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প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তয়র আমায়ক আমন্ত্রণ োনায়নাে আতম মহাপতরিালক এবং আপনায়দর  সকলয়ক 

আন্ততরক ধন্যবাদ োনাতি। এই দরবায়র উপতিি সকলয়ক োনাই আমার প্রাণঢালা অতভনন্দন ও শুয়ভিা। 

তপ্রে প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তয়রর সদস্যবৃন্দ, 

স্বাধীনিা যুয়ে সেস্ত্র বাতহনীর মহান আত্মিযা  ও বীরত্ব  াঁথা োতি সব মদা  ভীর শ্রোর সায়থ স্মরণ কয়র। মহান 

মুতিযুয়ের মধ্য তদয়েই বাংলায়দে সেস্ত্র বাতহনীর যাত্রা শুরু হয়েতিল। বাংলায়দে স্বাধীন হওোর পর োতির েনক বঙ্গবন্ধু 

গেখ মুতেবুর রহমান বাংলায়দয়ের প্রতিরক্ষা ব্যবিায়ক েতিোলী করয়ি একটি গ ায়েন্দা সংিা  ঠয়ন উয়যা ী হন।  

১৯৭২ সায়লর ২০ োনুোতর বাংলায়দয়ের েন্য নতুনভায়ব গ ায়েন্দা সংিা তিএফআই (িাইয়রক্টর অব গফায়স মস 

ইতিতলয়েন্স)  ঠন করা হে। সূিনার পর গথয়ক সময়ের পতরক্রমাে এই সংিার কাঠায়মা ি এবং সাং ঠতনক কায মক্রয়ম 

ব্যাপক পতরবিমন আনা হয়েয়ি। আেয়কর তদয়ন প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তর একটি সুসং ঠিি এবং কায মকরী সংিা 

তহয়সয়ব প্রতিষ্ঠা গপয়েয়ি। 

১৯৭৫ সায়লর ১৫ আ ষ্ট োতির েনক বঙ্গবন্ধু গেখ মুতেবুর রহমানয়ক তনম মমভায়ব সপতরবায়র হিযার পর 

অরােননতিক ব্যতিরা অনবধভায়ব ক্ষমিা দখল কয়র এই সংিাটিয়ক িার মূল লক্ষয ও উয়েেচ্যযি কয়র। তনয়েয়দর ক্ষমিা 

িােী করার হাতিোর তহসায়ব ব্যবহার কয়র। এয়ি োিীে প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা সংিা তহয়সয়ব এর কায মক্রম ব্যহি হে। 

েন য়ণর আিাহাতন ঘয়ে। এই সংিার সুনাম, ময মাদা ও লক্ষযচ্যযতি হে।  

২১ বিয়রর স্বস্বরোসন গেয়ষ ১৯৯৬ সায়ল বাংলায়দে আওোমী লী  সরকার  ঠন করার পর গথয়কই তিতেএফআই 

িার হারায়না সম্মান তফয়র গপয়ি শুরু কয়র। ২০০৯ সায়ল পুনরাে সরকার  ঠন কয়র এ সংিায়ক একটি োিীে গুরুত্বপূণ ম 

দাতেত্বেীল প্রতিষ্ঠানরূয়প  য়ে তুলয়ি আবারও আন্ততরক উয়যা  গনো হে। 

 ণিাতন্ত্রক োসন ব্যবিায়ক সমুন্নি রাখা ও  ণিয়ন্ত্রর ধারাবাতহকিা বোে রাখার ময়ধ্য তদয়ে প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা 

মহাপতরদপ্তর িার পুনরুোর হওো গ ৌরব ক্রমে আরও বাতেয়ে তুলয়ি পারয়ব বয়ল আমার তবশ্বাস।  

 

 



 

তপ্রে প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তয়রর সদস্যবৃন্দ, 

২০০৯ সায়ল আমরা সরকার  ঠয়নর পর প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তয়র ১৫৮ েন গবসামতরক কম মকিমা ও 

কম মিারী পয়দান্নতি গপয়েয়ি এবং সাং ঠতনক কাঠায়মায়ি তবতভন্ন গশ্রণীর ৬৩৪ টি পদ সৃতষ্ট করা হয়েয়ি। 

তব ি পাঁি বিয়র তিতেএফআই এ কম মরি সদস্যয়দর গবিন গেি উন্নীি করা হয়েয়ি। 

তিতেএফআই এর গবসামতরক কম মকিমা ও কম মিারী য়ণর গরেন আইয়েম, পতরমাণ ও মূল্য সেস্ত্র বাতহনীর ন্যাে 

