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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

তপ্রয় সহকমীবৃন্দ  

শেোল তসতকউতরটি শফাস ি এসএসএফ এর মহাপতরচালক ও সদস্যবৃন্দ,    

আসসালামু আলাইকুম।  

শেোল তসতকউতরটি শফার্স ির ২৪তম প্রততষ্ঠা বাতষ িকী উপলর্যে আর্য়াতিত দরবার অনুষ্ঠার্ন আতম প্রথর্মই এই বাতহনীর্ত 

কম িরত সদস্যবৃন্দর্ক আমার আন্ততরক অতভনন্দন ও শুর্ভচ্ছা িানাতচ্ছ।  

আির্কর এই তদর্ন আপনার্দর মার্ে উপতিত থাকর্ত শপর্র আতম খুবই আনতন্দত।  

প্রততষ্ঠার পর দীর্ ি পথচলায় এসএসএফ বতিমান সময় পর্ িন্ত তভতভআইতপর্দর তনরাপত্তার দাতয়ত্ব পালর্ন শর্ দযতা ও 

ননপূর্ের পতরচয় তদর্য় এর্সর্ে তা সততেই প্রেংসার দাবীদার। বতিমার্ন এই শফার্স ির সাংগঠতনক কাঠার্মা শর্মন তবস্তৃত হর্য়র্ে, 

শতমন বৃতি শপর্য়র্ে এর সামতিক কম িপতরতধসহ িানীয়, আঞ্চতলক ও আন্তিিাততক চোর্লঞ্জ।  

তবদ্যমান িাতীয় এবং আন্তিিাততক শপ্রযাপর্ে তবর্েষ গুরুত্বপূণ ি ব্যতির্দর সাতব িক তনরাপত্তা তনতিত করা একটি 

েে িকাতর এবং িটিল তবষয়। প্রতত মূহুর্তি আপনার্দর নতুন নতুন চোর্লঞ্জ শমাকার্বলার িন্য প্রস্ত্ত্তত থাকর্ত হয়। শপোগত 

দযতা, একািতা, বুতিমত্তা এবং অপতরসীম শদের্প্রর্ম উদ্ধুি হর্য় দাতয়ত্ব পালর্নর মাধ্যর্ম আপনারা এই চোর্লঞ্জ শমাকার্বলা কর্র 

আসর্েন।   

নদনতন্দন দাতয়ত্ব পালর্নর পাোপাতে তবর্দে শথর্ক আগত তভতভআইতপর্দর র্থার্র্াগ্য তনরাপত্তা শদয়ার মাধ্যর্ম আপনারা 

শর্ শকান চোর্লঞ্জ শমাকার্বলায় শপোদাতরত্ব ও কতিব্যর্বার্ধর ্াযর শরর্খর্েন। এসএসএফ এর সাফর্যেরর শপের্ন রর্য়র্ে 

পুব িসূরীর্দর দূরদতে িতা, পতরকল্পনা, তনরলস শ্রম, শমধা, তনষ্ঠা এবং আন্ততরকতা। আতম দৃঢ়ভার্ব তবশ্বাস কতর, বতিমার্ন কম িরত এ 

বাতহনীর শচৌকস সদস্যগন তার্দর পূব িসূতরর্দর সুর্র্াগ্য উত্তরসূতর তহর্সর্ব আন্ততরকতা, তবশ্বস্তততা ও শপোদাতরর্ত্বর সার্থ অতপ িত 

দাতয়ত্ব পালন কর্র র্ার্বন।  

তপ্রয় এসএসএফ সদস্যবৃন্দ,  

আপনারা িার্নন, শদর্ে এবং বতহতব ির্শ্ব আি বহুমাতিক সন্ত্রাসী কার্ িকলাপ এবং শসই সার্থ িঙ্গী অপতৎপরতা সতিয় 

রর্য়র্ে। তবজ্ঞান ও প্রযুতির দ্রুত তবকার্ের সার্থ সার্থ তবশ্ব জুর্ে সন্ত্রাস ও অপরার্ধর ধরন ও শকৌেল পার্ র্ে। এই পতরতিততর্ত 

তভতভআইতপর্দর তনরাপত্তা সুতনতিত করার িন্য প্রর্য়ািন যুর্গাপর্র্াগী ও মানসম্পন্ন প্রতেযণ। এই লযে অিির্ন এসএসএফ এর 

