
২৯তম আর্ট িলারি অরিনায়ক সম্মেলন  

 ভাষণ  

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী  

শেখ হারসনা  

আর্ট িলারি স্কুল, চট্টগ্রাম, বুিবাি, ১০ চচত্র ১৪১৬, ২৪ মাচ ি ২০১০  

 

রবসরমল্লারহি িাহমারনি িারহম  

সহকমীবৃন্দ,  

শসনাবারহনী প্রিান,  

আর্ট িলারি শিরিম্মমম্মেি নবরনযুক্ত কম্মণ িল কমান্ড্যাে,  

এরিয়া কমান্ড্াি, ও অরিসািবৃন্দ  

আস সালামু আলাইকুম।  

            আপনািা সবাই আমাি শুম্মভচ্ছা রনন।  

আি মাত্র একরিন পম্মিই আমাম্মিি মহান স্বািীনতা রিবস। মহান স্বািীনতা রিবস উপলম্মে আরম শ্রদ্ধা িানারচ্ছ সব িকাম্মলি 

সব িম্মশ্রষ্ঠ বাঙারল, িারতি িনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুরিবুি িহমাম্মনি প্ররত। শ্রদ্ধাি সম্মঙ্গ স্মিণ কিরি ৩০ লাখ েহীি এবং ২ লে মা-

শবানম্মক যাম্মিি আত্মতযাম্মেি রবরনমম্ময় আমিা অিিন কম্মিরি স্বািীনতা।   

শ্রদ্ধাি সাম্মে স্মিণ কিরি ২০০৯ সাম্মলি  ২৫শে শিব্রুয়ারি রপলখানায় রবরিআি সিি িপ্তম্মি েহীি শসনা অরিসাি, 

শসনাসিস্য ও শবসামরিক ব্যরক্তম্মিি।  

শসই সঙ্কটময় সমম্ময় আপনাম্মিি মত মাঠ পয িাম্ময়ি অরিনায়কম্মিি চির্য্ি, প্রজ্ঞা এবং সিকাম্মিি প্ররত অকৃরত্রম আনুেতয 

সকল মহম্মল প্রেংরসত হম্ময়ম্মি। আরম সুস্পষ্টভাম্মব িানাম্মত চাই, এই িঘন্য হতযাকাম্মন্ড্ি রবচাি দ্রুততম সমম্ময়ি মম্মে শেষ কিম্মত 

সিকাি বদ্ধপরিকি।  

শোলন্দাি বারহনীি রপ্রয় অরিসািবৃন্দ,  

ঐরতহযবাহী এই শোলন্দাি বারহনীি প্রেম ইউরনম্মটি শোড়াপত্তন হম্ময়রিল মহান মুরক্তযুদ্ধ চলাকালীন সমম্ময় ১৯৭১ সাম্মলি 

২২ জুলাই। িারতি িনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুরিবুি িহমাম্মনি প্ররত শ্রদ্ধাি রনিে িন রহম্মসম্মব তাি নাম িাখা হম্ময়রিল ‘মুরিব ব্যাটারি'। 

িম্মেি মাত্র এক সপ্তাহ পম্মি ২৯ জুলাই েক্র অবস্থাম্মনি উপি সিলভাম্মব শোলাবষ িম্মণি মােম্মম শুরু হয় ‘মুরিব ব্যাটারি'ি অরভযান।  

এিপি শিনী, কাইয়ুমপুি, কসবা, োলিা নিী, আখাউড়া, নারিিহাটসহ রবরভন্ন যুম্মদ্ধ মুরিব ব্যাটারি অতযন্ত সিলতাি 

সম্মঙ্গ পাক বারহনীি উপি শোলাবষ িণ কম্মি মুরক্তযুম্মদ্ধি রবিয়ম্মক ত্বিারিত কম্মিম্মিন।  

রপ্রয় অরিনায়কবৃন্দ,  

আপনািা িাম্মনন, আমাি দুই ভাই েহীি কযাম্মেন শেখ কামাল ও েহীি শসম্মকন্ড্ শলেঃ শেখ িামাল বাংলাম্মিে 

শসনাবারহনীি করমেনপ্রাপ্ত অরিসাি রিম্মলন।  

েহীি শেখ কামাল মুরক্তযুম্মদ্ধি িণাঙ্গম্মনই  প্ররেেণ রনম্ময় করমেন লাভ কম্মিন এবং অরিসাি রহম্মসম্মব রনয়রমত বারহনীি 

