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ডবসডমল্লোডহর রোহমোডনর রোডহম
সহ মীবৃন্দ,
ডিন বোডহনী প্রধোনগণ,
মোনিযোন্ট, ডির্েন্স সোডভের্সস মোন্ড এন্ড স্টোে র্েজ,
ক োস ে সমোপন োরী অডেসোরবৃন্দ,
এবং সমর্বি সুডধমন্ডেী।
আসসোেোমু আেোইকুম।
গ্রোজুর্েশন ডিগ্রী প্রদোর্নর আজর্ র অনুষ্ঠোর্ন সবোইর্ আন্তডর অডভনন্দন। গ্রোজুর্েশন সম্পন্ন োরীর্দর জন্য আজ
এ টি ডবর্শষ ডদন। দীর্ ে প্রোে ১০ মোস অক্লোন্ত পডরশ্রর্মর পর আজ িোর্দর পূণ েিোপ্রোডি ও আনর্ন্দর ডদন।
সোমডর বোডহনী মোন্ড ও স্টোে র্েজ বোংেোর্দর্শর এ টি ঐডিহযবোহী এবং স্বনোমধন্য প্রডিষ্ঠোন। এই ডবদ্যোপীঠ
কের্ ডিগ্রী অজেন কে ক োন সোমডর অডেসোর্রর জন্য অিযন্ত আ োঙ্ক্ষো ও কগৌরর্বর ডবষে। আর িোই সোের্ের সর্ে আজ
েোরো ক োস ে সম্পন্ন র্র গ্রোজুর্েট হ’ে, িোর্দর স ের্ জোনোই আন্তডর অডভনন্দন।
ভদ্র মডহেো ও মর্হোদেগণ,
ভোষো আর্ন্দোের্নর এই মহোন মোর্স আডম বীর ভোষো শহীদর্দর স্মরণ রডি। আডম গভীর শ্রদ্ধোর সর্ে স্মরণ রডি,
সব ে োর্ের সব ের্শ্রষ্ঠ বোঙোডে, জোডির ডপিো বেবন্ধু কশখ মুডজবুর রহমোনর্ । শ্রদ্ধো জোনোডি জোিীে চোর কনিো, মহোন মুডিযুর্দ্ধর
৩০ েোখ শহীদ ও ২-েোখ ডনে েোডিি মো-কবোর্নর প্রডি।
সশস্ত্র বোডহনী এ টি কদর্শর জোিীে সম্পদ এবং জোিীে মে েোদো ও সোব ের্র্ভৌমর্ের এ টি অন্যিম উপোদোন। এই
উপেডি কের্ ই জোডির ডপিো স্বোধীনিোর্তোর বোংেোর্দর্শ এ টি সুশৃঙ্খে ও কপশোদোর সশস্ত্র বোডহনী গর্ে কিোেোর উপর গুরুে
ডদর্েডির্েন। িোরই ধোরোবোডহ িোে বোংেোর্দশ সশস্ত্র বোডহনীর অডেসোরর্দর উচ্চির প্রডশক্ষণ প্রদোর্নর ের্ক্ষয এ র্েজ
প্রডিষ্ঠোেোভ র্র।
বিেমোর্ন আমোর্দর এই স্টোে র্েজ কদর্শর সীমোনো িোডের্ে আন্তজেোডি পডরমন্ডর্েও এ অনন্য ডশক্ষো প্রডিষ্ঠোন
ডহর্সর্ব পডরডচডি েোভ র্রর্ি। এ জন্য আমরো অিযন্ত গডব েি।
শুরু কের্ এ পে েন্ত স্টোে র্ের্জ কসনোবোডহনীর ৪১টি, কনৌ-বোডহনীর ৩৫টি এবং ডবমোন বোডহনীর ৩৭টি স্টোে ক োস ে
সোের্ের সোর্ে সম্পন্ন হর্ের্ি। এরমর্ে ৪০টি বন্ধুপ্রিীম কদর্শর ৯৯৮ জন অডেসোরও এ র্েজ কের্ গ্রোজুর্েশন ডিগ্রী অজেন
র্রর্িন। িোরো স র্েই ডনজ ডনজ কদর্শর প্রডিরক্ষো ব্যবস্থোে গুরুেপূণ ে অবদোন রোখর্িন।
আমোর্দর স্টোে র্ের্জর জন্য এটি এ টি উর্ল্লখর্েোগ্য সোেে বর্ে আডম মর্ন ডর। এই সোের্ের জন্য আডম
র্ের্জর সোর্ব ও বিেমোন মোন্ডযোন্ট, অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও স ে অডেসোরর্ জোনোই আমোর অডভনন্দন।
ডপ্রে গ্রোজুর্েট অডেসোরবৃন্দ,
