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আনুষ্ঠামনেভামে হস্তাস্তে অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

 াননীয় প্রধান ন্ত্রী  

রেখ হামসনা  

 

এডহে আম ি এমভময়েন গ্রুি, টা িাে এলাো, ঢাো রসনামনোস।  

   

েমেোে ০৮ রিৌষ ১৪২০ ২২ মডমসম্বে ২০১৩   

 

মেসম ল্লামহে োহ ামনে োমহ   

   

সহেম িবৃন্দ,  

রসনা, রনৌ ও মে ান োমহনী প্রধানগণ,  

অমিসাে, জুমনয়ে েম েন্ড অমিসাে ও সসমনেবৃন্দ,  

এেং উিমিত সুমধ,  

আসসালামু আলাইকু ।  

৪২ েছে আমগ ১৯৭১ সামলে মডমসম্বে  ামস লক্ষ প্রামণে মেমন ময় আ ো আ ামেে স্বাধীনতা অিিন েমেমছলা । 

মেিময়ে  ামস, েীমতে  মনামুগ্ধেে সোমল আিনামেে  ামে উিমিত হমত রিমে আম  আনমন্দত, উমেমলত। এ শুভক্ষমণ 

স্মেণ েমে হািাে েছমেে রেষ্ঠ োঙামল,  হান মুমিযুমেে অকুমতাভয় িথ প্রেে িে, োঙামলে অমেসংোমেত রনতা, িামতে 

মিতা েঙ্গেন্ধু রেখ মুমিবুে েহ ানমে। স্মেন েমে মুমিযুমেে  হান েীে েহীেমেে, যাঁমেে েমি স্বাধীন হময়মছ  োংলামেে।  

১৯৭২ সামল িামেস্তামনে োোগাে রথমে মুমি রিময় মনমিে মপ্রয়  াতৃভূম ে ধ্বংসস্ত্তমি োঁমিময় ক্ষুধা-োমেদ্র্য-

অন্যায়, রোষণ আে েঞ্চনামুি স্বমেে রসানাে োংলামেে গিায় হাত মেময়মছমলন িামতে মিতা েঙ্গেন্ধু রেখ মুমিবুে েহ ান। 

আথ িসা ামিে উন্নয়ন, কৃমষ, মেল্প, অেোঠাম া উন্নয়মনে িাোিামে তাঁে স্বে মছল এেটা সুশংখল, রিোোে, র ৌেষ 

রসনাোমহনী গমি তুলমেন।  

এ ন এেটা রসনাোমহনী, যামেে সুনা  রেমেে সী া রিমেময় আন্তিিামতে িমে ন্ডমল ছমিময় িিমে। যাো হমে 

রেে াতৃোে রসোয় আত্মমনমেমেত। যাো হমে আ ামেে স্বাধীনতা ও সাে িমভৌ মবেরে রগৌেে য় প্রতীে।  

স্বাধীন ও সাে িমভৌ  োষ্ট্র মহমসমে আত্মপ্রোে েোে িে গত ৪২ েছমে মেমেে েেোমে োংলামেে িামত মহমসমে 

 াথা উঁচু েমে োঁমিময়মছ।  

আেহ ান েমেদ্র্তামে মিছমন রঠমল োংলামেে আি  ধ্য  আময়ে রেমে িমেণত হমত যামে।  হান মুমিযুমেে 

র তনায় িন্ম রনয়া োংলামেে রসনাোমহনী োমলে িমেক্র ায় আি মেে েেোমে এের্ট সুমেমক্ষত , েক্ষ ও সুশংখল 

রসনাোমহনী মহমসমে িমেম ত লাভ েমেমছ। এছািা োমন্তেক্ষা ও দুময িাগ র াোমেলায় োংলামেে রসনাোমহনীে েক্ষতা ও 

অেোন মেমেে সেমলে মনেট স াদৃত হময়মছ।  

এিন্য আ ো সোই গমে িত। আি এই শুভমক্ষণ আ াে সা মন োঁমিময় আমছ িামতে মিতাে লামলত স্বমেে িসল, 

