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আসসলামু আলাইকুম।
িি মার গাি ম িাাংলাসিে (বিবিবি) বিিস-২০১৬ উ যািি অনুষ্ঠাসি উিবিি সিাইসক আমার শুসভচ্ছা ও অবভিন্দি।
িণ মাঢয এই কুচকাওয়াসি আমন্ত্রণ িািাসিার িন্য বিবিবি মহািবরচালকসক আন্তবরক ধন্যিাি। িাবষ মক এই আসয়ািসি
বিবিবি’র সকল িয মাসয়র কমমকিমা ও সিস্যসির অবভিন্দি িািাবচ্ছ।
বিসসম্বর আমাসির বিিসয়র মাস। আি আবম গভীর শ্রদ্ধার সসঙ্গ স্মরণ করবি, আমাসির মহাি শিিা, হািার িিসরর
ম
শশ্রষ্ঠ িাঙ্গালী, িাবির বিিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমািসক। শ্রদ্ধার সসঙ্গ স্মরি করবি-স্বাধীিিার িন্য আসমাৎসগকারী
লক্ষ-লক্ষ েহীি ও সম্ভ্রম হারা ২ লাখ মা-শিািসক। িািীয় চার শিিার বিসিহী আমার মাগবিরাি কামিা করবি।
মহাি মুবিযুসদ্ধ শসবিসির ইবিআর আর আিসকর বিবিবি’র অসিক সিস্য সম্মুখ সমসর িীিি বিসয়সিি। শকউ িা
িঙ্গুত্ব বিসয় িীিি যািি করসিি। মুবিযুসদ্ধ এই িাবহিীর রসয়সি শগৌরিময় ও সমৃদ্ধ ইবিহাস।
এই িাবহিী িাবির বিিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমাসির আহিাসি সাড়া বিসয় িাক হািািার িাবহিীর বিরুসদ্ধ সি মপ্রথম
প্রবিসরাধ গসড় শিাসল। ১৯৭১ সাসলর ২৬ শে মাচ ম প্রথম প্রহসর িৎকালীি ইবিআর এর শিিারকমীরা এই বিলখািা শথসকই িাবির
িিক িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমাসির স্বাধীিিার শ াষণা সমগ্র শিসে প্রচার কসরবিসলি। িঙ্গিন্ধুর স্বাধীিিার শ াষণা
ওয়যারসলসসযাসগ প্রচার করায় ইবিআসরর সুসিিার শমির েওকি আলীসহ বিিিিসক িাক হািািার িাবহিী বিমমমভাসি হিযা
কসর।
২২১ িিসরর ঐবিহযিাহী সীমান্ত রক্ষী িাবহিীর প্রায় ১২ হািার িাঙাবল সিস্য মুবিযুসদ্ধ সবিয়ভাসি অাংেগ্রহণ
কসরি। এ িাবহিীর ২িি িীরসশ্রষ্ঠ েহীি ল্যান্স িাসয়ক নূর শমাহাম্মি শেখ এিাং েহীি ল্যান্স িাসয়ক মুন্সী আব্দুর রউিসহ ৮
িি িীর উত্তম, ৩২ িি িীর বিিম এিাং ৭৭ িি িীর প্রিীক মুবিযুসদ্ধ িীরত্ব প্রিেমি কসর মুবিযুসদ্ধর ইবিহাসসক মবহমাবিি
কসরসিি।
িাক হািািার িাবহিী ও িাসির শিাসরসির শমাকাসিলা করসি বগসয় এ িাবহিীর ৮১৭ িি সিস্য োহািাি িরণ
কসরি। আবম িাঁসির মহাি আমিযাগ গভীর শ্রদ্ধার সাসথ স্মরণ করবি।
২০০৯ সাসলর ২৫-২৬ শিব্রুয়াবর বিলখািায় সাং টিি বিসরাহ ও হিযাকাড এ এ িাবহিীর ইবিহাসস একটি কাসলা
অধ্যায়। শস সময় সরকার গঠসির িরিরই বিবিআর বিসরাহ ও হিযাকাড এর মসিা ন্যাক্কারিিক ও অবিবিেীল িবরবিবি
আমাসির শমাকাবিলা করসি হয়।
বিবিআর বিসরাসহর চিান্তকারীসির সকল অিিৎিরিা আমরা ধধয ম ও সিকমিার সাসথ শমাকাসিলা কসরবিলাম। এ