ভর্তমকী মূয়ল্য পুনঃতনধ মারণ করা হে। 

২০১৩ সায়ল প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তর (তিতেএফআই) এর সাং ঠতনক কাঠায়মায়ি ১৭টি পদ সৃেন করা 

হয়েয়ি। এই প্রতক্রোর অংে তহয়সয়ব ২ েন তিয় তিোর, ৭ েন কয়ন মল, ৩ েন গল: কয়ন মল এবং ৫ েন গমের পদ সৃতষ্ট করা 

হয়েয়ি। 

প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তয়রর সদস্যয়দর উন্নি প্রতেক্ষণ এবং অতভজ্ঞিা অেময়নর েন্য তবয়দয়ে প্রতেক্ষয়ণর 

সুয়যা  বৃতে করা হয়েয়ি। 

আতম আনয়ন্দর সায়থ বলয়ি িাই, আমায়দর সরকার বাংলায়দয়ের ইতিহায়স প্রথমবায়রর ময়িা তিতেএফআই এর 

সকল স্তয়রর সামতরক ও গবসামতরক কম মকিমা ও কম মিারীয়দর েন্য স্ব-স্ব মূল গবিয়নর ৩০% হায়র তবয়েষ ভািা প্রদায়নর 

তসোন্ত তনয়েয়ি। এ তবয়েষ ভািা এই মাস গথয়কই কায মকর হয়ব। 

আমরা সরকার  ঠন করার পর প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তয়রর সদর দপ্তরসহ গদয়ের তবতভন্ন িায়ন অবতিি োখা 

সমূয়হর ব্যাপক অবকাঠায়মা ি উন্নেন করা হয়েয়ি। এর ময়ধ্য ঢাকা সদর দপ্তর এবং ঢাকা, ঘাোইল, বতরোল, কক্সবাোর, 

বান্দরবান, বগুো, খুলনা উয়ল্লখয়যাগ্য। এ সকল িায়ন অতফস এবং বাসিায়নর েন্য নতুন ভবন তনম মাণ করা হয়েয়ি।  

পাব মিয অঞ্চলসহ গমাে ৬টি োখাে তবদ্যযৎ সাশ্রয়ের লয়ক্ষয গসালার পাওোর তসয়ষ্টম িাপন করা হয়েয়ি। 

এিাো ২০১০-২০১১ অথ ম বিয়র গদয়ের অভযন্তয়র এই সংিার ১৯টি োখার ময়ধ্য কা েতবহীন পত্রালায়পর লয়ক্ষয 

গলাকাল এতরো গনেওোকম িাপন করা হয়েয়ি। 

সারায়দয়ে তনরাপত্তা কায মক্রম সমন্বয়ের েন্য তিতেএফআই সদর দপ্তয়র অিযাধুতনক তিতেোল কমান্ড গসিার 

(তিতসতস) িাপন করা হয়েয়ি। 

তিতেএফআই সদর দপ্তর এর কম মকান্ড আয়রা  তিেীল এবং আধুতনকােয়নর েন্য িাো সংরক্ষয়ণ সফেওেযার স্বিতর 

করা হয়েয়ি। যা, সরকায়রর তিতেোল বাংলায়দে  োরই সম্পূরক প্রয়িষ্টা। 

২০০৯-২০১৪ পয মন্ত এ সংিার প্রোসতনক এবং আতভযাতনক কায মক্রময়ক গব বান করার লয়ক্ষয সদর দপ্তরসহ োখা 

সমূয়হর েন্য ৩৮৫টি নতুন যানবাহন ক্রে করা হয়েয়ি। এ ধারাবাতহকিা রক্ষা কয়র বিমমান অথ ম বিয়রও আরও তকছু নতুন 

যানবাহন ক্রয়ের প্রতক্রো িলমান আয়ি। 

তপ্রে প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তয়রর সদস্যবৃন্দ, 

যুোপরাধীয়দর তবিারকায ম সুষ্টুভায়ব সম্পাদয়ন ও গদয়ের আইন-শংখলা পতরতিতি তনযন্ত্রয়ণ গ ায়েন্দা িথ্য আ াম 

প্রদান কয়র আপনারা তবয়েষ সহােিা প্রদান কয়রয়িন। রাষ্ট্রতবয়রাধী েঙ্গী আয়ন্দালনয়ক তনেন্ত্রণ করার গক্ষয়ত্র অন্যান্য আইন-

শংখলা রক্ষাকারী বাতহনীয়ক িথ্য ি সহােিার মাধ্যয়ম সফল ভূতমকা পালন কয়রয়িন। 

তব ি পাঁি বিয়র বাংলা নববষ ম, ঈদ, দূ মাপুো, বেতদনসহ সকল সামাতেক এবং ধমীে উৎসব ও আিার অনুষ্ঠান 

