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ডবসডমল্লোডহর রোহমোডনর রোডহম
উপডিি সহ মীবৃন্দ,
কসনো, কনৌ ও ডবমোন বোডহনী প্রধোনগণ,
ডির্ফন্স সোডভের্সস মোন্ড এন্ড স্টোফ র্ের্ের মোন্ডযোন্ট এবং
ক োস ে সমোপন োরী অডফসোরবৃন্দ,
সমর্বি সুডধমন্ডেী,
আসসোেোমু আেোইকুম and a very good morning to you all.
সোমডর বোডহনী মোন্ড ও স্টোফ র্ের্ের গ্র্োজুর্েশন ডিডগ্র্ প্রদোন অনুষ্ঠোর্ন উপডিি সবোইর্ আমোর শুর্ভচ্ছো। আে
যোরো গ্র্যোজুর্েট হর্েছ’ কিোমোর্দরর্ অডভনন্দন েোনোডচ্ছ। বোংেোর্দশ সশস্ত্র বোডহনীর ঐডিহযবোহী এই প্রডিষ্ঠোন কের্
‘ডপএসডস’ ডিডগ্র্ অেেন অডফসোরর্দর েন্য কগৌরর্বর ডবষে।
এই ডদর্ন আডম গভীর শ্রদ্ধোর সর্ে স্মরণ রডছ- েোডিসংর্ের শোডিরক্ষো োয েক্রর্ম েীবন দোন োরী বোংেোর্দর্শর
১২৮ েন বীরর্ । স্বেন হোরোর্নো পডরবোরগুর্েোর প্রডি গভীর সমর্বদনো েোনোডচ্ছ।
উপডিি সুডধবৃন্দ,
কফব্রুেোডর ভোষো আর্ন্দোের্নর মোস। আে ডবনম্র শ্রদ্ধোর সর্ে স্মরণ রডছ- স্বোধীনিোর মহোন িপডি, েোডির ডপিো
বেবন্ধু কশখ মুডেবর রহমোনর্ । শ্রদ্ধো েোনোডচ্ছ, মোতৃভোষোর অডধ োর রক্ষোর আর্ন্দোের্ন েীবন দোন োরী শহীদ-সোেোম,
বর ি, রডফ , শডফ , েব্বোরসহ স ের্ । ভোষোর েন্য েীবন দোর্নর ইডিহোস এ মোত্র বোঙোডেরই আর্ছ।
বেবন্ধুর কনতৃর্ে ১৯৪৮ সোে কের্ শুরু হে দীে ে ২৩ বছর্রর সংগ্র্োম। ১৯৭১ সোর্ে ৯ মোর্সর মুডিযুর্দ্ধ আমরো
স্বোধীনিো অেেন র্রডছ। শ্রদ্ধোর সর্ে স্মরণ রডছ েোিীে চোর কনিোর্ । বেবন্ধুর কনতৃর্ে কদশব্যোপী গণেোগরণই ডছে
আমোর্দর মুডিযুর্দ্ধ ডবের্ের মূে হোডিেোর। আর এই মুডিযুর্দ্ধ আমোর্দর সশস্র বোডহনীর ভূডম ো ডছে অিযি কগৌরর্বোজ্জ্বে।
িোর্দর সোহডস িো ও আত্মিযোগ েোডি ডচরডদন শ্রদ্ধোর সোর্ে স্মরণ রর্ব।
১৯৭১ এর মুডিযুর্দ্ধ ৩০ েোখ কেো শহীদ হর্ের্ছন, ২ েোখ মো-কবোন সম্ভ্রম হোডরর্ের্ছন। ৩ ক োটি মোনুষ েরবোডি
হোডরর্ে ডনিঃস্ব হন। িোর্দর স র্ের প্রডি আডম গভীর শ্রদ্ধো েোনোডচ্ছ।
