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 িি মার গাি ম িাংলাক্ষিে (বিবিবি) বিিস উপলক্ষে উপবির্ সিাইক্ষক আমার আন্তবরক শুক্ষেচ্ছা ও অবেনন্দন। বিিক্ষয়র 

মাস বিক্ষসম্বক্ষর ৭১’র মহান মুবিযুক্ষে আিক্ষকর বিবিবি ও র্ৎকালীন ইষ্ট পাবকস্তান রাইক্ষেলস (ইবপআর) েহীিক্ষির আবম 

শ্রোর সক্ষঙ্গ স্মরণ করবি। ২০০৯ সাক্ষলর ২৫ ও ২৬ শেব্রুয়াবর র্ৎকালীন বিবিআর’র ট্রাবিক ঘটনায় েহীি ৫৭ িন শচৌকস 

শসনা কম মকর্মা ও শকন্দ্রীয় সুক্ষিিার শমিক্ষরর প্রবর্ শ্রো িানাবচ্ছ। 

 মহান বিিক্ষয়র মাক্ষস আবম গেীর শ্রোর সাক্ষে স্মরণ করবি সি মকাক্ষলর সি মক্ষশ্রষ্ঠ িাঙাবল, িাবর্র বপর্া, িঙ্গিন্ধু শেখ 

মুবিবুর রহমানক্ষক। যাঁর িবলষ্ঠ শনতৃক্ষে িীঘ ম ২৪ িিক্ষরর রািননবর্ক সংগ্রাম ও রিেয়ী মুবিযুক্ষের পর িাঙাবল িাবর্ ১৯৭১ 

সাক্ষলর ১৬ বিক্ষসম্বর চূড়ান্ত বিিয় অিমন কক্ষর।  

আবম স্মরণ করবি িার্ীয় চার শনর্াক্ষক। শ্রো িানাবচ্ছ মুবিযুক্ষের ৩০ লাখ েহীি এিং ২ লাখ বনয মাবর্র্ মা-

শিানক্ষক। যুোহর্ মুবিক্ষযাো এিং েহীি পবরিাক্ষরর সিস্যক্ষির প্রবর্ গেীর সমক্ষিিনা িানাবচ্ছ। িীর মুবিক্ষযাোক্ষির িানাবচ্ছ 

আন্তবরক শুক্ষেচ্ছা। 

 মুবিযুক্ষে আত্মর্যাগ বিক্ষিচনায় িি মার গাি ম িাংলাক্ষিে একটি শগৌরক্ষিাজ্জ্বল প্রবর্ষ্ঠান। এই িাবহনী ২ে’ ২১ িিক্ষরর 

ঐবর্হযমবন্ডর্। ১৭৯৫ সাক্ষল রামগড় শলাকাল ব্যাটাবলয়ন নাক্ষম প্রেম গক্ষড় শর্ালা হয় এই িাবহনী। সমক্ষয়র ব্যিধান ও 

শেৌক্ষগাবলক পবরির্মক্ষনর কারক্ষণ নানান নাক্ষম িাবয়ে পালক্ষনর পর এখন বিবিবি নাক্ষম সীমান্তরেী িাবহনী বহসাক্ষি কাি করক্ষি।   

 িাবর্র বপর্া িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমাক্ষনর আহিাক্ষন সাড়া বিক্ষয় মুবিযুে শুরুর প্রেম প্রহক্ষরই এই িাবহনীর 

সিস্যরা পাকক্ষসনাক্ষির প্রবর্ক্ষরাক্ষধ নাক্ষম। ১৯৭১’র ২৬শে মাক্ষচ মর প্রেম প্রহক্ষর বপলখানা শেক্ষক র্ৎকালীন ইবপআক্ষরর শির্ার 

কমীরা িঙ্গিন্ধুর স্বাধীনর্ার শঘাষণা ওয়ারক্ষলক্ষসর মাধ্যক্ষম শিক্ষের প্রর্যন্ত অঞ্চক্ষল শপৌৌঁক্ষি শিয় ।  

