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র্হ মীবৃন্দ,  

র্ম্মাডনত র্ংর্দ র্দস্যবৃন্দ,  

ডতন বাডহনীর প্রধানগণ,  

কূটনীডত বৃন্দ,  

ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফের  মান্ড্যান্ট,  

ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স র্মাপ্ত ারী অডের্ারবৃন্দ এবং র্মফবত সুডধমন্ড্লী  

আর্র্ালামু আলাইকুম।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফের ১১তম ক াফর্ সর গ্র্াজুফেশন অনুষ্ঠাফন উ ডিত হফত ক ফর আডম অতযন্ত আনডন্দত। দীর্ স ১১ 

মার্ অধ্যবর্াফের  র যাঁরা আে র্েলতার র্ফে র্ার্ট সডেফ ট অেসন  ফরফেন তাঁফদরফ  আডম আন্তডর  অডভনন্দন োনাডি।  

ডিফর্ম্বর আমাফদর ডবেফের মার্। ৩০ লক্ষ শহীদ আর অর্ংখ্য মা-কবানফদর র্ম্মাফনর ডবডনমফে আমরা অেসন 

 ফরডেলাম এই মহান ডবেে। আেফ র এ মফে দাঁডিফে আডম র্ ল শহীফদর স্মৃডতর প্রডত শ্রদ্ধা োনাডি এবং ডনয সাডতত মা-

কবাফনর প্রডত গভীর র্মফবদনা োনাডি।  

১৯৭১ র্াফল ১৬ই ডিফর্ম্বর কয ডবেে অডেসত হফেডেল, কর্ ডবেেফ  সুর্ংহত  রা এবং স্বাধীনতাফ  অর্ সবহ  রার েন্যই 

আমাফদর র্ ফলর ডনরন্তর র্ংগ্র্াম। স্বাধীনতা  রবতী যুদ্ধডবধ্বস্ত কদফশ আডর্ স  র্ীমাবদ্ধতা র্ফেও বেবন্ধু এ র্ট র্াব সফভৌম ও 

শডিশালী র্ামডর  বাডহনী গফি কতালার েন্য ব্যা    দফক্ষ  ডনফেডেফলন। ১৯৭২ র্াফলর ১০ই োনুোরী স্বফদফশর মার্টফত  া 

ডদফেই র্ব স াফলর র্ব সফশ্রষ্ঠ বাঙাডল োডতর েন  বেবন্ধু কশখ মুডেবুর রহমান ভারফতর ডমত্রবাডহনীফ  ডনে কদফশ ডেফর যাওোর 

দাবী কতাফলন। পৃডর্বীর ইডতহাফর্ আর এ র্ট উদাহরণও খ ুঁফে  াওো যাফব না, কযখাফন যুদ্ধ েফের  র ডবফদশী সর্ন্যবাডহনীফ  এত 

অল্পর্মফে ডেডরফে কনওো হফেফে।  

বেবন্ধুর কযৌডি  দাবী কমফন ডনফে দুই মাফর্র মফধ্য ১৯৭২ র্াফলর মার্ স মাফর্ই ভারতীে ডমত্রবাডহনী কদফশ ডেফর যাে।  

এর র বেবন্ধু র্ামডর  বাডহনীর প্রডশক্ষফণর েন্য প্রর্ফমই প্রডতষ্ঠা  ফরন ডমডলটাডর এ াফিডম,  মবাইন্ড্ আম সর্ স্কুল, 

প্রফতয  আম সর্ র্াডভ সফর্র েন্য ডনেস্ব কর্ন্টার ও স্কুলর্হ কবশ ড ছু প্রডতষ্ঠান। ডবফদশ হফত র্ংগ্র্হ  ফরডেফলন আধুডন  অস্ত্রশস্ত্র, 

যুদ্ধডবমান, ট্যাঙ্ক,  ামান ইতযাডদ। এরই ধারাবাডহ তাে আে এ র্ট কর্ৌ ষ, দক্ষ ও ক শাদার র্ামডর  বাডহনী বাংলাফদফশর 

স্বাধীনতাফ  রক্ষা  ফর র্ফলফে।  

সুডধ,  

            আে এই প্রডতষ্ঠাফন এফর্ আডম আরও আনডন্দত এই েন্য কয, ১৯৯৯ র্ফন বাংলাফদশ র্শস্ত্রবাডহনীর তর্া কদফশর অন্যতম 