িাবহিীসি শৃঙ্খলা প্রবিষ্ঠার লসক্ষয আমরা শযসি দূরিেী িিসক্ষি গ্রহণ কসরবিলাম িা আন্তিমাবিকভাসি প্রোংবসি হসয়সি।
আিিাসির সকসলর সহসযাবগিায় শসই সাংকটময় িবরবিবি কাটিসয় ওঠা সম্ভি হসয়বিল।

বিবিবি সিস্য বহসসসি আিিাসির বিশ্বস্তিা িরীবক্ষি। সিার আন্তবরক প্রসচষ্টায় বিবিবি এখি একটি গবিেীল ও
আধুবিক িাবহিীসি িবরণি হসয়সি। আিিাসির কসঠার িবরশ্রসম এ িাবহিীর সুিাম ও ময মািা পুিঃপ্রবিবষ্ঠি হসয়সি।
বপ্রয় বিবিবি সিস্যবৃন্দ,
আিিাসির উির শিসের সীমান্ত রক্ষার মহাি িাবয়ত্ব রসয়সি। সীমান্ত রক্ষাসহ অন্যান্য িাবয়ত্ব শযমি আইি-শৃঙ্খলা
রক্ষায় শিসামবরক প্রোসিসক সহায়িা প্রিাি, দু মটিা, প্রাকৃবিক দুসয মাগ ও িরুবর িবরবিবি শমাকাসিলাসহ শিেগঠিমূলক
কাসি আিিাসির ভূবমকা ও শিোিাবরত্ব আি সি মহসল প্রোংবসি হসচ্ছ।
বিগি িিরগুসলাসি সারা শিসের আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ িিসাধারসণর িাি-মাল রক্ষায় আিিাসির ভূবমকা বিল
প্রোংসিীয়। বিসেষ কসর গি ০৫ িানুয়াবর ২০১৫ িাবরসখ এ সরকাসরর ২য় শময়াসির প্রথম িির পূবিম উিলসক্ষ বিএিবি এিাং
িামায়াি বেবিসরর জ্বালাও শিাড়াও ও শিসরাল শিামা সন্ত্রাসীসির ধিরািয সৃবষ্টর অিিৎিরিা প্রবিহি করসি আিিারা শয
িক্ষিা শিবখসয়সিি িা সবিযই প্রোংসিীয়।
সীমাসন্ত আিিাসির কসঠার অিিাসির িসল শচারাচালাি, মািক িাচার, িারী-বেশু িাচার এিাং সীমান্ত অিরাধ
িহুলাাংসে হ্রাস শিসয়সি। সীমাসন্ত বিরীহ িাাংলাসিেী বিহসির টিা আমাসির কাসি অিযন্ত উসেসগর বিষয়। িসি, সাম্প্রবিক
িিরগুসলাসি আিিাসির প্রসচষ্টায় বিএসএি এর সাসথ িন্ধুত্বপূণ ম সম্পকম শিারিাসরর িসল সীমাসন্ত বিহসির টিা কসম
এসসসি।
বপ্রয় বিবিবি সিস্যবৃন্দ,
এ িাবহিীসক একটি আধুবিক ও যুসগািসযাগী সীমান্তরক্ষী িাবহিী বহসসসি গসড় শিালার লসক্ষয িি মার গাি ম িাাংলাসিে
আইি-২০১০ আমরা িাে কসরবি। এই িাবহিীসক একটি আধুবিক িাবহিী বহসসসি গসড় শিালার লসক্ষয আমরা ব্যািক সাংস্কার ও
উন্নয়িমূলক িিসক্ষি গ্রহণ কসরবি।
এরই ধারািাবহকিায় বিবিবি’র অিাসরেিাল কায মিমসক শিগিাি ও গবিেীল করসি প্রধািমন্ত্রী বহসসসি আবম বিগি
২৩ িানুয়াবর ২০১১ িাবরসখ িি মার গাি ম িাাংলাসিে (বিবিবি) এর িিাকা উসত্তালি কসরবিলাম। বিবিবি’র িতুি সাাংগঠবিক
কাঠাসমা অনুযায়ী ৪টি বরবিয়ি সির িপ্তর িািি কসর কমাড এ র বিসকন্দ্রীকরসণর মাধ্যসম এ িাবহিীসক আরও গবিেীল ও
িলপ্রসূ করা হসয়সি।
বিবিবির শগাসয়ন্দা সাংিাসক েবিোলী কসর িি মার বসবকউবরটি বুযসরা িািি করা হসয়সি। ৪টি িতুি শসক্টর ও ৪টি
বরবিয়িাল ইসেবলসিন্স বুযসরা িািি করা হসয়সি। িতুি অনুসমাবিি ১৫টি ব্যাটাবলয়ি িািসির মাধ্যসম প্রথম িয মাসয়র
