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ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

জেখ হাসসনা  

 

েসিিাে, ০৯ জেব্রুয়াসে, ২০১৪, জসনাসদে, ঢাকা  

 

সিসসমল্লাসহে োহমাসনে োহীম  

 

সনোপত্তা উপরদষ্টা,  

জসনািাসহনী প্রধান,  

সকল জেেষ্ঠ জসনা কম মকর্মা,  

ও উপসির্ সুসধবৃে,  

আসসালামু আলাইকুম।  

 

১।         িাাংলারদে জসনািাসহনীে জেেষ্ঠ কম মকর্মাগরণে সরেলরন আমন্ত্রণ োনারনাে েন্য জসনািাসহনীরক আমাে আন্তসেক 

ধন্যিাদ োনাসি। আমাে দৃঢ় সিশ্বাস এ সরেলন গণপ্রোর্ন্ত্রী িাাংলারদে সেকাে কর্তমক প্রদত্ত সদক সনরদ মেনাসমূহ 

জসনািাসহনীে সকল পর্ মারয় িাস্তিায়রন অর্েন্ত সহায়ক ও কার্ মকেী ভূসমকা পালন করে। আসম মরন কসে জেষ্ঠে অসেসােরদে 

মর্ সিসনময় জসনািাসহনীরক একটি অর্েন্ত দক্ষ, আধুসনক এিাং যুরগাপরর্াগী িাসহনী সহরসরি গরে উঠাে জক্ষরে অর্েন্ত গুরুত্বপূণ ম 

ভূসমকা োখরি।  

জেব্রুয়াসে মাস আমারদে মার্তভাষাে স্বীকৃসর্ অেমরনে মাস। প্রথরমই আসম স্মেণ কসে মহান ভাষা আরোলরনে 

েহীদরদে। র্াঁো মার্তভাষাে স্বীকৃসর্ে েন্য প্রাণ উৎসগ ম কোে সিেল ইসর্হাস সৃসষ্ট করেরেন। ভাষা েহীদরদে এ র্োরগে 

মসহমায় একুরে জেব্রুয়াসে আে আন্তেমাসর্ক মার্তভাষা সহসারি সিশ্বব্যাপী পাসলর্ হওয়াে জগৌেি লাভ করেরে।  

২।         সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

স্বাধীনর্াে মহান িপসর্ োসর্ে সপর্া িঙ্গিন্ধু জেখ মুসেবুে েহমারনে ঐসর্হাসসক আহ্বারন সাো সদরয় মহান 

মুসিযুদ্ধ শুরু হরল যুদ্ধকালীন সমরয়-ই আমারদে জসনািাসহনীে জগৌেিময় সূচনা হয়। এেন্য িাাংলারদে জসনািাসহনী আলাদা 

মর্ মাদা ও আত্মসিশ্বারসে অসধকােী। স্বাধীনর্াে পে ি স সীমািদ্ধর্া-প্রসর্কূলর্া সরেও জদরেে স্বাধীনর্া ও সাি মরভৌমত্ব েক্ষা 

এিাং সেে লক্ষ েহীরদে েরিে সিসনমরয় অসেমর্ সিেয় অথ মিহ কেরর্ োসর্ে সপর্া িাাংলারদে সেস্ত্র িাসহনীরক সনসিে 

র্োিধারন গরে তুরলসেরলন। োসর্ে সপর্া িঙ্গিন্ধু জেখ মুসেবুে েহমান িাাংলারদে জসনািাসহনীরক একটি আধুসনক, 

যুরগাপরর্াগী িাসহনী সহরসরি প্রসর্সষ্ঠর্ কোে ব্যাপারে সেরলন আত্মপ্রর্েয়ী এিাং দৃঢ় প্রসর্জ্ঞ। ের্ প্রসর্কূলর্াে মরেও িঙ্গিন্ধুে 

ঐকাসন্তক ইচোরর্ই খুি স্বল্প সমরয়ে মরে সর্সন িাাংলারদে সমসলটােী একারেসম, কম্বাইন্ড আম মস স্কুলসহ অরনক গুরুত্বপূণ ম 

