
সশস্ত্র বাহিনীর অহিসারদের উদেদশ  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ িাহসনা  

শসনাকুঞ্জ, ঢাকা, বৃিস্পহিবার, ০৭ চৈত্র ১৪১৯, ২১ মাৈ চ ২০১৩  

 

হবসহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম  

প্রহিরক্ষা হবষয়ক উপদেষ্টা,  

শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনীর প্রধানগণ,  

আমার হপ্রয় অহিসারবৃন্দ,  

সুহধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

আপনাদের সবাইদক আন্তহরক শুদভচ্ছা জানাহচ্ছ। আমাদক এখাদন আমন্ত্রণ জানাদনা এবং হকছু বলার সুদ াগ শেওয়ার জন্য 

হিন বাহিনীর প্রধানগণদক ধন্যবাে জানাহচ্ছ।   

মাৈ চ মাস মিান স্বাধীনিার মাস। আজ সশ্রদ্ধহৈদে স্মরণ করহি সব চকাদলর সব চদশ্রষ্ঠ বাঙাহল, জাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুহজবুর রিমানদক। স্মরণ করহি জািীয় ৈার শনিাদক। শ্রদ্ধা জানাহচ্ছ ৩০ লাখ শিীে এবং ২ লাখ মাদবানদক,  াঁদের আত্মিযাদগর 

হবহনমদয় আমরা অজচন কদরহি স্বাধীন ও সাব চদভৌম বাংলাদেশ।  

জাহির হপিার স্বপ্ন হিল একটি স্বাধীন শেদশর উপদ াগী আধুহনক শহিশালী সশস্ত্র বাহিনী  গদে শিালার। শসজন্য িাঁর 

হনদে চদশ ১৯৭৪ সাদলই প্রথম প্রহিরক্ষা নীহি এবং একটি শিাদস চস শগাল প্রণয়ন করা িয়। এই শিাদস চস শগাদলর আওিায় সশস্ত্র 

বাহিনীদক সংগঠিি এবং সুসহিি করার কাজ শুরু িয়। সদ্য স্বাধীন শেদশর হবধ্বস্ত অথ চনীহির মদেও হিহন সশস্ত্র বাহিনীদি নতুন 

নতুন প্রহিষ্ঠান গদে শিাদলন এবং আধুহনক সরঞ্জাম সংগ্রি কদরন।  ার উপর আজদকর সশস্ত্র বাহিনী োঁহেদয় আদি।  

১৯৯৬ সাদল এবং ২০০৯ সাদল সরকার গঠন করার পর আমরা সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন এবং কল্যাদণ বহু উদদ্যাগ গ্রিণ 

কদরহি। সশস্ত্র বাহিনী উন্নয়ন এবং এর সেস্যদের কল্যাদণর ব্যাপাদর আমরা সব সময়ই সদৈিন।  

১৯৯৬ সাদল সরকার গঠন করার পর আমরা অহিসারদের ব্যহিগি আবাসদনর জন্য হমরপুর হিওএইৈএস-এর 

অনুদমােন শেই ও বাস্তবায়ন কহর। এবারও সরকার গঠন করার পর সব চস্তদরর অহিসারদের জন্য আবাহসক প্লদের ব্যবস্থা করা 

িদয়দি। আহম শজদন খুহশ িদয়হি শ  আহম চ িাউহজং হিদমর বাস্তবায়ন প্রহিয়া ইদিামদে শুরু িদয়দি।  

আজ প চন্ত সশস্ত্র বাহিনীর  ি গুণগি ও অবকাঠাদমাগি উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজ িদয়দি িার অহধকাংশ আমাদের 

সমদয়ই িদয়দি। ইন শাআল্লাি আমাদের এই উদদ্যাগ ভহবষ্যদিও অব্যািি থাকদব।  

হপ্রয় অহিসারবৃন্দ,  

জাহিসংঘ শাহন্তরক্ষা হমশদন আমাদের সশস্ত্র বাহিনী েক্ষিা ও হনষ্ঠার সাদথ োহয়ত্ব পালন কদর শেদশর ভাবমূহিচ উজ্জ্বল 

কদরদি। আহম এজন্য সশস্ত্র বাহিনীদক অহভনন্দন জানাহচ্ছ।  

জনবদলর সীমাবদ্ধিা সদেও হবশ্ব শাহন্তরক্ষায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনী  াদি গুরুত্বপূণ চ ভূহমকা শরদখ হবদশ্বর সব চাহধক 

শাহন্তরক্ষী শপ্ররণকারী শেশ হিদসদব শীষ চ স্থান বজায় রাখদি পাদর, শসজন্য সরকার চবদেহশক হমশনসমূদি হিন বাহিনীর অংশগ্রিণ 

