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আসসালামু আলাইকুে।  

রেেেক্ষা িাজহনীে সােমনে কািামেে রনিামেে োমে উপজিি হময় আজে খুিই আনজন্দি। িািংলামেে সেকাে িিা 

িািংলামেে রসনািাজহনীে জনমে িেনা, পজেকল্পনা ও উন্নয়মনে িাো োঠপর্ িাময় িাস্তিায়মনে সিমেময় কঠিন োজয়ত্বটি আপনাো পালন 

কমেন। এই কঠিন োজয়ত্ব পালমন আপনামেে জনষ্ঠা ও আন্তজেকিা সি সেয়ই আোমক মুগ্ধ কমেমে।  

            আি আজে শ্রদ্ধাে সমঙ্গ স্মেণ কেজে এ িেমেে ২৫রে রিব্রুয়াজে জিজিআে জপলখানায় েহীে রসনা অজিসাে, রসনাসেস্য 

ও রিসােজেক ব্যজিমেে। িাঁমেে জিমেহী আত্মাে োগমিোি কােনা কেজে। রসই সঙ্কটেয় সেময় আপনামেে েি োঠ পর্ িাময়ে 

অজিনায়কগমণে ধির্ ি, প্রজ্ঞা এিিং সেকামেে প্রজি অকৃজিে আনুগিয সকল েহমল প্রেিংজসি হময়মে। আজে আপনামেে সুস্পষ্টভামি 

িানামি োই, এই িঘন্যিে হিযাকামডে জিোে দ্রুিিে সেময় কেমি আোে সেকাে িদ্ধপজেকে। ইমিােমেই জিোমেে 

আনুসজঙ্গক প্রজিয়া শুরু হময়মে।  

জপ্রয় অজিনায়কবৃন্দ,  

            আপনাো জনশ্চয়ই িামনন, আোে দুই ভাই েহীে রলেঃ রেখ কাোল ও েহীে রসমকড রলেঃ রেখ িাোল িািংলামেে 

রসনািাজহনীে কজেেনপ্রাপ্ত অজিসাে জেমলন। েহীে রেখ কাোল মুজিযুমদ্ধে েণাঙ্গমনই প্রজেক্ষণ জনময় কজেেন লাভ কমেন এিিং 

অজিসাে জহমসমি জনয়জেি িাজহনীে সমঙ্গ মুজিযুমদ্ধ অিংেগ্রহণ কমেন।  

েহীে রেখ িাোল েময়ল জেজলটােী একামিেী স্যাডহ িাস্ট রিমক প্রজেক্ষণ রেমষ কজেেন লাভ কমে িািংলামেে 

রসনািাজহনীমি রর্াগোন কমে িীিমনে রেষ জেনটি পর্ িন্ত কে িেি জেমলন। এিন্য আপনামেে েমে এমল আজে আপনিনমেে োমে 

জিমে র্াই। হয়মিা রস কােমণই আেো সেকাে গঠন কেমলই সােজেক িাজহনীে কল্যাণ ও রপোোজেত্ব িাড়ামি রেষ্টা োজলময় র্াই।  

            ১৯৯৬ সামল সেকাে গঠমনে পে আেো রসনািাজহনীে িন্য একটি কমপাজিট জিমগি , জসমলমট একটি পোজিক জিমগি, 

একটি কন্সট্রাকেন ব্যাটাজলয়নসহ রস্পোল ওয়াকিস জিমগি, একটি জেভাোইন ইজিজনয়াজেিং ব্যাটাজলয়ন, একটি সামপাট ি ব্যাটাজলয়ন, 

একটি অি িন্যান্স রকাপাজন এিিং একটি জিল্ড অযামু্বমলন্স প্রজিষ্ঠানসহ অন্যান্য উন্নয়ন কে িসূজে িাস্তিায়ন কজে।  

সেস্ত্র িাজহনীে রপোগি েক্ষিা, প্রজেক্ষমণে োন িাড়ামি আেো ন্যােনাল জিমিন্স কমলি, জেজলটাজে ইনজস্টটিউট অি 

সাইন্স এড রটকমনালজি (এেআইএসটি), আে িি রিামস িস রেজিমকল কমলমিে েি গুরুত্বপূণ ি প্রজিষ্ঠান গমড় তুজল। িািংলামেে 

রেজেন টুলস্ িযাক্টজে রসনািাজহনীে কামে হস্তান্তে কো হয়।  

            আোে ব্যজিগি উমযামগই সেস্ত্র িাজহনীমি অজিসােমেে অজিস ও িাসামি রটজলমিান সিংমর্াগ এিিং সি িপ্রিে েজহলা 

অজিসাে জনময়ামগে ব্যিিা কো হয়। রস সেময় রসনািাজহনীে সেস্যমেে িন্য ট্রাস্ট ব্যািংক োলু ও স্বািযিীোে েি জকছু 



