
এসএসএফ এর ২৫তম প্রততষ্ঠাবাতষ িকী  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  

ঢাকা, বুধবার, ০১ আষাঢ় ১৪১৮, ১৫ জুন ২০১১  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সহকমীবৃন্দ,  

শেোল তসতকউতরটি শফাস ি-এর মহাপতরচালক ও সদস্যবৃন্দ,  

সুতধমন্ডলী।   

আসসালামু আলাইকুম।  

শেোল তসতকউতরটি শফার্স ির ২৫তম প্রততষ্ঠাবাতষ িকী উপলর্ে আতম এই বাতহনীর সকল সদস্যর্ক আমার আন্ততরক 

অতভনন্দন ও শুর্ভচ্ছা জানাতচ্ছ।  

আসর্ল আতম শতা সব সময় শতামার্দরই সার্ে োতক। শতামরা আমার একান্ত আপনজন, আমার পতরবার্রর সদস্য।  

প্রততষ্ঠালগ্ন শের্ক আজ পর্ িন্ত এই বাতহনীর সদস্যগণ তভতভআইতপগর্ণর তনরাপত্তা তবধার্নর দাতয়ত্ব অতযন্ত দেতা এবং 

তনষ্ঠার সর্ে পালন কর্র আসর্েন।  

এই বাতহনীর আনুগতয, শপোদাতরত্ব, দেতা এবং ননপুন্য আজ সব িজনতবতদত এবং সব িমহর্ল প্রেংতসত। তবর্দর্েও এই 

বাতহনীর সদস্যগণ অতযন্ত দেতা এবং পারদতে িতার সর্ে তনরাপত্তা দাতয়ত্ব পালন কর্র োর্কন।  

তবর্দে শের্ক আগত তভতভআইতপগর্ণর তনরাপত্তা তবধার্নর মহান দাতয়ত্ব পালর্নও এই বাতহনীর সদস্যগণ পূণ ি আনুগতয, 

তনষ্ঠা এবং আন্ততরকতার পতরচয় তদর্য়র্েন। এরফর্ল এই বাতহনীর সদস্যগণ প্রেংসা অজিন করর্ত সেম হর্য়র্েন। আতম দৃঢ়ভার্ব 

তবশ্বাস কতর এই বাতহনীর শচৌকস সদস্যগণ ভতবষ্যর্তও পূণ ি আনুগতয, তবশ্বস্ততা এবং শপোদাতরর্ত্বর সর্ে দাতয়ত্ব পালন কর্র 

র্ার্বন।  

এসএসএফ-এর তপ্রয় সদস্যবৃন্দ,          

আপনারা তনশ্চয়ই অবগত আর্েন শর্, শদর্ে তবর্দর্ে আজ নানারকম সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃতি শপর্য়র্ে। তবজ্ঞান ও প্রযুতির 

তবকার্ের সর্ে সর্ে মানুর্ষর জীবনর্াত্রার মান শর্মন উন্নত হর্য়র্ে, শতমতন, সন্ত্রসীরাও আধুতনক কলার্কৌেল ব্যবহার করর্ে। 

ফর্ল সন্ত্রাসমূলক অপরার্ধর ধরণও পার্ে শগর্ে। এই পটভূতমর্ত তভতভআইতপগর্ণর তনরাপত্তা তনতশ্চত করার জন্য দরকার 

মানসম্মত প্রতেেণ ও প্রযুতিগত দেতা বৃতি।  

এ জন্য এসএসএফ এর প্রততটি সদস্যর্ক আরও শচৌকস ও আরও সুদে কর্র গর্ে শতালার জন্য ১৯৯৯ সার্ল আমরা 

ফায়াতরং শরঞ্জ তনম িাণ কতর।  

তভতভআইতপগর্ণর তনরাপত্তা তনতশ্চতকর্ে তনরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রর্য়র পাোপাতে অতযাধুতনক ৩টি শভতহকযাল মাউর্েড 

শরতডও তির্কার্র্তি জযামার এই বাতহনীর্ক আমরা তদর্য়তে।  

আরও সুদে কর্র গর্ে শতালার জন্য আমরা শেোল তসতকউতরটি শফার্স ি কম িরত অতফসারর্দর তনজস্ব প্রতেেণ োোও 

তবর্শ্বর তবতভন্ন শদর্ে উন্নতর প্রতেের্ণর ব্যবস্থা কর্রতে। তবগত আোই বের্র শমাট ১১৬ জন অতফসারর্ক োইল্যান্ড, মালর্য়তেয়া, 