সাম্মে মুরক্তযুম্মদ্ধ অংেগ্রহণ কম্মিন। েহীি শেখ িামাল িম্ময়ল রমরলটািী একাম্মিরম স্যান্ড্হার্স্ি শেম্মক প্ররেেণ শেম্মষ করমেন লাভ 

কম্মি বাংলাম্মিে শসনাবারহনীম্মত শযােিান কম্মি িীবম্মনি শেষ রিনর্ট পয িন্ত কম িিত রিম্মলন।  

এইিন্য আপনাম্মিি মাম্মে আসম্মল আরম আপনিনম্মিি মাম্মে রিম্মি যাই। শস কািম্মণই আমিা সিকাি েঠন কিম্মল 

সামরিক বারহনীি কল্যাণ ও শপোিারিত্ব বাড়াম্মনাি শচষ্টা করি।  

১৯৯৬ শেম্মক ২০০১ সাল পয িন্ত আওয়ামী লীে সিকাম্মি োকম্মত আমাি ব্যরক্তেত উম্মযাম্মেই সেস্ত্র বারহনীম্মত 

অরিসািম্মিি অরিস ও বাসাম্মত শটরলম্মিান সংম্মযাে এবং সব িপ্রেম মরহলা অরিসাি রনম্ময়াম্মেি ব্যবস্থা কিা হয়। শসসমম্ময় 

শসনাবারহনীি সিস্যম্মিি িন্য ট্রার্স্ ব্যাংক চালু ও স্বাস্থযবীমাি মত রকছু কল্যাণমুখী পিম্মেপ আমিা রনম্ময়রিলাম। রচত্তরবম্মনািন 

ভাতা ও র্টরিন ভাতাি মত নতুন আরে িক ভাতা চালু কিা হম্ময়রিল।  



সেস্ত্র বারহনীি আবারসক সমস্যা সমািাম্মন বহুতল ভবন রনম িাণসহ শবেরকছু ব্যবস্থা গ্রহণ কম্মিরিলাম। পিবতী সিকাি 

আসাি পি এই উন্নয়ম্মনি িািা শেম্মম যায়। এবাি আমিা সিকাি েঠন কম্মিই আপনাম্মিি শিেন বৃরদ্ধ কম্মিরি। আপনাম্মিি মম্মন 

আম্মি, ১৯৯৬-২০০১ শময়াম্মি সিকাি পরিচালনাকাম্মল বারিিািা এলাকায় সেস্ত্র বারহনীি অরিসািম্মিি িন্য িরম বিাদ্দ কিা 

হম্ময়রিল। রমিপুি এলাকায়ও রবরভন্ন প্ররতকূলতা ও আইনী ির্টলতা অরতক্রম কম্মি রিওএইচএস (DOHS) এি িন্য আমিাই 

িরম বিাদ্দ রিম্ময়রিলাম।  

দুেঃম্মখি রবষয়, রবেত শিাট সিকাম্মিি সমম্ময় এবং পিবতী ২ বিম্মি রিওএইচএস-এি িন্য শকান প্রকল্প হাম্মত শনওয়া 

হয়রন।  

আপনািা রনশ্চয়ই অবেত আম্মিন, আরম ি হাউরিং স্কীম এি মােম্মম সকল শসনা কম িকতিাম্মিি িন্য স্বল্পমূম্মল্য িরম প্রিান 

কিাি ব্যবস্থা কিা হম্মচ্ছ। আরম আোবািী, এি মােম্মম শসনাবারহনীি কম িকতিােণ ঢাকা বা অন্যান্য েহম্মি আবাসম্মনি রনশ্চয়তা 

খ ুঁম্মি পাম্মবন।  

এিাড়া, বতিমাম্মন বরি িত শবতন শস্কম্মল আপনাম্মিি আরে িক স্বচ্ছলতা রকছুটা হম্মলও শবম্মড়ম্মি বম্মল আরম মম্মন করি।   

রপ্রয় অরিসািবৃন্দ,  

আরম আো কিব আপনািা সািািণ চসরনকম্মিি সাম্মে শযাোম্মযাে আিও বৃরদ্ধ কিম্মবন এবং সকলম্মক শিেম্মপ্রম্মম উদ্বুদ্ধ 

কিম্মবন। অরিনায়ক রহম্মসম্মব আপনািা আপনাম্মিি অিীনস্থ সকল অরিসাি, শিরসও এবং চসরনকম্মিি যোযে শৃঙ্খলা, প্ররেেণ ও 