ৈলমান শরদখদি। জাহিসংদঘ  াদি আমাদের অংশগ্রিণ আরও বৃহদ্ধ পায়, শসজন্য আহম হবহভন্ন সমদয় ব্যহিগিভাদব জাহিসংদঘর 

মিাসহৈদবর সদঙ্গ কথা বদলহি।  

প্রাকৃহিক দূদ চাদগর সময় আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জনগদণর সদঙ্গ কাঁদধ কাঁধ হমহলদয় উদ্ধার ও ত্রাণ কাদজ শ ভাদব অংশ 

হনদয় থাদকন িা ইদিামদে জনগদণর প্রশংসা অজচন কদরদি।  

শেদশর অবকাঠাদমা উন্নয়দন সশস্ত্র বাহিনী গুরুত্বপূণ চ ভূহমকা পালন কদর  াদচ্ছ। এ প্রসদঙ্গ পাব চিয ৈট্টগ্রাদম থানহৈ ও রুমা 

হিজ হনম চাণ, বনানী ওভারপাস প্রকল্প ও শবগুনবােী খালসি িাহিরহিল সমহিি উন্নয়ন প্রকদল্পর কথা উদল্লখ করহি।  



জয়দেবপুর-ময়মনহসংি মিাসেদকর ‘মাওনা' প চন্ত ৈার শলদন উন্নীিকরদণর কাজ, হমরপুর-এয়ারদপাে চ শরাি ফ্লাইওভার 

হনম চাণ প্রকল্প, কক্সবাজার শজলার রামু ও উহখয়া উপদজলার শবৌদ্ধ হবিার ও মহন্দর পুনহনম চাণ এবং শমঘনা-শগামিী শসতু পুনব চাসন 

প্রকল্পসমূি সম্পােদনর োহয়ত্বও বাংলাদেশ শসনাবাহিনীর শস্পশাল ওয়াকচস অগ চানাইদজশনদক শেওয়া িদয়দি।  

গি নদভম্বর ২০১২ িাহরদখ বিোরিাে জংশদন হনম চাণাধীন ফ্লাইওভার দূঘ চেনার পর এই প্রকদল্পর কাজও শস্পশাল 

ওয়াকচস অগ চানাইদজশন বাস্তবায়ন করদি।  

সুহধবৃন্দ,  

আমরা জনগদণর শসবক হিদসদব শেশ পহরৈালনা কহর, শাসক হিদসদব নয়। জনগদণর শসবা করার জন্য আপনাদের 

সাব চক্ষহণক সিদ াহগিা আমরা শপদয়হি। ভহবষ্যদিও  খনই প্রদয়াজন িদব িখনই সশস্ত্র বাহিনী জনগদণর পাদশ এদস োঁোদব এো 

আমার দৃঢ় হবশ্বাস।  

অিীদি অদনদক ক্ষমিা েখল ও কুহক্ষগি করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীদক হনদজদের িীন স্বাদথ চ ব্যবিার কদরদি। িিযা ও 

কুয'র মােদম সশস্ত্র বাহিনীদি অদনক রি িহরদয়দি। আমরা সশস্ত্র বাহিনীদক কখনও হনদজদের স্বাদথ চ ব্যবিার কহরহন এবং 

ভহবষ্যদিও করব না। বাংলাদেদশর সংহবধান এবং গণিাহন্ত্রক সরকাদরর প্রহি আপনাদের পূণ চ আনুগিয থাকদি িদব। সংহবধান 

এবং গণিন্ত্র হবদরাধী শ  শকান কম চকান্ড সকল শহি হেদয় প্রহিিি করদি িদব। মদন রাখদি িদব অদনক িযাগ হিহিক্ষা ও 

সংগ্রাদমর হবহনমদয় শেদশ আজ গণিন্ত্র প্রহিহষ্ঠি িদয়দি।  

অিীদি সশস্ত্র বাহিনীর হপদঠ সওয়ার িদয় সামহরক শাসন, চস্বরশাসন এবং সন্ত্রাদসর খেগ শনদম এদসহিল। শেদশর 

উন্নয়ন ও সমৃহদ্ধর অগ্র াত্রা এসব অপশাসদনর িদল মারাত্মকভাদব ব্যািি িদয়হিল। আর শ ন শকান অগণিাহন্ত্রক শহি  সশস্ত্র 

বাহিনীদক ব্যবিার কদর ক্ষমিা কুহক্ষগি করদি না পাদর শসো হনহিি করদি িদব।  

সশস্ত্র বাহিনী সেস্যদেরদক গণিাহন্ত্রক রীহিনীহিদি উদ্বুদ্ধ কদর গদে তুলদি িদব,  াদি িাঁরা গণিদন্ত্রর প্রহি শ্রদ্ধাশীল 

