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অনুষ্ঠাদ্নর সভািসি, 

সহকমীবৃন্দ, 

সামসরক ও শিসামসরক কম মকিমাবৃন্দ, 

সিসিসি সদস্যবৃন্দ, 

উিসিি সুসধমন্ডলী, 

 

 আসসলামু আলাইকুম। 

দু’ে’ একুে িছদ্রর ঐসিহযিাহী প্রসিষ্ঠান ির্ মার গার্ ম িাাংলাদ্দে (সিসিসি) এর িন্য ‘সীমান্ত ব্াাংক’ সীমান্ত ব্াাংক 

প্রসিষ্ঠা করদ্ি শিদ্র আসম অিযন্ত আনসন্দি। এ ব্াাংদ্কর উদ্বাধন উিলদ্ে আদ্য়াসিি এই অনুষ্ঠাদ্ন উিসিি সকলদ্ক আসম 

শুদ্ভচ্ছা িানাসচ্ছ। ির্ মার গার্ ম িাাংলাদ্দে (সিসিসি) এিাং ব্াাংকটির সকল কম মকিমা-কম মচাসরদ্ক আসম আন্তসরক অসভনন্দন 

িানাসচ্ছ। 

আি সিসিসি’র প্রসিটি সদস্যদ্দর িন্যও সিদ্েষ আনদ্ন্দর সদন। মাত্র কদ্য়কসদন ির িসিত্র ঈদ-উল-আিহা। সীমান্ত 

ব্াাংদ্কর উদ্বাধন এ িাসহনীর সকল সদদ্স্যর িন্য সরকাদ্রর িে শেদ্ক ঈদ্দর সিদ্েষ উিহার। আসম আো কসর, এই ব্াাংক 

সিসিসি’র সদস্য এিাং িাদ্দর িসরিাদ্রর সদস্যদ্দর িন্য কল্যাণ িদ্য় আনদ্ি। নতুন কম মসাংিাদ্নর সুদ্ াগ সৃসি করদ্ি। শদদ্ের 

অে মননসিক অগ্রগসিদ্ি ভূসমকা রাখদ্ি। 

সুসধমন্ডলী, 

উদ্বাধদ্নর এই শুভলদ্ে আসম গভীর শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করসছ সি মকাদ্লর সি মদ্শ্রষ্ঠ িাঙাসল, িাসির সিিা িঙ্গিন্ধু 

শেখ মুসিবুর রহমানদ্ক  ার অসিসাংিাসদি শনতৃদ্ে আমরা অিমন কদ্রসছ মহান স্বাধীনিা।  

শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করসছ িািীয় চার শনিা, মহান মুসিযুদ্দ্ধর ৩০ লাখ েহীদ এিাং ২-লাখ সন মাসিি মা-শিানদ্ক। 

মহান মুসিযুদ্দ্ধ এই িাসহনীর সাহসী ও শগৌরিময় ভূসমকা স্বাধীন িাাংলাদ্দদ্ের ইসিহাদ্স স্বণ মােদ্র শলখা োকদ্ি। 

১৯৭১ সাদ্লর ২৬শে মাচ ম প্রেম প্রহদ্র িৎকালীন ইসিআর এর ওয়যারদ্লসদ্ াদ্গ িাসির সিিার স্বাধীনিার শ াষণা সমগ্র শদদ্ে 

প্রচার করা হয়। িঙ্গিন্ধুর স্বাধীনিার শ াষণা ওয়যারদ্লস শ াদ্গ প্রচার করায় ইসিআদ্রর সুদ্িদার শমির েওকি আলীদ্ক 

িাসকস্তাসন হানাদার িাসহনী সনম মমভাদ্ি হিযা কদ্র। 

মুসিযুদ্দ্ধ সিসিসি’র প্রায় ১২ হািার িাঙাসল সদস্য সসিয় অাংেগ্রহণ কদ্রন। িাঁদ্দর মদ্ে ২িন িীরদ্শ্রষ্ঠ, ৮িন িীর 

উত্তম, ৩২িন িীর সিিম এিাং ৭৭িন িীর প্রিীক উিাসধদ্ি ভূসষি হদ্য়দ্ছন। ৮১৭িন সদস্য েহীদ হদ্য়দ্ছন। সিসিসি’র এই 

িীর মুসিদ্ াদ্ধাদ্দর আসম শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করসছ। এছাড়া সিসভন্ন সমদ্য় দাসয়ে িালন করদ্ি সগদ্য় শ  সকল সিসিসি সনহি 