সশস্ত্র বোডহনী কদর্শর েোিীে সম্পদ। স্বোধীনিো-সোব ের্ভৌমে রক্ষোর েন্য েোিীে ক্ষমিো োঠোর্মোর অন্যিম এ টি
প্রডিষ্ঠোন। েোডির ডপিো এই উপেডি কের্ স্বোধীনিো উত্তর বোংেোর্দর্শ সুশৃঙ্খে ও কপশোদোর এ টি সশস্ত্র বোডহনী গর্ি তুের্ি
কচর্েডছর্েন।
কসই প্রডক্রেোর ধোরোবোডহ িোে বোংেোর্দশ সশস্ত্র বোডহনীর অডফসোরর্দর উচ্চির প্রডশক্ষর্ণর ের্ক্ষয এই র্েেটি
প্রডিডষ্ঠি হে। প্রডিষ্ঠোর পর কের্ স্টোফ র্েে কসনোবোডহনীর ৪০টি, কনৌ বোডহনীর ৩৪টি এবং ডবমোন বোডহনীর ৩৬টি স্টোফ
ক োস ে সম্পন্ন র্রর্ছ।
স্টোফ র্েেটি আিেেোডি পডরমন্ডর্েও সোমডর প্রডশক্ষর্ণর কক্ষর্ত্র অনন্য এ প্রডিষ্ঠোর্নর খ্যোডি েোভ র্রর্ছ।
বন্ধুপ্রিীম ৩৮টি কদর্শর ৯২৭ েন অডফসোর এ র্েে কের্ গ্র্যোজুর্েশন সম্পন্ন র্রর্ছন। যো র্েেটির ডবর্শষ সোফল্য।
এেন্য আডম র্ের্ের মোন্ডযোন্ট, অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও অডফসোরগণসহ সংডিষ্ট স ের্ েোনোই আিডর অডভনন্দন।
সোমডর বোডহনীর মোন্ড ও স্টোফ র্ের্ের অব োঠোর্মোগি সুডবধো সম্প্রসোরর্ণ আমোর্দর সর োর ইডিমর্ে
প্রর্েোেনীে পদর্ক্ষপ ডনর্ের্ছ। স্টোফ র্ের্ের বহুিে এ োর্িডম ভবনসহ আরও ড ছু উর্ল্লখর্যোগ্য িোপনো ডনডমেি হর্ের্ছ।

যো প্রডশক্ষণ োয েক্রমর্ আরও গডিশীে রর্ব। সোমডর বোডহনী মোন্ড ও স্টোফ র্ের্ের প্রডশক্ষণ োয েক্রর্ম এই সমর্ের
প্রর্েোেনীে এ োর্িডম ডবষেসমূহ গুরর্ের সর্ে কনেো হর্ের্ছ, যো কদশ-ডবর্দর্শ র্েেটির গুরুে বোডির্ে তুের্ছ।
গ্র্যোজুর্েট অডফসোরবৃন্দ,
র্ঠোর পডরশ্রম ও অেবসোর্ের মোের্ম আে কিোমরো সমর ডবজ্ঞোর্নর উপর উচচির ডিডগ্র্ েোভ র্রছ। এই ডদনটি
িোই কিোমোর্দর েীবর্নর উর্ল্লখর্যোগ্য এ টি ডদন। এই প্রডশক্ষর্ণ অডেেি জ্ঞোন কিোমোর্দর আরও দোডেেশীে র্র তুের্ব। কয
ক োন ধরর্ণর চযোর্েঞ্জ কমো োর্বেোে কিোমরো আত্মডবশ্বোসী হর্ে উঠর্ব। বি ধরর্ণর অবিোর্ন কনতৃে ডদর্ি ডনর্ের্দর প্রস্ত্ত্তি
রর্ি হর্ব।
এ বছর কমোট ১১ েন মডহেো অডফসোর গ্র্যোজুর্েট হর্ের্ছ কের্ন আডম আনডন্দি। প্রডিবছর মডহেো অডফসোরর্দর