প্রততটি সদস্যর্ক আরও শচৌকস ও আরও সুদয কর্র গর্ে শতালার িন্য ১৯৯৯ সার্ল আমরা সরকার্র থাকার সমর্য় ফায়াতরং শরঞ্জ 

তনম িাণ কতর। ১৯৯৯ সার্ল আমার্দর সরকার এসএসএর্ফর আবাসন সমস্যার সমাধার্নর িন্য বতিমার্নর সুন্দর এসএসএফ শমস এর 

পতরকল্পনা প্রণয়ন, িান তনব িাচন ও িায়গা বরাদ্দ কর্রতের্লা। সামর্নর তদনগুর্লার্তও এই বাতহনীর আধুতনকায়ন এবং শপোগত 

সমস্যা সমাধার্ন আমার্দর আন্ততরক প্রর্চষ্টা অব্যাহত থাকর্ব।  

আতম আো কতর, ভতবষ্যর্ত এই বাতহনী এমন একটি পর্ িার্য় উপনীত হর্ব শর্খার্ন তবর্শ্বর তবতভন্ন শদে শথর্ক তনরাপত্তা 

বাতহনীর সদস্যরা আমার্দর এখার্ন প্রতেযণ ও তেযার িন্য আসর্ব। তবতভন্ন শদর্ে তভতভআইতপর্দর তনরাপত্তার রযার দাতয়র্ত্ব 

তনর্য়াতিত সংিাগুর্লার সামর্ন আপনারা হর্বন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।  

আমার কন্যাসম এসএসএফ-এর শর্ সব নারী কম িকতিা রর্য়র্ে আতম তার্দর িন্য তবর্েষভার্ব গব ির্বাধ কতর। একটি 

তবরুি সামাতিক পতরর্বর্ে পুরুষ সহকমীর্দর সার্থ সমানতার্ল ও শপোদাতরত্ব তনর্য় কাি কর্র তারা তনর্ির্দর সামর্থ্ি প্রমাণ 



কর্রর্ে। গত শময়ার্দ সরকার্র থাকর্ত আতম সেস্ত্রবাতহনীর্ত পুরুষর্দর পাোপাতে নারীর্দর অন্তর্ভ িতির তসিান্ত তনর্য়তেলাম। 

শতামরা শতামার্দর শর্াগ্যতা তদর্য় প্রমাণ কর্রর্ো, আমার শস তসিান্ত সঠিক তের্লা।  

তপ্রয় এসএসএফ এর সদস্যবৃন্দ,  

আপনার্দর উপর অতপ িত দাতয়ত্ব অর্নক শবেী সংর্বদনেীল। এ দাতয়ত্ব পালর্ন শপোগত দযতা অিির্নর পাোপাতে 

প্রর্য়ািন চাতরতিক দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণ বুতিমত্তা এবং মানতবক সহনেীলতা । একই সার্থ প্রশ্নাতীত আনুগতে তনরাপত্তা তবধার্নর একটি 

অপতরহার্ ি অঙ্গ। তনতিদ্র তনরাপত্তা বলয় গর্ে শতালার িন্য অন্যান্য সকল সহর্র্াগী এর্িতিগুর্লার সার্থ তবশ্বস্তত ও  তনতবে 

শর্াগার্র্াগ এবং সমন্বয় বিায় রাখর্ত হর্ব। আপনার্দর সবসময় মর্ন রাখর্ত হর্ব, তভতভআইতপ তনরাপত্তা অবশ্যই হর্ত হর্ব 

কর্ঠার, সমতন্বত এবং তনতিদ্র। তর্ব একই সার্থ তভতভআইতপর্দর িনসংর্র্ার্গর তবষয়টিও গুরুর্ত্বর সার্থ তবর্বচনায় রাখর্ত হর্ব। 

িনগণ শথর্ক দূরত্ব সৃতষ্ট কর্র নয়, বরং  িনসম্পৃিতা ্াভাতবক শরর্খ সর্ব িাচ্চ তনরাপত্তা তনতিত করাই হর্ব আপনার্দর কৃততত্ব। 

এই কঠিন ও েে িকাতর দাতয়ত্ব ও কতিব্য আপনার্দরর্কই পালন করর্ত হর্ব। আতম তবশ্বাস কতর, সুর্র্াগ্য শনতৃত্ব এবং সঠিক তদক 