প্রসর্ষ্ঠান গরে উরঠ। সামসেক িাসহনীে েন্য সিরদে জথরক আধুসনক প্রযুসি সমৃদ্ধ সমোস্ত্র ও জগালািারুদ সাংগ্রহ করেসেরলন। 

িঙ্গিন্ধুে স্বপ্ন িাস্তিায়রনে ধাোিাসহকর্ায় আমারদে সেকারেে গর্ দুই জময়ারদ িাাংলারদে জসনািাসহনীে প্রভূর্ উন্নসর্ সাসধর্ 

হরয়রে। আমারদে সেকারেে দৃঢ় এিাং িসলষ্ঠ পদরক্ষরপে দরুণ িাাংলারদে জসনািাসহনীে গ্রহণরর্াগ্যর্া জদে এিাং িসহসি মরশ্ব 

উরল্লখরর্াগ্যভারি বৃসদ্ধ জপরয়রে।  

৩।         সাাংসিধাসনক িােিাধকর্া এিাং গণর্াসন্ত্রক ধাো অব্যাহর্ োখাে েন্য সিগর্ ০৫ই োনুয়াসে ১০ম োর্ীয় সাংসদ 

সনি মাচন অনুসষ্ঠর্ হরয়রে। এই সনি মাচন সুষ্ঠু এিাং সেলভারি অনুসষ্ঠর্ কোয় অন্যান্য সনোপত্তা িাসহনীে সারথ জসনািাসহনীও 

উরল্লখরর্াগ্য ভূসমকা জেরখরে। সনি মাচনকালীন সমরয় অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা েক্ষাকােী িাসহনীে সারথ জদরেে সি জেলায় 

জসনািাসহনীে উপসিসর্ েনমরন স্বসস্ত এরন সদরয়সেল। েনগণ সনভ মরয় র্ারদে জভাটাসধকাে প্ররয়াগ কেরর্ সক্ষম হরয়রে। এেন্য 



আসম জসনািাসহনীে সকল সদস্যরক আন্তসেক ধন্যিাদ ও কৃর্জ্ঞর্া োনাসি। ভসিষ্যরর্ও িাাংলারদরেে পসিে সাংসিধানরক 

েক্ষা র্থা গণর্াসন্ত্রক ধাোরক সুসাংহর্ কোে েন্য সেস্ত্র িাসহনীরক জর্ জকান  সমসক জমাকারিলায় সি মদা সোগ ও প্রস্ত্ত্তর্ 

থাকরর্ হরি।  

৪।         সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

আওয়ামী লীগ সেকাে একটি দক্ষ, আধুসনক এিাং েসিোলী সেস্ত্র িাসহনী গঠরন িদ্ধপসেকে। র্াই র্খনই আমো 

সেকাে গঠন করেসে র্খনই সেস্ত্র িাসহনীে উন্নয়ন ও আধুসনকায়রন উরযাগ গ্রহণ করেসে। আে আমো গি ম করে িলরর্ পাসে 

জর্, সেস্ত্র িাহনীে র্র্ উরল্লখরর্াগ্য উন্নয়ন সাসধর্ হরয়রে র্া আওয়ামী লীগ সেকারেে সমরয়ই হরয়রে। আমো জদে 

পসেচালনাে দাসয়ত্বভাে গ্রহরণে পে ১৯৯৬ হরর্ ২০০১ সাল পর্ মন্ত জসনািাসহনীে সম্প্রসােণ ও আধুসনকায়রন অরনকগুরলা 

ইউসনট গঠন কসে। আমাে প্রথম সেকারেে সময়কারল ০১টি পদাসর্ক সিরগে ও  ০১ টি সাংসমসির্ সিরগে, জেোল ওয়াকমস 

অগ মানাইরেেন, ০১ টি সাঁরোয়া জেসেরমন্ট, ০৩ টি পদাসর্ক ইউসনট, ০২ টি আটি মলাসে ইউসনট, ০১ টি আেই ব্যাটাসলয়ন, ০২ টি 

