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           রাহমাতনর রাতহম 

 

িহকমীবৃন্দ, 

শিনা, শনৌ ও তবমান বাতহনী প্রধানগণ, 

এবং উপতিি কম চকিচা ও সিতনকবৃন্দ। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 
 

বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীর নবগঠিি ১০ পদাতিক তিতিশন-এর পিাকা উত্তালন অনুষ্ঠাত্ন উপতিি িবাইত্ক আন্ততরক 

শুত্িচ্ছা ও অতিনন্দন জানাতচ্ছ। 

আজ ১লা মার্ চ। ১৯৭১ িাত্লর ২৬শশ মার্ চ িব চকাত্লর িব চত্েষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমান 

বাংলাত্দত্শর স্বাধীনিার শ াষণা শদন।  

আতম জাতির তপিার স্মৃতির প্রতি গিীর েদ্ধা জানাতচ্ছ। স্মরণ করতি মুতিযুত্দ্ধ শনতৃত্বদানকারী জািীয় র্ারত্নিাত্ক। 

গিীর েদ্ধার িাত্ে স্মরণ করতি মুতিযুত্দ্ধর িকল শহীদত্ক।  

তপ্রয় সিতনকবৃন্দ, 

আজত্কর তদনটি অিযন্ত আনত্ন্দর। আজ বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীর নবগঠিি ১০ পদাতিক তিতিশন, এ তিতিশত্নর 

অধীন ১০ আটি চলাতর তিত্গি, ৯৭ পদাতিক তিত্গি, ২৩ তফল্ড শরতজত্মন্ট আটি চলাতর, ৬০ ইস্ট শবঙ্গল শরতজত্মন্ট এবং ৩৬ 

ইনফযাতি শরতজত্মন্ট-এর পিাকা উত্তালন করা হত্লা। এর মধ্য তদত্য় ১০ পদাতিক তিতিশন এবং এর অধীন তিত্গি ও 

শরতজত্মত্ন্টর আনুষ্ঠাতনক যাত্রা শুরু হত্লা। 

স্বাধীনিার পর তবতিন্ন িীমাবদ্ধিা িত্েও জাতির তপিা শদত্শর স্বাধীনিা ও িাব চত্িৌমত্ব রক্ষার অিন্দ্র প্রহরী 

বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীত্ক সুদৃঢ় তিততর উপর প্রতিতষ্ঠি করার পদত্ক্ষপ তনত্য়তিত্লন। অতি অল্প িমত্য়র মত্ধ্য তিতন বাংলাত্দশ 

তমতলটাতর একাত্িতম, কম্বাইন্ড আম চি স্কুলিহ শবশ কত্য়কটি গুরুত্বপূণ চ প্রতিষ্ঠান গত্ে শিাত্লন।  

জাতির তপিা প্রবতিচি ১৯৭৪ িাত্লর প্রতিরক্ষা নীতির আত্লাত্ক একটি যুত্গাপত্যাগী ও আধুতনক শিনাবাতহনী গঠত্নর 

জন্য আমরা কাজ কত্র যাতচ্ছ।  

১৯৯৬-২০০১ শময়াত্দ িরকার পতরর্ালনার িময় আমরা ১টি পদাতিক তিত্গি, ১টি কত্পাতজট তিত্গি, শেশাল 

ওয়াকচি অগ চানাইত্জশন, ১টি িাঁত্জায়া শরতজত্মন্ট, ৩টি পদাতিক শরতজত্মন্ট, ২টি আটি চলাতর শরতজত্মন্ট, ১টি তরিারাইন 

ইতিতনয়ার ব্যাটাতলয়ন, ২টি ইতিতনয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটাতলয়ন এবং ১টি িাত্পাট চ ও ট্রান্সত্পাট চ ব্যাটাতলয়ন প্রতিষ্ঠা ও পুনগ চঠন 

কতর। 

উন্নয়ত্নর এই ধারাবাতহকিায় বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীর আধুতনকায়ন এবং প্রতশক্ষত্ণর মান যুত্গাপত্যাগী করার লত্ক্ষয 

আমরা NDC, BIPSOT, AFMC, MIST এবং NCOs একাত্িতমর মি গু ত্বপূণ চ প্রতিষ্ঠানিমূহ প্রতিষ্ঠা কত্রতিলাম।  