ম
পুিগঠসির
কাি সম্পন্ন হসয়সি।
বিবিবি’র িিিল বৃবদ্ধ কসরবি। বিবিবিসি ২০০৯ সাল শথসক এ যািি ২৪ হািার ২৩৪ িি িিিল বিসয়াগ করা
হসয়সি। বিবভন্ন িসি ২৬ হািার ২২১ িি বিবিবি সিস্যসক িসিান্নবি প্রিাি করা হসয়সি।
বিবিবি’শি ৮৮িম ব্যাসচ প্রথমিাসরর মসিা ৯৭ িি িারী ধসবিক বিসয়াগ শিওয়া হসয়সি। িারা সিলভাসি িাসির
শমৌবলক প্রবেক্ষণ শেসষ ইউবিসট শযাগিাি কসরসি। বিবিবি হাসিািাল, ঢাকার িত্ত্বািধাসি ৫০ িি িারী ধসবিকসক শমবিসকল
এযাবসসসটে প্রবেক্ষণ প্রিাি করা হসচ্ছ। প্রবেক্ষণ শেসষ িাসিরসক বিবিবি হাসিািালসমূসহ িিলী করা হসি।
এ িির ৮৯িম ব্যাসচ আসরা ৯৩ িি িারী ধসবিক বিসয়াগ শিওয়া হসয়সি। িিমমাসি িারা িি মার গাি ম শরবিাং শসোর
এড এ কসলসি প্রবেক্ষণরি আসি এিাং ৯০িম ব্যাসচ আরও ১০০ িি িারী ধসবিক ভবিমর কায মিম প্রবিয়াধীি আসি।
বিবিবি’শি িারী ধসবিক বিসয়াসগর মাধ্যসম িারীর ক্ষমিায়সি আমরা আরও একধাি এবগসয় শগলাম।
বপ্রয় বিবিবি সিস্যবৃন্দ,
ম
এ িাবহিীর অিাসরেিাল সক্ষমিা বৃবদ্ধর িন্য বিবিবি পুিগঠসির
আওিায় ব্যািক উন্নয়িমূলক কাি সম্পন্ন করা
হসয়সি এিাং শিে বকছু কাি িাস্তিায়িাধীি রসয়সি। এসসির মসধ্য বিসেষভাসি উসল্লখসযাগ্য হসচ্ছসম্প্রবি ১৫টি ‘সাইসলাি শেল্টার’ টাইি বিওবি, ৭৫টি ‘এ’ টাইি বিওবি এিাং ১২৮টি বিএসবি বিমমাণ করা হসয়সি।
এিাড়াও আসরা িতুি ৬০টি বিওবি এিাং ২০টি বপ্রসিবিসকসটি শেল্টার টাইি বিওবি বিমমাসণর কাি চলমাি রসয়সি।
ভারি এিাং মায়ািমার এর সাসথ ৪৭৯ বকঃবমঃ অরবক্ষি সীমান্ত এলাকায় িতুি ০৪টি ব্যাটাবলয়ি এিাং ৫৫টি বিওবি
বিমমাসণর মাধ্যসম ৩৭০বকঃ বমঃ সীমািা ইবিমসধ্য িিরিারীসি আিা হসয়সি।
িিমমাি সরকাসরর উন্নয়সির ধারািাবহকিায় িি মার গাি ম িাাংলাসিে এর উন্নয়িকসে অিাসরেিাল ও লবিবিক
সক্ষমিা বৃবদ্ধ লসক্ষয িাইট বভেি িাইসিাকুলার, থামমাল ইসমবিাং িাইসিাকুলার, িাইট বভেি গগল্স, বুসলট প্রুি িযাসকট,

বুসলট প্রুি শহলসমট, শিিাসরটর, ওয়াটার বরটসমে প্লাে, শিাসরি ড্রাই কসেইিার, বিবিএস উইথ কবলগ িবিেি এিাং
স্যাসটলাইট শিাি িয় করা হসয়সি। এিাড়া সীমান্ত সড়ক বিমমাসণর িবরকেিা িাস্তিায়সির বিষয়টি প্রবিয়াধীি রসয়সি।
শিসের সীমান্ত এলাকায় বিবির বিরািত্তা বিবিি করা, অরবক্ষি সীমান্ত ও দুগমম িাহাড়ী এলাকায় িিরিারী বৃবদ্ধসহ
সন্ত্রাসী কমমকাড এ প্রবিহি করার লসক্ষয িি মার গাি ম িাাংলাসিে এর সাাংগঠবিক কাঠাসমাসি একটি স্বিন্ত্র এয়ার উইাং সৃিসির
অনুসমািি শিওয়া হসয়সি এিাং ০৫ জুি ২০১৬ িাবরসখ চট্টগ্রাসমর সািকাবিয়ায় এয়ার উইাং এর বভবত্তপ্রস্তর িািি করা
হসয়সি।