 িাবর্র বপর্া ২৩ িিক্ষরর সংগ্রাক্ষম িাঙাবল িাবর্ক্ষক মুবির শচর্নায় প্রস্ত্তর্ কক্ষর স্বাধীনর্া সংগ্রাক্ষমর িাক শিন। 

র্ৎকালীন ইবপআর র্া প্রচার করায় পাকিাবহনীর হাক্ষর্ প্রাণ শিন ইবপআর’র সুক্ষিিার শমির েওকর্ আলী।   

 ইবপআর’র প্রায় ১২ হািার িাঙাবল সসবনক সরাসবর মুবিযুক্ষে অংে শনন এিং ৮ে’ ১৭ িন োহাির্ িরণ কক্ষরন। 

ইবপআর’র দু’িন িীরক্ষশ্রষ্ঠ েহীি ল্যান্স নাক্ষয়ক নুর শমাহাম্মি শেখ এিং েহীি ল্যান্স নাক্ষয়ক মুন্সী আব্দুর রউে আমাক্ষির 

গক্ষি মর প্রর্ীক।    

ইবপআক্ষরর ৮ িন িীর উতম, ৩২ িন িীর বিক্রম এিং ৭৭ িন িীর প্রর্ীক মুবিযুক্ষে িীরে প্রিে মন কক্ষর বিবিবি’র 

ইবর্হাস সমৃে কক্ষরক্ষিন। আবম র্াঁক্ষির সকক্ষলর অিিানক্ষক শ্রোর সাক্ষে স্মরণ করবি এিং েহীিক্ষির আত্মার মাগবেরার্ 

কামনা করবি।  

বপ্রয় বিবিবি সিস্যবৃন্দ, 

 িাবর্র বপর্া িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমান ১৯৭৩ সাক্ষলর ৮ িানুয়াবর বপলখানায় র্ৎকালীন িাংলাক্ষিে রাইক্ষেল্স’র 

(বিবিআর) ১ম ব্যাক্ষচর বেো সমাপনী কুচকাওয়াক্ষি অবেিািন গ্রহণ কক্ষরন। বর্বন এ িাবহনীক্ষক যুক্ষগাপক্ষযাগী কক্ষর গক্ষড় 

তুলক্ষর্ অক্ষনক কায মক্রম হাক্ষর্ শনন।  

 ২০০৯ সাক্ষলর ৬ িানুয়াবর আমরা সরকার গঠক্ষনর ১ মাস ১৯ বিক্ষনর মাোয়, ২৫ ও ২৬ শেব্রুয়াবর বিবিআর’এ 

অনাকাবঙের্ ঘটনা ঘক্ষট যা দ্রুর্ সমাধান কবর, আমরা নতুন আইন কবর। িি মার গাি ম িাংলাক্ষিে পূনগ মঠন কবর।  



 

 বিবিবি’র সিস্য বহক্ষসক্ষি আপনাক্ষির আনুগর্য ও বিশ্বস্তর্া প্রশ্নার্ীর্। কম মকর্মা ও সিস্যক্ষির মক্ষধ্য পারস্পবরক আিা 

ও শ্রোক্ষিাধ, শৃঙ্খলাক্ষিাধ, মানবিকর্া, এিং সক্ষি মাপবর পারস্পবরক সহানুভূবর্েীলর্াই এই িাবহনীর িন্ধন দৃঢ়র্র করক্ষি। 

পুনগ মঠক্ষনর পর বিবিবি সির িপ্তক্ষর এটা আমার ৪ে ম িরিার। এখাক্ষন এক্ষস নতুন পবরক্ষিে ও সুশৃঙ্খল আক্ষয়ািক্ষন আবম মুগ্ধ। 

েবিষ্যক্ষর্ সিাই িাবহনীর বনিস্ব শৃঙ্খলার বিষয়টি োলোক্ষি শিক্ষন বনক্ষি এিং চচ মা করক্ষি। 

 গর্ িার্ীয় বনি মাচক্ষনর পূক্ষি ম ও পরির্ী সমক্ষয় রািননবর্ক সবহংসর্া, সন্ত্রাসী কম মকান্ড প্রবর্ক্ষরাধ, আইন-শৃঙ্খলা 

