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সামনন দেশী-বিনেশী নানা চক্রান্ত ষড়যন্ত্র, ওসি 

দমাকানিলায় প্রস্তুত থাকুন 

 এসএসএনের ৩৩তম প্রবতষ্ঠািাবষ িকীর অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী 

 

বিনশষ প্রবতবনবধ   প্রধানমন্ত্রী দশ  াাবসনা প্রুকবতির উৎকষ িতার এই ুকনে অপরানধর ধরন পাল্টানত থাকায় তা দমাকানিলার জন্য দেশাল 

বসবকউবরটি দোস ি (এসএসএে) সেস্যনের নতুন ও আধুবনক প্রুকবতির ওপর জ্ঞান ও প্রবশক্ষণ বননয় প্রস্তুত থাকার বননে িশ বেনয় িনলনেন, 

অপরাধীনের নতুন প্রুকবতিেত েক্ষতা দমাকানিলার জন্য এসএসএে সেস্যনের আরও পারেশশী  াওয়া েরকার এিং দসবেক দথনকও আমানেরনক 

ুকনোপনযােী থাকনত ানি। দকননা প্রবতবনয়ত সন্ত্রানসর ধরন িেলানে, নতুন প্রুকবতি দযমন আমানেরনক উন্নয়ননর যাত্রাপথনক সুেম ও েবতশীল 

কনর দেয়, দতমবন একইভানি যারা সন্ত্রাস-জঙ্গীিাে, অসামাবজক কাজসা নানা অপরানধ সম্পৃতি তানের দক্ষনত্রও নতুন সুনযাে সৃবি কনর বেনে। 

দেশী ও আন্তজিাবতক চক্রানন্তর বিরুনে সিসময় প্রস্তুত থাকার বননে িশ বেনয় প্রধানমন্ত্রী িনলন, সতয কথা িলনত ক নও বিধা কবর না, এক আল্লাা 

োড়া কাউনক ভয়ও কবর না। দযটুকু সময় পাি দেনশর জন্য কাজ কনর যাি। নানা চক্রান্ত ষড়যন্ত্র আমানের সামনন। স্বাধীনতাবিনরাধী শবতি ও 

আন্তজিাবতক দক্ষনত্র যারা আমানের সমথ িন দেয়বন, তানের নানা রকম চক্রান্ত থাকনি। বকন্তু দসগুনলা দমাকানিলা করার জন্য সিসময় আমানের 

প্রস্তুত থাকনত ানি প্রস্তুবতও বননত ানি। সিসময় সনচতন থাকনত ানি।  

শবনিার রাজধানীর দতজোঁওনয় এসএসএে অবেসাস ি দমনস দেশাল বসবকউবরটি দোনস ির (এসএসএে) ৩৩তম প্রবতষ্ঠা িাবষ িকী উপলনক্ষ 

আনয়াবজত অনুষ্ঠানন প্রধান অবতবথর িতিনে প্রধানমন্ত্রী দশ  াাবসনা এ আহ্বান জানান।  

জাবতর জনক িঙ্গিন্ধু দশ  মুবজবুর রামাননর ক্ষুধা-োবরদ্র্য মুতি দসানার িাংলা েড়ার স্বপ্নপূরণ করনত মৃতুযর ঝুঁবক বননয় দেনশ বেনর আসার কথা 

জাবননয় প্রধানমন্ত্রী িনলন শুধু একটা স্বপ্নপূরনণ মৃতুযনক াানত বননয় বেনর এনসবে। ১৯৭৫ সানলর ১৫ আেস্ট ঘাতকনের াানত সপবরিানর িঙ্গিন্ধু 

বনাত াওয়ার পর ১৯৮১ সানল মৃতুয ঝুঁবক বননয় দেনশ বেনর আসার কথা উনল্ল  কনর বতবন িনলন, আবম জাবন, দযবেন িাংলানেনশর মাটিনত পা 

বেনয়বে, দসবেন দথনকই আমার মৃতুযনক াানত বননয়ই বেনর এনসবে। িলনত দেনল মৃতুযনক আবলঙ্গন কনরই এনসবে। দযনকান মুহূনতি ায়নতা 

আমানক াতযা করা ানত পানর, মারা দযনত পাবর, দসটা দজননই বকন্তু আবম এনসবে।  

বতবন িনলন, দকন এনসবে তার কারণ ানে একটি স্বপ্ন, দয স্বপ্নটা জাবতর বপতা দেন বেনলন িাংলানেশনক বঘনর, দেনশর মানুষনক বঘনর। িঙ্গিন্ধুর 