র্ফব সাচ্চ প্রডশক্ষণ প্রডতষ্ঠান ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলে এর ডভডিপ্রস্তর আডমই িা ন  ফরডেলাম। র্শস্ত্র বাডহনীর র্দস্যর্হ উচ্চ 

 য সাফে ডর্ডভল র্াডভ সর্ অডের্ারফদর ক শাগত দক্ষতার গুণগত মান আরও বৃডদ্ধর েন্যই আমাফদর র্র াফরর ডর্দ্ধান্ত অনুযােী এ 

 ফলে িাড ত হফেডেল। তাোিাও এ  ফলফের আওতাে ২০০১ র্াফলর োনুোডর মার্ হফত আম সি কোফর্ সর্ ওোর ক ার্ সও র্ালু 

হফেফে। প্রডতষ্ঠার মাত্র ১০ বেফরর মফধ্যই এই  ফলে োতীে ও আন্তেসাডত   য সাফে কবশ  ডরডর্ডত লাভ  ফরফে। আডম কেফন 

অতযন্ত আনডন্দত হফেডে কয, ইফতামফধ্য এই  ফলফে আমাফদর ১৪র্ট বন্ধুপ্রডতম কদফশর কমাট ৫৬ েন কেযষ্ঠ র্ামডর   ম স তসাগণ 

অধ্যেন  ফরফেন।  



ডপ্রে ক ার্ স র্দস্যবৃন্দ,  

            বতসমান র্মফে পৃডর্বীফত ডনরা িা ব্যবিার্মূহ ক্রমাগত  ডরবতসনশীল  ডরডিডত কমা াডবলা  ফর র্ফলফে। আেফ র 

ডদফন ভূডমর অখন্ড্তা রক্ষা  রাই োতীে ডনরা িার এ মাত্র ডবষে নে। খাদ্য ডনরা িা, তফের ডনরা িা, ব্যবর্ার ডনরা িা - এই 

ডবষেগুফলা কমা াডবলা  রা এ   কদফশর  ফক্ষ র্ম্ভব হফি না। এ েন্য ডবডভন্ন ধরফনর আেডল  র্ংগঠন গফি কতালা হফি।  

সবডি  উষ্ণতা বৃডদ্ধ বন্ধ  ফর েলবায়ু ডনরা িার েন্য ডবিব্যা ী আফন্দালন র্লফে। দু 'ডদন আফগ কিনমাফ সর রােধানী 

ক াফ নফহফগফন োডতর্ংর্ আফোডেত ডবি েলবায়ু র্ফম্মলফন কযাগদান কশফষ আডম কদফশ ডেফর এফর্ডে। এই র্ফম্মলফন আডম 

বাংলাফদফশর  ফক্ষ  াব সন-িাই-অক্সাইি ডনগ সমন  মাফনা োিাও ডবফির র্বফর্ফে ক্ষডতগ্র্স্ত কদশগুফলার েন্য এ র্ট বি ধরফনর 

আন্তেসাডত  তহডবল গঠফনর কোর দাবী োডনফেডে। আশার  র্া, আমাফদর দাবীর প্রডত অফন  কদশ কোিাফলা র্মর্ সন ডদফেফে 

এবং উন্নত ও ধনী কদশর্মূহ এ তহডবল গঠফনর ব্যা াফর ইডতবার্  র্ািা ডদফেফে।  

এ র্ফম্মলফনর র্বফর্ফে বি র্ােল্য হফি আন্তেসাডত ভাফব প্রডতর্ট ধনী অর্বা দডরদ্রফদশ এ র্ফে, এ  লফক্ষয  াে 

 রার েন্য অেী ার  ফরফে।  

১৮ ডিফর্মবর ২০০৯ হফত েলবায়ু ডনরা িা ডনডিত  রার লফক্ষয এ ফত্র যাত্রা শুরু হফেফে। আমার ডবিার্ এ যাত্রা 

 খনও কর্ফম যাফব না।  

আমাফদর এখন কমা াডবলা  রফত হফি আন্তেসাডত  র্ন্ত্রার্বাদ। অন্য কদফশর র্াব সফভৌমফের প্রডত হুমড র ডবযেগুফলার 