পবরবিবর্ বনয়ন্ত্রণ এিং িনসাধারক্ষণর িান-মাল রোয় আপনারা িাবয়েেীলর্ার পবরচয় বিক্ষয়ক্ষিন। একাতক্ষরর পরাবির্ েবি 

ও র্াক্ষির শিাসরক্ষির পবরকবির্ টানা অিক্ষরাক্ষধ গাবড় োংচুর এিং চলন্ত গাড়ীক্ষর্ শপক্ষট্রাল শিামায় িীিন্ত মানুষক্ষক পুবড়ক্ষয় 

হর্যাসহ শিে অচক্ষলর ষড়যন্ত্র চাবলক্ষয়বিল। আপনারা অক্লান্ত পবরশ্রক্ষম র্া িানচাক্ষল সেম হন। 

শরাবহঙ্গা সমস্যা, মায়ানমার সীমাক্ষন্ত উক্ষতিনা, রামুর শিৌে পল্লীর বনরাপতা ও পুনি মাসন, পাি মর্য এলাকায় 

অবিবর্েীল পবরবিবর্, বিটমহলিাসীক্ষক পূণি মাসক্ষন আপনাক্ষির পিক্ষেপ বিবিবি’র সুনাম ও ময মািা বৃবে করক্ষি। 

 বিবিবি’র সিস্যক্ষির িের্া বৃবে, শপোিাবরে সর্রী, শিায়ানক্ষির আিাসনসহ সাবি মক উন্নয়ক্ষন আমার সরকার অক্ষনক 

কায মক্রম িাস্তিায়ন করক্ষি।  

• সীমান্ত রেী িাবহনীর আধুবনকায়ক্ষন আমরা িি মার গাি ম িাংলাক্ষিে আইন-২০১০ পাে কক্ষরবি।  

• বিবিবি পুনগ মঠক্ষনর ধারায় নতুন ৪টি বরবিয়ন ৪টি শসক্টর এিং ৪টি বরিওনাল ইবিবলক্ষিন্স বুযক্ষরা প্রবর্ষ্ঠা করা 

হক্ষয়ক্ষি। নতুন ১৫টি ব্যাটিবলয়ন িাপন করা হক্ষয়ক্ষি।  

• সীমাক্ষন্ত সেমর্া িাড়াক্ষর্ ২০০৯ সাল শেক্ষক বিবিবিক্ষর্ ২৪ হািার ২২৪িন শলাক বনক্ষয়াগ শিওয়া হক্ষয়ক্ষি।  

• বিবিবি’র সির িপ্তর বপলখানার সক্ষঙ্গ বরবিয়ন সির ও শসক্টর সিক্ষরর বিবিটাল কাক্ষনকেন প্রবর্বষ্ঠর্ হওয়ায় 

প্রবর্বনয়র্ বেবিও কনোক্ষরন্স এর মাধ্যক্ষম সাবি মক পবরবিবর্ মবনটবরং করা হক্ষচ্ছ।  

• বিবিবি’শর্ নারীক্ষির বনক্ষয়াগ শিয়া হক্ষচ্ছ। এ পয ম  প্রায় ৩০০ নারী সিস্য বিবিবিক্ষর্ বনক্ষয়াগ শিয়া হক্ষয়ক্ষি।  

• বিবিবি’র িন্য ২ে’ ৯৮টি িি মার আউট শপাষ্ট (বিওবপ) এিং বিএসবপ বনম মাণ করা হক্ষয়ক্ষি।  

• সরকার বিবিবি’র সিস্যক্ষির শকাম্পানী পয মাক্ষয় ১টি কক্ষর যানিাহক্ষনর প্রাবধকার বিক্ষয়ক্ষি।  