সংখ্যো বৃডদ্ধর হোর অিযি আশোব্যঞ্জ । যো আিেেোডি অের্নও প্রশংডসি হর্চ্ছ। সশস্ত্র বোডহনীর্ি নোরীর্দর অংশ গ্র্হণ বিেমোন
সর োর গৃহীি-‘নোরীর ক্ষমিোেন’ নীডির আর্র টি ধোরো। েোডিসংে শোডিরক্ষো োয েক্রর্ম নোরী সসডন র্দর চোডহদো ক্রমোগি
বোির্ছ। ১৯৯৬ সোর্ে আমোর্দর সর োরই প্রেম বোর্রর মি কসনোবোডহনী এবং পুডেশ প্রশোসর্নর উচ্চ পয েোর্ে নোরীর্দর
মেসংিোর্নর সুর্যোগ র্র কদে।
গ্র্যোজুর্েট অডফসোরর্দর স্ত্রীগণ প্রডশক্ষর্ণর অংশ ডহর্সর্ব ডবডভন্ন গঠনমূে সোমোডে
মে োর্ন্ড অংশ ডনর্ের্ছ, যো
সডিযই প্রশংসনীে। ‘ডপএসডস’ ডিডগ্র্ অেেন োরীরো স্ত্রীর্দর স্বিিঃফূর্িে অংশ গ্র্হণ এবং উাসোর্হর োরর্ণই আে গডব েি
‘ডমরপুডরেোন’। সিয েো হর্চ্ছ- নোরীর সহর্যোডগিো ছোিো পুরুর্ষর অগ্র্গোমী হওেো দিঃসোে। আডম স র্ের কপশোগি,
পোডরবোডর ও সোমোডে েীবর্নর সোফল্য োমনো রডছ।
বন্ধুপ্রিীম কদর্শর গ্র্যোজুর্েট অডফসোরবৃন্দ,
বেবন্ধু কশখ মুডেবুর রহমোন ১৯৭৪ সোর্ের ২৪ কসর্েম্বর েোডিসংর্ের সোধোরণ অডধর্বশর্ন আমোর্দর পররোষ্ট্র নীডির
কমৌডে দশের্নর েো উর্ল্লখ র্র বর্েডছর্েন, ‘স র্ের সর্ে বন্ধুে, োর্রো সর্ে সবডরিো নে।’ সবডশ্ব শোডির প্রডি
বোংেোর্দর্শর আ োঙ্খো, সমে েন, সডক্রেিো এবং শ্রদ্ধোর্বোধই বর্ে ডদর্চ্ছ- আমোর্দর পররোষ্ট্র নীডির্ি েোডির ডপিোর দশেন বহোে
রর্ের্ছ। এই নীডির্িই আপনোর্দর কদর্শর সর্ে আমোর্দর উষ্ণ ও বন্ধুেপূণ ে সম্প ে ক্রমোগি সুদৃঢ় হর্চ্ছ।
আপনোর্দর অংশগ্র্হর্ণ স্টোফ র্েে সম্মোডনি হর্ের্ছ। এখোর্ন অেেন োর্ে আমোর্দর হোেোর বছর্রর সোংস্কৃডি
ঐডিহয সম্পর্ ে আপনোর্দর ড ছু ধোরণো হর্ের্ছ। ‘ট্র্যো ডি ডির্লোর্মডস’র এই যুর্গ ‘ডপএসডস’ ডিডগ্র্ অেেন োরী ডবডভন্ন কদর্শর
কসনো সদস্যর্দর মর্ে পোরস্পডর ভোব ডবডনমে, এর্ অর্ন্যর সংস্কৃডির প্রডি শ্রদ্ধো এবং ক োর্স ে অংশগ্র্হণ োরী কদশগুর্েোর
মর্ে ডবডভন্ন কক্ষর্ত্র সংস্কৃডির সংহডি ভডবষ্যর্ি ডিপোডক্ষ সম্প ে আরও কেোরদোর রর্ব।
আশো ডর- ডনর্ের কদর্শ ডফর্র ডগর্ে আপনোরো প্রর্িযর্ আমোর্দর সম্মোডনি দূি ডহর্সর্ব োে রর্বন।
