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সহকমীবৃন্দ, 

শেোল তসতকউতরটি শফার্স ির মহাপতরচালক ও সদস্যবৃন্দ,  

উপতিত সুতধমন্ডলী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

শেোল তসতকউতরটি শফার্স ির ৩০তম প্রততষ্ঠা বাতষ িকী উপলর্ে আতম এই বাতহনীর সকল সদস্যর্ক আমার আন্ততরক 

অতিনন্দন ও শুর্িচ্ছা জানাতচ্ছ। প্রথর্মই স্মরণ করতি সব িকার্লর সব ির্শ্রষ্ঠ বাঙাতল, বাঙাতল জাততর স্বপ্নদ্রষ্টা, জাততর তপতা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানর্ক-যাঁর শনতৃর্ে আমরা শপর্য়তি স্বাধীন সাব ির্িৌম বাাংলার্দে। আরও স্মরণ করতি মহান স্বাধীনতা 

যুর্ে োহাদৎ বরণকারী ৩০ লাখ েহীদ এবাং সম্ভ্রম হারা ০২ লাখ মা শবানর্ক। 

এসএসএফ দীর্ ি ততন দেক ধর্র অতত গুরুেপূণ ি ব্যতিবর্গ ির তনরাপত্তার দাতয়ে অতযন্ত দেতা ও তনষ্ঠার সার্থ পালন 

কর্র আসর্ি। প্রততষ্ঠার পর শথর্কই উঁচু মর্নাবল, প্রশ্নাতীত আনুগতয ও অতযন্ত শপোদাতরর্ের সার্থ এই সাংগঠনটি কাজ কর্র 

আসর্ি। আতম তবশ্বাস কতর শয, তবগত ৩০ বির যাবৎ এসএসএফ এর সদস্যরা শযিার্ব তাঁর্দর দাতয়ের্বাধর্ক সমুন্নত শরর্খর্ি, 

একইিার্ব িতবষ্যর্তও তা অব্যাহত থাকর্ব। 

সুতধমন্ডলী, 

এসএসএফ তনরাপত্তায় তনর্য়াতজত থাকায় তার্দর প্রর্তযকর্ক অতযন্ত শপোদারী মর্নািাব তনর্য় দাতয়ে পালন করর্ত 

হয়। আর এই শপোদারী মর্নািাব একজন এর্জর্ের ব্যতির্ের অনন্য ববতেষ্টয তহর্সর্ব স্বীকৃত।  

আমার পয ির্বের্ণ এসএসএফ-এর সদস্যরা তনষ্ঠা এবাং আনুগর্তযর মাধ্যর্ম তাঁর্দর শপোদাতরর্ের পতরচয় রাখর্ত 

সেম হর্য়র্ি। বাাংলার্দর্ে এ যাবৎকার্ল শয সমস্ত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ সফর কর্রর্িন, তাঁরা সকর্লই এসএসএফ এর 

শপোদাতরর্ের প্রোংসা কর্রর্িন। যা এই বাতহনীর অতিিাবক তহর্সর্ব আমার জন্য অতযন্ত আনন্দ ও গর্ব ির। আমার তবশ্বাস 

িতবষ্যর্ত এই বাতহনীর সদস্যরা সবসময় শপোদাতরে বজায় শরর্খ তার্দর দাতয়ে পালন করর্ব। 

সুতধমন্ডলী, 

আমার্দর সরকার শদর্ের উন্নয়র্নর জন্য বেপতরকর। লার্খা েহীর্দর রর্ি অতজিত স্বাধীনতার্ক অথ িবহ করর্ত 

তবতিন্ন উন্নয়ন সূচর্ক এতগর্য় যাওয়ার তবকল্প শনই। আথ ি-সামাতজক প্রততটি শের্েই উন্নয়র্নর জন্য আমরা কাজ কর্র যাতচ্ছ। 

আমার্দর উন্নয়ন প্রর্চষ্টা সাধারণ মানুষর্ক তর্র্র আবততিত। 

জনগর্ণর তনরাপত্তা, অথ িননততক স্বচ্ছলতা এবাং প্রততটি মানুর্ষর সাতব িক কল্যাণ ও মূল্যর্বাধ সমুন্নত রাখার প্রতত 

