবায়র হতযার পর অববিভায়ব েমতা দখলকারীরা নবনভন্ন 

িময়য় এই িংস্থাটিয়ক নিয়জয়দর অববি েমতা স্থায়ী করার হানতয়ার নহিায়ব ব্যবহার কয়র। ফয়ল, এই িংস্থার সুিাম ও  

মর্ যাদা ক্ষুন্ন হয়। এিএিআই’র গপিাদানরত্ব দারুি হুমনকর মুয়খ পয়ে। প্রনতষ্ঠািটি জি য়ণর আস্থা হারায়।  

২১ বিয়রর স্ব্রিািি গিয়ষ ১৯৯৬ িায়ল বাংলায়দি আওয়ামী লী  িরকার  ঠি করার পর আমরা এিএিআইয়ক 

জাতীয় গুরুত্বপূণ য একটি গপিাদার প্রনতষ্ঠায়ি পনরণত করার উয়্য া  গিই। এিএিআই নফয়র পায় তার হারায়িা গ ৌরব ও 

জি য়ণর আস্থা।  

১৯৯৬-২০০১ গময়ায়দ আমরা এ িংস্থায়ক আরও িনিিালী করয়ত এবং এর গুণ ত মাি বাোয়ত ব্যাপক কম যসূনচ 

গ্রহণ কনর। অবকাঠায়মা উন্নয়ি, র্ন্ত্রপানত ও র্ািবাহণ ক্রয়, প্রনিেয়ণর ব্যবস্থািহ নবনভন্ন পদয়েপ গিই। নকন্তু  ২০০১ িায়ল 

নবএিনপ-জামাত গজাট েমতায় এয়ি আমায়দর গিওয়া কম যসূনচগুয়লা বন্ধ কয়র গদয়। তারা এ িংস্থায়ক নবনভন্ন িরয়ণর অববি 

ও অবিনতক কায়জ ব্যবহার কয়র। ফয়ল, এিএিআই-এর গপিাদানরত্ব দারুিভায়ব িষ্ট হয়। 
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 ২০০৮ িায়লর নিব যাচয়ি জি য়ণর নবপুল ম্যায়ন্ডট নিয়য় ২০০৯ িায়ল বাংলায়দি আওয়ামী লী  আবার িরকার  ঠি 

কয়র। আমরা আবায়রা এিএিআই’র িামথ্যয বৃনে ও আধুনিকায়য়ির জন্য নবনভন্ন কম যসূনচ গ্রহণ কনর।  

নপ্রয় এিএিআই িদস্যবৃন্দ, 

 ত িয় বিয়র আমরা এিএিআইয়য়র কায়জর পনরনি ও ব্যানপ্ত নবয়বচিায় এয়ি অয়িক িতুি পদ সৃনষ্ট কয়রনি। 

এিকল পয়দ জিবল নিয়য়া  নদয়য়নি। আপিায়দর কম যস্পৃহা ও দায়বেতা বৃনের জন্য নিয়নমত পয়দান্ননত, টাইম গেল ও 

নিয়লকিি গগ্রি প্রদাি করা হয়য়য়ি। ইয়তাময়ধ্য এই িংস্থার নবভা ীয় ২ জি কম যকতযা পনরচালক পয়দ পয়দান্ননত গপয়য়য়িি। 

আমরা এিএিআইয়য়র িব যস্তয়রর কম যকতযা-কম যচানরয়দর জন্য গরিি সুনবিা কার্ যকর কয়রনি। র্া আয়  নিনদ যষ্ট নকছু 

পয়দর কম যচানরয়দর জন্য নিি যানরত নিল। আমরা এ িংস্থার িাং ঠনিক কাঠায়মা পুি যঠি কয়রনি। এরফয়ল উদ্বৃত্ত কম যচানর ণ 

আত্মীকরয়ণর সুনবিা গপয়য়য়িি। নবনভন্ন পয়দ পয়দান্ননতর সুয়র্া  সৃনষ্টর জন্য িমনিত নিয়য়া  নবনিমালা প্রণয়ি কয়রনি। নবনভন্ন 

পয়দর িাম পনরবতযি করা হয়য়য়ি। গবতি গেল িমিয় করা হয়য়য়ি।   

আমরা আপিায়দর গপিা ত দেতা উন্নয়য়ি নবয়দয়ি প্রনিেয়ণর ব্যবস্থা কয়রনি। পর্ যাপ্ত র্ািবাহয়ির ব্যবস্থা করা 

হয়য়য়ি। কম যয়েয়ে ঝুঁনকপূণ য পনরনস্থনত নবয়বচিায় এয়ি আপিায়দর জন্য ৩০% নবয়িষ ভাতা মঞ্জুর কয়রনি। 