আজর্ র ডদনটি ডনিঃসর্ন্দর্হ কিোমোর্দর জীবর্নর অিযন্ত উর্ল্লখর্েোগ্য এ টি ডদন। র্ঠোর পডরশ্রম ও অেবসোর্ের
মোের্ম আজ কিোমরো সমর ডবজ্ঞোর্নর উপর উচ্চির জ্ঞোন েোভ র্রি। আমোর ডবশ্বোস, এ প্রডশক্ষণ অডপেি দোডেে দক্ষিোর
সর্ে পোের্ন এবং কের্ োন ধরর্ণর চযোর্েঞ্জ কমো োডবেোে কিোমোর্দর আরও আত্মপ্রিযেী হর্ি কশখোর্ব। শুধু িোই নে, এখন
কের্ আরও বে ধরর্ণর কনতৃে প্রদোর্ন কিোমরো ডনর্জর্দর প্রস্ত্তি রোখর্ব বর্ে আডম ডবশ্বোস ডর।
আডম অিযন্ত আনডন্দি কে, এ বির কমোট ১৪ জন মডহেো অডেসোর গ্রোজুর্েট হর্ের্িন। প্রডিবির মডহেো অডেসোরর্দর
সংখ্যো বৃডদ্ধ পোর্ি, েো সশস্ত্র বোডহনী িেো বোংেোর্দর্শ নোরীর ক্ষমিোের্নর ডদ -ডনর্দ েশ ডহর্সর্ব োজ রর্ি।

আডম কজর্ন অিযন্ত আনডন্দি কে, গ্রোজুর্েট অডেসোরর্দর সহধডমেণীগণ প্রডশক্ষর্ণর অংশ ডহর্সর্ব ডবডভন্ন গঠনমূে ও
সোমোডজ
মে োর্ন্ড সমোনভোর্ব অংশ ডনর্ের্িন। আডম কিোমোর্দর স র্ের কপশোগি, পডরবোডর ও সোমোডজ জীবর্নর
উতর্রোতর সোেে োমনো রডি।
Dear Foreign Graduates,
I firmly believe that during your stay, you have gained valuable experience and
understanding about the people and culture of this land. I hope your empathy and
appreciation for Bangladesh will create you as our goodwill ambassador in your respective
countries. Please do convey my regards to your government, all members of the Armed
Forces and your nation.
সুডধমন্ডেী,
সশস্ত্র বোডহনী আমোর্দর স্বোধীনিো ও সোব ের্ভৌমর্ের মূিে প্রিী । ডপ্রে মোতৃভূডমর স্বোধীনিো রক্ষোর সুমহোন দোডেে
পোের্নর পোশোপোডশ আমোর্দর কদশর্প্রডম সশস্ত্র বোডহনীর সদস্যরো প্রোকৃডি দুর্ে েোগ-দুডব েপো কমো ডবেোেও প্রশংসনীে
অবদোন রোখর্িন। কদর্শর উন্নেন োে েক্রম, অব োঠোর্মো ডনমেোণ, আইন-শৃঙ্খেো রক্ষো ইিযোডদ কক্ষর্েও আমোর্দর সশস্ত্র বোডহনী
অসোমডর প্রশোসনর্ প্রর্েোজনীে সহোেিো ডদর্ে আসর্িন।
শুধু কদর্শ নে, বডহডব ের্শ্বও বোংেোর্দশ সশস্ত্র বোডহনীর সদস্যরো সিিো, ডনষ্ঠো ও দক্ষিোর সর্ে দোডেে পোেন র্র
প্রশংসো ও সুনোম অজেন র্রর্িন। জোডিসংর্ শোডন্তরক্ষো ডমশর্নর অধীর্ন ডবর্শ্বর ডবডভন্ন কদর্শ শোডন্তরক্ষো, গণির্ন্ত্রর পর্ে
ে
উতরণ, সোমোডজ উন্নেন, স্বোস্থয ও ডশক্ষো ব্যবস্থোপনোসহ পুনগঠন
োে েক্রর্ম বোংেোর্দশ সশস্ত্র বোডহনীর সদস্যরো অিযন্ত
িোৎপে েপূণ ে অবদোন রোখর্িন। িাঁর্দর সোের্ে সোরোডবর্শ্ব বোংেোর্দর্শর ভোবমূডিে আরও উজ্জ্বে হর্ের্ি।
সুডধবৃন্দ,