বোংেোর্দর্শর েনগর্ণর অকৃডত্রম শুর্ভচ্ছো, এ কদর্শর সনসডগ ে প্রোকৃডি কসৌন্দয ে এবং েনগর্ণর আিডর অডিডেপরোেণিোর
েো আপনোর্দর েনগর্ণর োর্ছ তুর্ে ধরর্বন। আপনোর্দর সশস্ত্র বোডহনীর প্রডিটি সদস্য ও কদশবোসীর্ আমোর আিডর
শুর্ভচ্ছো েোনোর্বন।
সুডধমন্ডেী,
মোতৃভূডমর স্বোধীনিো রক্ষোর মহোন দোডেে পোের্ন আমোর্দর সশস্ত্র বোডহনী সোব েক্ষডণ সি ে রর্ের্ছ। পোশোপোডশ
কদশর্প্রডম এই বোডহনী ডসির ড ংবো আইেোর মি প্রোকৃডি দর্য েোগ, িোেডরন ফযোশর্ন অডিসংর্যোগ ড ংবো রোনো েোেোর
ধ্বংসযজ্ঞ কমো োর্বেোে েীবর্নর ঝডুঁ ডনর্ে েনগর্ণর পোর্শ দাঁডির্ের্ছ।
কদর্শর ডবর্শষ উন্নেন োয েক্রম কদখোর্শোনো এবং বি ধরর্ণর অব োঠোর্মো ডনমেোণ োর্ে িোরো দক্ষিোর পডরচে ডদর্চ্ছ।
আমোর্দর সশস্ত্র বোডহনী কবসোমডর প্রশোসর্নর প্রর্েোের্ন আইন-শৃঙ্খেো রক্ষোসহ ডবডভন্ন োর্ে সহোেিো র্র। ডবর্শষ র্র
২০০৮ সোর্ে ১ ক োটি ৩৯ েোখ ভূেো কভোটোর বোদ ডদর্ে ছডব সম্বডেি এ টি স্বচ্ছ কভোটোর িোডে ো সিডর র্র িোরো কদশব্যোপী
ব্যোপ প্রশংডসি হর্ের্ছ।
শুধু কদর্শই নে, বডহডব ের্শ্বও বোংেোর্দশ সশস্ত্র বোডহনীর সদস্যর্দর সিিো, ডনষ্ঠো ও দক্ষিো ব্যোপ সুনোম কুডির্ের্ছ।
েোডিসংে শোডিরক্ষো োয েক্রর্মর আওিোে ডবর্শ্বর ডবডভন্ন কদর্শ শোডিরক্ষো, গণির্ন্ত্র উত্তরণ, সোমোডে অগ্র্গডি, স্বোিয ও ডশক্ষো
ে
ব্যবিো পুনগঠনসহ
সংডিষ্ট রোর্ষ্ট্রর বহুডবধ মে োন্ড পডরচোেনোে সোফর্ল্যর পডরচে ডদর্চ্ছ। যো ডবশ্বব্যোপী বোংেোর্দর্শর ভোবমূডিে
আরও উজ্জ্বে রর্ছ।

েোডিসংে মহোসডচব বোণ ড মুন ২০১১ সোর্ে ঢো ো ডবশ্বডবদ্যোের্ে কদেো বিৃিোে বোংেোর্দশী শোডিরক্ষীর্দর প্রশংসো
র্র বর্ের্ছন, েোডিসংে শোডিরক্ষো োয েক্রর্ম বোংেোর্দশ কনতৃর্ের িোর্ন রর্ের্ছ। বোংেোর্দশ শীষ ে শোডিরক্ষী কপ্ররণ োরী কদশ।
ডবর্শ্ব কমোট শোডিরক্ষীর্দর প্রডি ১০ ের্নর ১ েন বোংেোর্দর্শর। ১৯৮৮ সোর্ে শুরুর বছর ‘পয ের্বক্ষ ’ কের্ শুরু র্র
পরবিীর্ি শোডিরক্ষো োয েক্রম পডরচোডেি হওেো কমোট ৬৬টি ডমশর্নর মর্ে বোংেোর্দশ ৪৫টির্ি অংশ কনে।