ইসসসি, এিাং ০১ টি এসটি ব্যাটাসলয়ন প্রসর্ষ্ঠা ও পুণ মগঠন কো হরয়সেল। এোো িাাংলারদে জসনািাসহনীে আধুসনকায়ন এিাং 

প্রসেক্ষরণে মান যুরগাপরর্াগী কোে লরক্ষে এনসেসস, সিপসট, এএেএমসস, এমআইএসটি এিাং এনসসওস একারেসমে মর্ 

গুরুত্বপূণ ম প্রসর্ষ্ঠান সমূহ প্রসর্ষ্ঠা কো হরয়সেল। পদাসর্ক জকারেে উন্নয়ন ও কার্ মক্ররম গসর্েীলর্া বৃসদ্ধে লরক্ষে নতুন করে 

িাাংলারদে ইনেোসি জেসেরমন্টাল জসন্টাে প্রসর্ষ্ঠা কো হরয়সেল। জসনািাসহনীরক আেও কার্ মক্ষম ও যুরগাপরর্াগী কেরর্ একই 

সমরয় উন্নর্ প্রযুসিে অস্ত্রেস্ত্র সাংগ্রহ সহ ৭৮ টি আম মাে ম পারস মারনল কোসেয়াে ও ০২ টি ল্যাসন্ডাং ক্রোফ্ট ট্াাংক জসনািহরে 

সাংরর্ােন কো হয়। অন্যসদরক, জসনািাসহনীে কল্যাণ কার্ মক্ররমে পসেসধ বৃসদ্ধে লরক্ষে ট্রাষ্ট ব্যাাংক এিাং জহারটল জেসেসন 

প্রসর্ষ্ঠা কো হয়।  

৫।         আওয়ামী লীগ সেকাে সির্ীয় জময়ারদ ক্ষমর্া গ্রহরণে পে ২০০৯-২০১৩ সাল পর্ মন্ত জসনািাসহনীে উন্নয়রনে লরক্ষে 

সিসভন্ন িাস্তিমুখী পদরক্ষপ গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সারল োসর্ে সপর্া িঙ্গিন্ধু জেখ মুসেবুে েহমান োর্ীয় প্রসর্েক্ষা নীসর্মালা 

প্রণয়ন করেন র্ােই আরলারক সেস্ত্র িাসহনী জোরস মস জগাল ২০৩০ প্রণয়ন করেরে। জসনািাসহনী জোরস মস জগাল িাস্তিায়রন 

র্রথষ্ট অগ্রগসর্ লাভ করেরে। জোরস মস জগাল ২০৩০ এে আরলারক ইরর্ামরে আমো িাাংলারদে জসনািসহনীে সিসভন্ন 

সাাংগঠসনক কাঠারমারর্ আধুসনক অস্ত্র, জগালািারুদ ও জর্াগারর্াগ সেঞ্জামাসদ অন্তর্ভ মি করেসে। র্া সামসগ্রকভারি আমারদে 

গসি মর্ জসনািাসহনীে সমেেসি ও চলাচল ক্ষমর্া আরো অরনক বৃসদ্ধ কেরি।  

৬।         জোরস মস জগাল ২০৩০ এে ধাোিাসহকর্ায় জসনািাসহনীে সাাংগঠসনক কাঠারমারর্ ব্যাপক পসেির্মন সাসধর্ হরয়রে। 

ইরর্ামরে োলালািাদ জসনাসনিারস ১৭ পদাসর্ক সেসভেন গঠন কো হরয়রে। এ সেসভেরনে অধীরন ০১ টি পদাসর্ক সিরগে 

এিাং ০২ টি নতুন পদাসর্ক ব্যাটাসলয়ন গঠন কো হরয়রে। প্রস্তাসির্ পদ্মা জসতুে আনুষসঙ্গক অিকাঠারমা সনম মাণ এিাং 