যুিরাজয এবং যুিরার্ে তনরাপত্তা তবষর্য় উচ্চতর প্রতেেণ প্রদান করা হর্য়র্ে।  

আমার তবশ্বাস, কর্ ার অনুেীলন, অতজিত জ্ঞান ও অতভজ্ঞতার আর্লার্ক শতামরা অপার্রেনাল কম িকান্ডর্ক আরও 

গততেীল ও যুর্গাপর্র্াগী কর্র পতরচালনা করর্ব। এই বাতহনীর আধুতনকায়র্নর জন্য আমার্দর আন্ততরক প্রর্চষ্টা অব্যাহত োকর্ব।  

আতম আো কতর এই বাতহনী এমন একটি পর্ িার্য় উপনীত হর্ব, র্খন তবর্শ্বর তবতভন্ন শদে শের্ক সদস্যগণ প্রতেেণ ও 

তেোর জন্য এখার্ন আসর্ব। ইর্তামর্ে ২০১০ সার্ল প্যার্লস্টাইন শপ্রতসর্ডে গাড িস এর ১৫ জন অতফসারর্ক তভআইতপ তনরাপত্তার 

উপর প্রতেেণ প্রদান করা হর্য়র্ে।  



সব িকার্লর সব ির্েষ্ঠ বাঙাতল জাততর জনক বেবন্ধু স্বপ্ন শদর্খতের্লন তবর্শ্বর তবতভন্ন শদে একতদন তার্দর নসন্যর্দর 

বাংলার্দে সেস্ত্র বাতহনীর্ত প্রতেেণ ও তেোর জন্য পা ার্ব। আজ আমার্দর সামতরক বাতহনীর স্টাফ কর্লর্জ তবর্শ্বর তবতভন্ন 

শদর্ের প্রতেেণােীরা উচ্চতর প্রতেেণ তনর্ত আসর্েন।  

এসএসএফ-এর তপ্রয় সদস্যবৃন্দ,      

শপোগত দেতা অজির্নর পাোপাতে শতামার্দর গুরুর্ত্বর সর্ে তবর্বচনায় রাখর্ত হর্ব চাতরতত্রক দৃঢ়তা, উন্নত শৃঙ্খলা, 

তীক্ষ্ণ বুতিমত্তা, সততা, দাতয়ত্বেীলতা এবং মানতবক সহনেীলতা।  

একইসর্ে প্রশ্নাতীত আনুগতয তনরাপত্তা তবধার্নর একটি অপতরহার্ ি অে। তনতিদ্র তনরাপত্তা বলয় গর্ে শতালার জন্য 

অন্যান্য সকল সহর্র্াগী এর্জতিগুর্লার সর্ে তবশ্বস্ততার সার্ে সুসম্পকি, তনতবে শর্াগার্র্াগ এবং সমন্বয় বজায় রাখর্ত হর্ব।  

তভতভআইতপ তনরাপত্তা অবশ্যই কর্ ার ও তনতিদ্র হর্ত হর্ব। তর্ব শসই সর্ে তভতভআইতপর্দর জনসংর্র্ার্গর তবষয়টিও 

গুরুর্ত্বর সর্ে অনুধাবন করর্ত হর্ব। একো ভুলর্ল চলর্ব না শর্, আমরা জনগর্ণর শভার্ট তনব িাতচত জনপ্রতততনতধ। জনগর্ণর সর্ে 

আমার্দর গভীর সম্পকি বজায় শরর্খ চলর্ত হয়। তাঁর্দর সর্ে তমের্ত হয়।  

তাঁরা আমার কার্ে এর্স র্ার্ত মনঃকষ্ট তনর্য় তফর্র না র্ায়, শসতদকটা শদখর্ত হর্ব। তনরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় শরর্খ এ 

দাতয়ত্ব পালন অবশ্যই কঠিন। তর্ব আন্ততরক এবং সংর্বদনেীল হর্ল এটা সম্ভব।  

জনগর্ণর সর্ে দূরত্ব সৃতষ্ট কর্র নয় বরং স্বাভাতবক জনসম্পৃিতা বহাল শরর্খ সর্ব িাচ্চ তনরাপত্তা তনতিদ্র করার কঠিন 

দাতয়ত্ব ও কতিব্য শতামার্দর পালন করর্ত হর্ব।  

কর্ ার পতরেম এবং অতজিত জ্ঞার্নর আর্লার্ক শতামরা অপার্রেন কম িকান্ডর্ক যুর্গাপর্র্াগী কর্র পতরচালনা করর্ব। এই 

বাতহনীর্ক আধুতনকায়ন করার জন্য আমার্দর আন্ততরক প্রর্চষ্টা অব্যাহত োকর্ব।  

শতামরা তভতভআইতপর্দর তনরাপত্তা দাও তনর্জর জীবর্নর ঝুঁতক তনর্য়। শসজন্য তনরাপত্তা রোয় আধুতনক ব্যবস্থা োকা 

