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  আসসালামু আলাইকুম।  

 বিবিবি (িি মার গাি ম িাংলাসিে) বিিস-২০১৫ উিযািি কুচকাওয়াসি আিিাসির মাসে উিবির্ থাকসর্ শিসর আবম 

আিবন্দর্। এ অনুষ্ঠাসি আমন্ত্রণ িািাসিার িন্য বিবিবি মহািবরচালকসক আবম ধন্যিাি িািাই। বিিসটি উিলসে বিবিবি’র 

কম মকর্মা ও সিস্যসির আমার অবিিন্দি। বিবিবি’র শচৌকষ কুচকাওয়াসি আবম আিবন্দর্। এসর্ িাবহিীর ঐবর্হয, উৎকষ ম, 

িের্া ও শৃঙ্খলার অপূি ম সমন্বয় ঘসেসে। 

 বিিসয়র এ মাসস আবম গিীর শ্রদ্ধা িািাবি সি মকাসলর সি মসশ্রষ্ঠ িাঙাবল, িাবর্র বির্া িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর 

রহমািসক। স্মরণ করবে িার্ীয় চারসির্াসক। শ্রদ্ধা িািাবি মুবিযুসদ্ধর ৩০ লাখ েহীি এিং ২ লাখ বিয মাবর্র্ মা-শিািসক। 

যুদ্ধাহর্ মুবিসযাদ্ধা এিং েহীি িবরিাসরর সিস্যসির প্রবর্ সমসিিিা িািাবি। মুবিসযাদ্ধাসির প্রবর্ আমার সশ্রদ্ধ সালাম। এ 

িের বিন্ন আবঙ্গসক িাবলর্ বিিসয়র শুসিিা িািাবি শিেিাসীসক। 

 ‘িি মার গাি ম িাংলাসিে’ ২ে’ ২০ িেসরর ঐবর্হযিাহী সীমান্তরেী িাবহিী। এই িাবহিীর রসয়সে শগৌরিময় সমৃবদ্ধর 

ইবর্হাস। মুবিযুসদ্ধ আিসকর বিবিবি এিং র্ৎকালীি ইবিআর’র শগৌরিময় ভূবমকা প্রেংসিীয়। এই িাবহিী িাবর্র বির্া 

িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমাসির আহিাসি সাড়া বিসয় িাক হািািার িাবহিীর বিরুসদ্ধ সি মপ্রথম প্রবর্সরাধ গসড় শর্াসল।  

 ১৯৭১ সাসলর ২৬ শে মাচ ম প্রথম প্রহসর র্ৎকালীি ইবিআর এর শির্ারকমীরা এই বিলখািা শথসকই িাবর্র বির্া 

িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমাসির স্বাধীির্ার শঘাষণা সমগ্র শিসে প্রচার কসরবেসলি। িঙ্গিন্ধুর স্বাধীির্ার শঘাষণা ওয়যারসলস 

শযাসগ প্রচার করায় ইবিআসরর সুসিিার শমির েওকর্ আলী এিং আরও বর্িিি সিস্যসক িাক হািািার িাবহিী বিম মমিাসি 

হর্যা কসর। 

 এই িাবহিীর প্রায় সাসড় ১২ হািার িাঙাবল সিস্য মুবিযুসদ্ধ সবিয়িাসি অংেগ্রহণ কসরি। এ িাবহিীর ২ িি 

িীরসশ্রষ্ঠ েহীি ল্যান্স িাসয়ক নূর শমাহাম্মি শেখ এিং েহীি ল্যান্স িাসয়ক মুন্সী আব্দুর রউফসহ ৮ িি িীর উত্তম, ৩২ িি 

িীর বিিম এিং ৭৭ িি িীর প্রর্ীক মুবিযুসদ্ধ িীরত্ব প্রিে মি কসর মুবিযুসদ্ধর ইবর্হাসসক মবহমাবন্বর্ কসরসেি। িাক হািািার 