সনোপত্তাে েন্য ৯৯ করপাসেট সিরগে উরভাধন কো হরয়রে। সমেপুে জসনাসনিারস ০১ টি এয়াে সেরেন্স জেসেরমন্ট, চট্টগ্রাম 

জসনাসনিারস ০১টি সমসলটােী োম ম, জখালাহাটি জসনাসনিারস ০১টি এসএসসে এিাং সাভাে ও িগুো জসনাসনিারস ০২ টি এেহক 

জমকানাইেে সিরগে গঠন কো হরয়রে। এোোও এেহক সভসত্তরর্ সসরলরট ০১টি এসেয়া সদে দপ্তে, ০১টি ইসঞ্জসনয়াে 

ব্যাটাসলয়ন, ০১টি এমসপ ইউসনট এিাং ০১টি সেল্ড ইরন্টসলরেন্স ইউসনট গঠন কো হরয়রে। র্াোো, পর্ মায়ক্ররম আগাসম ৬ 

িৎসরে নিগঠির্ ১৭ পদাসর্ক সেসভেরনে অগ মারনাগ্রারম ৩৬ টি নতুন ইউসনট প্রসর্ষ্ঠাে নীসর্গর্ অনুরমাদন প্রদান কো হরয়রে। 

ইরর্ামরেই জসনাসদরেে অধীরন সমসলটাসে ইন্ডাসিে এিাং জপ্রাোকেন িাচ গ গঠরনেও নীসর্গর্ অনুরমাদন জদয়া হরয়রে। এে 

েরল সামসেক সেঞ্জামাসদ এিাং জসনািাসহনীে অন্যান্য প্ররয়ােনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদরনে জক্ষরে আেও গসর্েীলর্া আসরি 

িরল আমাে সিশ্বাস। ইরর্ামরেই আসম ম জেন্টাল জকােরক আলাদা জকারে পসেণর্ কো হরয়রে।  

৭।         জসনািাসহনীরক আেও কার্ মক্ষম ও যুরগাপরর্াগী কোে লরক্ষে জসনািাসহনীরর্ ৪৪টি অর্োধুসনক জমইন ব্যারটল ট্াাংক, 

১৩ টি আমাে ম সেকভােী জভসহরকল, ১৮ টি অর্োধুসনক জসলে জপ্রারপল্ড গান সসরেম, ৫টি উইপন জলারকটিাং োোে, ২টি গ্রাউন্ড 

সারভ মরলন্স োোে, ১টি সাউন্ড জেসঞ্জাং োোে, ২১৩টি এসন্ট ট্াাংক গাইরেে উইপন, ২৮৫ টি এসন্ট ট্াাংক উইপন, ৬ টি 

মাসিপাল লচ গে েরকট সসরেম, ২৬০ টি আম মাে ম পারস মারনল কোসেয়াে, ২২ টি সেরকানাইরসন্স জভসহকোল, ২টি জহসলকপ্টাে 

এিাং ২টি ইউটিসলটি সিমান োোও সসগন্যাল ও ইসঞ্জসনয়াসোং জকারেে েন্য অর্োধুসনক সেঞ্জামাসদ ক্রয় কো হরয়রে। এই 

অর্োধুসনক সেঞ্জামাসদ সাংরর্ােরনে েরল জসনািাসহনীে কার্ মক্ষমর্া এিাং যুরদ্ধাপযুির্া এিাং জসনাসদস্যরদে মরনািলও 

ি সলাাংরে বৃসদ্ধ জপরয়রে। জসনািাসহনীরর্ নতুন সাংরর্ােনকৃর্ অর্োধুসনক সেঞ্জামাসদ সনেস্ব সমে েসি বৃসদ্ধে পাোপাসে 



িাাংলারদে জসনািাসহনীরক োসর্সাংঘ োসন্তেক্ষা সমেরন আেও জপোগর্ দক্ষর্াে সারথ দাসয়ত্ব পালরন সহায়র্া কেরি। 

এোোও োসেয়া, চীন, সােসিয়া প্রভৃসর্ জদে হরর্ উরল্লখরর্াগ্য সামসেক সেঞ্জামাসদ ক্ররয়ে কার্ মক্রম প্রসক্রয়াধীন েরয়রে।  