িাংলানেনশর মানুষনক বতবন সু ী-সমৃেশালী করনিন, তানের জীিনমান উন্নত করনিন। দুঃ  োবরনদ্র্যর াাত দথনক তানের মুবতি দেনিন। দসই 



বচন্তাটাই বতবন কনরবেনলন। তাঁর দসই স্বপ্নপূরণ করা কতিে বানসনি আবম বননয়বে। দেনশ বেনর আসার পর বিবভন্ন প্রবতকূল অিস্থার মুন ামুব  

াওয়ার কথা তুনল ধনর িঙ্গিন্ধু কন্যা িনলন, এক আল্লাা োড়া কাউনক ভয় কবর না। সতয কথা িলনত ক নও বিধা কবর না।  

এসএসএনের প্রশংসা কনর িঙ্গিন্ধুর কন্যা দশ  াাবসনা িনলন, নানা প্রবতকূল অিস্থা িারিার সৃবি ানয়নে। এ সমস্ত চক্রান্ত দমাকানিলা কনর 

দেনশর গুরুত্বপূণ ি মানুনষর বনরাপত্তা দেয়া কঠিন চযানলঞ্জ। এইটুকু িলি, চযানলঞ্জ দমাকানিলায় আমানের এসএসএে সিসময় অতযন্ত েক্ষতার সনঙ্গ 

োবয়ত্ব পালন কনরনে। বতবন িনলন, এসএসএনের আনুেতয ও উচ্চমাননর দপশাোবরত্ব- এটা আমানক েবি িত কনরনে। েক্ষ দপশাোবরনত্বর মাধ্যনম 

িাংলানেনশর ভািমূবতি সিসময় সমুন্নত দরন নে।  

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাবানী ও জনেণনক ধন্যিাে বেনয় প্রধানমন্ত্রী িনলন, দেনশ যত রকনমর জঙ্গীিাে, সন্ত্রাস িা রাজননবতক সবাংসতা 

আসুক না দকন, দেনশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রবতটি সংস্থা, দেনশর জনেণ অতযন্ত েক্ষতার সনঙ্গ এগুনলা দমাকানিলা কনরনে িনলই দেনশর 

অথ িননবতক অগ্রযাত্রা আমরা অোাত রা নত দপনরবে। দেনশর উন্নয়ন অগ্রেবতর কথা তুনল ধনর প্রধানমন্ত্রী িনলন, সরকানরর ধারািাবাকতা 

থাকনল, যবে সততার সনঙ্গ বনষ্ঠার সনঙ্গ কাজ করা যায় তনি একটা দেশনক উন্নত করা যায়। আর দসটা আমরা এক েশনক প্রমাণ কনরবে। বতবন 

িনলন, য ন িাংলানেশ স্বাধীন ায় ত ন অনননক বিশ্বাস করনত চায়বন দয িাংলানেশ বননজর পানয় োঁড়ানত পানর িা পারনি। আজনক বকন্তু 

আমরা বননজর পানয় োঁড়ানত দপনরবে। শাবন্তপূণ ি পবরনিশ িজায় রা ার ওপর গুরুত্বানরাপ কনর প্রধানমন্ত্রী িনলন, একটা শাবন্তপূণ ি অিস্থা না ানল 

বকন্তু দেনশর উন্নয়ন করা সম্ভি নয়। 

অনুষ্ঠানন এসএসএে সেস্যনের উনেনশ কনর প্রধানমন্ত্রী আরাও িনলন, ‘আপনানেরনক (এসএসএে সেস্য) আধুবনক প্রুকবতি বেনয় সুসবিত করা 

ানি। প্রবতবেন নতুন প্রুকবতির উদ্ভািন সম্পনকি অিশ্যই আপনানের সনচতন থাকনত ানি। ক্রমােত পবরিতিনশীল অপরাধ (প্রিণতা) সম্পনকি 

আপনানের সনচতন থাকনত ানি এিং (এসি দমাকানিলার জন্য) প্রবশক্ষণ গ্রাণ করনত ানি। অপরাধীনের নতুন প্রুকবতিেত েক্ষতানক দমাকানিলা 

করার জন্য এসএসএে সেস্যনের আরও পারেশশী  াওয়া েরকার এিং দসইবেক দথনকও আমানেরনক ুকনোপনযােী থাকনত ানি।’ 

বিজ্ঞান ও প্রুকবতির এই ুকনে মানুনষর জীিনন প্রুকবতির েিাার বৃবের প্রসনঙ্গ সরকার প্রধান িনলন, ‘নতুন নতুন প্রুকবতির উদ্ভািন াওয়ায় আমানের 