িন। শেদশর সংহবধান এবং গণিাহন্ত্রক সরকাদরর প্রহি সম্পূণ চ অনুগি এবং শ্রদ্ধাশীল িদয় গদে উদঠন।  

মিান মুহিযুদদ্ধর মদেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর  াত্রা শুরু িদয়হিল। সশস্ত্র বাহিনীর সকল সেদস্যদক মুহিযুদদ্ধর 

শৈিনায় উদ্বুদ্ধ িদয় জাহির কল্যাদণ হনদয়াহজি িদি িদব।  

প্রৈহলি বাহিনীর আইন শমািাদবক সশস্ত্র বাহিনীর সকল স্তদরর শৈইন অব কমান্ডদক শকান প্রকার সংশয় িাোই সৈল 

রাখদি িদব। শৈইন অব কমান্ডদক সূদৃঢ় করার জন্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর শপশাগি ও চনহিক মানেন্ড  রক্ষা করদি শ  শকান 

প্রস্তাবনাদক আমরা সদব চাচ্চ প্রাধান্য হেদয় হবদবৈনা করব।  

আমরা একটি শপশাোর সশস্ত্র বাহিনী ৈাই। সশস্ত্র বাহিনীর সেস্যরা িদবন শপশাগিভাদব সুেক্ষ, সুপ্রহশহক্ষি এবং 

সুশৃঙ্খল।  

রাষ্ট্র পহরৈালনার নীহিমালায় ধম চহনরদপক্ষিা একটি মানেন্ড। িদব বাংলাদেদশ ধম চহনরদপক্ষিার প্রদয়াগ অদনক শেশ 

শথদক হভন্ন িা আপনারা জাদনন। বাংলাদেদশ ধম চহনরদপক্ষিার অথ চ "আপহন হনজ হনজ স্বীকৃি ধম চ পালন করদবন এবং অপরদক 

িার ধম চ পালদন বাধা হেদবন না"। এই সংজ্ঞা পহবত্র শকারআদনও স্বীকৃি। সশস্ত্র বাহিনীদি  াদি শকান ধরদণর উগ্রিা বা ধম চান্ধিা 

স্থান না পায় শসহেদক হবদশষভাদব লক্ষয রাখদি িদব।  

সশস্ত্র বাহিনীর উধ্বচিন এবং অধঃস্তনদের মদে শকান রকম দূরত্ব থাকা শমাদেই কাম্য নয়। অধঃস্তনদের শ্রদ্ধা এবং 

আনুগিয অজচন করদি িদব এবং িাদের সকল প্রদয়াজনীয়িা, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং হৈন্তা ভাবনার হেদক লক্ষয রাখদি িদব।  

সুহধবৃন্দ,  

হবগি ৈার বিদর সরকার পহরৈালনাকাদল হশক্ষা, স্বাস্থয, কৃহষ, অবকাঠাদমা খাদি আমরা ব্যাপক সািল্য অজচন কদরহি। 

নতুন হশক্ষানীহি প্রণয়ন করা িদয়দি। হশক্ষার িার বৃহদ্ধ শপদয়দি। প্রায় ২৬ িাজার হবদ্যালয় এবং প্রায় ১ লাখ ৪ িাজার হশক্ষক 

কম চৈাহর এমহপওভুহি করার প্রহিয়া ৈলদি। বিদরর প্রথম হেদনই ২৭ শকাটি বই হবিরণ করা িদয়দি।  

হবএনহপ-জামাি শজাে সরকাদরর ৫ বির এবং িোবধায়ক সরকাদরর সময় ১ শমগাওয়ােও হবদ্যযৎ উৎপােন বৃহদ্ধ করদি 

পাদরহন। বরং ৪৩০০ শমগাওয়াে শথদক উৎপােন কদম ৩২০০ শমগাওয়াে িদয়হিল। গি ৈার বিদর হবদ্যযৎ উৎপােন বৃহদ্ধ শপদয় 

৬৩৫০ শমগাওয়াদে উন্নীি িদয়দি।  



পল্লী অবকাঠাদমা উন্নয়দন হবগি ৈার বৎসদর আমরা ১৯ িাজার ২৫০ হকদলাহমোর সেক, ১ লাখ ৩১ িাজার হমোর 

হিজ/কালভাে হনম চাণ ও ১ িাজার ৫২টি শগ্রাথ শসন্টার উন্নয়ন কদরহি।  

হবশ্ব মন্দা সদেও গি হিন বিদরর গে প্রবৃহদ্ধ ৬.৫ শিাংশ অজচন কদরহি। মূল্যস্ফীহি ১১% শথদক কদম ৪.৯৭% 