হদ্য়দ্ছন, িঙ্গুে িরণ কদ্রদ্ছন আসম িাদ্দর ও িাঁদ্দর িসরিাদ্রর সদস্যদ্দর প্রসি সমদ্িদনা িানাসচ্ছ। 

২০০৯ সাদ্ল সিলখানায় সাং টিি শিদনাদায়ক  টনায় এই িাসহনীর িৎকালীন মহািসরচালক ও ৫৬িন শসনা 

কম মকিমাসহ শমাট ৭৪টি মূল্যিান প্রাণ আমরা হাসরদ্য়সছ। আসম িাঁদ্দর শ্রদ্ধার সাদ্ে স্মরণ করসছ। িাঁদ্দর িসরিাদ্রর প্রসি গভীর 

সমদ্িদনা িানাসচ্ছ। 

সুসধবৃন্দ, 

মহান মুসিযুদ্ধ শেদ্ক শুরু কদ্র শদদ্ের উন্নয়ন অগ্র াত্রার অসিদ্চ্ছদ্য অাংেীদার সহদ্সদ্ি এই িাসহনী িাদ্দর উির 

অসি মি সকল দাসয়ে গভীর শদেদ্প্রম ও সনষ্ঠার সাদ্ে িালন কদ্র  াদ্চ্ছ। শিসামসরক প্রোসনদ্ক আইন-শৃঙ্খলা রোয় সহায়িা 



 

 

প্রদান, প্রাকৃসিক দুদ্ মাগ, িরুসর িসরসিসি শমাকাসিলা এিাং শদেগঠনমূলক সিসভন্ন কম মকান্ড সিসিসি’র ভূসমকা ও শিোদাসরে 

আি সি মমহদ্ল প্রোংসসি।  

০৫ িানুয়াসর’র সনি মাচদ্নর আদ্গ ও িদ্র সিএনসি-িামাদ্ির আগুন সদদ্য় সনরীহ মানুষ পুসড়দ্য় হিযা, সরকাসর সম্পদ 

ধ্বাংস, ননরািয ও সন্ত্রাদ্সর সিরুদ্দ্ধ পুসলদ্ের িাোিাসে সিসিসি সদস্যরা শ  দেিার িসরচয় সদদ্য়দ্ছ িা প্রোংসার দাসি রাদ্খ। 

সীমাদ্ন্ত সিসিসি’র কদ্ঠার অিিাদ্নর ফদ্ল শচারাচালান, মাদক িাচার, নারী-সেশু িাচার এিাং সীমান্ত অিরাধ 

অদ্নকটা হ্রাস শিদ্য়দ্ছ। সিসিসি-সিএসএফ িন্ধুেপূণ ম সম্পকম শিারদাদ্রর ফদ্ল সীমাদ্ন্ত সনহদ্ির  টনা কদ্ম এদ্সদ্ছ। এছাড়া 

শকান কারদ্ণ সিএসএফ এর হাদ্ি িাাংলাদ্দসে নাগসরক আটক হদ্ল প্রদ্য়ািনীয় শ াগাদ্ াদ্গর মােদ্ম শদদ্ে সফসরদ্য় আনা 

সম্ভি হদ্চ্ছ। 

সুসধমন্ডলী,  

আমরা শদদ্ের সীমান্তরেী িাসহনীদ্ক একটি আধুসনক ও যুদ্গািদ্ াগী িাসহনী সহদ্সদ্ি গদ্ড় তুলদ্ি ‘ির্ মার গার্ ম 

িাাংলাদ্দে আইন-২০১০’ িাে কসর। এরফদ্ল সিসিসি’র সাাংগঠসনক কাঠাদ্মা েসিোলী হদ্য়দ্ছ। ৪টি সরসিয়ন সদর দপ্তর 

িািন কদ্র কমান্ড সিদ্কন্দ্রীকরণ করা হদ্য়দ্ছ  া এ িাসহনীদ্ক আরও গসিেীল ও সুসাংগঠিি কদ্রদ্ছ। 

 আমরা সিসিসির শগাদ্য়ন্দা সাংিাদ্ক আরও েসিোলী কদ্র ‘ির্ মার সসসকউসরটি বুযদ্রা’ িািন কদ্রসছ। সিসিসিদ্ি 

২০০৯ শেদ্ক এ ি মন্ত ২৪ হািাদ্রর অসধক িনিল সনদ্য়াগ করা হদ্য়দ্ছ। আমরা ২০১৫ সাদ্ল প্রেমিাদ্রর মদ্িা সিসিসি’শি 

৯৭িন নারী সদস্য সনদ্য়াগ শদই। এ িছর সবিীয় দফায় আরও ১০০িন নারী সদস্যদ্ক সনদ্য়াগ শদওয়া হদ্য়দ্ছ। 