জীিন-মাননর উন্নয়ন ঘটনে, জীিনযাত্রানক অগ্রোমী করনে, উন্নয়ননর ধারানক অগ্রোমী করনে পাশাপাবশ নানা ধরননর ঝুঁবকরও সৃবি করনে।’ 

বতবন এ সময় এসএসএে সেস্যনের আধুবনক প্রুকবতি জ্ঞান সম্পন্ন ানয় েনড় উনে এই প্রুকবতিনক যারা মদ ক কানজ েিাার করনে তানের বিরুনে 

েিস্থা গ্রানণর আহ্বান জানান।  

প্রধানমন্ত্রী িনলন, ‘এসএসএেনক আধুবনক প্রুকবতি জ্ঞান সম্পন্ন ানত ানি। এই িাবানীনত নতুন নতুন প্রুকবতির দযমন সবন্ননিশন ঘটানত ানি 

দসইসনঙ্গ প্রুকবতির উৎকষ িতায় অপরানধর পবরিবতিত অিস্থা সম্পনকিও তাঁনের প্রবশক্ষণ থাকনত ানি। আর দসইসনঙ্গ দযনকান অিস্থা দমাকানিলার 

সরঞ্জামাবেও েরকার। তাই য ন দযটা প্রনয়াজন দসটার আমরা েিস্থা করবে। দক্ষত্র বিনশনষ বনয়নমর েতযয় ঘটিনয়ও তা করা ানে। প্রবশক্ষনণর 

ওপর গুরুত্বানরাপ কনর বতবন িনলন, ‘ুকনোপনযােী প্রবশক্ষণটা এজন্য সিসময় গুরুত্বপূণ ি িনল আবম মনন কবর।’ 

প্রধানমন্ত্রী এ সময় মাাকানশ িঙ্গিন্ধু স্যানটলাইট-১ উৎনক্ষপণ, বনজস্ব পারমাণবিক বিদযত দকন্দ্র েনড় দতালা, আন্তজিাবতক বিনশ্বর চযানলঞ্জ 

দমাকানিলা কনর বনজস্ব অথ িায়নন পদ্মা দসতু বনম িানণর প্রসঙ্গ উনল্ল  কনর, দেশী ও আন্তজিাবতক বিনশ্বর দযনকান প্রকার ষড়যন্ত্র দমাকানিলায় প্রস্তুত 

থাকার জন্যও অনুষ্ঠানন উপবস্থত এসএসএে সেস্যনের প্রবত আহ্বান জানান। এ সময় বতবন মােনকর ভয়ািাতা দরাধ কনেও সকলনক সনচতন 

থাকার আািান জানান। 

এসএসএনের েরিানর িাবানীর সেনস্যর সনঙ্গ শুনভো বিবনময় কনরন প্রধানমন্ত্রী দশ  াাবসনা। এসএসএে’র মাাপবরচালক দমজর দজনানরল 

দমাুঃ মবজবুর রামান অনুষ্ঠানন স্বােত িতিৃতায় এসএসএে’র বিবভন্ন কম িকা- তুনল ধনরন। মনে এ সময় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সবচি দমাুঃ নবজবুর 

রামান উপবস্থত বেনলন। অনুষ্ঠানন মবন্ত্রপবরষে সেস্যবৃদ ক, প্রধানমন্ত্রীর উপনেিােণ, বতনিাবানী প্রধানেণ, পুবলনশর মাাপবরেশ িকসা সংবিি 

সবচিবৃদ ক, পেস্থ সামবরক এিং দিসামবরক কম িকতিাবৃদ ক এিং এসএসএনের সেস্যবৃদ ক উপবস্থত বেনলন।  

দেনশর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এিং সরকার কর্তিক দঘাবষত অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি েবতিিনে ির বনরাপত্তার জন্য ১৯৮৬ সানল রাষ্ট্রপবতর বনরাপত্তা 

িাবানী েঠিত ায়। পরিতশী নত এই িাবানীনক দেশাল বসবকউবরটি দোস ি বানসনি নতুন নামকরণ করা ায়। িাংলানেশ দসনা, দনৌ, বিমান, পুবলশ 

ও আনসার িাবানী দথনক দপ্রষনণ বনুকতি অবেসারনের বননয় এসএসএে েঠিত ানয় থানক। অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রীর াানত একটি দপইবিং ও েবির 

িই তুনল দেন এসএসএে মাাপবরচালক। পনর এসএসএে সেস্যনের সনঙ্গ েনটানসশননর অংশ দনন প্রধানমন্ত্রী। 

 

 