ইয়তাপূয়ব য এিএিআইয়য়র প্রিাি কার্ যালয়িহ অন্যান্য কার্ যালয়য়র জন্য নিজ্ গকাি ভবি নিল িা। কম যকতযা-

কম যচানরয়দর দাপ্তনরক কাজ এবং স্পি যকাতর গ ায়য়ন্দা কার্ যক্রম পনরচালিার ্ায়থ য আমরা এর প্রিাি কার্ যালয় ভবি নিম যায়ণর 

নিোন্ত গিই। র্ার নিম যাণকাজ আজ উয়দ্বািি করা হয়লা। 

এিাো ৬৪টি গজলা, ৮টি নবভা ীয় এবং গময়রাপনলটি িহর পর্ যায়য় এিএিআই অনফয়ির জন্য জনম অথবা বানে 

বরায়ের ব্যবস্থা গিওয়া হয়য়য়ি। ইয়তাময়ধ্য ২৬টি গজলায় জনম বরাে গদওয়া হয়য়য়ি। ৪টি গজলায় নিজ্ ভবি নিম যাণ কাজ 

গিষ হয়য়য়ি। ৯টি গজলা কার্ যালয়য় ভবি নিম যাণ কাজ চলয়ি।  

গ ায়য়ন্দা কার্ যক্রম পনরচালিায় প্রনিেয়ণর গুরুত্ব অপনরিীম। পনরবনতযত গপ্রোপয়ট প্রনিেয়ণর আধুনিকীকরণ এখি 

িময়য়র দাবী। এ নবষয়টি নবয়বচিায় এয়ি আমরা জাতীয় নিরাপত্তা গ ায়য়ন্দা প্রনিেণ ইিনিটিউয়টর জন্য ঢাকার িামরাইয়য় 

৯.৫৬ একর জনম বরাে নদয়য়নি। প্রনিেণ ইিনিটিউয়টর িতুি জিবল, র্ািবাহি ও প্রয়য়াজিীয় িরঞ্জামানদ প্রদায়ির ব্যবস্থাও 

গিওয়া হয়চ্ছ। 

 এই প্রনিেণ ইিনিটিউট এিএিআই িদস্যয়দর পািাপানি অন্যান্য িংস্থার িদস্যয়দরয়কও নিরাপত্তা প্রনিেণ নদয়ত 

পারয়ব। গিইিায়থ নবয়দিী নবনভন্ন িংস্থার িদস্য ণও এই ইিনিটিউয়ট প্রনিেণ গ্রহণ করয়বি এবং তায়দর িায়থ প্রনিেণলব্ধ 

তথ্য ও অনভজ্ঞতা নবনিময়য়র সুয়র্া  সৃনষ্ট হয়ব। 

নপ্রয় এিএিআই িদস্যবৃন্দ, 

আপিারা জায়িি, বতযমাি নবয়ে জনঙ্গয়দর িারাবানহক উত্থাি ও িন্ত্রািী তৎপরতা মারাত্মক হুমনক নহয়িয়ব গদখা 

নদয়য়য়ি। আমায়দর প্রনতয়বিী একানিক গদি জনঙ্গ তৎপরতায় নবপর্ যস্ত হয়লও আমরা দেতার িায়থ এই তৎপরতা গরায়ি 

িফল হয়য়নি।  

আপিারা জায়িি, নবএিনপ-জামাত গজাট িারায়দয়ি জঙ্গীবায়দর উত্থাি ঘটিয়য়নিল। ২১ গি আ ি গগ্রয়িি হামলা, 

তৎকালীি বৃটিি হাইকনমিিায়রর উপর গগ্রয়িি হামলা, গদিব্যাপী নিনরজ গবামা হামলার ময়তা ঘৃনণত কাজ কয়র তারা 

বাংলায়দিয়ক একটি জঙ্গী ও অকার্ যকর রায়ে পনরণত করয়ত গচয়য়নিল। 

আমরা ২০০৯ িায়ল িরকায়রর দানয়ত্ব গিওয়ার পর জনঙ্গ ও িন্ত্রািবাদ দময়ি নজয়রা টলায়রন্স িীনত গ্রহণ কনর। 

আমায়দর গৃহীত পদয়েয়পর ফয়ল বাংলায়দি আজ জঙ্গীমুি হয়য়য়ি। জানতিংঘিহ নবনভন্ন রাে জঙ্গীদমি ও িন্ত্রািবাদ গরায়ি 

