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িপলখানায় অ ান

জনক  ড  ॥ উধতন কতৃপে র ‘কমা ড’ মেন দশে েম উ ু  হেয় সততা ও িন ার সে  দািয়  পালন করেত
িবিজিব সদ েদর আ ান জািনেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা। ‘িবিজিব িদবস-২০১৯’ উপলে  বধুবার িপলখানায়
সীমা র া বািহনীর সদর দফতের আেয়ািজত অ ােন সরকার ধােনর এই আ ান আেস। িতিন বেলন, ‘আমার
আেবদন থাকেব, উধতন কতৃপে র কমা ড মেন চলেবন। শাি  শৃ লা বজায় রাখেবন। আপনারা সব সময় িনয়ম
নীিত মেন সততার সে , িন ার সে , দশে েম উ ু  হেয় আপনােদর উপর অিপত দািয়  পালন করেবন।’ খবর
িবিডিনউেজর।

ায় ১১ বছর আেগ িপলখানায় িবে াহ আর নারকীয় হত াযে র পর নাম, পতাকাসহ অেনক িকছু বদেল যাওয়া এ
বািহনীর সদ েদর উে েশ ধানম ী বেলন, ‘আপনােদর কান অ িবধা হেল সটা দখার জ  তা আমরা আিছ।’
সীমা  র ার পাশাপািশ য কান েযােগ িবিজিব সদ রা মা েষর পােশ দাঁিড়েয় অন  নিজর তির কেরেছন, স
কথা তুেল ধের শখ হািসনা বেলন, িময়ানমার থেক আসা রািহ ারা যখন বাংলােদেশ এল, সরকার যখন তােদর
আ য় দয়ার িস া  যখন িনল, িবিজিব তখন উেদ াগ িনেয় তােদর থাকা, রিজে শন করা, াণ পৗেঁছ দয়াসহ
সব ধরেনর দখােশানা কেরেছ অত  মানিবকতা আর দ তার সে । আপনােদর কােছ আমরা চাই য আপনারা
এই দশেক ভালেবেস দেশর মা েষর িত কতব  পালন করেবন। দশ যিদ উ ত হয়, আপনােদর পিরবার
পিরজন তারাই উ ত হেব। এেদেশর মা ষই উ ত হেব। সই কথাটা সবসময় মেন রাখেবন। আিম আশা কির
আপনারা সব সময় দশে ম, সততা ও দ তার সে  দািয়  পালন কের এই বািহনীর নাম ও মযাদা সমু ত
রাখেবন।’ সীমাে  মাদক চারাচালান, িশ  ও নারী পাচার ব  করার পাশাপািশ অৈবধ অ েবশ ঠকােনার দািয়
িবিজিব সদ রা ‘যথাযথভােব’  পালন করেবÑ সই ত াশা রেখ ধানম ী বেলন, ‘আমরা চাই সব সময় এই
বািহনী রি ত থা ক। যটা জািতর িপতা িনেদশ িদেয় গেছন।’ সীমা  র ায় িবিজিবর ভূিমকা তুেল ধের িতিন
বেলন, বডার গাড বাংলােদশ ২২৪ বছেরর ঐিত বাহী সীমা র ী বািহনী। বারবার এর নাম, পাশাক পিরবতন
হেয়েছ। িক  তারপরও আিম বলব বাংলােদেশর াধীনতা-সাবেভৗম  র ার জ , িবেশষ কের আমােদর সীমা
র ার জ  িবিজিবর ভূিমকা অপিরসীম।’  একা ের ওয় ারেলেসর মাধ েম াধীনতার ঘাষণা সম  বাংলােদশ
পৗেঁছ িদেত ডসেয় জীবন দয়া তৎকালীন ইিপআর সদ েদর কথাও ধানম ী অ ােন ার সে  রণ কেরন।

মিু যুে  িবিজিব সদ েদর ভূিমকা রণ  কের ধানম ী বেলন, এ বািহনীর ায় ১২ হাজার বাঙালী সদ
মিু যুে  সি য় অংশ হণ কেরন। ২ বীরে , ৮ বীর উ ম, ৩২ বীর িব ম এবং ৭৭ জন বীর তীক পদেক
ভিূষত হন। এ বািহনীর ৮১৭ সদ  মিু যেু  শহীদ হন। ‘আিম তােদর মহান আ ত াগ গভীর ার সে  রণ
করিছ।  আমােদর াধীনতা  অজেন  তােদর  িবরাট  অবদান  রেয়েছ।’  িবিজিবর  উ য়েন  সরকােরর  নয়া  িবিভ
পদে েপর কথাও ধানম ী তার ব েব  তুেল ধেরন। শািষত বি ত মা েষর অিধকার আদায় করেত িগেয় জািতর
িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর আজীবন সং ােমর কথা তুেল ধরার পাশাপািশ তােক সপিরবাের িনমমভােব
হত া করার ঘটনাও িতিন রণ কেরন। রা ম ী আসা ামান খান কামাল, িবিজিব মহাপিরচালক মাঃ সািফ ল
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ইসলামসহ উধতন কমকতারা অ ােন উপি ত িছেলন।
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