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সহকমীবৃন্দ, 

শস্পোল তসতকউতরটি শফাম্মস ির মহাপতরলালক স স্যবৃবৃন্দ,  

উপতিত সুতধমন্ডলী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

শস্পোল তসতকউতরটি শফাম্মস ির ২৯তম প্রততষ্ঠা বাতষ িকী উপলম্মক্ষে আতম এই বাতহনীর সকল স্যবৃম্মক আমার আন্ততরক 

অতিনন্দন স শুম্মিচ্ছা জানাতচ্ছ। আতম স্মরণ করতি সব িকাম্মলর সব িম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাততর তপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানম্মক। 

তর্তন সবসময় একটি আধুতনক প্রততরক্ষা বাতহনীর স্বপ্ন শ্খম্মতন। 

প্রততষ্ঠালগ্ন শেম্মক এই বাতহনীর স্যবৃরা তিতিআইতপগম্মণর তনরাপত্তার ্াতয়ত্ব অতেন্ত ্ক্ষতা এবং তনষ্ঠার সাম্মে পালন 

কম্মর আসম্মি। এই বাতহনীর আনুগতে, শপো্াতরত্ব স ্ক্ষতা প্রেংসনীয়। শুধু শ্ম্মেই নয়, তবম্ম্ম্মে স তবম্ম্েী তিতিআইতপম্ম্র 

এসএসএফ  স্যবৃরা অতেন্ত ্ক্ষতার সাম্মে তনরাপত্তার ্াতয়ত্ব পালন কম্মর ভূয়সী প্রেংসা শপম্ময়ম্মি। 

আতম আো করম্মবা, এই বাতহনীর স্যবৃরা িতবষ্যম্মতস তনি িরতার সাম্মে তাম্ম্র সপর অতপ িত ্াতয়ত্ব পালন কম্মর 

র্াম্মব। 

আতম জাতন, তিআইতপগম্মণর তনরাপত্তা প্র্াম্মন এসএসএফ স্যবৃরা ঢ় প প্রততঞ। । এমনতক তনম্মজর জীবম্মনর তবতনমম্ময় 

হম্মলস শস ্াতয়ত্ব পালম্মন এ বাতহনীর স্যবৃরা অকুণ্ঠতলত্ত। 

সুতধমন্ডলী, 

আমাম্ম্র ১৯৯৬ শেম্মক ২০০১ শময়া্কাম্মল এসএসএফ এর প্রতেক্ষম্মণর মান উন্নয়ম্মন অতোধুতনক তনজস্ব ফায়াতরং 

শরঞ্জ করা হম্ময়ম্মি। আধুতনক র্ন্ত্রপাতত শ্য়া হম্ময়ম্মি। ২০০৯ সাম্মল  ক্ষমতায় আসার পর আবাসন স অন্যান্য সুতবধা বৃতি কতর। 

আতম আো কতর এম্মত শতামাম্ম্র স্বাচ্ছন্দে তবধান হম্ময়ম্মি। এসব সুম্মর্াগ-সুতবধা আম্মরা সম্প্রসারম্মণর উম্মযাগ শনয়া হয়। 

তবম্মে জঙ্গী স সন্ত্রাসী কার্ িক্রম্মমর ধরণ স শকৌেল পাম্মেম্মি। প্রযুতির তবকাম্মের কারম্মণ সন্ত্রাসীরা তবম্মের শর্ শকান 

িান শেম্মক অপতৎপরতা লালাম্মত পাম্মর। তবেব্যাপী তনরাপত্তার লোম্মলঞ্জ নূতন মাত্রা শপম্ময়ম্মি। তাই আমরা এসএসএফ এর 

্ক্ষতা বৃতির তবতিন্নমুখী উম্মযাগ তনম্ময়তি। এ বাতহনীর কম িকান্ড পতরলালনায় তিতজটাল প্রযুতির সতন্নম্মবে ঘটিম্ময়তি। র্াম্মত তারা 

শর্ শকাম্মনা পতরতিততম্মত তিতিআইতপম্ম্র তনরাপত্তা তনতিত করম্মত পাম্মর।  

উচ্চতর ঞ। ান স ্ক্ষতা অজিম্মনর জন্য তবতিন্ন অবকাঠাম্মমা উন্নয়ন করা হম্ময়ম্মি। উচ্চ প্রযুতির র্ন্ত্রপাতত প্র্ান করা 