ডদফ  কর্াখ বন্ধ  ফর রাখা আেফ র ডবফি র্ম্ভব নে। কর্ফক্ষফত্র ডনফের কদফশর ডনরা িাই ডবডিত হে। গত মার্গুফলাফত আ নারা 

জ্ঞানােসফনর েন্য কয  ডরশ্রম  ফরফেন, তা আ নারা অব্যাহত রাখফবন বফলই আডম আশা  ডর। ডনরা িার প্রডত হুমড র্মূফহর 

পূব সাভার্ কদওোর র্ক্ষমতা আ নাফদরফ  অেসন  রফত হফব। তে র্ংগ্র্হ এবং তফের ডবলষণষফণ আ নারা র্ব সদা ডনফোডেত 

র্া ফবন, এটাই আমার প্রতযাশা।  

            আডম কেফন খডশ হফেডে কয, ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফের এ উচ্চতর প্রডশক্ষণ ক াফর্ স োতীে ডনরা িার র্ফে র্ম্প সযুি 

র্ ল ডবষোডদ অর্ সাৎ কদফশর আর্ স-র্ামাডে -রােননডত   ডরডিডত, অর্ সননডত   ম স ান্ড্, দাডরদ্রয ডবফমার্ন, মানব র্ম্পদ উন্নেন 

ও আন্তেসাডত  ডবষের্মূহ অন্তভূ সি  রা হফেফে।  

র্শস্ত্র বাডহনী ও ডর্ডভল র্াডভ সফর্র্ কর্ফ  আর্া  ম স তসাগফণর এ র্ফে এ ক াফর্ স অংশ গ্র্হফণর মাধ্যফম র্ামডর -

কবর্ামডর   ম সফক্ষফত্রর মফধ্য কযাগাফযাগ র্হে ও উন্নত হফেফে। আ নাফদর র্ডম্মডলত প্রফর্ষ্টা োতীে ডনরা িাফ  আরও সুদৃঢ় 

 রফব।  

উ ডিত সুডধবৃন্দ,  

             োডতর প্রফোেফন অ সণ  রা  ঠিন দাডেে  ালফন র্শস্ত্রবাডহনীর ডনষ্ঠা ও আন্তডর তাফ  আমরা র্ম্মান োনাই। কদফশর 

প্রডতরক্ষার েন্য প্রডশক্ষণ আর েনগফণর েন্য ভালবার্া এই দু'র্ট ডবষেফ  ক ন্দ্র  ফর গফি উঠু  আমাফদর র্শস্ত্রবাডহনীর 

কদশফপ্রম। আমরা শা   ডপ্রে োডত। র্ ফলর র্ফে বন্ধুে,  ারও র্ফে সবডরতা নে --- এটাই আমাফদর  ররাষ্ট্রনীডতর মূল লক্ষয।  

আমরা প্রডতফবশী কদশর্মূফহর র্ফে সুর্ম্প স বোে রাখফত র্াই।  াশা াডশ স্বাধীনতা ও র্াব সফভৌমে রক্ষার েন্য 

আমাফদর সুপ্রডশডক্ষত ও ক শাদার র্শস্ত্রবাডহনী র্া াটা অন্যতম শতস। মফন রাখফত হফব পৃডর্বীর ডবডভন্ন কদফশ আমাফদর 

র্শস্ত্রবাডহনী োডতর্ংফর্র শাডন্তরক্ষা ডমশফন অংশগ্র্হণ  রফে।  আমাফদর এ র্ট দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও শডিশালী র্শস্ত্রবাডহনী আফে 

এবং আগামীফতও তা ধফর রাখফত হফব।  

কদশ  ডরর্ালনার দাডেেভার গ্র্হণ  রার  র কর্ফ  আমরা র্ লফক্ষফত্র স্বিতা এবং েবাবডদডহতা প্রডতষ্ঠা  ফর র্ফলডে। 

েনগফণর কভাফটর অডধ ার আমরা প্রডতষ্ঠা  ফরডে। আমরা োতীে র্ ল র্মস্যার িােী র্মাধাফন কোর কর্ষ্টা র্াডলফে যাডি। 

