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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

 

সহকমীবৃন্দ, 

শসনা, শনৌ ও তবমান বাতহনী প্রধান, 

শেোল তসতকউতরটি শফার্স ির মহাপতরচালক ও সদস্যবৃন্দ,  

উপতিত সুতধম লী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

শেোল তসতকউতরটি শফার্স ির ৩১তম প্রততষ্ঠা বাতষ িকী উপলর্ে আর্য়াতিত দরবার অনুষ্ঠার্ন উপতিত হর্ত শপর্র 

আতম আনতন্দত। আতম এই বাতহনীর সকল সদস্যর্ক আমার আ তরক অতিনন্দন ও শুর্িচ্ছা িানাতচ্ছ।  

আতম স্মরণ করতি সব িকার্লর সব ির্েষ্ঠ বাঙাতল, িাততর তপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতিবুর রহমানর্ক-যাঁর শনতৃর্ে আমরা 

শপর্য়তি স্বাধীন স্বাব ির্িৌম বাাংলার্দে। স্মরণ করতি মহান স্বাধীনতা যুর্ে োহাদৎ বরণকারী ৩০ ল  েতহদ এবাং ০২ ল  মা-

শবানর্ক। যাঁর্দর রক্ত এবাং সম্ভ্রর্মর তবতনমর্য় আমরা অিিন কর্রতি মহান স্বাধীনতা। 

বাাংলার্দে শসনাবাতহনীর সার্ে আমার্দর পতরবার্রর আর্ি গিীর বন্ধন। আমার িাই েতহদ কযার্েন শেখ কামাল 

বাাংলার্দে শসনাবাতহনীর সদস্য তহর্সর্ব মুতক্তযুর্ে অাংেগ্রহণ কর্রন। অপর িাই মুতক্তর্যাো েতহদ শলফর্েন্যান্ট শেখ িামাল 

বৃর্ের্নর স্বনামধন্য স্ট্যান্ডহার্হাস্ট্ি তমতলোরী একার্থতম শের্ক কতমেন লাি কর্র বাাংলার্দে শসনাবাতহনীর্ত তনযুক্ত হন। সবার শিাে 

িাই শেখ রার্সর্লরও ইচ্ছা তিল বড় হর্য় শস শসনাবাতহনীর্ত শযাগদান কর্র শদে শসবা করর্ব। শস শসনাসদর্স্যর কম িকান্ডহার্ শদর্খ খুবই 

উৎসাহর্বাধ করত। তকন্তু ঘাতর্কর বুর্লে দে বির্রর তেশুটির শিাট্ট বুক তবদীণ ি করায় তার স্বর্েরও যবতনকা হয়। আতম শতামার্দর 

মার্ে আমার হারার্না িাইর্দর স্মৃতত খু ুঁর্ি পাই।  

এসএসএফ দীঘ ি ৩১ বির যাবত রার্ের অতত গু েপূণ ি এবাং রাে শঘাতষত গু েপূণ ি ব্যতক্তবর্গ ির তনরাপত্তার দাতয়ে 

অতয  দ তা ও তনষ্ঠার সার্ে পালন কর্র আসর্ি। প্রততষ্ঠার পর শের্কই উঁচু মর্নাবল, প্রশ্নাতীত আনুগতয ও অতয  

শপোদাতরর্ের সার্ে এই সাংগঠনটি কাি কর্র যার্চ্ছ।  

আতম তবশ্বাস কতর শয, তবগত ৩১ বির যাবৎ এসএসএফ এর সদস্যরা শযিার্ব তাঁর্দর আনুগতয এবাং দাতয়ের্বাধর্ক 

সমুন্নত শরর্খর্ি, শসইিার্ব িতবষ্যর্তও তাঁরা এই অনন্য ববতেষ্ট্য বিায় শরর্খ কতিব্য পালন করর্ব। 

রার্ের অততগু েপূণ ি ব্যতক্তবর্গ ির তনরাপত্তার তবষয়টির্ত রার্ের তনরাপত্তা ব্যবিার সাে িকতার প্রততফলন ঘর্ে। তাই 

