
এসএসএফ-এর ২৩তম প্রততষ্ঠা বাতষ িকী  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  

ঢাকা, শসামবার, ০১ আষাঢ় ১৪১৬, ১৫ জুন ২০০৯  

 

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

এসএসএফ-এর মহাপতরচালক,  

এসএসএফ-এর সকল সদস্যবৃন্দ,  

সহকমীবৃন্দ,  

সমববত সুতধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

শেোল তসতকউতরটি শফাস ি এসএসএফ-এর ২৩তম প্রততষ্ঠাবাতষ িকী উপলবে আবয়াতিত আিবকর এই দরবার অনুষ্ঠাবনর 

শুরুবতই আতম এই বাতহনীবত কম িরত এবং প্রাক্তন সকল সদস্যবদর িানাই আমার আন্ততরক শুবভচ্ছা ও অতভনন্দন। আিবকর এই 

তদবন আপনাবদর মাবে উপতিত থাকবত শপবর আতম খুবই আনতন্দত।  

আতম গভীর শ্রদ্ধার সাবথ স্মরণ করতি গত ২৫ শফব্রুয়াতর তবতিআর সদর দফতবর নৃেংস হতযাকাবন্ড েহীদ 

শসনাকম িকতিাবদর। কারণ, স্বিন হারাবনার শবদনা শে কী, তা আমার শচবয় আর শকউ শবেী িাবন না। একইতদবন আতম আমার 

বাবা, মা, ভাইসহ অবনক আত্মীয় পতরিনবক হাতরবয়তি।  

তববেষ কবর স্মরণ করতি এই তনম িম ঘটনার তেকার চার শসনাকম িকতিা কবণ িল নাতফিউতিন আহবমদ, শমির আব্দুস 

সালাম খান, শমির হুমায়ুন হায়দার ও শমির মাহবুবুর রহমানবক োঁরা একসমবয় দেতা ও শোগ্যতার সবে এসএসএবফ কাি 

কবরবিন।  

রাষ্ট্রীয় অতত গুরুত্বপূণ ি ব্যতক্তবদর তনরাপত্তা প্রদাবনর তবষয়টি আি পৃতথবীর সব শদবেরই একটি গুরুত্বপূণ ি ও অপতরহাে ি 

রাষ্ট্রীয় কাে িক্রবম পতরণত হবয়বি।  

আমাবদর শদবেও প্রততষ্ঠার পর শথবক আি পে িন্ত তভতভআইতপ'শদর তনরাপত্তার সাতব িক দাতয়ত্ব পালবন এসএসএফ শে 

দেতার পতরচয় তদবয় এবসবি তা সকল মহবল প্রেংতসত হবয় আসবি।  

অতীবতর তুলনায় আি এসএসএবফর কম িপতরতধ এবং চযাবলঞ্জ অবনক শববে শগবি। তবদ্যমান িাতীয় এবং আন্তিিাততক 

পতরতিততর শপ্রোপবট তববেষ গুরুত্বপূণ ি ব্যতক্তবদর তনরাপত্তা তনতিত করা অতযন্ত েে িকাতর এবং িটিল তবষয়। প্রততটি মুহূবতি এই 

শফাস িবক নতুন নতুন চযাবলঞ্জ শমাকাববলা করবত হয়। এই বাতহনীর সকল সদস্য তাঁবদর শপোগত দেতা, একাগ্রতা, বুতদ্ধমত্তা এবং 

সবব িাপতর অপতরসীম শদেবপ্রম তনবয় তনি তনি দাতয়ত্ব পালবন সব িদা সবচষ্ট থাবকন।  

দদনতন্দন দাতয়ত্ব পালন িাোও তববদে শথবক আগত তভতভআইতপগবণর তনরাপত্তা প্রদাবনর মাধ্যবম এসএসএফ শেবকান 

চযাবলঞ্জ শমাকাববলায় তাবদর পারদতে িতার প্রমাণ শরবখবিন। এই বাতহনীর সাতব িক সাফবের তপিবন রবয়বি পূব িসূরীবদর দূরদেী 

পতরকল্পনা, শ্রম, শমধা, আন্ততরকতা এবং তনষ্ঠা। আতম দৃঢ়ভাবব তবশ্বাস কতর, বতিমাবন কম িরত এসএসএফ-এর সদস্যগণ তাঁবদর 

শোগ্য উত্তরসূরী তহবসবব আরও তনষ্ঠা, আন্ততরকতা এবং তবশ্বস্ততার সাবথ অতপ িত দাতয়ত্ব পালন করববন।  