কল্যাণমূলক কায িক্রম রনরশ্চত কিম্মবন।  

উন্নততি প্ররেেম্মণি মােম্মম রনিস্ব বারহনীি আধুরনকায়ম্মনি িন্য িে িনবল চতিী কিম্মত হম্মব। এম্মেম্মত্র অরিনায়কম্মিি 

অবিান িাড়াও আর্ট িলারি শসোি ও স্কুল তো শহাম অব োনাস ি অগ্রণী ভূরমকা পালন কিম্মব বম্মল আরম আো করি।   

শহাম অব োনাস ি আমাম্মিি একর্ট আন্তিিারতক মাম্মনি প্ররেেণ প্ররতষ্ঠান এবং এখান শেম্মকই শোলন্দাি বারহনীি শপোেত 

উন্নয়ম্মন রবশ্বমাম্মনি প্ররেেণ প্রিান কিা হম্ময় োম্মক।  

রপ্রয় অরিসািবৃন্দ,  

মুরক্তযুম্মদ্ধি সেস্ত্র সংগ্রাম্মমি মম্মে িে রনম্ময়রিল এই শসনাবারহনী। আপনািা এ মার্টি সন্তান, িনেম্মণি অংে। তাই 

আপনাম্মিি রনকট হম্মত আমিা সম্মব িাচ্চ শিেম্মপ্রম আো করি। িাতীয় দুম্ময িাে শমাকারবলায় শিম্মেি সািািণ িনেণ আপনাম্মিিম্মক 

অতীম্মত শযমন পাম্মে শপম্ময়ম্মি এবং আোমীম্মতও পাম্মব ইনোআল্লাহ।  

আপনািা শিম্মন আনরন্দত হম্মবন শয, ইম্মতামম্মে আোমী অে ি বৎসম্মি শিরিম্মমে অব আর্ট িলারিি িন্য নতুন শসল্ফ শপ্রাম্মপল্ড 

(Self Propelled) কামান ক্রয় এবং বতিমান কামান সমূম্মহি একর্ট অংেম্মক আধুরনকায়ন কিাি িন্য প্রােরমক বাম্মিট 

বিাদ্দ শিওয়া হম্ময়ম্মি। এিই িািাবারহকতায়, আোমী পাঁচ বৎসম্মিি বাম্মিট পরিকল্পনায় আিও কামান ক্রয় এবং আধুরনকায়ম্মনি 

পরিকল্পনা হাম্মত শনওয়া হম্ময়ম্মি।  

আরম শিম্মন অতযন্ত খেী হম্ময়রি শয, আর্ট িলারিি আরভযারনক ও প্রোসরনক কায িক্রমম্মক ইম্মতামম্মে সিট্ওয়যাি এি 

মােম্মম অম্মটাম্মমম্মটি কিা হম্ময়ম্মি। রিরিটাল বাংলাম্মিে ২০২১ সাম্মলি রভেম্মনি আম্মলাম্মক এই কায িক্রম আম্মিা প্রসারিত ও উন্নত 

হম্মব বম্মল আমাি দৃঢ় রবশ্বাস।  

আপনািা সেস্ত্রবারহনীি মাঠ পয িাম্ময়ি শনতা। বাংলাম্মিে শসনাবারহনীি রনম্মি িেনা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মাঠপয িাম্ময় 

বাস্তবায়ম্মনি িারয়ত্ব আপনািা পালন কম্মি োম্মকন। আরম আো কিব অতীম্মতি মত ভরবষ্যম্মতও সিকাি আপনাম্মিি সারব িক 

সহম্মযারেতা পাম্মব।  

শোলন্দাি বারহনীি শপোিারিত্ব ও কম ি চনপুন্য আি শসনাবারহনীি সব িত্র সমাদৃত। এই বারহনীি ময িািা িোি িারয়ত্ব 

আপনাম্মিি সবাি। আরম আো কিব, শপোেত চনপুন্য অিিম্মন শোলন্দাি বারহনীি অগ্রেরতি িািা অব্যাহত োকম্মব।   

আরম মহান আল্লাহতালাি কাম্মি আপনাম্মিি মঙ্গল, সমৃরদ্ধ ও সািল্য কামনা কিরি। আপনাম্মিি অসংখ্য িন্যবাি।  

শখািা হাম্মিি  

িয় বাংলা,  িয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাম্মিে রচিিীবী শহাক।  