এই বাতহনীর্ক উন্নত মানবসম্পদ, প্রযুতক্তগত উৎকষ ি, পূণ ি আনুগতয এবাং শপোদাতরর্ের মান    একটি শচৌকষ ও যুর্গাপর্যাগী 

বাতহনী তহর্সর্ব বততর োকর্ত হর্ব। এ ির্ন্যই শেোল তসতকউতরটি শফার্স ি শুধুমাত্র সুশৃঙ্খল বাতহনী অে িাৎ সেস্ত্র বাতহনী, 

পুতলে এবাং আনসার এর শপোদার, দ  ও তবর্েষ প্রতে ণপ্রাপ্ত কম িকতিার্দর তনর্য়াগ করা হর্য় োর্ক।  

এসএসএফ-এর সদস্যর্দর দ তা, আনুগতয এবাং শপোদাতরর্ের সার্ে দাতয়ে পালন করর্ত হয়। আর এই শপোদারী 

মর্নািাব একিন এর্ির্ন্টর ব্যতক্তর্ের অনন্য ববতেষ্ট্য তহর্সর্ব তবর্বতচত।  

বাাংলার্দর্ে শয সকল রাে বা সরকার প্রধানগণ সফর কর্রর্িন, তাঁরা সকর্লই এসএসএফ-এর শপোদাতরর্ের প্রোংসা 

কর্রর্িন। যা এই বাতহনীর প্রধান তহর্সর্ব আমার িন্য অতয  আনর্ন্দর ও গর্ব ির। আমার তবশ্বাস, িতবষ্যর্ত এই বাতহনীর 

সদস্যরা সবসময় শপোদাতরে বিায় শরর্খ তার্দর দাতয়ে পালন করর্ব। 

সুতধম লী, 

আমার্দর সরকার শদর্ের উন্নয়র্নর িন্য কাি কর্র যার্চ্ছ। লার্খা েতহর্দর রর্ক্ত অতিিত মহান স্বাধীনতার্ক অে িবহ 

করর্ত সমাি এবাং শদর্ের প্রততটি       উন্নয়র্নর প্রর্য়ািনীয়তা অনস্বীকায ি।  



 

আমার্দর উন্নয়ন প্রর্চষ্ট্া িন-মানুষর্ক তঘর্র আবততিত। আমরা প্রততটি মানুর্ষর মূল্যর্বার্ধর প্রতত েোেীল। িনগর্ণর 

কল্যাণ, তনরাপত্তা ও অে িননততক স্বচ্ছলতা আনর্ত আমরা শদর্ে ব্যাপক উন্নয়ন কম িকা  চাতলর্য় যাতচ্ছ।  

আমার্দর আে ি-সামাতিক উন্নয়ন তবশ্ব দরবার্র প্রোংতসত হর্য়র্ি। প্রোংসা অিির্নর সার্ে সার্ে ঈষ িাতিতও কর্রর্ি 

অর্নকর্ক।  মতার্ক আতম সব সময় িনগর্ণর শসবার এক মহান সুর্যাগ তহসার্ব শদর্খ এর্সতি। এিন্য যতটুকু সময় পাই 

শদর্ের ও মানুর্ষর িন্য কাি করর্ত চাই। আমার তনরাপত্তার দাতয়র্ে তনর্য়াতিত োকায় শতামার্দরও তবরততহীনিার্ব কাি 

করর্ত হয়। এর্ত শতামরা পতরো  হর্লও মানতসক েতক্ত ও উদ্যর্ম কখর্নাই দুব িল হও না। আতম শতামার্দর এ আ তরকতার 

িন্য প্রর্তযকর্ক অতিনন্দন িানাই।  

যারা আমার্দর স্বাধীনতার্ক মন শের্ক শমর্ন তনর্ত পার্রতন, তারা সবসময়ই আমার্দর তব শে চক্রা  কর্রর্ি। শস 