তনর্দ িেনায় শসই কাতিত লযে অিির্ন আপনারা তনরলসভার্ব কাি কর্র র্ার্বন।   

আতম তবশ্বাস কতর, শর্ মানুষ তার পতরবার্রর প্রতত দাতয়ত্ববান ও র্ত্নেীল নয় শসই মানুষ কখর্না তার শপোর্ত 

দাতয়ত্বেীলতার পতরচয় তদর্ত পার্রনা। আতম িাতন, শপোগত কারর্ণই এসএসএর্ফর সদস্যরা তার্দর পতরবারর্ক র্র্থষ্ট সময় তদর্ত 

পার্রননা। তবুও শর্ সময়টুকু আপনারা পার্বন তা তনর্ির পতরবার তবর্েষ কর্র সন্তানর্দর িন্য ব্যয় করর্বন। তার্দরর্ক সুন্দরতম 

সময় ও সঙ্গ উপহার তদন। সন্তানর্দর সুনাগতরক তহসার্ব গর্ে তুলুন।               

আতম শির্ন খুবই আনতন্দত শর্, এসএসএফ সদস্যরা তার্দর নদনতন্দন কম িব্যস্তততার মার্েও গুরুর্ত্বর সার্থ  তার্দর 

পাতরবাতরক ও সামাতিক আচার-অনুষ্ঠানাতদ উদ্যাপন কর্র থার্কন। আতম মর্ন কতর এ ধরর্নর সামাতিকতা শর্মন আপনার্দর 

পারেতরক শসৌহাদ্যি ও সম্প্রীতত বৃতি করর্ব, শতমতন পাতরবাতরক বন্ধনর্কও সুদৃঢ় করর্ব।   

তপ্রয় এসএসএফ সদস্যরা,  

আমার্দর তনরাপত্তা তনতিত করর্ত শতামরা সকল নবতরতার্ক শমাকার্বলা কর্র তনরলসভার্ব কাি কর্র র্ার্চ্ছা। শুধুমাি 

প্রধানমন্ত্রী তহসার্ব নয়, শতামার্দর মা, শতামার্দর শবান তহসার্ব আতম সবসময় আল্লাহ রাব্বলু আলাতমর্নর কার্ে শতামার্দর 

শহফাির্তর িন্য শদায়া কতর র্ার্ত সব িেতিমান আল্লাহ তার তনরাপত্তার চাদর্র শতামার্দর আচ্ছাতদত রার্খন।  

আমার আদর্রর শোেভাই েহীদ কোর্েন শেখ কামাল ও েহীদ শল: শেখ িামাল শতামার্দর মর্তাই সামতরক অতফসার 

তের্লা। আমার শোট্ট ভাই রার্সল বলর্তা ‘‘বর্ো হর্য় আতম ি অতফসার হর্বা''।  

শতামার্দর শচহারা আমার্ক আমার ভাই রার্সর্লর কথা মর্ন কতরর্য় শদয়। শতামার্দর শর্র্কান সমস্যার কথা শতামরা 

আমার্ক বলর্ব। আতম তা সমাধার্নর িন্য শচষ্টা করর্বা।  

আতম তবশ্বাস কতর, সুর্র্াগ্য শনতৃত্ব, সঠিক তদক তনর্দ িেনা এবং এ বাতহনীর প্রর্তেক সদর্স্যর শপোগত তনষ্ঠা, শ্রম ও 

আন্ততরকতার মাধ্যর্ম এসএসএফ এর উত্তর্রাত্তর উন্নতত অব্যাহত থাকর্ব।  

শৃিলা ও তনয়মানুবততিতা, আনুগতে এবং শপোগত শর্াগ্যতায় এই বাতহনী সকর্লর িন্য হর্য় উঠুক ‘এক অনন্য 

অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত', ২৪তম প্রততষ্ঠা বাতষ িকীর শুভলর্ে এই কামনা কতর।  

পতরর্ের্ষ, এসএসএর্ফর সকল সদর্স্যর এবং সবার পতরবার পতরির্নর সু্ািে, সুখী, সুন্দর এবং সাফযেরমতিত দীর্ ি 

িীবন কামনা কর্র আমার বিব্য শেষ করতে।  

পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলা আমার্দর সকর্লর সহায় হউন।  

শখাদা হার্ফি।  

িয়বাংলা, িয়বঙ্গবন্ধু।  

বাংলার্দে তচরিীবী শহাক।  

--- 

 