•  বিবিবি’র অপাক্ষরেন শিারিার করক্ষর্ পয মাপ্ত যানিাহন সরিরাহ করা হক্ষয়ক্ষি।  

• দ্রুর্ টহক্ষলর লক্ষে প্রবর্টি বিওবপক্ষর্ ৪টি শমাটর সাইক্ষকক্ষলর প্রাবধকার করা হক্ষয়ক্ষি।       

• িাংলাক্ষিে-োরর্ সীমাক্ষন্ত ৯ে’ ৩৫ বকিঃবম এিং িাংলাক্ষিে-বময়ানমার সীমাক্ষন্ত ২ে’ ৮৫বকিঃবম সড়ক প্রকি 

কায মক্রম িাস্তিায়নাধীন রক্ষয়ক্ষি।  

• অবধক দূরক্ষের বিওবপ’র মধ্যির্ী িাক্ষন ১ে’ ২৮টি িি মার শসবি শপাস্ট (বিএসবপ) বনম মাণ সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষি।  

• আরও ১ে’ ২৪টি বিএসবপ বনম মাণ পবরকিনা হাক্ষর্ শনওয়া হক্ষয়ক্ষি।  

• বিবিবি’র িন্য লবিবস্টক সরঞ্জাম িাড়াক্ষনা হক্ষয়ক্ষি। শিক্ষে-বিক্ষিক্ষে শিায়ানক্ষির প্রবেেক্ষণর ব্যিিা শিারিার করা হক্ষয়ক্ষি। 

• এয়ার উইং সৃিন করা হক্ষয়ক্ষি। গঠন করা হক্ষয়ক্ষি িগ শকায়াি।  

• িাংলাক্ষিে-োরর্ এিং িাংলাক্ষিে-মায়ানমার সীমাক্ষন্তর পাি মর্য অঞ্চক্ষল ৪৭৯ বকিঃবম সীমান্ত পাহারায় নতুন ২টি শসক্টর, 

৫টি ব্যাটাবলয়ন এিং ৯২টি বিওবপ িাপন চলক্ষি।  

• বিবিবি’র িন্য প্রেম োসমান বিওবপ বনম মাণ কক্ষর দুগ মম সুন্দরিন রোর ব্যিিা কক্ষরবি। আরও একটি োসমান বিওবপ 

বেগবগরই বিবিবিক্ষর্ যুি হক্ষচ্ছ।  

• আপনাক্ষির িাৎসবরক অবিমর্ ছুটি ২ মাস শোক্ষগর আক্ষিিন কক্ষরবিক্ষলন যা আবম অনুক্ষমািন বিক্ষয়বি। ছুটিক্ষর্ গমন কাক্ষল 

২ মাক্ষসর শির্ন-োর্া অগ্রীম পাক্ষচ্ছন। 

• আবম বিবিবি’র জুবনয়র কম মকর্মাক্ষির পিময মািা বির্ীয় শশ্রণীক্ষর্ উন্নীর্ কক্ষরবি। পূক্ষি ম যা ৩য় শশ্রণী বিল। 

• আবম আপনাক্ষির সীমান্ত োর্া মূল শির্ক্ষনর ের্করা ৩০ োগ বৃবে কক্ষরবি, পাবরিাবরক শরেন ৬০ োগ শেক্ষক ১০০ োক্ষগ 

উন্নীর্ কক্ষরবি। বিবিবি’র মসল্লা োর্া ১৯ টাকা শেক্ষক িাবড়ক্ষয় ৮০ টাকা, জ্বালানীকাঠ ২৫ টাকা শেক্ষক প্রায় ৭ গুণ 

িাবড়ক্ষয় ১ে’ ৬৮ টাকা, শেে শরেন ের্করা ৫০ োগ শেক্ষক িাবড়ক্ষয় ১ে’ োগ কক্ষরবি। সামবগ্রক বিক্ষিচনায়, 

বিবিবি’র এসি োর্া ের্করা ১ে’ ৩০ োক্ষগর উপক্ষর শিক্ষড়ক্ষি যা িাবহনীক্ষর্ কম মরর্ শিসামবরক ব্যবিরাও পাক্ষচ্ছন। 



 