প্রর্য়াজন র্ার্ত ঝুঁতক তকছুটা হর্লও কর্ম। র্াঁরা আমার তনরাপত্তা তদর্চ্ছন, তাঁরা র্ার্ত তনরাপত্তাহীনতায় না োর্কন শসতদকটা 

অবশ্যই শদখর্ত হর্ব। কারণ, আতম শুধু প্রধানমন্ত্রীই না, আতম একজন মা। মা তহর্সর্ব সন্তানর্দর তনরাপত্তার জন্য আতম সব রকম 

ব্যবস্থা করব।  

তপ্রয় এসএসএফ সদস্যবৃন্দ,  

এসএসএফ এর সাতব িক উন্নয়র্ন আতম ব্যতিগতভার্ব সবসময়ই আন্ততরক। এ বাতহনীর ৩য় ও ৪ে ি শেণীর কম িচাতরর্দর জন্য 

৫২ ফ্ল্যাট তবতেষ্ট ১৪ তলা আবাতসক ভবন তনম িাণ করা হর্য়র্ে।  

২০০৯ সার্লর নর্ভম্বর শের্ক তসতকউতরটি শফার্স ির ১৩৩ জন শবসামতরক কম িকতিা ও কম িচাতরর জন্য পাতরবাতরক শরেন 

প্রদার্নর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হর্য়র্ে।  

বতিমান সরকার্রর সমর্য় শেোল তসতকউতরটি শফার্স ির দীর্ িতদর্নর অতনষ্পন্ন ১১৯টি অস্থায়ী শগর্জর্টড ও নন-শগর্জর্টড 

পদ স্থায়ী করা হর্য়র্ে।  

অন্যান্য শর্সব সমস্যা আর্ে শসগুর্লা পর্ িায়ক্রর্ম সমাধান করা হর্ব।  

আতম এ তবষয়টি শজর্ন অতযন্ত আনতন্দত শর্, এসএসএফ সদস্যগণ তাঁর্দর নদনতন্দন কম িব্যস্ততার মর্েও গুরুত্ব সহকার্র 

তাঁর্দর পাতরবাতরক ও সামাতজক আচার-অনুষ্ঠানাতদ উদর্াপন কর্র োর্ক।  

আতম মর্ন কতর এ ধরর্নর সামাতজকতা একতদর্ক শর্মন শতামার্দর সামাতজক মার্নান্নয়ন তো পারোতরক শসৌহার্দ্ি ও 

সম্প্রীতত বৃতি করর্ব, শতমতন শতামার্দর সন্তানর্দরও সুনাগতরক তহর্সর্ব গর্ে উ র্ত সহায়ক ভূতমকা পালন করর্ব।  

আমার আন্ততরক অনুর্রাধ, শতামরা শতামার্দর দাতয়ত্ব পালর্নর পাোপাতে পতরবার্রর প্রতত র্ত্নেীল হর্ব এবং র্তটুকু 

সম্ভব তাঁর্দর সময় তদর্ব।  

মর্ন রাখর্ব তারা শতামার্দরই সুখ-দঃর্খর সেী। শসইসর্ে আতম শতামার্দর পতরবার্রর সকল সদস্যর্দরর্ক জানাই 

আমার আন্ততরক অতভনন্দন। এই বাতহনীর কৃততত্ব এবং প্রেংসার তারাও দাবীদার।  

আতম তবশ্বাস কতর, যুর্গাপর্র্াগী সুর্র্াগ্য শনতৃত্ব, সঠিক তদক তনর্দ িেনা এবং এ বাতহনীর প্রর্তযক সদর্স্যর শপোগত তনষ্ঠা, 

েম ও আন্ততরকতার মাের্ম এসএসএফ এর উত্তর্রাত্তর উন্নতত অব্যাহত োকর্ব।  



শৃঙ্খলা ও তনয়মানুবততিতা, আনুগতয ও আন্ততরকতা এবং শপোগত মান তবচার্র এই বাতহনী সকর্লর জন্য হর্য় উঠুক এক 

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত - ২৫তম প্রততষ্ঠাবাতষ িকীর শুভলর্গ্ন এই কামনা কতর।  

পতরর্ের্ষ, শতামার্দর এবং শতামার্দর পতরবার সকল সদর্স্যর মেল কামনা কর্র আমার বিব্য শেষ করতে। পরম 

করুনাময় আল্লাহতাআলা আমার্দর সকর্লর সহায় শহান।   

শখাদা হার্ফজ।  

জয়বাংলা, জয়বেবন্ধু।  

বাংলার্দে তচরজীবী শহাক।  

....  