 আমরা ভারি এিাং সময়ানমাদ্রর সাদ্ে ৪৭৯ সকদ্লাসমটার অরসেি সীমান্ত এলাকায় এিছর সর্দ্সম্বদ্রর মদ্ে নতুন 

৫৫টি সিওসি সনম মাণ করসছ। িরিিীদ্ি আরও ২৫টি সিওসি সনম মাণ কদ্র এই সীমান্ত সুরসেি করা হদ্ি। িাাংলাদ্দদ্ের সাদ্ে 

মায়ানমাদ্রর শ  দুগ মম সীমান্ত রদ্য়দ্ছ িা সুরোর িন্য ‘সীমান্ত সড়ক’ সনম মাদ্ণর একটি প্রকল্প গি ০৭ জুলাই একদ্নদ্ক 

অনুদ্মাদন সদদ্য়সছ। আো কসর, অসচদ্রই এর কাি শুরু হদ্ি। 

আমরা সিসিসি’র সনিস্ব এয়ার উইাং গঠন কদ্র সদদ্য়সছ  া এর অিাদ্রেনাল সামর্থ্মদ্ক আরও বৃসদ্ধ কদ্রদ্ছ। 

সপ্রয় সিসিসি সদস্যবৃন্দ, 

স্বসনভ মরিা অিমদ্ন প্রসিটি িাসহনীদ্ক আমরা সহয়িা করদ্ি চাই। আি শ  সীমান্ত ব্াাংক চালু হদ্চ্ছ িা সিসিসি 

ওদ্য়লদ্ফয়ার ট্রাস্ট এর একটি স্বসনভ মর প্রসিষ্ঠান। আসম আো কসর, ‘সিসিসি ওদ্য়লদ্ফয়ার ট্রাস্ট’ আরও নতুন নতুন উিািমনেীল 

প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিায়ন করদ্ি। 

২০১৪ সাদ্ল সিলখানায় অনুসষ্ঠি দরিাদ্র আিনারা আমার কাদ্ছ একটি ব্াাংক প্রসিষ্ঠার আদ্িদন িাসনদ্য়সছদ্লন। 

আসম িৎেনাৎ িাদ্ি সম্মসি শদই। সিসিসি মহািসরচালদ্ক এ সিষদ্য় িদদ্েি শনওয়ার সনদ্দ মে শদই। গি িছর সিসিসি 

সদিদ্সর অনুষ্ঠাদ্ন আসম সীমান্ত ব্াাংদ্কর ‘শলাদ্গা’ উদ্মাচন কসর। একইসাদ্ে িাাংলাদ্দে ব্াাংদ্কর গভন মর সীমান্ত ব্াাংদ্কর 

‘শলটার অি ইনদ্টন্ট’ সিসিসিদ্ক হস্তান্তর কদ্রন। সিসিসি’র ৪০০ শকাটি টাকার প্রােসমক মূলধন শ াগান শদয়াসহ অন্যান্য কাি 

শেদ্ষ আি শেদ্ক সীমান্ত ব্াাংদ্কর আনুষ্ঠাসনকভাদ্ি  াত্রা শুরু হল। 

এ ব্াাংদ্কর আয় সিসিসি’র মুসিদ্ াদ্ধা সদস্য, কম মরি ও অিসরপ্রাপ্ত সদস্য এিাং িাদ্দর িসরিাদ্রর কল্যাদ্ণ ব্য় করা 

হদ্ি। এ ব্াাংক সহি েদ্িম ঋণ প্রদান, শিনেন সিম, গৃহসনম মাণ ঋণ, দুরাদ্রাগ্য শরাদ্গর িন্য শদদ্ে-সিদ্দদ্ে সচসকৎসা সহায়িা, 

কৃসষ ঋণ, একটি িাসড় একটি খামার প্রকদ্ল্পর মি িহুসিদ খাদ্ি ঋণ সহায়িা প্রদান করদ্ি। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় িসিাসকারী 

মানুদ্ষর কম মসাংিান ও পুনি মাসদ্নর িন্য প্রদ্য়ািনীয় অে ম সহায়িা প্রদান করদ্ি। সিসিসি’র সনিস্ব উদ্দ্যাদ্গ িসরচাসলি 

‘আদ্লাসকি সীমান্ত’ ও ‘সমৃসদ্ধর িদ্ে সীমান্ত’ এর মদ্িা সিসভন্ন িনকল্যাণমূলক প্রকল্প িাস্তিায়দ্নও এই ব্াাংক সহায়িা সদদ্ি  া 