• বিবিবি সিস্যক্ষির মক্ষধ্য ৪১ হািার ৮১৬ িনক্ষক টাইম শকল শিয়া হক্ষয়ক্ষি। 

• বিবিবি সিস্যক্ষির িন্য আবম ৪টি কযাটাগবরক্ষর্ পিক প্রির্মন কক্ষরবি। যা আক্ষগ বিল মাত্র দু’টি কযাটাগবরক্ষর্। একই 

সাক্ষে শমাট পিক্ষকর সংখ্যা ৬০টিক্ষর্ উন্নীর্ করা হয়। এিাড়াও অন্যান্য ১০ প্রকাক্ষরর পিক প্রির্মন করা হক্ষয়ক্ষি। 

• বিবিবি সিস্যক্ষির িন্য বুক্ষলট প্রুে িযাক্ষকট ও শহলক্ষমক্ষটর ব্যিিা করা হক্ষয়ক্ষি।  

• বিবিবি সিস্যক্ষির উন্নর্ কম্বল বিবচ্ছ।  

• কমব্যাট শেস ও অবেস শেস ৩ শসক্ষটর পবরিক্ষর্ম ৪ শসট শিয়া হক্ষচ্ছ। অবেসারক্ষির িন্য ‘সাবে মস শেস’ প্রির্মন করা 

হক্ষয়ক্ষি। 

• শিেব্যাপী ১ে’ ৮০টি বিওবপক্ষর্ সুক্ষপয় পাবন সরিরাহ করা হক্ষচ্ছ। নতুন ৪টি ওয়াটার বট্রটক্ষমি প্লাি শিওয়া হক্ষয়ক্ষি। 

নীলডুমুর ব্যাটাবলয়ক্ষন পাবনিাহী বিক্ষেষ শনৌযান সরিরাহ করা হক্ষয়ক্ষি।   

• আমরা বিদুযৎবিহীন ৩ে’ ৩৩টি বিওবপক্ষর্ শসৌর বিদুযৎক্ষর্র ব্যিিা কক্ষরবি।  

• অিসরপ্রাপ্ত সিস্য এিং মুবিক্ষযাো সিস্য এিং র্াক্ষির পবরিারও বিবিবি হাসপার্াক্ষল বচবকৎসা বনক্ষচ্ছন।  

• বিবিবি সন্তানক্ষির শলখা-পড়ার িন্য বিবিবি িাত্রািাস এিং িাত্রীবনিাস বনম মাণ কক্ষরবি। 

• ‘সীমান্ত ব্যাংক’ প্রবর্ষ্ঠা করা হক্ষয়ক্ষি।   

• সীমান্তির্ী এলাকায় নারী সংক্রান্ত বিষক্ষয় শিখাশুনা এিং নারীর েমর্ায়ক্ষনর িন্য বিবিবি’শর্ও নারী সসবনক 

বনক্ষয়াগ শিয়া হক্ষচ্ছ।  

• িি মার গাি ম িাংলাক্ষিক্ষের আিাসন সমস্যা িহুলাংক্ষে সমাধান করা হক্ষয়ক্ষি।  

 সীমান্ত রো, অেযন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রো এিং প্রাকৃবর্ক বকংিা সামাবিক শয শকান দুক্ষয মাক্ষগ বিবিবি িাবর্র 

আিার ঠিকানা। এ িন্য বিবিবি মহাপবরচালকসহ আপনাক্ষির সিাইক্ষক আন্তবরক ধন্যিাি ও অবেনন্দন িানাবচ্ছ।  

 আপনারা সকক্ষল শিেক্ষপ্রম, সর্র্া ও শৃঙ্খলার সাক্ষে বনি িাবয়ে পালন করক্ষিন। বিবিবি’র কল্যাণ ও উন্নয়ক্ষনর 

ধারািাবহকর্া রাখক্ষর্ সরকাক্ষরর সহক্ষযাবগর্া অব্যাহর্ োকক্ষি। সিাইক্ষক ধন্যিাি।  

শখািা হাক্ষেি। 

িয় িাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাক্ষিে বচরিীিী শহাক। 

... 