সম  শদেী-তবর্দেী চক্র আমার্দর উন্নয়ন প্রর্চষ্ট্ার্ক বাধাগ্র  করর্ত সব িেতক্ত প্রর্য়াগ করর্ি। তবশ্ব দরবার্র আমার্দর শদর্ের 

একটি শনততবাচক িাবমূততি বততর করার িন্য তারা শবর্ি তনর্য়র্ি কাপু    তচত এবাং ধ্বাংসাত্মক শকৌেল। গুপ্তহতযা, োর্গ িে 

তকতলাংসহ তনরীহ মানুষর্ক হতযা কর্র আমার্দর তনরাপত্তা ব্যবিার্ক বতহতব ির্শ্ব প্রশ্নতবে করাই তার্দর মুখ্য উর্েশ্য। এই 

অপেতক্তর শমাকার্বলায় আমার্দর তনরাপত্তা সাংগঠনগুর্লার্ক সমতিত উপার্য় একটি সুদূরপ্রসারী শকৌেল অবলম্বন কর্র 

একসার্ে কাি করর্ত হর্ব।  

আতম তবশ্বাস কতর, বাঙাতল িাতত এই সম  অপেতক্তর       একসার্ে     দাঁড়ার্বই। অতীর্ত আমরা অর্নক      

তবপতত্তর সম্মুখীন হর্য়তি। তকন্তু আমরা আমার্দর সাহতসকতা ও শদের্প্রম তদর্য় সবতকছু শমাকাতবলা কর্রতি, মাো উঁচু কর্র 

দাঁড়ার্ত তের্খতি।  

এসএসএফসহ সম  তনরাপত্তা ও আইন প্রণয়নকারী সাংিার্ক আতম বলব, শপোদাতরে ও বুতেবৃতত্তর সমির্য় স্ব-স্ব 

অবিার্ন তনর্ির্দর ভূতমকা সঠিকিার্ব পালন করার িন্য। আমার্দর একো তবষয় মর্ন রাখর্ত হর্ব শয, উন্নয়ন ব্যততত 

তনরাপত্তা অিিন অসম্ভব, আর তনরাপত্তা ব্যততত উন্নয়ন অে িহীন। তাই আমার্দর শদর্ের উন্নয়র্নর স্বার্ে িই আমার্দর তনরাপত্তা 

ব্যবিা যার্ত গুটিকর্য়ক কুচক্রী ও মুতক্তযুর্ের শচতনাতবর্রাধী ব্যতক্তর কারর্ণ প্রশ্নতবে না হয় শসতদর্ক শখয়াল রাখর্ত হর্ব। শস 

তহসার্ব এসএসএফ-এর প্রর্তযক সদস্যই আমার্দর িাতীয় উন্নয়ন ও অিির্নর অাংেীদার।  

সূধী,  

িতঙ্গবাদ ও চরমপন্থা এখন একটি ববতশ্বক সমস্যা। আপাতষ্তষ্ট্র্ত মতাদতে িক বন্দ্ব এ এবাং ধম িতিতত্তক রািননততক 

আকা   এই ববতশ্বক সমস্যা সৃতষ্ট্ কর্রর্ি বর্ল মর্ন করা হয়। তকন্তু তবগত ১ জুলাই গুলোর্নর হতল আটি িিান শরস্টুর্রন্ট-এ 

তকছু দুস্কৃততকারী কাপু    তচত আক্রমণ কর্র শযিার্ব তনরীহ শদেী-তবর্দেীর্দরর্ক তনম িমিার্ব হতযা কর্রর্ি তার সার্ে 

ইসলামী মূল্যর্বার্ধর শকান সম্পকি শনই।  

বাাংলার্দে একটি ো  তপ্রয় শদে তহর্সর্ব তবশ্ব দরবার্র পতরতচত। এ ধরর্নর হীন দুস্কর্ম ির মাধ্যর্ম আমার্দর িাবমূততি 