আমায়দর ভূনমকার প্রিংিা করয়ি।  

জনঙ্গ দময়ি িরকায়রর অন্যান্য িংস্থার পািাপানি এিএিআই অতযন্ত কার্ যকর ও বনলষ্ঠ ভূনমকা গরয়খয়ি। আনম এ 

জন্য এিএিআই এর িকল িদস্যয়ক িন্যবাদ জািাই। 

পািাপানি গদয়ির আইি-শংখলা পনরনস্থনত নিয়ন্ত্রণ, যুোপরািীয়দর নবচারকাজ সুষ্ঠুভায়ব িম্পাদিিহ নবনভন্ন গেয়ে 

আ াম গ ায়য়ন্দা তথ্য প্রদাি কয়র আপিারা আইয়ির িািি প্রনতষ্ঠায় অবদাি রাখয়িি। 
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আপিায়দর গদয়া গ াপি তথ্য ও পূব যাভায়ির নভনত্তয়ত গুরুত্বপূণ য স্থাপিা, প্রনতষ্ঠাি ও নিল্প এলাকার নিরাপত্তা নিনিত 

কয়র গিবা কার্ যক্রম বা উৎপাদি িচল রাখা িম্ভব হয়য়য়ি। নবমাি বন্দরিহ িীমান্ত এলাকায় গচারাচালাি গরায়ি আপিারা 

নবয়িষ িজরদারীর ব্যবস্থা কয়রয়িি। 

সুনিমন্ডলী, 

আমরা বাংলায়দিয়ক িকল গেয়ে িাময়ির নদয়ক এন য়য় নিয়য় র্ানচ্ছ।  ত িয় বিয়র বাংলায়দি িারানবয়ের িাময়ি 

উন্নয়য়ির গরালময়িল নহিায়ব নিয়জয়ক তুয়ল িয়রয়ি।  

নবেমন্দা িয়েও আমরা ৬.২ িতাংি  ে প্রবৃনে অজযি কয়রনি। মাথানপছু আয় গবয়ে দাঁনেয়য়য়ি ১,১৯০ মানকযি 

িলায়র। ৫ গকাটি মানুষ নিম্ন আয়য়র স্তর গথয়ক মধ্য আয়য়র স্তয়র উন্নীত হয়য়য়ি। দানরয়যযর হার কনময়য় ২৪ িতাংয়ি িানময়য় 

এয়িনি।  

মানুয়ষর আয় গবয়েয়ি। িরকানর ও গবিরকানর খাত নমনলয়য় আমরা একয়কাটি মানুয়ষর কম যিংস্থাি কয়রনি। ২৫ 

লাখ মানুয়ষর নবয়দয়ি কম যিংস্থাি হয়য়য়ি। স্ববয়দনিক মুযার নরজাভ য িয়গুণ গবয়ে ২২.৩৯ নবনলয়ি িলায়র উন্নীত হয়য়য়ি।  

আমায়দর নবদ্যযৎ উৎপাদি িেমতা এখি ১৩ হাজার গম াওয়াট। িায়ে ১৬ হাজার কনমউনিটি নিনিক ও ইউনিয়ি 

্াস্থয গকন্দ্র গ্রায়মর মানুষয়ক ্াস্থযয়িবা নদয়চ্ছ।  

নবএিনপ-জামাত গজাট নিোর হার ৪৪ িতাংয়ি িানময়য় এয়িনিল। এখি নিোর হার ৬৯ িতাংি। এ বিয়রর প্রথম 

নদয়ি মাধ্যনমক পর্ যন্ত নিোথীয়দর ময়ধ্য নবিামূয়ল্য ৩২ গকাটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩টি বই নবিামূয়ল্য নবতরণ করা হয়য়য়ি।  

নিনজটাল বাংলায়দি এখি বাস্তবতা। ৫ হাজার ২৭৫ টি নিনজটাল গিন্টার িারায়দয়ি ২০০ প্রকায়রর তথ্য ও 

প্রযুনিয়িবা নদয়য় র্ায়চ্ছ।  

বতযমায়ি নবয়ে অথ যবিনতক উন্নয়য়ির গেয়ে এন য়য় র্াওয়া পাঁচটি গদয়ির একটি- বাংলায়দি। 

নকন্তু র্ারা বাংলায়দি রায়ের অভূযদয়য়র নবয়রানিতা কয়রনিল তারা এখয়িা গদি, রাে ও জি য়ণর নবরুয়ে ষের্ন্ত্র 

করয়ি।  

যুোপরািীয়দর নবচারয়ক ব্যাহত করয়ত এরা িারায়দয়ি িািকতা, গবামা হামলা, গপয়রাল গবামায় পুনেয়য় ঘুমন্ত মানুষ 