সাংর্বদনেীল হর্য় আমরা আমার্দর উন্নয়ন কম িকান্ডর্ক চলমান শরর্খতি। আমার্দর উন্নয়র্নর অগ্রগতত তবশ্ব দরবার্র অর্নক 

শের্েই অনুকরণীয় মর্েল হর্য়র্ি। প্রোংসা অজির্নর সার্থ সার্থ আমার্দর তদনগুর্লা চযার্লতজাংও হর্য় উর্ঠর্ি।  

যারা আমার্দর স্বাধীনতার্ক মন শথর্ক শমর্ন তনর্ত পার্রতন শসই চক্র উন্নয়ন প্রর্চষ্টার্ক বাধাগ্রস্ত করর্ত সব িেতি 

প্রর্য়াগ করর্ি। তবশ্ব দরবার্র আমার্দর শদর্ের একটি শনততবাচক িাবমূততি বতরী করার জন্য তারা শবর্ি তনর্য়র্ি কাপুরুর্ষাতচত 

এবাং ধ্বাংসাত্মক শকৌেল।  

গুপ্তহতযা, টার্গ িট তকতলাংসহ তনরীহ মানুষর্ক হতযা কর্র আমার্দর তনরাপত্তা ব্যবিার্ক বতহতব ির্শ্ব প্রশ্নতবে করাই 

তার্দর উর্েশ্য। এই অপেতির শমাকাতবলায় আমার্দর তনরাপত্তা সাংগঠনগুর্লার্ক সমতবিতত উপার্য় একটি সুূররপ্রসারী শকৌেল 

অবলম্বন কর্র একসার্থ কাজ করর্ত হর্ব।  



 

আতম তবশ্বাস কতর, বাঙাতল জাতত এই সমস্ত অপেতির তবরুর্ে একসার্থ রুর্খ দাঁড়ার্বই। অতীর্ত আমরা অর্নক বাধা 

তবপতত্তর সম্মুখীন হর্য়তি। তকন্তু আমরা আমার্দর সাহতসকতা ও শদের্প্রম তদর্য় সবতকছু শমাকাতবলা কর্রতি। মাথা  চু কর্র 

দাঁড়ার্ত তের্খতি। এসএসএফসহ সমস্ত তনরাপত্তা ও আইন প্রণয়নকারী সাংিার্ক আতম বলব শপোদাতরে ও বুতেবৃতত্তর সমবিতর্য় 

স্ব-স্ব অবিার্ন তনর্জর্দর ভূতমকা সঠিকিার্ব পালন করর্ত হর্ব। 

আমরা সব ধরর্নর আথ ি-সামতজক সূচর্ক উর্ল্লখর্যাগ্য সাফল্য অজিন কর্রতি। তজতেতপ প্রবৃতে ৭.০৫ েতাাংে। 

দাতরর্দ্রযর হার হ্রাস শপর্য় ২২.৪ েতাাংর্ে শপৌৌঁর্ির্ি। বতিমার্ন মাথাতপছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মাতকিন েলার। প্রায় শদড় শকাটি 

মানুর্ষর কম িসাংিান কর্রতি।  

৫ শকাটি মানুষ তনম্ন আর্য়র স্তর শথর্ক মধ্যম আর্য়র স্তর্র উন্নীত হর্য়র্ি। তরজাি ি ৩০ তবতলয়ন েলার িাতড়র্য়র্ি। গত      

৭ বির্র আমরা বার্জর্টর পতরমাণ প্রায় ৩ গুণ বৃতে কর্রতি। সারার্দর্ে ১০০টি অথ িননততক অঞ্চল গর্ড় শতালা হর্চ্ছ। আমার্দর 

আত্মতবশ্বাস-বাাংলার্দের্ক আরও এতগর্য় তনর্ত পারব।  

আমার্দর একটা তবষয় মর্ন রাখর্ত হর্ব শয, উন্নয়ন ব্যতীত তনরাপত্তা শজারদার স্ভবব নয়, অন্যতদর্ক তনরাপত্তা 

ব্যতীত উন্নয়ন অথ িহীন। তাই আমার্দর শদর্ের উন্নয়র্নর স্বার্থ িই আমার্দর তনরাপত্তা ব্যবিা যার্ত গুটিকর্য়ক কুচক্রী ও 