তপ্রয় এসএসএফ সদস্যবৃন্দ,  

আপনারা তনিয়ই অবগত আবিন শে, শদবে তববদবে আি নানারকম সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রবয়বি। তবজ্ঞান ও 

প্রযুতক্তর তবকাবের সবে সবে মানুবষর িীবনোত্রার মান শেমন উন্নত হবয়বি, শতমতন, সন্ত্রসীরাও আধুতনক কলাবকৌেল ব্যবহার 

করবি। ফবল সন্ত্রাসমূলক অপরাবধর ধরণও পাবে শগবি। এই পটভূতমবত তভতভআইতপগবণর তনরাপত্তা তনতিত করার িন্য দরকার 

মানসম্মত প্রতেেণ ও প্রযুতক্তগত দেতা বৃতদ্ধ। এই লেয অিিবন এই বাতহনীর প্রততটি সদস্যবক আরও শচৌকস কবর গবে শতালার 

িন্য ১৯৯৯ সাবল ফায়াতরং শরঞ্জ তনম িাণ করা হয়।  



তািাো, বতিমান বিবর ১৯ িন অতফসারবক উচ্চতর প্রতেেবণর িন্য তববদবে শপ্ররণ করা হয়। আমার দৃঢ় তবশ্বাস, কব ার 

পতরশ্রম এবং অতিিত জ্ঞাবনর আবলাবক আপনারা আপনাবদর অপাবরেন কম িকান্ডবক যুবগাপবোগী কবর পতরচালনা করববন। এই 

বাতহনীবক আধুতনকায়ন করার িন্য আমাবদর আন্ততরক প্রবচষ্টা অব্যাহত থাকবব। আপনারা তভতভআইতপবদর তনরাপত্তা শদন তনবির 

িীববনর ঝুঁতক তনবয়। শসিন্য তনরাপত্তা রোয় আধুতনক ব্যবিা থাকা প্রবয়ািন োবত ঝুঁতক তকছুটা হবলও কবম। োরা আমার 

তনরাপত্তা তদবচ্ছন, তাঁরা োবত তনরাপত্তাহীনতায় না থাবকন শসতদকটা অবশ্যই শদখবত হবব। কারণ, আতম শুধু প্রধানমন্ত্রীই না, আতম 

একিন মা। মা তহবসবব সন্তানবদর তনরাপত্তার িন্য আতম সব রকম ব্যবিা করব।  

মবন রাখববন, শপোগত দেতা অিিবনর পাোপাতে চাতরতত্রক দৃঢ়তা, উন্নত শৃঙ্খলা, বুতদ্ধমত্তা, সহনেীলতা এবং প্রশ্নাতীত 

আনুগতয তনরাপত্তা তবধাবনর একটি অপতরহাে ি অে। তনতিদ্র তনরাপত্তা বলয় দততরর িন্য তনবিবদর পাোপাতে অন্যান্য সকল 

সহবোগী এবিতিগুবলার মবধ্য সুসম্পকি, তনতবে শোগাবোগ এবং সাব িেতণক সমন্বয় বিায় রাখবত হবব।  

তপ্রয় এসএসএফ-এর সদস্যবৃন্দ,  

আতম আপনাবদর স্মরণ কতরবয় তদবত চাই শে, তভতভআইতপ তনরাপত্তা অবশ্যই কব ার ও তনতিদ্র হবত হবব। তবব শসই 

সবে তভতভআইতপবদর িনসংবোবগর তবষয়টিও গুরুবত্বর সবে অনুধাবন করবত হবব। একথা ভুলবল চলবব না শে, আমরা িনগবণর 

শভাবট তনব িাতচত িনপ্রতততনতধ। িনগবণর সবে আমাবদর গভীর সম্পকি বিায় শরবখ চলবত হয়। তাঁবদর সবে তমেবত হয়। তাঁরা 

আমার কাবি এবস োবত মনঃকষ্ট তনবয় তফবর না োয়, শসতদকটা শদখবত হবব। আতম চাইবন িনগবণর সবে আমার দূরত্ব সৃতষ্ট 

শহাক। িনতবতচ্ছন্ন হবল আমাবদর তকছুই থাকবব না। তনরাপত্তা ব্যবিা বিায় শরবখ এ দাতয়ত্ব পালন অবশ্যই কঠিন। আপনারা এ 

দাতয়ত্ব পালবন সবচষ্ট হববন, আন্ততরকতার সবে কাি করববন - এটাই আমার প্রতযাো।  

কাবিই িনগবণর সবে দূরত্ব সৃতষ্ট কবর নয় বরং স্বাভাতবক িনসম্পৃক্ততা বহাল শরবখ সবব িাচ্চ তনরাপত্তা তনতিদ্র করার 