নষ্ট্ করাই তার্দর মূল উর্েশ্য। সন্ত্রাসীর্দর শকান ধম ি শনই বরাং তারাই ইসলার্মর সবর্চ’ বড় ে । এ ধরর্নর িতঙ্গ হামলার্ক 

প্রততর্রাধ কর্র সমূর্ল এই শদে শের্ক সন্ত্রাসী কম িকা    উৎপােন করার িন্য প্রর্য়ািন একটি পতরকতিত কম িপন্থা। তবর্েষ 

কর্র প্রযুতক্তর এই যুর্গ, প্রততটি তনরাপত্তা বাতহনীর সদস্যর্ক অতয  সতকিিার্ব তাঁর্দর দাতয়ে পালন করর্ত হর্ব। এসএসএফ-

এর সদস্যর্দরর্কও অবশ্যই শসই অনুযায়ী দাতয়ে পালন এবাং প্রযুতক্ততনি ির প্রস্ত্ত্ততত তনর্য় সমর্য়র সার্ে সমতার্ল চলর্ত হর্ব।  

এসএসএফ এর তপ্রয় সদস্যবৃন্দ, 

আতম িাতন, সরকার শঘাতষত তিআইতপগর্ণর তনরাপত্তা প্রদার্ন শতামরা ষ্ঢ় প্রততজ্ঞ, এমনতক তনর্ির িীবর্নর 

তবতনমর্য় হর্লও শস দাতয়ে পালর্ন শতামরা অকুন্ঠতচত্ত। আর এিন্যই শদে ও িাতত শতামার্দরর্ক তবর্েষ আসর্ন অতধতষ্ঠত 

কর্রর্ি। 

এসএসএফ এর সকল সদস্যর্দর শপোগত দেতা অিির্নর পাোপাতে চাতরতত্রক ষ্ঢ়তা, উন্নত শৃঙ্খলা, সততা, 

দাতয়েেীলতা এবাং মানতবক গুণাবলীর তবষয়গুর্লা গু   র সার্ে তবর্বচনা করর্ত হর্ব। তন  দ্র তনরাপত্তা বলয় গর্ড় শতালার 

িন্য সকল সহর্যাগী এর্িতির সার্ে সুসম্পকি, তনতবড় শযাগার্যাগ ও সমিয় রাখর্ত হর্ব। একই সার্ে তিআইতপর্দর 

িনসাংর্যার্গর তবষয়টিও গু   র সার্ে তবর্বচনায় রাখর্ত হর্ব।  



 

প্রিাতর্ন্ত্রর সকল েমতার মাতলক িনগণ। সাংসদীয় গণতাতন্ত্রক ব্যবিায় সরকার্রর প্রততটি কায িক্রম িনকল্যার্ণ 

প্রণীত ও বা বাতয়ত হয়। িনতবতচ্ছন্ন শের্ক িনর্সবা তনতিত করা যায় না। িনপ্রতততনতধ তহর্সর্ব আমরা িনগর্ণর কার্ি 

দায়বে। শকান আচরর্ণ সাধারণ িনগণ শযন কষ্ট্ না পায় শস তদর্ক সব সময় সিাগ ষ্তষ্ট্ রাখর্ত হর্ব।   

দাতয়ে পালন এবাং িনগর্ণর প্রতযাো এ দুইর্য়র মর্ধ্য সমিয় করর্ত হর্ব। িনগণ শের্ক দূরে সৃতষ্ট্ কর্র নয়, বরাং 

িনসম্পৃক্ততা স্বািাতবক শরর্খই শপোদাতরর্ের পতরচয় তদর্য় সর্ব িাচ্চ তনরাপত্তা তনতিত করাই হর্ব শতামার্দর কৃততে।  

সুতধম লী, 

আমার্দর সরকার এসএসএফ-এর সদস্যর্দর িন্য উন্নত প্রতে ণ, অবকাঠার্মাগত এবাং অন্যান্য প্রোসতনক সুর্যাগ-