হতযা, স্কুল িাে হতযার ময়তা জঘ্য  অপরাি কয়রনিল।  

বায়তুল গমাকাররয়মর িাময়ি হাজার হাজার গকারআি িরীয়ফ আগুি নদয়য় পুনেয়য়নিল। মিনজদ-মনন্দয়র হামলা 

কয়রনিল। িত িত  ানেয়ত আগুি গদয়া, গরললাইয়ির নফিয়েট তুয়ল গফলার ময়তা রােনবয়রািী কাজ কয়রনিল। ৫ জানুয়ানরর 

নিব যাচি বািচাল করয়ত ৫৮২ টি স্কুয়ল হামলা ও অনিিংয়র্া  কয়রনিল। 

নিব যাচয়ি অংি িা গিয়াটা নিল তায়দর রাজবিনতক ভুল। আজ র্খি মানুষ ভায়লা আয়ি, নিরাপদ আয়ি তখি 

আবায়রা নবএিনপ-জামাত অপিনি তায়দর রাজবিনতক ভুয়লর দায়ভার িািারণ মানুয়ষর উপর চানপয়য় গদয়ার গচষ্টা করয়ি। 

িন্ত্রািবায়দর পথ গবয়ি নিয়য়য়ি। অবয়রায়ির িায়ম ২৫ জি মানুষয়ক হতযা করয়ি। ৫০০  ানেয়ত আগুি নদয়য়য়ি, ৪ দফায় গরয়ল 

হামলা কয়রয়ি। এই হতযা ও িািকতার দায় নবএিনপ গিেীয়কই নিয়ত হয়ব।  

নবএিনপ-জামায়তর িািকতা ও িন্ত্রাি-গবামাবানজর কারয়ি মুিনলম উম্মাহর নদ্বতীয় বৃহত্তম জমায়য়ত নবে এয়স্তমায় 

আ ত লে লে মুিনল্লয়ক গভা ানন্ত গপাহায়ত হয়য়য়ি। নবয়দিীয়দর ্াের জানলয়ানত, নমথ্যা গটনলয়ফায়ির খবর প্রচার  কয়র 

এরা িারা দ্যনিয়ার িাময়ি গদয়ির ভাবমূনতয িষ্ট করয়ি। 

আনম স্পষ্ট ভাষায় বলয়ত চাই, রাজিীনত আর িন্ত্রািবাদ কখয়িা এক হয়ত পায়রিা। অয়িক স্বির্য্য িয়রনি। 

িন্ত্রািবায়দর নবরুয়ে, জি য়ণর জািমাল রোয় র্া করা প্রয়য়াজি িরকার তাই করয়ব। নিরীহ মানুয়ষর উপর র্নদ আর আঘাত 

আয়ি তয়ব িন্ত্রায়ির গহাতায়দর নবরুয়ে আনম নজয়রা টলায়রন্স িীনত গ্রহণ করয়ত বাধ্য হয়বা।  

এিএিআই- এর প্রনত আমার আহ্বাি থাকয়ব, জঙ্গী ও িন্ত্রািবাদ দমি, িািকতা ও অপতৎপরতা গমাকায়বলায় 

আপিারা িদা িতকয থাকয়বি। গদিয়প্রম, িততা, কতযব্য পরায়ণতা এবং শংখলা বজায় গরয়খ অনপ যত দানয়ত্ব পালি করয়বি। 

আনম এবং আমার িরকার িবিময় আপিায়দর পায়ি নিলাম এবং ভনবষ্যয়তও থাকয়বা, ইিিাআল্লাহ। 
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 আমরা চাই, ২০২১ িায়লর ময়ধ্য বাংলায়দি হয়ব একটি মধ্যম আয়য়র গদি। ২০৪১ িায়লর বাংলায়দি হয়ব একটি 

উন্নত, িমৃে গদি। গিই লেযপূরয়ণ আপিায়দর আরও গবনি কম যতৎপর হয়ত হয়ব। িকয়লর িনম্মনলত প্রয়চষ্টায় আমরা 

বাংলায়দিয়ক জানতর নপতার ্য়ের গিািার বাংলায় পনরণত করয়বা, ইিিাআল্লাহ। 

আনম জাতীয় নিরাপত্তা গ ায়য়ন্দা িংস্থার উত্তয়রাত্তর িমৃনে কামিা করনি। এর িকল িদয়স্যর িানব যক কল্যাণ ও 

সু্াস্থয কামিা করনি। মহাি আল্লাহতায়ালা আমায়দর িকয়লর িহায় হউি। 

 
গখাদা হায়ফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলায়দি নচরজীবী গহাক। 

... 