পদাতিক শরতজত্মত্ন্টর উন্নয়ন ও কায চক্রত্ম গতিশীলিা আনার জন্য বাংলাত্দশ ইনফযাতি শরতজত্মন্টাল শিন্টার 

প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিনাবাতহনীত্ক আরও কায চকর ও যুত্গাপত্যাগী করার লত্ক্ষ উন্নি প্রযুতির অস্ত্রশস্ত্র িংগ্রত্হর কায চক্রম গ্রহণ 

করা হত্য়তিল যা এখনও র্লমান রত্য়ত্ি।  



 

একই িাত্ে আমরা শিনা িদস্যত্দর কল্যাণ কায চক্রত্মর পতরতধ বৃতদ্ধর লত্ক্ষ শহাত্টল শরতিিন, ট্রাস্ট ব্যাংকিহ তবতিন্ন 

প্রতিষ্ঠান িাপন কত্রতি। 

শিনাবাতহনীর উন্নয়ন, িম্প্রিারণ ও আধুতনকায়ত্নর লক্ষত্ক িামত্ন শরত্খ আমরা জািীয় প্রতিরক্ষা নীতি ও শফাত্ি চি  

শগাল-২০৩০ অনুযায়ী তবতিন্ন কম চসূতর্ বা বায়ন কত্র যাতচ্ছ।  

তপ্রয় সিতনক িাইত্য়রা,  

বিচমান িরকার শিনাবাতহনীর উন্নয়ত্নর লত্ক্ষ বাস্তবমুখী কায চক্রম হাত্ি তনত্য়ত্ি। ইত্িামত্ধ্য আমরা হযরি 

শাহজালাল (রহঃ) এর পুণ্যভূতম তিত্লত্ট ১৭ পদাতিক তিতিশন এবং এর অধীন ১টি পদাতিক তিত্গি িদর ও ২টি পদাতিক 

ব্যাটাতলয়ন িাপন কত্রতি।  

পদ্মাত্িতু প্রকল্প বাস্তবায়ত্নর তনরাপতা ও িদারতকর জন্য আরও ২টি পদাতিক ব্যাটাতলয়ন ও ১টি ইতিতনয়ার 

কনস্ট্রাকশন ব্যাটাতলয়ত্নর িমন্বত্য় নতুন ১টি কত্পাতজট তিত্গি প্রতিষ্ঠা কত্রতি।  

িমুদ্র, পাহাে ও িবুজ বৃক্ষরাতজত্ি শ রা অপরূপ শিৌন্দত্যচর লীলাভূতম এবং পয চটন শকন্দ্র কক্সবাজার শজলার রামুত্ি 

আজ ১০ পদাতিক তিতিশত্নর িদরদপ্তর এবং এর অধীন তিত্গি ও ইউতনটিমূহ প্রতিতষ্ঠি হত্লা। 

িাম্প্রদাতয়ক িম্প্রীতি ও শিৌহার্দ্চ বজায় রাখার লত্ক্ষ বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীর িদস্যগণ এই রামুত্ি দৃতিনন্দন 

শবৌদ্ধতবহার ও িাবনাত্কন্দ্র পুনতনম চাণ কত্রত্িন। আপনাত্দর এই কাজ শদশ-তবত্দত্শ ব্যাপকিাত্ব প্রশংতিি হত্য়ত্ি।  

শদত্শর দতক্ষণ পূব চাঞ্চত্লর প্রতিরক্ষার পাশাপাতশ এই এলাকার উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক িপদ িংরক্ষত্ণ এই তিতিশন 

উত্লস্নখত্যাগ্য ভূতমকা রাখত্ব বত্ল আমার তবশ্বাি। আপনারা যাঁরা এই নতুন তিতিশন প্রতিষ্ঠার কায চক্রত্ম অক্লান্ত পতরেম ও 

ভূতমকা শরত্খত্িন, আতম িাঁত্দর অতিনন্দন জানাতচ্ছ। 

আতম র্াই এই তিতিশন অপাত্রশন, প্রশািন ও প্রতশক্ষণ কায চক্রত্ম শিনাবাতহনীত্ি একটি অনুকরণীয় তিতিশন তহত্িত্ব 