জডেবোদ ও সন্ত্রোসবোদ ডবশ্বব্যোপী এ টি উর্েগজন সমস্যো ডহর্সর্ব কদখো ডদর্ের্ি। এসব সমস্যো সমোধোর্নর জন্য
জডেবোদ ও সন্ত্রোসবোর্দর োরণ, উৎস ও প্রডি োর্রর উপোে ডনরূপন জরুডর। আমোর্দর সর োর জডে ডনমূ েে ও সন্ত্রোসবোদ দমর্ন
প্রর্েোজনীে সব র ম ব্যবস্থো ডনর্ের্ি।
সোমোডজ প্রডির্রোধ গর্ে কিোেোর পোশোপোডশ আইনশৃঙখেো বোডহনীর্ প্রডশডক্ষি ও প্রস্ত্তি করর্খডি। বোংেোর্দর্শর
মোটি সন্ত্রোস বো ডবডিন্নিোবোদী িৎপরিোর জন্য োউর্ ব্যবহোর রর্ি কদওেো হর্ব নো। মুডির্েোর্দ্ধর কচিনোে অসোম্প্রদোডে
শোডন্তপূণ ে কদশ ডহর্সর্ব আমোর্দর মে েোদো ডবর্শ্ব অক্ষুণ্ণ েো র্ব।
বিেমোর্ন ডবশ্ব ডনরোপতো ব্যবস্থোে নতুন নতুন পডরবিের্নর ের্ে সোমডর বোডহনীর ভূডম ো ও দোডের্ে এখন কেোগ
হর্ের্ি নতুন মোেো। সুিরোং সশস্ত্র বোডহনীর ডশক্ষো ও প্রডশক্ষণ োে েক্রর্মও পডরবডিেি সমর্ের এই চোডহদোর প্রডিেেন েো ো
প্রর্েোজন। সোমডর বোডহনী মোন্ড ও স্টোে র্ের্জর প্রডশক্ষণ োে েক্রর্ম এ ডবষর্ে প্রর্েোজনীে গুরুে প্রদোন রো হর্ের্ি বর্ে
আডম অবডহি হর্েডি।
সুডধমন্ডেী,
জোডির ডপিো বেবন্ধু কশখ মুডজবুর রহমোন িে দেোে ১৯৬৬ সোর্েই পূব ে বোংেোে কনৌ-বোডহনীর সদরদির স্থোপর্নর
দোবী উত্থোপন র্রন। আমোর্দর কদশ নদীমোতৃ । আন্তজেোডি আদোের্ি আইনী প্রডক্রেোে জেেোভ র্র ডবশোে সমুদ্রসীমোে
আমোর্দর অডধ োর প্রডিডষ্ঠি হর্ের্ি। উর্মোডচি হর্ের্ি ব্লু ইর্ োর্নোডমর সম্ভোবনোমে দুেোর।
আমরো এই সম্ভোবনোর্
োর্জ েোগোর্ি কনৌ-বোডহনীর্ ডেমোডে বোডহনী ডহর্সর্ব গর্ে তুর্েডি। স্বোধীনিোর ৪৬
বির্রও আমোর্দর কনৌবোডহনীর সোবর্মডরন ডিে নো। সোম্প্রডি অিযোধুডন সোবর্মডরন যুদ্ধ জোহোজ কনৌ বোডহনীর্ি যুি হর্ে
আমোর্দর সক্ষমিো বহুগুণ বোডের্ের্ি। আক্ষডর ভোর্বই বোংেোর্দশ কনৌবোডহনী এখন ডেমোডে বোডহনী ডহর্সর্ব আত্মপ্র োশ
র্রর্ি।
কেোর্স েস কগোে ২০৩০-এর আওিোে আমরো এ ইভোর্ব কসনো ও ডবমোন বোডহনীর্ি অিযোধুডন প্রযুডি ও স্বেংডক্রে
েন্ত্রপোডি সমৃদ্ধ এবং কচৌ স ও কপশোদোরভোর্ব গর্ে তুেডি। এ ের্ক্ষয ডবমোন বোডহনীর্ি যুি হর্ের্ি এে-৭ ডবডজ যুদ্ধডবমোনসহ
কহডে প্টোর ও অিযোধুডন আ োশ প্রডিরক্ষো কক্ষপণোস্ত্র। ডবমোন বোডহনীর্ি সংর্েোডজি হর্ের্ি নতুন নতুন ইউডনট, বৃডদ্ধ
কপর্ের্ি জনবে। অনুর্মোডদি হর্ের্ি বেবন্ধু এযোর্রোনটি যোে কসন্টোর এবং পূণ েোে র্াঁটি ডহর্সর্ব আত্মপ্র োশ র্রর্ি বেবন্ধু ও
ক্সবোজোর ডবমোন র্াঁটি।

ে গোন, ট্োং
কসনোবোডহনীর আধুডন োের্নর অংশ ডহর্সর্ব নতুন সংর্েোডজি ট্োং , এডপডস, কসল্ফ কপ্রোর্পল্ড আটিেোরী