পালয়নর গক্ষয়ত্র গদয়ের অভযন্তরীণ আইন-শংখলা সুষ্ঠু ব্যবিাপনাে অন্যান্য সংিার সায়থ আপনারা গুরুত্বপূণ ম ভূতমকা পালন 

কয়রয়িন। 

  তবতভন্ন গ াপন িথ্য ও পূব মাভায়সর তভতত্তয়ি বে গকান নােকিা এতেয়ে গুরুত্বপূণ ম িাপনা, প্রতিষ্ঠান ও তেল্প এলাকার 

তনরাপত্তা তনতিি কয়র গসবা কায মক্রম বা উৎপাদন সিল রাখা সম্ভব হয়েয়ি। এিাো তবমান বন্দরসহ সীমান্ত এলাকাে 

গিারািালান গরায়ধ আপনারা তবয়েষ নেরদারীর ব্যবিা কয়রয়িন। 

সম্প্রতি বাংলায়দয়ে অনুতষ্ঠি এতেো কাপ এবং টি-২০ তবশ্বকাপ তক্রয়কে সম্পাদয়ন প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা 

মহাপতরদপ্তয়রর সদস্য ণ অিযন্ত সফলভায়ব িায়দর দাতেত্ব পালন কয়রয়িন।  



 

সময়ের ধারাবাতহকিাে তবতভন্ন েঙ্গী সং ঠন কায মক্রম তনেন্ত্রয়ণ গ ায়েন্দা িথ্য প্রদায়নর মাধ্যয়ম আপনারা বতহতব ময়শ্ব 

গদয়ের ভাবমূতিম উজ্জ্বল করয়ি কায মকরী ভূতমকা গরয়খয়িন। এিাো  দ্য মম পাব মিয অঞ্চয়লর সন্ত্রাসী সং ঠয়নর কায মক্রম তনেন্ত্রণ 

এবং গরাতহঙ্গা ইসুযয়ি সরকায়রর তসোন্ত বাস্তবােয়ন আপনায়দর ভূতমকা োতি কৃিজ্ঞিার সায়থ স্মরণ করয়ব। 

তপ্রে প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তয়রর সদস্যবৃন্দ, 

বাংলায়দয়ের পতবত্র সংতবধানয়ক রক্ষা িথা  ণিাতন্ত্রক ধারাবাতহকিায়ক সমুন্নি রাখার েন্য প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা 

মহাপতরদপ্তরয়কও সব রকয়মর হুমতক গমাকায়বলাে সদা প্রস্ত্ত্তি থাকয়ি হয়ব। 

গদে মাতৃকার সাব ময়ভৌমত্ব সুরক্ষার েন্য আপনায়দরয়ক ঐকযবে গথয়ক তনয়েয়দর সব মদা প্রস্ত্ত্তি রাখয়ি হয়ব। সরকার 

প্রধান তহয়সয়ব আতম আমার সাধ্য মি সুয়যা  সুতবধা বৃতের গিষ্টা কয়রতি। আধুতনক গ ায়েন্দা সংিা তহয়সয়ব  য়ে ওঠার েন্য 

ভতবষ্যয়িও আমার পক্ষ গথয়ক এ সহয়যাত িা অব্যাহি থাকয়ব।  

আপনারা ময়নাবল উঁচ্য গরয়খ উর্ধ্মিন গনতৃয়ত্বর প্রতি আিা, পারস্পতরক তবশ্বাস, সহমতম মিা, ভ্রাতৃত্বয়বাধ, কিমব্য 

পরােণিা, দাতেত্বয়বাধ এবং সয়ব মাপতর শংখলা বোে গরয়খ আপনায়দর স্বীে কিমব্য সম্পাদয়ন একতনষ্ঠভায়ব কাে করয়বন বয়ল 

আতম দৃঢ়ভায়ব তবশ্বাস কতর। 

আতম এবং আমার সরকার সবসমে আপনায়দর পায়ে তিলাম এবং ভতবষ্যয়ি থাকয়বা, ইনোআল্লাহ্ । 

পতরয়েয়ষ আতম প্রতিরক্ষা গ ায়েন্দা মহাপতরদপ্তয়রর সকল সদয়স্যর সাতব মক কল্যাণ ও সুস্বািয কামনা করতি। মহান 

আল্লাহিাোলা আমায়দর সকয়লর সহাে হউন। 

গখাদা হায়ফে। 

েে বাংলা, েে বঙ্গবন্ধু 

বাংলায়দে তিরেীতব হউক। 

--- 