িাবহিী ও র্াসির শিাসরসির শমাকাসিলা করসর্ বগসয় এ িাবহিীর ৮ে’ ১৭ িি সিস্য োহািার্ িরণ কসরি। আবম র্াঁসির 

আত্মর্যাগ গিীর শ্রদ্ধার সাসথ স্মরণ করবে। 

বপ্রয় বিবিবি সিস্যবৃন্দ, 

 ২০০৯ সাসলর ২৫-২৬ শফব্রুয়াবর বিলখািায় সংঘটির্ বিসরাহ ও হর্যাকা  এ িাবহিীর ইবর্হাসস একটি কাসলা 

অধ্যায়। শস সময় সরকার গঠসির িরিরই বিবিআর বিসরাহ ও হর্যাকাসের মসর্া ন্যাক্কারিিক ও অবিবর্েীল িবরবিবর্ 

আমাসক শমাকাসিলা করসর্ হয়। আিিাসির সবম্মবলর্ সহসযাবগর্া শসবিসির সঙ্কেময় িবরবিবর্ কাটিসয় ওঠা সম্ভি হসয়বেল। 

শসবিসির ঘেিায় যারা োহািার্িরণ কসরসেি র্াসির আত্মার মাগসফরার্ কামিা করবে, র্াসির িবরিাসরর প্রবর্ সহমবম মর্া 

িািাবি।  

 বিবিআর বিসরাসহর সাসথ সম্পৃি উিৃঙ্খল ও বিিথগামী বিবিআর সিস্যসির আইসির আওর্ায় এসি বিচাসরর 

মাধ্যসম এ িাবহিী এখি সম্পূণ ম কলঙ্কমুি হসয়সে। বিসরাসহর ঘেিায় যারা শকািিাসি সম্পৃি বেল িা, র্ারা চাকবরসর্ 

রসয়সেি। সিার আন্তবরক প্রসচষ্টায় বিবিবি গবর্েীল ও আধুবিক িাবহিীসর্ িবরণর্ হসয়সে। আিিাসির কসঠার িবরশ্রসম এ 

িাবহিীর সুিাম ও ময মািা পু  প্রবর্বষ্ঠর্ হসয়সে। আবম বিশ্বাস কবর আিিাসির এই অগ্রযাত্রা অব্যাহর্ থাকসি। 



 

বপ্রয় বিবিবি সিস্যবৃন্দ, 

 সী     িাবয়ত্ব িালসির শেসত্র সাম্প্রবর্ক িেরগুসলাসর্ আিিারা পূসি মর শচসয় অসিক শিেী সফলর্া শিবখসয়সেি। 

সীমাসন্ত আিিাসির কসঠার অিিাসির ফসল শচারাচালাি, মািক িাচার, িারী-বেশু িাচার এিং সীমান্ত অিরাধ িহুলাংসে হ্রাস 

শিসয়সে। সাম্প্রবর্ক িেরগুসলাসর্ আিিাসির প্রসচষ্টায় বিএসএফ এর সাসথ িন্ধুত্বপূণ ম সম্পকম শিারিাসরর ফসল সীমাসন্ত 

বিহসর্র ঘেিা কসম এসসসে।  

 এোড়া শকাি কারসণ বিএসএফ এর হাসর্ িাংলাসিবে িাগবরক আেক হসল অবধকাংে শেসত্রই বিএসএফ এর সাসথ 

শযাগাসযাগ কসর শিসে বফবরসয় আিা সম্ভি হসি। 

 সীমান্ত রোসহ এ িাবহিীর উির অবি মর্ অন্যান্য িাবয়ত্ব শযমি আইি-শৃঙ্খলা রোয় শিসামবরক প্রোসিসক সহায়র্া 

প্রিাি, দুঘ মেিা, প্রাকৃবর্ক দুসয মাগ ও িরুরী িবরবিবর্ শমাকাসিলাসহ শিেগঠিমূলক বিবিন্ন কাসি আিিাসির ভূবমকা ও 