কল্যাণমুখী পেমক্ষপ আেো জনময়জেলাে। জেত্তজিমনােন ভািা ও টিজিন ভািাে েি নতুন আজি িক ভািা োলু কো হময়জেল। সেস্ত্র 

িাজহনীে আিাজসক সেস্যা সোিামন িহুিল ভিন জনে িাণসহ রিেজকছু ব্যিিা গ্রহণ কমেজেলাে।  

জপ্রয় অজিসাবৃন্দ,  

এই উন্নয়মনে িাো কিটা িিায় জেল িা আপনাো ভালভামিই িামনন। িমি এিাে আেো সেকাে গঠন কমেই 

আপনামেে রেেন বৃজদ্ধ কমেজে। ধেনজন্দন খািামেে েেলাভািা যুমগাপমর্াগী কো হমে। ধেজনক ভািা (জিএ) বৃজদ্ধ কোে ব্যিিা 

রনওয়া হময়মে। ইিেঃপূমি িই িমলজে, জিমেে হমি স্বল্পমূমল্য িা জকছুমক্ষমি জিনামূমল্য পজেিামেে সমঙ্গ কিা িলাে ব্যিিা রনওয়া 

হময়মে।  

            আপনামেে েমন আমে, ১৯৯৬-২০০১ রেয়ামে সেকাে পজেোলনাকামল িাজেিাো এলাকায় সেস্ত্র িাজহনীে অজিসােমেে 

িন্য িজে িোে কো হময়জেল। জেেপুে এলাকায়ও জিজভন্ন প্রজিকূলিা ও আইজন িটিলিা অজিিে কমে জিওএইেএস এে িন্য 

আেোই িজে িোে জেময়জেলাে। দুেঃমখে জিষয়, গি ৭ িেমে জিওএইেএস (DOHS) এেিন্য রকান প্রকল্প হামি রনওয়া 

 হয়জন। জিওএইেএস এে ব্যাপামে নতুন প্রকমল্পে প্রময়ািনীয় পেমক্ষপ রনওয়াে িন্য আজে শুরুমিই জনমে িে জেময়জে এিিং আজে 

িানমি পােলাে কািও অমনকদূে এজগময়মে।  

            িাজিসিংমঘে োজন্তেক্ষা জেেমন উচু পর্ িাময়ে পমে সেস্ত্রিাজহনীে কে িকিিাে সিংা া িাড়ামনাে িন্য আেো কূটিনজিক 

িৎপেিা োজলময় র্াজে। িাজিসিংঘ েহাসজেমিে সমঙ্গ গি রসমেম্বে োমস সাক্ষামিে সেয় আজে আোে রেমেে অিংেগ্রহণ আেও 

িাড়ামনাে অনুমোি কমেজে এিিং জিজন এ জিষময় সিেকে সহমর্াজগিাে আশ্বাস জেময়মেন। আপনামেে জনশ্চয়ই েমন আমে গিিাে 

আোমেে সেকামেে সেময়ই োমিন্দ্রপুমে িািংলামেে ইনজস্টটিউট অি জপস সামপাট ি অপামেেন রট্রজনিং িিা  BIPSOT প্রজিষ্ঠা 

কজে। িাজিসিংঘ োজন্তেক্ষা জেেমন আেোই সি িপ্রিে ইজন্টমগ্রমে জিমগি রপ্রেণ কজে।  

            প্রজিিাে ঢাকা এয়ােমপামট ি র্াওয়াে সেয় আজে রসনাজনিামসে ৫০০ রিমিে অসম্পূণ ি হাসপািালটি রেমখ কষ্ট পাই। 

আপনামেে পজেিােমেে সূজেজকৎসাে িন্যই মূলিেঃ এটা শুরু কমেজেলাে। জকন্তু গি সাি িেমে এে রকান অগ্রগজিই হয়জন। এখন 

প্রিে িেমেই সাি িেমেে অি ি রর্াগাড় কমে এটা োলু কোই আোমেে িন্য েযামলি হময় োজড়ময়মে। আজি িক েন্দাও আোমেে 

রোকাজিলা কেমি হমে। িােপেও অজেমেই এই হাসপািাল োলু হমি ইনোআল্লাহ।  

জপ্রয় কে িকিিাবৃন্দ,  

            আোমেে আজি িক সীোিদ্ধিা সমত্বও আপনামেে রপোোজেত্ব িাড়ামি প্রজেক্ষণ কার্ িিমেে উন্নয়ন ও আধুজনক অস্ত্রেস্ত্র 

সিংগ্রমহে ব্যিিা রনওয়া হময়মে। সেস্ত্রিাজহনীে আধুজনকায়ন একটি েলোন প্রজিয়া। সকল সেকামেে সেয় জিষয়টি েমন োখাে 