বিেমোর্ন শোডিরক্ষো োয েক্রম চেমোন ১৬টি ডমশর্নর মর্ে ১১টির্ি বোংেোর্দর্শর ৮ হোেোর ৫০১ েন শোডিরক্ষো
রর্ছ। শোডিরক্ষী কপ্ররর্ণ এখর্নো আমরো শীর্ষ ে অবিোন রডছ। শোডিরক্ষোে ডনর্েোডেি আমোর্দর ক োন সদর্স্যর অনো োডঙ্খি
আচরণ ও মে োন্ড বরদোশি রো হর্ব নো। ক োনভোর্বই আমোর্দর সশস্ত্র বোডহনীর সুনোম প্রশ্নডবদ্ধ হর্ি কদেো হর্ব নো।
সুডধবৃন্দ,
েোডির ডপিো আমোর্দর স্বোধীনিো-সোব ের্ভৌমে ডদর্ে কগর্ছন। বেবন্ধুর অবিেমোর্ন িাঁরই কদখোর্নো পর্েই আমোর্দর
অে েননডি অগ্র্গডির ডদর্ এডগর্ে কযর্ি হর্ব। অে েননডি মুডির েিোইর্ে এবোর আমরো ডবেে ডনডিি রব। আর এেন্য
আমোর্দর সশস্ত্র বোডহনীর্ ডবচক্ষণিোর সর্ে কয ক োন চযোর্েঞ্জ কমো োর্বেোে প্রস্ত্ত্তি েো র্ি হর্ব। মর্ন রোখর্ি হর্ব, কদশ
এখন কেোর দর্ম এডগর্ে চের্ছ। ক োন অশুভ শডির োর্েো েোবো কযন আমোর্দর গডি ব্যহি রর্ি নো পোর্র কসডদর্ সি ে
েো র্ি হর্ব। কদশর্প্রডম সশস্ত্র বোডহনীর্ কদর্শর উন্নেন ও অগ্র্গডির স্বোর্ে ে সবসমে ডবর্ব ডদর্ে পডরচোডেি হর্ি হর্ব।
আইনী েিোইর্ে আমরো সমুদ্রসীমো ডবেে র্রডছ। শোডিপূণ েভোর্ব ডছটমহে ডবডনমে ও িে সীমোনো ডনধ েোরণ র্রডছ।
ডনেস্ব অর্ে ে পদ্মো কসতু ডনমেোণ চের্ছ। এ বছর ডবনোমূর্ল্য ৩৩ ক োটি ৩৭ েক্ষ ৬২ হোেোর ৭৭২টি বই ডবিরণ র্রডছ। বিেমোর্ন
১ ক োটি ৩০ েক্ষ ডশক্ষোেী উপবৃডত্ত পোর্চ্ছ। কদর্শ এখন সোক্ষরিোর হোর ৭১%। প্রোেডমর্ ঝর্র পিোর হোর ৫০.৫% (২০০৭
সোর্ে) কের্ বিেমোর্ন ২০.৪% নোডমর্ে এর্নডছ।
মোনুর্ষর েীবনযোত্রোর মোন পোর্ের্ছ। মোেোডপছু আে ১ হোেোর ৩১৬ মোড নে িেোর। আওেোমী েীগই অিীর্ির স ে
আর্ন্দোেন, সংগ্র্োর্ম ডবেে ও োডঙ্খি েক্ষয অেের্নর োন্ডোরী ডছে। আগোমীর্ি আওেোমী েীগই অে েননডি মুডির ডদশোরী।
আসুন- স র্ের সডম্মডেি প্রর্চষ্টোে েোডির ডপিোর স্বর্ের- ক্ষুধো ও দোডরদ্রযমুি, সুখী-সমৃদ্ধ ‘কসোনোর বোংেো’ গর্ি
তুডে। আপনোর্দর স ের্ আবোর্রো ধন্যবোদ েোডনর্ে কশষ রডছ।
কখোদো হোর্ফে।
েে বোংেো, েে বেবন্ধু
বোংেোর্দশ ডচরেীবী কহো ।
...