হম্ময়ম্মি। এগুম্মলার সম্মব িাচ্চ ব্যবহার তনতিত করম্মত স্যবৃম্ম্র প্রতেতক্ষত করা হম্ময়ম্মি। 

আমাম্ম্র সরকাম্মরর সমম্ময় এই বাতহনীর ২৫৮ জন স্যবৃ িারত, গণলীন, যুিরাষ্ট্র, তিম্মটন, োইল্যান্ডসহ তবতিন্ন শ্ম্মে 

প্রতেক্ষণ গ্রহণ কম্মরম্মি। নারীর ক্ষমতায়ম্মনর অম্মরকটি মাইল ফলক তহম্মসম্মব শমম্ময়ম্ম্র সেস্ত্রবাতহনীম্মত শর্াগ্াম্মনর সূলনা কম্মর 

আসয়ামী লীগ সরকারই। তারা শিম্মলম্ম্র পাোপাতে শপোগত কাম্মজ অন্যান্য ্াতয়ম্মত্বর ন্যায় প্ররক্ষা কাম্মজস অতেন্ত িাল 

করম্মি।  

আমার তবোস কম্মঠার অনুেীলন, অতজিত ঞ। ান স অতিঞ। তার আম্মলাম্মক  শতামরা শতামাম্ম্র প্ররক্ষা কম িকান্ড আরস 

গততেীল স যুম্মগাপম্মর্াগী করম্মব। 

সব িকাম্মলর সব িম্মশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাততর তপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমান স্বপ্ন শ্খম্মতন একত্ন তবম্মের তবতিন্ন শ্ে 

শেম্মক প্রতেক্ষণােীরা বাংলাম্ম্ে সেস্ত্র বাতহনীর প্রততষ্ঠাম্মন প্রতেক্ষণ স ঞ। ানাজিম্মনর জন্য আসম্মবন। শস লম্মক্ষে ন্যােনাল তিম্মফন্স 

কম্মলজ, তমতলটারী ইন্সটিটিউট অব সাম্ময়ন্স এন্ড শটকম্মনালতজ ইতোত্ উচ্চতর সামতরক প্রতেক্ষণ প্রততষ্ঠান িাপন করা হম্ময়ম্মি। 



এখন এসব প্রততষ্ঠাম্মন তবম্ম্েী প্রতেক্ষােী প্রতেক্ষণ তনম্মত আসম্মিন। এই ধরাবাতহকতায় এসএসএফ এর প্রতেক্ষণ বুেম্মরাম্মত 

তিতিআইতপ তনরাপত্তা সংক্রান্ত শকাম্মস ি তবম্মের তবতিন্ন শ্ম্মের সামতরক স্যবৃবৃন্দ প্রতেতক্ষত হম্মত আগ্রহ প্রকাে কম্মরম্মিন।  

২০১১ সাম্মল এসএসএফ কর্তিক ১৬ জন প্যাম্মলষ্টাইনী তনরাপত্তা কমী সফলিাম্মব প্রতেক্ষণ প্র্ান করা হম্ময়ম্মি। মাতকিন 

যুিরাম্মষ্ট্রর সাম্মে এসএসএফ-এর তনজস্ব প্রতেক্ষণ লত্বম্মর অনুতষ্ঠত শর্ৌে প্রতেক্ষণ ‘ব্যাম্মলন্স বাম্মফম্মলা’ অতফসারম্ম্র আত্মতবোস 

স মর্ িা্াম্মবাধম্মক আরস উন্নত কম্মরম্মি। 

 সারা তবম্মে আন্তজিাততক সন্ত্রাসবা্, উগ্র শমৌলবা্, জাততগত স শগাষ্ঠীগত তবম্মরাধ এবং প্রযুতির অিাবনীয় উন্নয়ন স 

সহজলিেতা সাতব িক তনরাপত্তা তনতিত করম্মত অতিনব লোম্মলম্মঞ্জর সেুখীন কম্মরম্মি। আসয়ামী লীগ সরকার গঠন কম্মর এ 

বাতহনীর আধুতনকায়ন, অতফসারম্ম্র তনি িার রাখম্মত তাম্ম্র প্রম্ময়াজনীয় সুম্মর্াগ-সুতবধা তবধান, উচ্চতর প্রতেক্ষণ, আধুতনক 