োংলামেে রসনাোমহনীে এের্ট র ৌেষ েল। িামতে মিতাে েন্যা মহমসমে এই  ামহন্দ্রক্ষণর্ট তাই আ াে িন্য অতযন্ত 

আনমন্দে, আমেমগে এেং রগৌেমেে।  

এের্ট রেমে গণতন্ত্রমে পূণ িাঙ্গরূি রেয়াে িন্য এের্ট প্রমেক্ষত ও সুসমিত রসনাোমহনী প্রময়ািন। ‘‘স মে আ ো 

োমন্তমত আ ো সে িত্র আ ো রেমেে তমে'' এই মূল  ন্ত্রমে সা মন রেমখ োংলামেে রসনাোমহনীমে উিীমেত েোে লমক্ষ 

আ ামেে সেোে মনেলস প্রম ষ্টা  ামলময়মছ।  

সেোমেে মেমভন্ন  ন্ত্রণালময়ে স মিত মনেলস প্রম ষ্টায় ইমতা মধ্য োংলামেে রসনাোমহনীে িন্য অতযাধুমনে 

রহমলেপ্টাে,  তুথ ি প্রিমন্মে ট্াংে, এমিমস, রক্ষিনাস্ত্র, উইিন রলামের্টং োডাে এেং অন্যান্য যুোস্ত্র োংলামেে 

রসনাোমহনীমত সংমযামিত হময়মছ।  



এছািাও োংলামেে রনৌোমহনী এেং মে ানোমহনীে িন্যও প্রময়ািনীয় সেঞ্জা  ক্রয় েো হময়মছ। েঙ্গেন্ধুে স্বমেে 

রসানাে োংলা গিাে লমক্ষয ও অতযাধুমনে অমস্ত্র সমিত রসনাোমহনী গঠমন অতযাধুমনে এসমি গান , সাউন্ড রেমঞ্জং 

ইকুইিম ন্ট, ট্াংে মেধ্বংসী রক্ষিনাস্ত্র, হালো সাঁমিায়া যান ক্রয় েো হময়মছ। এছািা  ামিিল লঞ্চ েমেট মসমে  সহ 

আেও অমনে আধুমনে স োমস্ত্রে িন্য চুমি স্বাক্ষমেত হময়মছ। যা খুে েীঘ্রই রসনাোমহনীে মেমভন্ন  ইউমনমট সংমযািন হমে।  

আি আম  েহু প্রমতমক্ষত রসলি রপ্রামিলড গান োংলামেে রসনাোমহনীে আর্ট িলামে রোমেে ১১ এসমি রেমিম ন্ট 

আর্ট িলামেমে হস্তান্তে েেমত যামে। এেই সামথ সাউন্ড রেমঞ্জং ইকুইিম ন্ট আর্ট িলামে রোমেে মডভ রলামের্টং যাটাটােী এেং 

ট্াংে মেধ্বংসী র র্টস এস-১ রক্ষিনাস্ত্র, ট্াংে মেধ্বংসী অস্ত্র মিএি - ৯৮ ও হালো সাঁমিায়া যান োংলামেে রসনাোমহনীে 

িোমতে রোমে হস্তান্তে েো হমে।  

আম  আো েমে এই অতযাধুমনে ো ান, ম সাইল, সাঁমিায়া যান ও সেঞ্জা ামে যুি হোে িমল রগালন্দাি ও 

িোমতে রোে তথা োংলামেে রসনাোমহনীে সেল সেমেে  মনােল অমনোংমে বৃমে িামে। এছািা রিামস িস রগাল ২০৩০ 

অিিমনে লমক্ষ এ সেল অতযাধুমনে সেঞ্জা  সংমযািন এের্ট গুরুবেরপূণ ি ধাি অমতক্র  েেমে েমল আম   মন েমে।  

আম  সেস্ত্রোমহনীে উতমোতে উন্নমত ও সািল্য ো না েমে।   

রখাো হামিি।  

িয় োংলা িয় েঙ্গেন্ধু  

োংলামেে ম েিীেী রহাে। 

--- 