সুতবধা তনতিত কর্রর্ি। এসএসএফ অতফসাস ি শমস, অতফসার ও কম িচারীর্দর িন্য তনতম িত বহুতল আবাতসক িবনসহ তবদ্যমান 

তবতিন্ন সুর্যাগ-সুতবধা আরও বৃতে করা হর্য়র্ি। তবর্েষ কর্র তৃতীয় ও চতুে ি শেতণর কম িচাতরর্দর িন্য বহুতল আবাতসক িবন 

তনম িার্ণর কাি সমাপ্তকরর্ণর পাোপাতে এসএসএফ অতফসাস ি শমর্সর িাটি ির্কল এক্সর্েনের্নর উর্দ্যাগ শনয়া হর্য়র্ি।  

অপার্রেনাল কায িক্রম সুচা িার্ব পতরচালনার িন্য যুর্গাপর্যাগী প্রযুতক্তগত উন্নয়ন এবাং সাংর্যাির্নর তবতিন্ন 

পতরকিনা গ্রহণ করা হর্য়র্ি। ইর্তামর্ধ্য তা  ত বা বায়র্নর িন্য আতম সাং  ষ্ট্ সকলর্ক তনর্দ িেনা প্রদান কর্রতি। এিাড়াও, 

এসএসএফ-এর ঝুঁতক িাতা বৃতের তবষর্য় আতম তনর্দ িেনা প্রদান কর্রতি।  

সরকাতর দাতয়র্ের পাোপাতে প্রর্তযর্করই সামাতিক ও পাতরবাতরক দাতয়ে রর্য়র্ি। এসএসএফ সদস্যরা কম িব্য তা 

সর্েও তাঁর্দর পাতরবাতরক ও সামাতিক দাতয়ে পালন করর্িন শির্ন আতম আনতন্দত। আতম মর্ন কতর, এ ধরর্নর সামাতিক 

অনুষ্ঠার্নর মাধ্যর্ম পারেতরক শসৌহাদ্যি ও সম্প্রীতত বাড়র্ব। শতামার্দর স  নর্দরও সুনাগতরক তহর্সর্ব গর্ড় উঠর্ত সহায়তা 

করর্ব।  

আতম আো কতর, শপোগত দাতয়ে পালর্নর পাোপাতে পতরবার্রর প্রতত আরও যত্নেীল হর্ব। কারন, সাফর্ল্যর তপির্ন 

পতরবার্রর সদস্যর্দর যর্েষ্ট্ সহর্যাতগতা রর্য়র্ি।  

আতম শতামার্দর প্রর্তযকর্ক আমার পতরবার্রর সদস্য মর্ন কর্র প্রতততদন শিার্র নামাি ও কুরআন শতলওয়ার্তর পর 

শদেবাসী, আমার বাবা-মাসহ পতরবার্রর সদস্যবগ ি এবাং শতামার্দর সকর্লর িন্য মহান    হ রা  ল আলামীর্নর কার্ি শদায়া 

কতর। শতামার্দর ও শতামার্দর পতরবার্রর সদস্যর্দর সুস্বািয, সুখী, সুন্দর, তনরাপদ িীবন কামনা কতর। 

সুতধবৃন্দ, 

আতম তবশ্বাস কতর, সুর্যাগ্য শনতৃে, সঠিক তদক তনর্দ িেনা এবাং এই বাতহনীর প্রর্তযক সদর্স্যর শপোদাতরে এবাং 

আ তরকতার মাধ্যর্ম এসএসএফ-এর উত্তর্রাত্তর উন্নতত অব্যাহত োকর্ব। শৃঙ্খলা, আনুগতয এবাং শপোগত মান তবচার্র এই 

বাতহনী হর্য় উঠুক একটি আদে ি তনরাপত্তা বাতহনী -এই কামনা কর্র আমার বক্তব্য শেষ করতি। 

সকলর্ক আবারও ধন্যবাদ। 

শখাদা হার্ফি। 

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলার্দে তচরিীবী শহাক। 

… 


