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আপনােদর আচরেণ জনগণ েযন ক  না পায়  
 eসeসeফেক রা পিত 

রা পিত েমাঃ আবদুল হািমদ রাে র aিত গুরুতব্পূণ র্ ি বেগ র্র িনি  িনরাপ া গেড় েতালার জ  সকল সহেযাগী eেজি র সে  
সুস ক র্, িনিবড় েযাগােযাগ o সমনব্য় বজায় রাখার পাশাপািশ িভিভআiিপেদর জনসংেযােগর িবষয়িট গুরুেতব্র সে  িবেবচনায় রাখার 
জ  eসeসeেফর িত আহব্ান জািনেয়েছন। খবর বাসসর। 

রা পিত রিববার স য্ায় ব ব  আ জর্ািতক সে লন েকে  eসeসeেফর 44তম িত াবািষ র্কী uদযাপন aনু ােন ব ৃতাকােল 
বেলন, িভিভআiিপেদর জনসংেযােগর িবষয়িট িবেবচনায় রাখেবন। তেব, সবসময় সজাগ দৃি  রাখেত হেব, আপনােদর েকান 
আচরেণ সাধারণ জনগণ েযন ক  না পায়। রা পিত বেলন, eসeসeফ সদ েদর মেন রাখেত হেব, তােদর oপর aিত গুরুতব্পূণ র্ 
ি বেগ র্র িনরাপ া িবধােনর দািয়তব্ aিপ র্ত। আর জনগণ েথেক দূরতব্ সৃি  কের নয়, বরং জনস ৃ তা সব্াভািবক েরেখ 

েপশাদািরেতব্র পিরচয় িদেয় সেব র্া  িনরাপ া িনি ত করাi হেব আপনােদর কৃিততব্। রা পিত হািমদ বেলন, সাধারণ জনগেণর সে  
েকান ধরেনর বধান সৃি  না কের সেব র্া  েপশাদারী েসবা িদেত পারেল eসeসeফ শংসা aজর্ন করেব। িতিন বেলন, ‘সবসময় 
দুিট িজিনস পাশাপািশ মেন রাখেবন, িনরাপ া o জনসংেযাগ iসুয্।’ রা পিত আশা কাশ কেরন েয, ei বািহনী u ত মানব 
স দ, যুি গত uৎকষ র্, াতীত আনুগত eবং েপশাদািরেতব্র মানদে  eকিট েচৗকস o যুেগাপেযাগী বািহনী িহসােব গেড় 
uঠেব। েমাঃ আবদুল হািমদ বেলন, eসeসeেফর িতিট সদ েক িভিভআiিপেদর িনরাপ া িবধােন পিরবত র্নশীল সমেয়র নতুন 
নতুন চয্ােল  েমাকােবলায় স ম হেত হেব। রা পিত িত ার শুরু েথেক ei বািহনীর aবদান রণ কের বেলন, eসeসeফ 
িবিভ  চয্ােল  েমাকােবলা কের সেব র্া  েপশাদািরেতব্র সে  িনরলসভােব কাজ কের যাে । িতিন বেলন, ‘বাংলােদেশর রাজনীিতর 
ে াপট সব্াধীনতা িবেরাধী aপশি র চ া  o সেব র্াপির আ জর্ািতক স াসবােদর কারেণ aিত গুরুতব্পূণ র্ ি বেগ র্র িনরাপ ার 
িবষয়িট খুবi গুরুতব্পূণ র্ o চয্ােলি ং হেয় uঠেছ।’ রা পিত আশা কাশ কেরন েয, সুেযাগয্ েনতৃতব্, সিঠক িদক-িনেদ র্শনা, 
েপশাদািরতব্ eবং আ িরকতার মা েম eসeসeফ eকিট আদশ র্ িনরাপ া বািহনী হেয় uঠেব। 2৯97 সােল িত ার পর e বািহনীর 
নাম িছল ে িসেডি য়াল িসিকuিরিট েফাস র্ (িপeসeফ)। পরবত েত eিটর নাম পিরবত র্ন কের eসeসeফ করা হয় eবং eর oপর 
সরকার ধান o িভিভআiিপ eবং িবেদশী গুরুতব্পূণ র্ ি বেগ র্র িনরাপ া দােনর দািয়তব্o aিপ র্ত হয়। েসনা, েনৗ, িবমান বািহনী 
eবং পুিলশ o আনসার বািহনী েথেক বাছাiকৃত সদ েদর eসeসeফ-e িনেয়াগ েদয়া হয়। eসeসeফ মহাপিরচালক েমজর 
েজনােরল েমাঃ মিজবুর রহমান aনু ােন রা পিতেক সব্াগত জানান। aনু ােন রা পিতর প ী রািশদা খানম, ধানম ীর মুখয্ সিচব 
েমাঃ নিজবুর রহমান, ধানম ীর কায র্ালেয়র সংি  সিচব, সশ  বািহনীর পদ  কম র্কত র্া, eসeসeেফর মহাপিরচালক েমজর 
েজনােরল েমাঃ মিজবুর রহমান eবং ব ভবেনর সংি  সিচবরা uপি ত িছেলন। eর আেগ রা পিত eকিট সাং িতক aনু ােন 
েযাগদান কেরন। পের eকিট ƣনশেভাজ aনুি ত হয়। 

 