র্ন্ত্রপাতত, ইনতসগতনয়া প্র্ান কম্মর বাতহনীর সম্পূণ িতা তবধাম্মন উম্মযাগ গ্রহণ কম্মর। 

 এসএসএফ ব্যাপকাম্মে ি শর্ তনরাপত্তা তবধান কম্মর তার সবটাই ঢ় শ্যমান নয়। এমনতক সব ি সাধারম্মণর অনুম্মময়স নয়। 

আতম অনুিব কতর গণিবন শেম্মক গন্তব্য পর্ িন্ত পম্মের সাতব িক তনরাপত্তাস শ্খম্মত হয়। র্াতায়াত পম্মের সম্ভাব্য ঝুঁতকগুম্মলা 

এড়াম্মনার শখয়ালস তাম্ম্র রাখম্মত হয়। বাঁক শনয়া, গততম্মরাধক, অনাকাতিত র্ানবাহন জটলা কাটিম্ময় অতত তনরাপম্ম্ এতগম্ময় 

ললম্মত হয়। 

 এ কাম্মজর জন্য প্রস্ত্ত্তততস ্ীঘ িম্মময়া্ী স কষ্টসাধ্য। শ্েী-তবম্ম্েী তিতিআইতপগম্মণর শিনুের জন্য আগাম সমন্বয়সিা 

করম্মত হয়। গ্রাতফক্সপতরকল্পনা, শর্ শকান অনাহুত পতরতিতত শমাকাম্মবলা প্রস্ততত স তবকল্প িাবনা োকম্মত হয়। আম্মগর রাম্মত 

তিপ্রহম্মরর পুম্মব িই তনরাপত্তা শবষ্টনী গঠন তনতিত করম্মত হয়।  

 তিতিআইতপ অনুষ্ঠান শুরু ততন ঘন্টা পূম্মব ি চূড়ান্তিাম্মব এসএসএফ স্যবৃগণ অনুষ্ঠান িম্মলর ্াতয়ত্ব বুম্মে শনন। 

তিতিআইতপর প্রিাম্মনর আগ পর্ িন্ত অগ্রবতী ্ল প্রখর ঢ় তষ্ট স সম্মব িাচ্চ সতকিতার সাম্মে তনরাপত্তা প্র্াম্মনর কাজ কম্মর র্ায়। 

এজন্য শতামাম্ম্র শর্ প্রাক্ প্রস্ততত, অতত প্রত্যেম্মষ েয্যা তোগ স তবরততহীনিাম্মব সলতকত োকম্মত হয় তার সবই অতেন্ত 

প্রেংসাহ ি। 

এসএসএফ এর স্যবৃবৃন্দ, 

শপোগত ্ক্ষতা অজিম্মনর পাোপাতে শতামাম্ম্র লাতরতত্রক ঢ় পতা, উন্নত শৃিলা, সততা, ্াতয়ত্বেীলতা এবং মানতবক 

গুণাবলীর তবষয়গুম্মলা গুরুম্মত্বর সাম্মে তবম্মবলনায় রাখম্মত হম্মব। তনতিদ্র তনরাপত্তা বলয় গম্মড় শতালার জন্য সকল সহম্মর্াগী 

সংিার সাম্মে সুসম্পকি, তনতবড় শর্াগাম্মর্াগ স সমন্বয় বজায় রাখা প্রম্ময়াজন। একই সাম্মে তিআইতপম্ম্র জনসংম্মর্াম্মগর 

তবষয়টিস গুরুম্মত্বর সাম্মে তবম্মবলনায় রাখম্মত হম্মব।   

সংতবধাম্মনর ৭ অনুম্মচ্ছম্ম্ বলা আম্মি, ‘প্রজাতম্মন্ত্রর সকল ক্ষমতার মাতলক জনগণ’। সংস্ীয় গণতাতন্ত্রক ব্যবিায় 

সরকাম্মরর প্রততটি কার্ িক্রম জনকল্যাম্মণ প্রণীত স বাস্তবাতয়ত হয়। জনতবতচ্ছন্ন শেম্মক জনম্মসবা তনতিত করা র্ায় না। 

জনপ্রতততনতধ তহম্মসম্মব আমরা জনগম্মণর কাম্মি ্ায়বি। শতামাম্ম্র শকান আলরম্মণ  মানুষ শর্ন কষ্ট না পায় শস ত্ম্মক 