শিোিাবরত্ব আি সি মমহসল প্রেংবসর্ হসি।  

বপ্রয় বিবিবি সিস্যবৃন্দ, 

 এ িাবহিীসক একটি আধুবিক ও যুসগািসযাগী সীমান্তরেী িাবহিী বহসসসি গসড় শর্ালার লসেয ‘িি মার গাি ম িাংলাসিে  

আইি-২০১০’ আমরা িাে কসরবে। 

 বিবিবি’র অিাসরেিাল কায মিমসক শিগিাি ও গবর্েীল করসর্ প্রধািমন্ত্রী বহসসসি আবম বিগর্ ২৩ িানুয়াবর ২০১১ 

র্াবরসখ িি মার গাি ম িাংলাসিে (বিবিবি) এর ির্াকা উসত্তালি কসরবেলাম।  

 বিবিবি’র শগাসয়ন্দা সংিাসক েবিোলী কসর িি মার বসবকউবরটি বুযসরা িািি করা হসয়সে। ৪টি িতুি শসক্টর ও ৪টি 

বরবিয়িাল ইসেবলসিন্স বুযসরা িািি করা হসয়সে। িতুি অনুসমাবির্ ১৫টি ব্যাোবলয়সির মসধ্য ১৩টি ব্যাোবলয়ি িািি করা 

হসয়সে। অিবেষ্ট ২টি ব্যাোবলয়ি আগামী অথ ম িেসর িািি করা হসি। িতুি সাংগঠবিক কাঠাসমাসক বিসিচিায় শরসখ িাবহিীর 

িিিসলর প্রাবধকার বৃবদ্ধ কসরবে। বিবিবি’শর্ ২০০৯ সাসলর সঙ্কে কাটিয়া ওঠার ির শথসক এযাির্ ২২ হািাসরর অবধক 

শলাক বিসয়াগ শিয়া হসয়সে।  

 আিিারা শিসি খুবে হসিি শয, বিবিবি’শর্ এ িেরই প্রথমিাসরর মসর্া ১ে’ িি িারী সসবিক বিসয়াগ শিয়া হসয়সে। 

বিবিবি’র অিাসরেিাল সেমর্া বৃবদ্ধর লসেয বিবিবি’র বিিস্ব এয়ার উইং সৃিসির কাি পূণ ম গবর্সর্ এবগসয় চলসে। বিবিবি 

সিস্যসির সাবি মস শরকি ম কবম্পউোরাইসিেি, বিবিবি’র অিযন্তরীণ িাপ্তবরক কাসি বিিস্ব ই-শমইল ব্যিিা, বিবিও 

কিফাসরন্স ব্যিিা চালু এিং আধুবিক ও বিরিবিন্ন শেবলসযাগাসযাগ ব্যিিা বিবির্ করসর্ িাির্ময এলাকায় শরবিও বলংক 

িািিসহ ২৫২টি উচ্চ েমর্া সম্পন্ন এসেিা িািি করা হসয়সে।  

 বিবিবিসক র্থ্য ও প্রযুবিসর্ সমৃদ্ধ করার লসেয আইবসটি ব্যাোবলয়ি িািি করা হসয়সে। ঢাকার বিলখািায় ১০ 

র্লা বিবেষ্ট মাসকমে (বিবিবি সীমান্ত সম্ভার) এিং ৬ র্লা বিবেষ্ট বিবিবি কল্যাণ রাষাষ্ট িিসির বিম মাণ কাি চলমাি রসয়সে। 

১৫টি ‘সাইসলাি শেল্টার’ োইি বিওবি বিম মাণ কসরসে। বিওবিসমূহ আধুবিকায়সির অংে বহসসসি গর্ ৩ িেসর ৩ে’ ৩৩টি 