স্বাধীনতা তবর্রাধী চর্ক্রর দ্বারা প্রশ্নতবে না হয় শসতদর্ক শখয়াল রাখর্ত হর্ব।  

সুতধমন্ডলী, 

বতিমান তবর্শ্ব জতঙ্গ ও চরমপন্থা একটি সাব িজনীন সমস্যা। ইসলার্ম সন্ত্রাসবার্দর শকান িান শনই বরাং তারাই 

ইসলার্মর সবর্চর্য় বড় েত্রু। এ ধরর্ণর জতঙ্গ হামলার্ক প্রততর্রাধ কর্র সমূর্ল এই শদে শথর্ক সন্ত্রাসী কম িকান্ডর্ক উৎপাটন 

করার জন্য প্রর্য়াজন একটি পতরকতল্পত কম িপন্থা। তবর্েষ কর্র প্রযুতির এই যুর্গ, প্রততটি তনরাপত্তা বাতহনীর সদস্যর্ক অতযন্ত 

সতকিিার্ব তাঁর্দর দাতয়ে পালন করর্ত হর্ব। এসএসএফ এর সদস্যর্দরর্কও অবশ্যই শসই অনুযায়ী দাতয়ে পালন করর্ত 

হর্ব। প্রযুতিতনি ির ব্যবিাপনা গর্ড়  প্রযুতির অপব্যবহার্র অপরাধ শচষ্টা নস্যাৎ করর্ত হর্ব। 

এসএসএফ এর তপ্রয় সদস্যবৃন্দ, 

আতম জাতন, সরকার শর্াতষত তিআইতপগর্ণর তনরাপত্তা প্রদার্ন শতামরা দৃঢ় প্রততজ্ঞ, এমনতক তনর্জর জীবর্নর 

তবতনমর্য় হর্লও শস দাতয়ে পালর্ন অকুন্ঠতচত্ত।  

এসএসএফ এর সকল সদস্যর্দর শপোগত দেতা অজির্নর পাোপাতে চাতরতেক দৃঢ়তা, উন্নত শৃঙ্খলা, সততা, 

দাতয়েেীলতা এবাং মানতবক গুণাবলীর তবষয়গুর্লা গুরুর্ের সার্থ তবর্বচনা করর্ত হর্ব। তনতিদ্র তনরাপত্তা বলয় গর্ড় শতালার 

জন্য সকল সহর্যাগী এর্জতির সার্থ সমবিতয় ও তনতবড় শযাগার্যাগ রাখর্ত হর্ব। একইসার্থ তিআইতপর্দর জনসাংর্যার্গর 

তবষয়টিও তবর্বচনায় রাখর্ত হর্ব।  

সুতধমন্ডলী, 

সরকার এসএসএফ এর সদস্যর্দর জন্য তবতিন্ন সুর্যাগ-সুতবধা তনতিত কর্রর্ি। এসএসএফ অতফসাস ি শমস, অতফসার 

ও কম িচারীর্দর আবাতসক এলাকায় সুর্যাগ-সুতবধা সম্প্রসারণ কর্রর্ি। তবর্েষ কর্র তৃতীয় ও চতুথ ি শশ্রণীর কম িচারীর্দর বহুতল 

আবাতসক িবর্নর কাজ সমাপ্ত এবাং অতফসাস ি শমর্সর িাটি ির্কল এক্সর্টনের্নর উর্যাগ শনওয়া হর্য়র্ি।  

এ িাড়াও অপার্রেনাল কায িক্রমর্ক সুচারুিার্ব পতরচালনার জন্য শয সমস্ত প্রযুতিগত উন্নয়ন এবাং সাংর্যাজর্নর 

পতরকল্পনা গ্রহণ করা হর্য়র্ি, শসগুর্লার দ্রুত বাস্তবায়র্নর ব্যবিা গ্রহর্ণর জন্য আতম সাংতিষ্ট সকলর্ক তনর্দ িেনা প্রদান কর্রতি। 

উপতিত সুতধ, 

শপোগত দাতয়র্ের পাোপাতে শতামার্দর প্রর্তযর্করই সামাতজক ও পাতরবাতরক দাতয়ে আর্ি। এসএসএফ সদস্যরা 

কম িব্যস্ততা সর্েও তার্দর পাতরবাতরক ও সামাতজক দাতয়ে পালর্নও অতযন্ত যত্মবান শজর্ন আতম তনতিন্ত। সামাতজক আদান-