সবসময় সজাগ ঢ় তষ্ট রাখম্মব। সকল ্ে িনােীর সোন সমুন্নত রাখায় সম্মলষ্ট োকম্মব।  

  শতামাম্ম্র ্াতয়ত্ব এবং জনপ্রতোো এ দুইম্ময়র মম্মধ্য সুন্দর সমন্বয় করম্মত হম্মব। জনগণ শেম্মক দূরত্ব সৃতষ্ট কম্মর নয় 

বরং জনসম্পৃিতা শরম্মখই শপো্াতরম্মত্বর পতরলয় ত্ম্ময় সম্মব িাচ্চ তনরাপত্তা তনতিত করাম্মতই শতামাম্ম্র সাে িকতা। মম্মন রাখম্মত 

হম্মব, শতামরা শর্ কষ্টসাধ্য ্াতয়ত্ব পালন কর তা চূড়ান্ত তবলাম্মর শ্ে স জাততর সাতব িক কল্যাম্মণ।  

 আমরা সরকার গঠম্মনর পর সব সময়ই কাজ করতি শ্ম্মের তো জনগম্মণর জীবনমান উন্নয়ম্মন। এজন্য প্রততটি ত্ন, 

ঘন্টা, মুহুম্মতির সম্মব িাচ্চ সিেবহার করার শলষ্টা কম্মরতি। শসম্মক্ষম্মত্র ্াতয়ত্ব পালম্মন ক্লাতন্ত অবসা্ আসা স্বািাতবক। ব্যস্ততম ত্ন 

শেম্মষ শতামাম্ম্র মুম্মখর ত্ম্মক তাতকম্ময় আতম তা অনুিবস কতর। তকন্তু আমাম্ম্র সরকার ক্ষমতাম্মক আমানত তহম্মসম্মব শ্ম্মখ 

জনগম্মণর জন্য তনরতবতচ্ছন্নিাম্মব কাজ কম্মর শর্ম্মত অঙ্গীকারাবি। 

 তবে মন্দা সম্মত্বস আমাম্ম্র ধারাবাতহকিাম্মব প্রবৃতি বরাবরই ৬ িাম্মগর উপম্মর। ললতত বিম্মরর অে িননততক প্রবৃতি 

৬.৫১ িাগ। ববম্ম্তেক মুদ্রার তরজাি ি ২৫.২ তবতলয়ন মাতকিন িলার। আমরা মানুষম্মক আতে িকিাম্মব সাবলম্বী কম্মর শতালার 

পাোপাতে আয় ববষম্য কতমম্ময়তি।  

 নূতন অে িবির শেম্মক সরকাতর লাকরীজীবীম্ম্র শবতন িাতা বৃতি করা হম্মচ্ছ। আমাম্ম্র এখন লক্ষে হল ্াতরম্মদ্রের হার 

আরস কতমম্ময় ১৪-১৫ িাম্মগ নাতমম্ময় আনা। স্বািে, তেক্ষা প্রভৃতত শক্ষম্মত্র সকলম্মক সরকার প্র্ত্ত তবনামূল্য শসবা ্াম্মনর আসতায় 



আনা সম্ভব হম্ময়ম্মি। শ্ম্মে ১৩ হাজার ৭৩২ শমগাসয়াট তবদুেৎ উৎপা্ন হম্মচ্ছ। এ সকল সাফম্মল্যর তপিম্মন শতামাম্ম্র যুগপৎ 

অব্ান অনস্বীকার্ ি। 

সুতধমন্ডলী, 

শপোগত ্াতয়ম্মত্বর পাোপাতে শতামাম্ম্র প্রম্মতেম্মকরই সামাতজক স পাতরবাতরক ্াতয়ত্ব আম্মি। এসএসএফ স্যবৃরা 

কম িব্যস্ততা সম্মেস তাম্ম্র পাতরবাতরক স সামাতজক ্াতয়ত্ব পালম্মনস অতেন্ত র্ত্নবান শজম্মন আতম তনতিন্ত। সামাতজক আ্ান-

প্র্ান পারস্পতরক শসৌহাযি স সম্প্রীতত বাড়ায়। ২০১২ সাম্মল এসএসএফ-এর স্যবৃ স সন্তানম্ম্র অংেগ্রহম্মণ গণিবম্মন অনুতষ্ঠত 