বিওবিসর্ শসালার প্যাসিল িািিসহ আরও ২৯টি বিওবিসর্ বিদুযৎ সংসযাগ প্রিাি করা হসয়সে। 

 সীমান্ত সংবিষ্ট প্রবর্সিেী শিসের সীমান্ত রোিাবহিীর সসঙ্গ বমউচুয়াল রাষাস্ট ও কিবফসিন্স বিবডং এর লসেয 

এক্সসচঞ্জ অফ শরাষবিং শপ্রাগ্রাম চালু করা হসয়সে। এই কম মসূবচর আওর্ায় এ িের িারর্ীয় িাবহিী বিএসএফ’র ৬০িি কম মকর্মা 

ও শিায়াি  িাংলাসিসের বিবিবি’র শরাষবিং শসোর শথসক প্রবেেণ বিসয়সেি। বিবিবি’র ৭৫িি কম মকর্মা ও শিায়াি িারর্ীয় 

বিএসএফ’র শরাষবিং শসোর শথসক প্রবেেণ বিসয়সেি।  

 এক্সসচঞ্জ অফ শরাষবিং শপ্রাগ্রাসমর আওর্ায় বিবিবি’র ২০িি সিস্যসক িারসর্ িগ হযাসেলার প্রবেেণ শিয়া হসয়সে। 

একটি সুশৃঙ্খল ও িে িাবহিীর িন্য প্রবেেসণর বিকল্প শিই। বিবিবি’র সিস্যসির উন্নর্ প্রবেেণ বিবিটিবসএেএস, বরবিয়ি, 

শসক্টর ও বিএসবি এর মাধ্যসম বিবিবিসক একটি িে, শচৌকষ, শকৌেলী ও র্াৎেবণক বসদ্ধান্ত গ্রহসণর উিসযাগী কসর গসড় 

তুলসর্ আমাসির সরকার সিধরসণর ব্যিিা বিসয়সে। 

 িাবর্র বির্া িঙ্গিন্ধু শেখ মুবিবুর রহমাি ১৯৭৩ সাসলর ৮ িানুয়াবর বিলখািায় র্ৎকালীি িাংলাসিে রাইসফলস্ 

এর ১ম ব্যাসচর প্রবেেণ সমািিী কুচকাওয়াসি অবিিািি গ্রহণ ও প্যাসরি িবরিে মি কসরবেসলি। র্াঁর প্রর্যাো বেল এিাবহিী 

শিসের সীমান্ত রো ও শচারাচালাি প্রবর্সরাসধর মাধ্যসম সাি মসিৌমত্ব রোর িাোিাবে শিসের অথ মিীবর্সর্ উসল্লখসযাগ্য ভূবমকা 

রাখসি। 



 

 িাবর্র বির্া ’৭২ সাসল শিসে শফরার ির বিসিেী এক সাংিাবিকসক শিয়া সাোর্কাসর, যুদ্ধবিধ্বস্ত িাংলাসিে 

পুিগ মঠসি সীমান্ত এলাকাসক ভূ-রািনিবর্ক অিিাি বিসিচিায় বিসেষ গুরুত্বপূণ ম সম্পি বহসসসি উসল্লখ কসরবেসলি।  

 আবম আো কবর িাবর্র বির্ার শসই প্রর্যাোর কথা স্মরণ শরসখ আিিারা সিসময় শিেসপ্রম ও সর্র্ার সাসথ 

িাবয়ত্ব িালি কসর এই িাবহিীর সুিাম ও ময মািা সমুন্নর্ রাখসিি। বিবিবি’র অব্যাহর্ উন্নয়ি, সমৃবদ্ধ এিং বিবিবি বিিসসর 

সফলর্া কামিা কসর আমার িিব্য শেষ করবে।  

সিাইসক আিারও ধন্যিাি। 

শখািা হাসফি। 

িয় িাংলা, িয় িঙ্গিন্ধু। 

িাংলাসিে বচরিীিী শহাক। 

... 