আমরা ডি াডক্ষ , উ -আেডল , আেডল   ও আন্তেসাডত  কোরাফম ডবডভন্ন চুডি ও র্মফ াতার  াে  ফর যাডি।  

আমরা আমাফদর খাদ্য ডনরা িা ডনডিত  ফরডে। র্ার ডবতরণ ব্যবিা নার উন্নেন  ফরডে। গত এ  বেফর র্র াডর 

মূফল্য র্ার  াওোর কক্ষফত্র কৃষফ র ডন ট হফত অডভফযাগ  াওো যাে ডন।  

            ডবিব্যা ী অর্ সননডত  মন্দার মফধ্যও আমাফদর সবফদডশ  মুদ্রার ডরোভ স কর ি স  ডরমাণ বৃডদ্ধ ক ফে ১০ ডবডলেন িলার 

োডিফেফে। মূল্যস্ফীডত ১১ শতাংশ কর্ফ   ফম ৫ শতাংফশর নীফর্ কনফম এফর্ফে। ডনতয প্রফোেনীে ডেডনফর্র দাম র্হনীে মাত্রাে 



 ডমফে আনফত র্ক্ষম হফেডে। র্ব সগ্র্ার্ী দূনীডত এখন অফন টাই ডনম্নমুখী। এখন আর ক উ বলফত  াফর না র্র াফরর অমু  মন্ত্রী 

দুন সডতবাে, অমু  মন্ত্রী দুনীডত  ফর টা া অেসন  রফে।  

দুনীডতর ডবরুফদ্ধ আমার র্র াফরর র্ংগ্র্াম অব্যাহত আফে ও র্া ফব। আমরা র্র াডর  ম সর্াডর- ম স তসাফদর নতুন কবতন 

কেল ডদফেডে কযখাফন তাঁফদর কবতন-ভাতা অফন  বৃডদ্ধ  রা হফেফে।  

েডেবাদ ও র্ন্ত্রার্বাফদর র্মার্ স  ডহফর্ফব আমাফদর কদফশর ডবরুফদ্ধ কয অ বাদ ডেল, তা আমরা দূর  ফরডে। ইফতামফধ্যই 

োডতর েন  বেবন্ধু হতযার ডবর্ার  াে কশষ হফেফে। যর্ার্মফে এ ডবর্াফরর রাে  ায স র  রার উফদ্যাগ কনওো হফেফে।  

যুদ্ধা রাধীফদর ডবর্াফরর  াে অডর্ফরই শুরু হফব। ড লখানা ডব ডি আর হতযা াফন্ড্র ডবর্াফরর  াে শুরু  ফরডে। র্ ল 

হতযা াফন্ড্র ডবর্ার  রার েন্য আমার র্র ার অেী ারাবদ্ধ।  

সুডধবৃন্দ,  

শতাব্দীর র্যাফলঞ্জ কমা াডবলা  ফর ডবি র্ভাে বাংলাফদশফ  আধুডন  ডবজ্ঞান প্রযুডি র্ম্পন্ন ডিডেটাল বাংলাফদশ গফি 

তুলফত আমরা ডভশন-২০২১ কর্াষণা  ফরডে। ইনশাআল্লাহ্ আমরা বাংলাফদশফ  দাডরদ্রযমুি কর্ানার বাংলা ডহফর্ফব গফি তুফল 

ডবফি ময সাদার আর্ফন প্রডতডষ্ঠত  রফত র্ক্ষম হব।   

             ডরফশফষ, মহান আল্লাহ তাোলার  াফে  ামনা  রডে, ডতডন কযন আমাফদর র্বাইফ  কদশ ও োডতর কর্বা  রার েন্য 

যফর্ষ্ট শডি ও র্াহর্ দান  ফরন।  

আডম ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফের র্মৃডদ্ধ ও র্েলতা  ামনা  রডে। আমার ডবিার্  ফলের্ট উিফরাির উন্নডতর মাধ্যফম 

এ র্ট র্েল প্রডশক্ষণ প্রডতষ্ঠান ডহফর্ফব গফি উঠফব। ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফের অগ্র্যাত্রা অব্যাহত র্া ফব এই  ামনা  ফর কশষ 

 রডে।                                                

কখাদা হাফেে।  

েে বাংলা, েে বেবন্ধু  

বাংলাফদশ ডর্রেীবী কহা । 

 


