
ন্যাশনাল ডিফেন্স এবং সামডিক বাডিনী কমান্ড ও স্টাে কফলজ - ১২তম য ৌথ সভা  

সূচনা বক্তব্য  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

যশখ িাডসনা  

এএেডি কনোফিন্স রুম, বুধবাি, ০২ চচত্র ১৪১৭, ১৬ মাচ চ ২০১১  

 

ডবসডমল্লাডিি িািমাডনি িাডিম  

ডসডনয়ি সি-সভাপডত,  

উপ-সভাপডতবৃন্দ,  

সদস্যগণ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

আজ আডম ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ ও সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড স্টাে কফলজ-এি দ্বাদশ য ৌথ সভায় উপডিত 

সবাইফক শুফভচ্ছা জানাডচ্ছ।  

মাচ চ মাস স্বাধীনতাি মাস। আডম শ্রদ্ধা জানাডচ্ছ মুডক্তযুফদ্ধি ৩০ লাখ শিীদ এবং ২-লাখ সম্ভ্রমিািা মা-যবাফনি প্রডত। শ্রদ্ধা 

জানাডচ্ছ সব চকাফলি সব চফশ্রষ্ঠ বাঙাডল, জাডতি ডপতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুডজবুি িিমানফক। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় ৪ যনতাি প্রডত। যুদ্ধািত 

মুডক্তফ াদ্ধাফদি প্রডত সিমডম চতা জানাডচ্ছ।  

সুডধবৃন্দ,  

ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ ও সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড স্টাে কফলজ বাংলাফদফশি দুটি অন্যতম ডশক্ষা প্রডতষ্ঠান। উন্নত 

ও যুফগাপফ াগী ডশক্ষা প্রদাফনি মাধ্যফম প্রডতষ্ঠান দুটি ইফতামফধ্য আন্তজচাডতকমাফনি ডশক্ষাপ্রডতষ্ঠান ডিফসফব পডিডচডত লাভ কফিফে।  

বাংলাফদশ সশস্ত্র বাডিনীি সদস্যফদি যপশাদাডিত্ব ও দক্ষতা অজচফনি ডপেফন এ প্রডতষ্ঠান দুটিি গুরুত্বপূণ চ অবদান িফয়ফে।  

এটা অতযন্ত আনফন্দি ডবষয় য  এ প্রডতষ্ঠান দুটি যথফক বন্ধুপ্রতীম ৩৫টি যদফশি সশস্ত্র বাডিনীি অডেসািগণ প্রডশক্ষন গ্রিণ 

কফি আসফেন। তাঁিা ডনজ ডনজ যদফশ ডবডভন্ন গুরুত্বপূণ চ পফদ অডধডষ্ঠত িফয়ফেন।  

এ প্রডশক্ষণ প্রদাফনি মাধ্যফম এসব বন্ধুপ্রতীম যদশগুফলাি সাফথ বাংলাফদফশি সম্পকচ আিও যজািদাি িফয়ফে। প্রডতষ্ঠান 

দুটি বডিডব চফে বাংলাফদশফক পডিডচত কফি যতালাি যক্ষফত্র গুরুত্বপূণ চ ভূডমকা যিফখ চফলফে।  

আডম আশাবাদী য , এ প্রডতষ্ঠান দুটিি কা চক্রফমি উচ্চমান আগামীফত অব্যািত থাকফব। আিও যবডশ ডবফদশী সামডিক ও 

যবসামডিক কম চকতচা এখাফন প্রডশক্ষণ গ্রিণ কিফত আসফবন।  

বতচমান ডবফে প্রডতিক্ষা ও জাতীয় ডনিাপত্তাি ব্যাডি ও পডিসি বহুগুণ বৃডদ্ধ যপফয়ফে। ডচিাচডিত িাফেি ডনিাপত্তাি সফঙ্গ 

সফঙ্গ ব্যডক্ত ডনিাপত্তা, অথ চননডতক ডনিাপত্তা, জাতীয় সমৃডদ্ধ ও পডিফবশগত ডনিাপত্তা অন্তর্ভ চক্ত িফয়ফে।  

তাই সামডিক বাডিনীি সদস্য োড়াও িাে পডিচালনাি দাডয়ফত্ব ডনফয়াডজত যবসামডিক প্রশাসফনি সদস্যফদি জন্য 

প্রডতিক্ষা ও জাতীয় ডনিাপত্তা সম্পফকচ সম্যক জ্ঞান থাকা অপডিিা চ। আডম আনডন্দত য , সমফয়াপফ াগী প্রডশক্ষণ প্রদাফনি মাধ্যফম 

ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ এই কাজটি অতযন্ত সুচারুভাফব বাস্তবায়ন কিফে।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ এবং সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড স্টাে কফলফজি উত্তফিাত্তি উন্নডতি পফথ এডগফয়  াফব, এ 

আমাি দৃঢ় ডবোস।  

আমিা এবাি সিকাি পডিচালনাি দাডয়ত্ব যনওয়াি পি পিই ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ এবং সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড 

স্টাে কফলফজি প্রডশক্ষণগত ও আবাডসক প্রফয়াজন যমটাফনাি ব্যবিা ডনফয়ডে।  

অবকাঠাফমাগত সুডবধা সম্প্রসািফণি জন্য প্রকল্প িাফত যনওয়া িফয়ফে। এি আওতায় ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলফজি 

সম্প্রসাডিত ‘ডব' টাইপ অডেসাস চ আবাডসক ভবন ও একটি ডসওডি টাইপ বহুতল অডেসাস চ আবাডসক ভবন ডনম চাফণি কাজ চলফে।   

সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড স্টাে কফলফজ একটি বহুতল একাফিডমক এবং একটি বহুতল অডেসাি আবাডসক ভবন 

ডনডম চত িফচ্ছ।  



অবকাঠাফমাগত এই সম্প্রসািফণি মাধ্যফম প্রডতষ্ঠান দুটিি সাডব চক মান আিও বৃডদ্ধ পাফব বফল আডম আশাবাদী।  

প্রডতষ্ঠান দুটিি প্রশাসন বিাবিই দক্ষতাি পডিচয় ডদফয় আসফে। এজন্য আডম তাফদি ধন্যবাদ জানাডচ্ছ। ডবদ্যমান সম্পদ, 

প্রডশক্ষণ উপকিণ ও সুফ াগ-সুডবধা এবং বিাদ্দকৃত বাফজফটি আিও সুষ্ঠু ও সফব চাত্তম ব্যবিাি ডনডিত কিাি জন্য আডম 

সংডিষ্টফদি আিবান জানাডচ্ছ।  

আডম যবাফি চি সকল সদফস্যি প্রডত আিবান জানাব, এ প্রডতষ্ঠান দুটি  াফত আগামী ডদনগুফলাফত আিও কা চকিভাফব 

প্রডশক্ষণ কম চসূডচ পডিচালনা কিফত পাফি এ ব্যাপাফি আপনািা ডদক-ডনফদ চশনা ডদফবন।  

সকলফক ধন্যবাদ জাডনফয় আডম সভাি কাজ পডিচালনাি জন্য আিবান জানাডচ্ছ।  

যখাদা িাফেজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাফদশ ডচিজীবী যিাক ।  

.....  