ডবধ্বংসী ডমসোইে এর পডরচোেনোে পোরদডশেিো, কমইনর্টন্যোন্স োর্জ কপশোদোডরে ও কসনোবোডহনীর সোডব ে সক্ষমিোে আমরো
সম্পূণ ে আশ্বস্ত হর্ি পোডর।
সোমডর বোডহনী মোন্ড ও স্টোে র্ের্জর অব োঠোর্মোগি সুডবধো সম্প্রসোরর্ণর ের্ক্ষয আমোর্দর সর োর ইর্িোমর্ে
প্রর্েোজনীে পদর্ক্ষপ গ্রহণ র্রর্ি। িোরই ধোরোবোডহ িোে স্টোে র্ের্জর বহুিে এ োর্িডম ভবনসহ আরও ড ছু
উর্ল্লখর্েোগ্য স্থোপনো ডনডমেি হর্ের্ি।
উপডস্থি সুডধবৃন্দ,
আমরো কদর্শর সোডব ে উন্নের্নর জন্য ডনরন্তর োজ র্র েোডি। দোডরদ্রযসীমো ২০০৫ সোর্ে েো ো ৪০% কের্ হ্রোস
কপর্ে ২০১৫ সোর্ে ২২ দশডম ৪ শিোংশ হর্ের্ি। মোেোডপছু আে বিেমোর্ন ১ হোজোর ৪৬৬ মোড নে িেোর। ২০০৫-০৬ সোর্ে
কেখোর্ন রিোডন আে ডিে ১০ দশডম ৫ ডবডেেন মোড নে িেোর কসখোর্ন বিেমোন অে েবির্র িো ৩৪ ডবডেেন িেোর্র কপৌৌঁির্ি।
ববর্দডশ মুদ্রোর মজুদ বিেমোর্ন ৩২ ডবডেেন মোড নে িেোর্রর উপর। আমোর্দর উন্নেন প্র র্ের ৯০% ডনজস্ব অে েোের্নই
বোস্তবোেন রডি।
ডবদুযৎ ও জ্বোেোডনখোর্ির উন্নেন বোংেোর্দর্শর অে েনীডির্ আরও শডিশোেী ও কবগবোন রর্ব। গি ৮ বির্র কদর্শ
১০৫টি নতুন ডবদুযৎর্ ন্দ্র বিডর র্র আমরো ডবদুযৎ উৎপোদর্নর পডরমোণ ১৫ হোজোর কমগোওেোর্ট উন্নীি র্রডি। কদর্শর ৭৮%
মোনুষ এখন ডবদুযর্ির সুডবধো কভোগ রর্িন। কদর্শ অেগ্রীি এেো োর ৪৫ েক্ষ কসোেোর কহোম ডসর্স্টম স্থোপন রো হর্ের্ি।
আমোর্দর রূপ ে-২০২১ অনুেোেী আগোমী ২০২১ সোর্ের মর্ে কদর্শর শিভোগ মোনুষর্ ডবদুযৎ ডদর্ি সক্ষম হব,
ইনশোআল্লোহ।
আমরো েোস্টে ট্র্যো প্র ে গ্রহণ র্রডি। গভীর সমুদ্রবন্দর, পোরমোণডব ডবদুযৎ ক ন্দ্র, েেোডভডত ডবদুযৎ প্র ে,
কমর্ট্র্োর্রে, আন্তিঃর্দশীে করে প্র ে এবং এেএনডজ টোডমেনোে ডনমেোর্ণর উর্দ্যোগ কনওেো হর্ের্ি। বেবন্ধু স্যোর্টেোইট ও
ণ েফুডে নদীর িের্দর্শ কদর্শর প্রেম টোর্নে ডনমেোর্ণর োজ এডগর্ে কনওেো হর্ি। ডনজস্ব অে েোের্ন পদ্মোর্সতু ডনমেোণ রো
হর্ি। আডম ডবশ্বোস ডর, এ স ে প্র ে বোস্তবোেন হর্ে আমোর্দর অে েনীডি আরও শডিশোেী হর্ব।
সুডধমন্ডেী,
গ্রোজুর্েট অডেসোরবৃন্দ ও িাঁর্দর পডরবোর্রর সদস্যর্দর পুনরোে অডভনন্দন জোনোডি। এ ইসর্ে সবোর মেমে
জীবর্নর সেেিো ও উন্নডি োমনো রডি। পডরর্শর্ষ মহোন আল্লোহিোেোেোর োর্ি োমনো ডর আমোর্দর কদর্শর স্বোধীনিোসোব ের্ভৌমে রক্ষো এবং উন্নেন ও অগ্রগডির পর্ে এডগর্ে েোওেোর কিৌডে কদন। বোংেোর্দশ সশস্ত্র বোডহনীর্ ডবর্শ্বর দরবোর্র
আরও সমুজ্জ্বে র্রন।
আপনোর্দর সবোইর্ আবোরও ধন্যবোদ।
কখোদো হোর্েজ।
জে বোংেো জে বেবন্ধু
বোংেোর্দশ ডচরজীবী কহো ।
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