সীমান্ত অিরাধ শরাদ্ধ ভূসমকা রাখদ্ি। সিসিসি সদদ্স্যর শ াগ্য সন্তানদ্দর এ ব্াাংদ্ক সনদ্ াদ্গর শেদ্ত্র অগ্রাসধকার শদওয়া হদ্ি  া 

শিকারে হ্রাদ্স ভূসমকা রাখদ্ি। 

সুসধবৃন্দ, 

আওয়ামী লীগ  খনই সরকাদ্র োদ্ক শদদ্ের উন্নয়ন হয়। মানুষ োসন্তদ্ি োদ্ক, উন্নয়দ্নর সুফল শভাগ কদ্র। আমরা 

গি সাদ্ড় ৭ িছদ্র শদদ্ের কৃসষ, সেো, স্বািয, শ াগাদ্ াগ, অিকাঠাদ্মা, ির্থ্-প্রযুসি, আইন-শৃঙ্খলাসহ প্রসিটি শসক্টদ্র ব্ািক 

উন্নয়ন কম মসূসচ িাস্তিায়ন কদ্রসছ।  



 

 

িাাংলাদ্দে আি সিদ্ের এসগদ্য়  াওয়া িাঁচটি শদদ্ের একটি। আমাদ্দর প্রবৃসদ্ধ ৭.০৫ এিাং মূল্যস্ফীসি ১০ িছদ্র মদ্ে 

সি মসনম্ন মাত্র ৫.৪৫ েিাাংে। মাোসিছু আয় শিদ্ড় এখন ১ হািার ৪৬৬ মাসকমন র্লার।  ৫ শকাটি মানুষ সনম্নআদ্য়র স্তর শেদ্ক 

মেম আদ্য়র স্তদ্র উন্নীি হদ্য়দ্ছ। আমরা দাসরদ্দ্রযর হার ২২.৪ েিাাংদ্ে নাসমদ্য় এদ্নসছ। মানুদ্ষর আয় ও কম মসাংিান 

শিদ্ড়দ্ছ। আমরা সকল শেদ্ত্র সাফদ্ল্যর সাদ্ে এসগদ্য়  াসচ্ছ। িাাংলাদ্দেদ্ক আমরা সিদ্ের বুদ্ক উন্নয়দ্নর শরাল মদ্র্দ্ল 

িসরণি কদ্রসছ। 

 িাাংলাদ্দে ির্ মার গার্ ম এই উন্নয়ন অগ্র াত্রার অসিদ্চ্ছদ্য অাংেীদার। আসম আো কসর, ‘আিা সীমাহীন’ এই মূলমন্ত্র 

ধারণ কদ্র নিগঠিি সীমান্ত ব্াাংদ্কর প্রিযক কম মকিমা-কম মচাসর শদেদ্প্রম, সিিা, সনষ্ঠার সাদ্ে কাি কদ্র  াদ্ি। ব্াাংকটিদ্ক 

সুদৃঢ় সভসত্তর উির দাড় করাদ্ি। গ্রহকদ্দর আিা অিমদ্ন সমে ম হদ্ি। 

সপ্রয় সিসিসি সদস্যবৃন্দ, 

আিনারা শৃঙ্খলা, আনুগিয ও সনষ্ঠার সাদ্ে কাি কদ্র ঐসিহযিাহী প্রসিষ্ঠান সিসিসি’র সুনামদ্ক অক্ষুন্ন রাখদ্িন। 

সীমাদ্ন্তর অিন্দ্র প্রহরী সহদ্সদ্ি শদে ও িাসির স্বাে ম রো ও উন্নয়দ্ন আরও সনদ্িসদি হদ্িন।  

এ শদেটি আমাদ্দর সকদ্লর। আসুন সকদ্ল সমদ্ল কাি কদ্র িাাংলাদ্দেদ্ক িাসির সিিার স্বদ্ের শসানার িাাংলায় 

িসরণি কসর। 

সীমান্ত ব্াাংক উদ্বাধদ্নর এই ঐসিহাসসক সদদ্ন আসম ির্ মার গার্ ম িাাংলাদ্দে এর অব্াহি উন্নয়ন, সমৃসদ্ধ এিাং সীমান্ত 

ব্াাংদ্কর সাসি মক সফলিা কামনা করসছ। সকলদ্ক আিারও ধন্যিাদ িাসনদ্য় আমার িিব্ এখাদ্নই শেষ করসছ। 

শখাদা হাদ্ফি। 

িয় িাাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু 

 িাাংলাদ্দে সচরিীিী শহাক। 

... 