প্রদান পারেতরক শসৌহাযি ও সম্প্রীতত বাড়ায়।  

আতম আো কতর, শপোগত দাতয়ে পালর্নর পাোপাতে শতামরা পতরবার্রর প্রতত আর্রা যত্নেীল হর্ব। কারণ, 

শতামার্দর সাফর্ল্যর তপির্ন পতরবার্রর সদস্যর্দর যর্থষ্ট সহর্যাতগতা রর্য়র্ি। 

তপ্রয় সুধী, 

তনতচ্ছদ্র তনরাপত্তার কার্জ এ বাতহনীর প্রর্তযক সদস্যর্ক কর্ঠার পতরশ্রম করর্ত হয়। এজন্য অতযন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য 

প্রতেেণ এবাং অনুেীলর্নর মাধ্যর্ম শতামরা তনর্জর্ক প্রস্ত্ত্তত রার্খা। তিতিআইতপর চলাচল, অনুষ্ঠানিল, কম িিল ও 



 

বাসিবর্নর তনরাপত্তা তবধার্ন অদৃশ্যমান বহুতবধ প্রস্ত্ত্ততত শতামার্দর তনর্ত হয়। সকল অনুষ্ঠানির্ল অগ্রবতীিার্ব অর্নক পূব ি 

শথর্কই তনরাপত্তার খ ৌঁটিনাটি তনতিত করর্ত হয়। শতামার্দর শযাগ্যতা, অফুরান প্রাণেতি, উপযুি প্রতেেণ ও আনুগর্তযর 

জন্যই এসব অনায়ার্স করা স্ভবব হয়। আতম আমার পতরবার্রর অন্তর্ভ িি মর্ন কর্র শতামার্দর জন্য প্রতততদনই নামার্য়র পর 

শদায়া কতর। মহান আল্লাহ শতামার্দর সহায় শহান।   

আমার িাই েহীদ শলফর্টন্যাে শেখ কামাল মহান সবাধীনতা যুর্ের সময় তনয়তমত বাতহনীর সার্থ মুতিযুর্ে 

অাংেগ্রহণ কর্রতির্লন। তদ্বতীয় িাই েহীদ শসর্কন্ড শলফর্টন্যাে শেখ জামাল ১৯৭৫ সার্ল রর্য়ল তমতলটাতর একার্েতম 

স্যান্ডহাস িটস শথর্ক তনয়তমত প্রতেেণ শের্ষ কতমেন লাি কর্র বাাংলার্দে শসনাবাতহনীর্ত শযাগদান কর্রন। শিাট িাই 

রার্সর্লর ইচ্ছা তিল শস বড় হর্য় শসনাবাতহনীর্ত শযাগ শদর্ব। শস শসনাবাতহনীর সুশৃঙ্খল কায িক্রম শদর্খ অতযন্ত উদ্বুে হর্য়তিল। 

তকন্তু র্াতর্কর তনম িম বুর্লট তার শিাট্ট বুক মাে দে বির বয়র্সই তবদীণ ি কর্র। আতম শতামার্দর মার্ে আমার িাইর্দরই 

প্রততচ্ছতব খ ৌঁর্জ পাই।  

সুতধবৃন্দ, 

আতম তবশ্বাস কতর, সুর্যাগ্য শনতৃে, সঠিক তদক তনর্দ িেনা এবাং এ বাতহনীর প্রর্তযক সদর্স্যর শপোগত তনষ্ঠা, শ্রম ও 

আন্ততরকতার মাধ্যর্ম এসএসএফ এর উত্তর্রাত্তর উন্নতত অব্যাহত থাকর্ব। শৃঙ্খলা, তনয়মানুবততিতা, আনুগতয, আন্ততরকতা এবাং 

শপোগত মান তবচার্র এই বাতহনী সকর্লর জন্য হর্য় উঠুক এক অনন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত-৩০তম প্রততষ্ঠা বাতষ িকীর শুিলর্ে এই 

কামনা কতর। 

পতরর্ের্ষ, শতামার্দর ও শতামার্দর পতরবার্রর সদস্যর্দর সুস্বািয, সুখী, সুন্দর, কল্যাণময় জীবন কামনা কর্র আমার 

বিব্য শেষ করতি।  

সবাইর্ক আবারও ধন্যবাদ। 

শখাদা হার্ফজ। 

জয়বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলার্দে তচরজীবী শহাক। 

... 