প্রময়ািন আমে। সাি িেমেে োপ হঠাৎ কমেই আোমেে উপে পড়মে।  

            আিমকে পজেিিিনেীল জিমশ্বে সমঙ্গ িাল জেজলময় আপনামেে োন-িােণা, জেন্তা-রেিনাে আধুজনকায়ন কমে রর্মি হমি। 

আিমকে পৃজিিীমি নাগজেক অজিকাে, আন্তিিাজিক োনিাজিকাে, জভন্নেি ও িমণ িে প্রজি িােনা ও সহনেীলিা, আন্তিিাজিক 

সন্ত্রাসিাে ইিযাজে জিষয়গুমলামি আপনামেেমকও জ্ঞান অিিন কেমি হমি। প্রোে োেমেে প্রভাি ও গুরুত্ব অনুিািন কমে 

পাজেপাজশ্বিক জিশ্ব সপমকি আপনামেেমক সম্যকভামি অিগি িাকমি হমি।  

জপ্রয় অজিনায়কবৃন্দ,  

            রেিা ও েক্ষিাে গুমণই আপনাো আি এই অিিামন এমসমেন। আপনামেে অিীনিমেে রেিা ও েক্ষিামকও আপনাো 

মূল্যায়ন কমে িামকন িমল আজে িাজন। এই িাো অটুট োখমি হমি। আোমেে একটি েক্ষ, সুশৃঙ্খল ও েজিোলী রসনািাজহনী 

আমে এিিং আগােীমিও িা িমে োখমি হমি। আধুজনক িথ্যপ্রযুজিে ব্যিহাে ও সুজিিাগুমলা রসনািাজহনীমিও েজড়ময় জেমি হমি।  

আজে রিমন আনজন্দি রর্, ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্টে িথ্য সিংেক্ষণ জিভামগে অমটামেেন কো হময়মে। িমি সি োইমি 

গুরুত্বপূণ ি হমে, এই অমটামেেমনে িহুমুখী ব্যিহাে কোে োনজসকিা। জিজিটাল িািংলামেে গড়াে আোমেে অঙ্গীকাে িাস্তিায়মন 

ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্টে এই উমযাগমক আজে সাধুিাে িানাই।  

            রেে পজেোলনাে োজয়ত্বভাে গ্রহণ কোে পে রিমক আেো সকলমক্ষমি স্বেিা এিিং িিািজেজহিা প্রজিষ্ঠা কমে েমলজে। 

িনগমণে রভামটে অজিকাে আেো প্রজিষ্ঠা কমেজে। রেমেে জিজিেীলিা িিায় োখাে িন্য আেো পািিিয োজন্ত চুজি কমেজে। 

এখন আেো িািীয় সকল সেস্যাে িায়ী সোিামন রিাে রেষ্টা োজলময় র্াজে। অি িিনজিক রক্ষমি স্বািলম্বী ও আত্মজনভ িেেীল িাজি 



জহমসমি জনমিমেে গমড় রিালাে িন্য ইমিােমে আেো সেজিি পেমক্ষপ গ্রহণ কমেজে। আেো সকমলে সমঙ্গ িন্ধুমত্ব জিশ্বাসী। এ 

নীজিে আমলামক আেো জিপাজক্ষক, উপ-আঞ্চজলক, আঞ্চজলক ও আন্তিিাজিক রিাোমে জিজভন্ন চুজি ও সেমোিাে কাি কমে 

র্াজে।  

উপজিি অজিসােবৃন্দ,  

            মুজিযুমদ্ধে সেস্ত্র সিংগ্রামেে েমে িম ন জনময়জেল এই রসনািাজহনী। পৃজিিীে ইজিহামস এেকে আে রকান উোহেণ আমে 

জকনা আোে িানা রনই। িাই আপনামেে জনকট হমি আেো রেে রপ্রমেে সমি িাচ্চ প্রকাে আো কজে। িািীয় দুমর্ িাগ রোকামিলায় 

রেমেে জনেীহ িনগণ আপনামেেমক পামে রপময়মে এিিং আগােীমিও রপময় আশ্বস্ত িাকমি োয়। রসই সঙ্কট রোকাজিলাে রনতৃত্ব 

আপনামেেমকই জেমি হমি। রসই লমক্ষয প্রময়ািনীয় প্রজেক্ষণও আপনামেেমকই জনমি হমি।  

            পজেমেমষ, আজে েহান আল্লাহে কামে আপনামেে উত্তমোত্তে সমৃজদ্ধ এিিং সািল্য কােনা কেজে। আপনামেে সমেলন 

অি িিহ এিিং সিল রহাক।  

রখাো হামিি  

িয় িািংলা, িয় িঙ্গিন্ধু  

িািংলামেে জেেিীিী রহাক।  

--- 

 