আন্তজিাততক মার্তিাষা ত্বম্মসর অনুষ্ঠানটি তিল খুবই উপম্মিাগ্য। এ ধরম্মণর উম্মযাগ তেশুম্ম্র  তবকাম্মে গুরুত্বপূণ ি ভূতমকা রাম্মখ। 

তাম্ম্র সংস্কৃততবান কম্মর শতাম্মল। 

আতম আো কতর, শপোগত ্াতয়ত্ব পালম্মনর পাোপাতে শতামরা পতরবাম্মরর প্রতত আম্মরা র্ত্নেীল হম্মব। কারণ, 

শতামাম্ম্র সাফম্মল্যর তপিম্মন পতরবাম্মরর স্যবৃম্ম্র র্ম্মেষ্ট সহম্মর্াতগতা রম্ময়ম্মি। 

তপ্রয় স্যবৃবৃন্দ, 

শতামাম্ম্র শর্াগ্যতা, অফুরান প্রাণেতি, উপযুি প্রতেক্ষণ স আনুগম্মতের জন্যই এসব অনায়াম্মস করা সম্ভব হয়। 

এজন্য আতম আমার পতরবাম্মরর অন্তভূ িি মম্মন কম্মর শতামাম্ম্র জন্য প্রততত্নই নামাম্ময়র পর শ্ায়া কতর। মহান আল্লাহ 

শতামাম্ম্র সহায় শহান।   

আমার িাই েহী্ শলফম্মটন্যান্ট শেখ কামাল মহান স্বাধীনতা যুম্মির সময় তনয়তমত বাতহনীর সাম্মে মুতিযুম্মি 

অংেগ্রহণ কম্মরতিম্মলন। তিতীয় িাই েহী্ শসম্মকন্ড শলফম্মটন্যান্ট শেখ জামাল ১৯৭৫ সাম্মল রম্ময়ল তমতলটাতর একাম্মিতম 

যবৃান্ডহাস িট্স শেম্মক তনয়তমত প্রতেক্ষণ শেম্মষ কতমেন লাি কম্মর বাংলাম্ম্ে শসনাবাতহনীম্মত শর্াগ্ান কম্মরন। শিাট িাই 

রাম্মসম্মলর ইচ্ছা তিল শস বড় হম্ময় শসনাবাতহনীম্মত শর্াগ শ্ম্মব। শস শসনাবাতহনীর সুশৃিল কার্ িক্রম শ্ম্মখ অতেন্ত উিুি হম্ময়তিল। 

তকন্তু মাত্র ্ে বির বয়ম্মসই ঘাতম্মকর তনম িম বুম্মলট তার শিাট্ট বুক তব্ীণ ি কম্মর। আতম শতামাম্ম্র মাম্মে আমার িাইম্ম্রই 

প্রততচ্ছতব খু ুঁম্মজ পাই।  

সুতধবৃন্দ, 

আতম তবোস কতর, সুম্মর্াগ্য শনর্তত্ব, সঠিক ত্ক তনম্ম্ িেনা এবং এ বাতহনীর প্রম্মতেক স্ম্মযবৃর শপোগত তনষ্ঠা, শ্রম স 

আন্ততরকতার মাধ্যম্মম এসএসএফ এর উত্তম্মরাত্তর উন্নতত অব্যাহত োকম্মব। শৃিলা, তনয়মানুবততিতা, আনুগতে আন্ততরকতা এবং 

শপোগত মান তবলাম্মর এই বাতহনী সকম্মলর জন্য হম্ময় উঠুক এক অনন্য অনুকরণীয় ঢ় ষ্টান্ত - ২৯তম প্রততষ্ঠা বাতষ িকীর শুিলম্মগ্ন 

এই কামনা কতর। 

পতরম্মেম্মষ, শতামাম্ম্র স শতামাম্ম্র পতরবাম্মরর স্যবৃম্ম্র সুস্বািে, সুখী, সুন্দর, কল্যাণময় জীবন কামনা কম্মর আমার 

বিব্য শেষ করতি।  

সবাইম্মক আবাম্মরা ধন্যবা্। 

 

শখা্া হাম্মফজ। 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাম্ম্ে তলরজীবী শহাক। 

... 