আত্মপ্রকাশ করত্ব।  

দাতয়ত্বপূণ চ এলাকার িম্প্রীতি, উন্নয়ন এবং অিাম্প্রদাতয়ক িহাবিান তনতিি করার লত্ক্ষ আপনারা িব চদা িত্র্ি 

োকত্বন -  এ প্রিযাশা শদশবািীর।  

তপ্রয় সিতনকবৃন্দ,  

মুতিযুত্দ্ধর মধ্য তদত্য় প্রতিতষ্ঠি বাংলাত্দশ শিনাবাতহনী এত্দত্শর জনগত্ণর অতবত্চ্ছর্দ্ অংশ। শদত্শর স্বাধীনিা-

স্বাব চত্িৌমত্ব রক্ষার পাশাপাতশ আমাত্দর শিনাবাতহনীর িদস্যগণ প্রাকৃতিক দুত্য চাগ শমাকাতবলা, অবকাঠাত্মা তনম চাণ এবং 

অন্যান্য জাতিগঠনমূলক কাত্জ প্রশংিনীয় ভূতমকা পালন কত্র র্ত্লত্িন।  

শুধু শদত্শই নয়, বতহতব চত্শ্বও বাংলাত্দশ িশস্ত্র বাতহনীর িদস্যরা িিিা, তনষ্ঠা ও দক্ষিার িাত্ে দাতয়ত্ব পালন 

করত্িন। জাতিিং  শাতন্তরক্ষা তমশত্নর অধীত্ন তবত্শ্বর তবতিন্ন শদত্শ শাতন্তরক্ষা, গণিত্ন্ত্র উতরণ, িামাতজক উন্নয়ন, স্বািয ও 

তশক্ষার প্রিারিহ পুনগ চঠন কাত্জ িশস্ত্র বাতহনীর িদস্যগণ অিযন্ত গুরুত্বপূণ চ অবদান রাখত্িন।  

জনগত্ণর শিবায় আপনাত্দর িহত্যাতগিা আমরা আত্গও শপত্য়তি। আগামীত্িও যখনই প্রত্য়াজন হত্ব, িখনই 

শিনাবাতহনী জনগত্ণর পাত্শ এত্ি দাঁোত্ব, এটা আমাত্দর দৃঢ় তবশ্বাি। শিনাবাতহনীর উন্নয়ত্ন আমার িরকার িব িময়ই 

প্রত্য়াজনীয় িব তকছুই করত্ব।  

আমরা ২০২১ িাত্লর আত্গই বাংলাত্দশত্ক একটি মধ্যম আত্য়র শদত্শ পতরণি করার লত্ক্ষ কাজ কত্র যাতচ্ছ। 

এত্ক্ষত্ত্র  আমরা অত্নকদূর এতগত্য় শগতি।  

তবগি ৬ বির যাবি ৬.২ শিাংশ হাত্র প্রবৃতদ্ধ অতজচি হত্য়ত্ি। আমাত্দর মাোতপছু আয় বৃতদ্ধ শপত্য় বিচমাত্ন ১ 

হাজার ১৯০ মাতকচন িলাত্র উন্নীি হত্য়ত্ি। মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শিাংত্শ শনত্ম এত্িত্ি। দাতরত্দ্রর হার ৫৭ শেত্ক ২৪ শিাংত্শ 

শনত্ম এত্িত্ি। আগামী ৫ বিত্র এই হার ১৪ শিাংত্শ নাতমত্য় আনা হত্ব। ৫ শকাটি মানুষ মধ্যতবত্ত উন্নীি হত্য়ত্িন।  

ইউতনয়ন পয চায় পয চন্ত তিতজটাল শিন্টার র্ালু করা হত্য়ত্ি। ১২ শকাটি মানুষ শমাবাইল শফান এবং িাত্ে র্ার শকাটির 

শবশী মানুষ ইন্টারত্নট ব্যবহার করত্ি। তিতজটাল প্রযুতির তবস্তাত্রর ফত্ল িবত্ক্ষত্ত্র স্বচ্ছিা ও জবাবাতদতহিা শবত্েত্ি। মানুষ 

 ত্র বত্ি িরকাতর শিবা পাত্চ্ছ। 

কমুযতনটি তক্লতনত্কর মাধ্যত্ম প্রিযন্ত অঞ্চত্ল স্বািযত্িবা শপৌৌঁত্ি শদওয়া হত্য়ত্ি। শদশ এখন খার্দ্-উৎপাদত্ন স্বয়ংিম্পূণ চ। 