িদয়দি।   

বাংলাদেশ হবদশ্বর ৫ম উচ্চ প্রবৃহদ্ধ অজচনকারী শেশ হিদসদব স্বীকৃহি শপদয়দি। প্রবাসী আদয়র হেক শথদক অবস্থান ৭ম। 

মাথাহপছু আয় শবদে িদয়দি ৮৫০ মাহকচন িলার।  

আমাদের কৃহষ-বান্ধব নীহির কারদণ শেশ এখন খাদদ্য স্বয়ং-সম্পূণ চ। ৫ শকাটি মানুষ েহরদ্র শথদক মেহবে শশ্রণীদি উন্নীি 

িদয়দি। চবদেহশক মুদ্রার হরজাভ চ ১৪ হবহলয়ন িলার িাহেদয় শগদি।  

সারাদেদশ প্রায় ১৫ িাজার কমুযহনটি হিহনক এবং স্বাস্থয শকন্দ্র স্থাপন করা িদয়দি।  

প্রহিটি ইউহনয়দন িথ্য ও শসবাদকন্দ্র ৈালু করা িদয়দি। আমরা সমুদ্র জয় কদরহি। আমরা হি-হজ শমাবাইল ৈালু কদরহি। 

আমাদের লক্ষয ২০২১ সাদলর মদে বাংলাদেশদক একটি মেম আদয়র শেদশ পহরণি করা।  

হপ্রয় অহিসারবৃন্দ,  

২০০৯ সাদলর ২৫-২৬ শিব্রুয়াহর হপলখানায় সংঘটিি জঘন্যিম িিযাকাদন্ড আমরা শবশ হকছু অহিসার িাহরদয়হি। আহম 

িাঁদের রুদির মাগদিরাি কামনা করহি। িাঁদের পহরবারবদগ চর প্রহি সমদবেনা জানাহচ্ছ। হবহিআর হবদদ্রাি ও সংঘটিি 

িিযাকাদন্ডর হবৈাদরর হবষয়টি আমাদের সরকার অিযন্ত গুরুদত্বর সাদথ শেখদি।  

প্রৈহলি হবহজহব আইদন শস্পশাল শকাে চ এবং প্রশাসহনক ব্যবস্থার আওিায় ৫৭টি ইউহনে/সাব-ইউহনদের সব চদমাে 

১৮,৫২০ জদনর শুধু হবদদ্রাদির হবৈার কা চিম ইদিামদে সম্পন্ন করা িদয়দি।  

সংঘটিি নৃশংস িিযাকান্ড ও হবহভন্ন শিৌজোরী অপরাদধর জন্য ৮৫০ জন অহভযুদির হবরুদদ্ধ ৈাজচশীে োহখল করা 

িদয়দি। মামলার কা চিম বিচমাদন ৈলমান আদি।  

শ  শকান স্বাধীন রাদষ্ট্রর ন্যায়, বাংলাদেদশর পহবত্র সংহবধানদক রক্ষা িথা গণিাহন্ত্রক ধারাবাহিকিাদক রক্ষা করার জন্য 

অন্যান্য প্রাহিষ্ঠাহনক শহির ন্যায় সশস্ত্র বাহিনীদকও শ  শকান হুমহক শমাকাদবলায় সো প্রস্ত্েি থাকদি িদব। শেশমাতৃকার 

সাব চদভৌমত্ব রক্ষার জন্য আপনাদের ঐকযবদ্ধ শথদক হনদজদের সব চো প্রস্ত্েি রাখদি িদব।  

আমার হবশ্বাস, আপনারা হনজস্ব প্রজ্ঞা, শপশাগি েক্ষিা ও কিচব্যহনষ্ঠা হেদয় স্বদেদশর ভাবমূহিচ উজ্জ্বল করদবন। 

আন্তজচাহিক পহরমন্ডদল িথা জাহিসংঘ শাহন্তরক্ষী হমশদনও হনদজদের সুনাম উেদরাের বৃহদ্ধ করদবন।  

সরকার প্রধান হিদসদব আহম আমার সােমি এ  াবৎ  িটুকু শেওয়া সম্ভব িা হেদয়হি, আগামীদি আরও আধুহনক সশস্ত্র 

বাহিনীর জন্য  া  া প্রদয়াজন িা হেদি আমার দৃঢ় প্রিযয় আহম পুনব্যচি করহি।  

পহরদশদষ, আহম সশস্ত্র বাহিনীর সকল সেস্যদের সাহব চক কল্যাণ ও সুস্বাস্থয কামনা করহি। মিান আল্লািিায়ালা 

আমাদের সকদলর সিায় শিান।     

শখাো িাদিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদেশ হৈরজীবী শিাক। 