এিাড়া কিস্ট্রাকেি ব্যাটাবলয়ি গঠি, িগ শস্কায়াি গঠি,বরভারাইি ব্যাটিবলয়াি গঠি, শসৌর বিদুযিায়ি, বিবিটাল
কায মিসমর আওিায় বিবিটাল িাটা শিটওয়াকম (বিবিএি) শথসক ভার্চয়ম াল প্রাইসভট শিটওয়াকম (বভবিএি)-এ উন্নীিকরণ,
বিবিবি সিস্যসির শিে-বিসিসে প্রবেক্ষণ, বিবিবি সিস্যসির শরেি বৃবদ্ধ, িাসির আিাসি সমস্যা সমাধাসি শিে কসয়কটি
ভিি বিমমাণ করা হসয়সি। বিবিবি’ সিস্যসির কল্যাসণর িন্য হাসিািাল, বিবিবি ওসয়লসিয়ার রাি বিমমাণ এিাং সীমান্ত
ব্যাঙ্ক গঠি করা হসয়সি। বিবিবি কল্যাণ রাি, বিবিবি িাওয়াসর শকাম্পািী এিাং সীমান্ত সম্ভার মাসকমট বিমমাণ হসচ্ছ।
বপ্রয় বিবিবি সিস্যবৃন্দ,
িাবির বিিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমাি ১৯৭৩ সাসলর ৮ িানুয়াবর বিলখািায় িৎকালীি িাাংলাসিে রাইসিল্স
এর ১ম ব্যাসচর প্রবেক্ষণ সমািিী কুচকাওয়াসি অবভিািি গ্রহি ও প্যাসরি িবরিেমি কসরবিসলি।
িাবির বিিার প্রিযাো বিল এ িাবহিী শিসের সীমান্ত রক্ষা ও শচারাচালাি প্রবিসরাসধর মাধ্যসম সাি মসভৌমত্ব রক্ষার
িাোিাবে শিসের অথ মিীবিসি উসল্লখসযাগ্য ভূবমকা রাখসি। ১৯৭২ সাসল বিসিেী এক সাাংিাবিকসক শিয়া স্বাক্ষািকাসর শিসের
অথ মিীবি বকভাসি েবিোলী করসিি-এমি এক প্রসের িিাসি বিবি িসলবিসলি-‘উই হযাভ লাং লাং শটবরটবরি’।
িঙ্গিন্ধুর ১৯৭৪ সাসলর ১৫বিসসম্বর িাবির উসেসে শিওয়া ভাষসণর অাংে বিসেষ উেৃি করবি- িঙ্গিন্ধু িসলবিসলি,
‘‘ঊবিে’ে একাত্তর সাসলর বিসসম্বর মাসসর ১৬ িাবরসখ আমাসির রািনিবিক স্বাধীিিা সাংগ্রাসমর সমাবপ্ত এিাং অথ মনিবিক
মুবিযুসদ্ধর শুরু। এই যুসদ্ধ এক মরণিি সাংগ্রাম আমরা শুরু কসরবি। এই সাংগ্রাম অসিক শিেী সময়সাসিক্ষ ও কষ্টসাধ্য। িসি
আমরা যবি ঐকযিদ্ধ শথসক কসঠার িবরশ্রম কবর এিাং সৎিসথ থাবক িসি, ইিোআল্লাহ িয় আমাসির অবিিায ম।’’
িাঙাবল িাবি অিম্য, িঙ্গিন্ধুর ভাষায় ‘শকউ আমাসির িািাসয় রাখসি িারসি িা’। এ শিে
এবগসয় যাসি এিাং ২০৪১ সাসলর মসধ্যই পৃবথিীসি একটি উন্নি রাষ্ট্র বহসসসি প্রবিষ্ঠা লাভ করসি। ক্ষুধা ও
িাবররযমুি উন্নি-সমৃদ্ধ িাাংলাসিে গড়ার মাধ্যসমই িঙ্গিন্ধুর শসািার িাাংলা বিবিম মাসণর স্বপ্ন সিল হসি,
ইিোআল্লাহ।
আবম আো কবর, িি মার গাি ম িাাংলাসিে িার ঐবিহয সমুন্নি শরসখ সামসির বিসক এবগসয় যাসি এিাং একবিি বিসশ্বর
শশ্রষ্ঠিম সীমান্তরক্ষী িাবহিীর ময মািা লাভ করসি। বিবিবি’র অব্যাহি উন্নয়ি, সমৃবদ্ধ এিাং বিবিবি বিিসসর সিলিা কামিা
কসর আমার িিব্য শেষ করবি। ধন্যিাি সিাইসক।
শখািা হাসিি।
িয় িাাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু।
িাাংলাসিে বচরিীিী শহাক।
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