তজতনিপত্ত্রর দাম িাধারণ মানুত্ষর ক্রয় ক্ষমিার মত্ধ্য। প্রত্িযক বিত্রর পয়লা জানুয়াতর আমরা মাধ্যতমক পয চায় পয চন্ত িকল 

িাত্রিাত্রীর হাত্ি তবনামূত্ল্য পাঠ্যপুস্তক শপৌৌঁত্ি তদতচ্ছ।  



 

আমরা একটি তশতক্ষি এবং কম চক্ষম জাতি গত্ে তুলত্ি র্াই। যাঁরা বাংলাত্দশত্ক এতগত্য় তনত্য় যাত্ব। বাংলাত্দশ 

আজ আর পর-মুখাত্পক্ষী নয়। আমরা তনত্জত্দর টাকায় পদ্মা শিতু তনম চাণ করতি।  

উন্নয়ন কম চসূতর্ত্ক এতগত্য় তনত্য় শযত্ি হত্ল প্রত্য়াজন শৃঙ্খলা ও শাতন্ত। তকন্তু িন্ত্রাি, জতঙ্গবাত্দর মি কম চকান্ড অত্নক 

িময় শুধু উন্নয়ন কম চকান্ডত্কই বাধাগ্রি কত্র না, শদত্শর অখন্ডিা এবং শাতন্ত-শৃঙ্খলার প্রতি হুমতকর সৃতি কত্র।  

শদত্শ যাত্ি শকানিাত্বই জতঙ্গবাদ এবং িন্ত্রািবাদ মাোর্াো তদত্য় উঠত্ি না পাত্র, শিতদত্ক আমাত্দর িকলত্কই 

িত্র্িন োকত্ি হত্ব। আমরা শযত্কান মূত্ল্য জতঙ্গবাদ এবং িন্ত্রািত্ক তনমূ চল করত্ি বদ্ধপতরকর। 

তপ্রয় শিনািদস্যবৃন্দ,  

শদত্শর পতবত্র িংতবধান ও গণিাতন্ত্রক ধারাবাতহকিাত্ক রক্ষা করার জন্য অন্যান্য প্রাতিষ্ঠাতনক শতির ন্যায় িশস্ত্র 

বাতহনীত্কও শয শকান হুমতক শমাকাত্বলায় িদা প্রস্তুি োকত্ি হত্ব।  

আমার তবশ্বাি, আপনারা তনজস্ব প্রজ্ঞা, শপশাগি দক্ষিা ও কিচব্যতনষ্ঠা তদত্য় শদত্শর িাবমূতিচ উজ্জবল কত্র 

আন্তজচাতিক পতরমন্ডত্ল তনত্জত্দর সুনাম উতত্রাতর বৃতদ্ধ করত্বন।  

িরকার প্রধান তহত্িত্ব আতম আমার িাধ্যমি িকল িহত্যাতগিা প্রদান করতি। একটি আধুতনক ও দক্ষ শিনাবাতহনীর 

জন্য আগামীত্িও যা যা প্রত্য়াজন, িা করত্ি আতম আমার দৃঢ় প্রিযয় ব্যি করতি। 

আপনারা ঊর্ধ্চিন শনতৃত্ত্বর প্রতি আিা, পারোতরক তবশ্বাি, িহমতম চিা, ভ্রাতৃত্বত্বাধ, কিচব্যপরায়ণিা, দাতয়ত্বত্বাধ 

এবং িত্ব চাপতর শৃঙ্খলা বজায় শরত্খ তনজ তনজ কিচব্য পালন কত্র যাত্বন- এ প্রিযাশা করতি।  

পতরত্শত্ষ, নবগঠিি ১০ পদাতিক তিতিশত্নর শজনাত্রল অতফিার কমাতন্ডং ও িার অধীন িকল অতফিার, শজতিও, 

এনতিও এবং অন্যান্য পদতবর শিনািদস্যত্দর আন্ততরক ধন্যবাদ জানাতচ্ছ।  

আপনাত্দর িকত্লর কল্যাণ ও সুস্বািয কামনা করতি। মহান আলাহিায়ালা আমাত্দর িহায় শহান। 

 

শখাদা হাত্ফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাত্দশ তর্রজীবী শহাক। 

... 