কঠিন দাতয়ত্ব ও কতিব্য আপনাবদরবক পালন করবত হবব।  

আতম তবশ্বাস কতর, শোগ্য শনতৃত্ব এবং সঠিক তদক-তনবদ িেনার আবলাবক আপনারা শসই অভীষ্ঠ লেয অিিবন কাি কবর 

োবচ্ছন।  

উপতিত সুতধমন্ডলী,  

এই বাতহনীর সকল কম িকতিা এবং কম িচাতরবদর মানসম্মত িীবনোপন তনতিত করার িন্য আমরা অতযন্ত আন্ততরক। 

১৯৯৯ সাবলর ১লা এতপ্রল এসএসএফ অতফসাস ি শমবসর িন্য শে প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়, তা বতিমাবন একটি অন্যতম দৃতষ্টনন্দন 

অতফসাস ি শমস তহবসবব পতরতচত হবয়বি। এিাোও, বতিমাবন এবলনবােী এলাকায় কম িকতিা এবং কম িচাতরবদর িন্য তনম িাণাধীন 

বহুতল আবাতসক ভববনর তনম িাণ কািবক ত্বরাতন্বত করা হবয়বি।  

তাই প্রততষ্ঠাবাতষ িকীর এই শুভতদবন স্টাফবদর িন্য তনতম িত বহুতল আবাসন ভবন উববাধন হওয়াবত আপনাবদর সবে 

আতম তনবিও ব্যতক্তগতভাবব আনতন্দত।  

এিাোও প্রততষ্ঠাবাতষ িকীর এই তদবন আতম এই বাতহনীবত কম িরত সকল শবসামতরক কম িকতিা ও কম িচারীবদর শরেবনর 

ব্যবিা করার িন্য তনবদ িে তদতচ্ছ।  

সুতধমন্ডলী,  

আতম শিবন আনতন্দত হবয়তি শে, এসএসএফ সদস্যগণ তাঁবদর দদনতন্দন সকল েত কম িব্যস্ততার মবধ্যও তাঁবদর ব্যতক্তগত 

ও সামাতিক আচার-অনুষ্ঠাবনর প্রতত তববেষ গুরুত্ব তদবয় থাবকন। এই সংিার বারা পতরচাতলত তবতভন্ন সামাতিক গ নমূলক 

অনুষ্ঠানাতদ আপনাবদর পতরবাবরর তববেষ কবর, আপনাবদর সন্তানবদর সুনাগতরক তহবসবব গবে তুলবত সাহায্য করবব। আতম আো 

কতর, ভতবষ্যবতও এই ধারা অব্যাহত থাকবব। আতম কতৃিপেবক বলব, আপনাবদর কাে িঘন্টা এমনভাবব তনধ িারণ করবত োবত 

আপনারা পতরবারবক েবথষ্ঠ সময় তদবত পাবরন।  

সুতধবৃন্দ,  

আতম তবশ্বাস কতর, যুবগাপবোগী শনতৃত্ব, সঠিক তদক-তনবদ িেনা এবং এসএসএফ-এর প্রততটি সদবস্যর তনষ্ঠা, একাগ্রতা এবং 

পতরশ্রবমর ফবল এই বাতহনী উত্তবরাত্তর উন্নতত সাধন করবব। শৃঙ্খলা, আনুগতয এবং শপোগত মাবন এই বাতহনী শহাক অন্যান্যবদর 

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত - ২৩তম প্রততষ্ঠাবাতষ িকীবত আতম এই শুভ কামনাই করতি।  



আতম আপনাবদর এবং আপনাবদর পতরবারববগ ির সুস্বািয, সুখী, সুন্দর এবং সাফেময় িীবন কামনা করতি। আমার 

শদাওয়া, আেীব িাদ সবসময়ই আপনাবদর িন্য থাকবব। আতম নামাি পবে শদবের িন্য, শদবের মানুবষর িন্য, সন্তানবদর িন্য, 

শবাবনর িন্য রাব্বলু আল আতমবনর কাবি শেমন শদা'য়া কতর, শতমতন আপনাবদর িন্যও শদা'য়া কতর। আল্লাহ্ আপনাবদর তনরাপবদ 

ও সুখী রাখুন - এই কামনা কবর আতম আমার বক্তব্য শেষ করতি।  

শখাদা হাবফি।  

িয় বাংলা, িয় বেব্ধু।  

বাংলাবদে তচরিীবী শহাক।  

 