৮।         িাাংলাজদে জসনািাসহনীরক স্বসনভ মে কোে লরক্ষে িাাংলাজদে জমসেন টুলস্ েোক্টেী এিাং িাাংলাদে সমোস্ত্র 

কােখানাে সাাংগঠসনক কাঠাজমা পুনগ মঠন কো হজয়ে। সিএমটিএে এ জসনািাসহনীে েন্য সিসভন্ন প্রকরল্পে পাোপাসে জদেে আথ ম 

সামাসেক উন্নয়রনে েন্যও ব্যাপক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ কো হরয়রে। িাাংলারদে সমোস্ত্র কােখানায় সিরদেী প্রযুসিে 

পাোপাসে সনেস্ব উভািনী উপারয় আম মস এিাং এোমুসনেন প্রস্ত্ত্তর্ কো হরচে। আধুসনক স্মল আম মস এোমুসনেন প্ল্োন্ট িাপরনে 

মােরম িেরে ৬৫ সমসলয়ন এোমুসনেন উৎপাদন কো সম্ভি হরচে। এোোও এই কােখানায় িেরে ১৪ হাোে োইরেল এিাং ৪ 

লাখ জগ্ররনেও উৎপাসদর্ হরচে। ৬০ ও ৮২ সমসলসমটাে মট মাে এিাং মট মাে জসরলে পেীক্ষামূলক উৎপাদন সেল হরয়রে। 

র্াোোও সমসাইল এোরসম্বসল প্ল্োন্ট, এোক্সরপ্ল্াসসভ জটসোং ল্যাি, বুরলট প্রুে েোরকট প্রস্ত্ত্তর্কেণ প্ল্োন্ট, ১২২ সমসলসমটাে 

হাউইটোে জসরলে হাই এক্সরপ্ল্াসসভ সেসলাং প্ল্োন্ট, এসপসস ম্যানুেোকচাসোং প্ল্োন্ট প্রস্ত্ত্তরর্ে কাে প্রসক্রয়াধীন েরয়রে জেরন 

আসম অর্েন্ত আনসের্। এ সকল সেঞ্জাম উৎপাদরন সক্ষম হরল সনেস্ব প্ররয়ােন জমটারনাে পাোপাসে আমো জদরেে িাইরেও 

র্া েপ্তানী কেরর্ পােরিা।  

৯।         আমারদে সেকারেে গর্ জময়ারদ জদরে এিাং সিরদরে িাাংলারদে জসনািাসহনীে জর্ৌথ প্রসেক্ষণ কার্ মক্রম সেল উরল্লখ 

কোে মর্। র্াে ধাোিাসহকর্া আগর্ সদনগুরলারর্ও উরত্তারোত্তে বৃসদ্ধ পারি। সিরেষভারি মাসকমন যুিোি, যুিোেে, 

শ্রীলাংকা ও ভােরর্ে সারথ জর্ৌথ প্রসেক্ষরণে েরল আমারদে অসেসাে ও সসসনকরদে দক্ষর্া ও আত্মসিশ্বাস ি সলাাংরে বৃসদ্ধ 

জপরয়রে। আসম আমারদে প্রসেক্ষণ এলাকাে সীমািদ্ধর্াে কথা সচন্তা করে ভূসম মন্ত্রণালয়রক ইরর্ামরে চে জকসোং-এ দে 

হাোে একে েসম জসনািাসহনীরক জদওয়াে েন্য সনরদ মে সদরয়সে। এোো জনায়াখালীে চে এলাকায় পঁয়সেে হাোে একে এিাং 

ঈশ্বেদীরর্ ৭৩০ একে েসমও জসনািাসহনীরক হস্তান্তে কার্ মক্রম প্রসক্রয়াধীন েরয়রে।  

১০।       আমারদে জসনািাসহনীে আধুসনকায়রনে লরক্ষে সেরয়ল এরষ্টট মাোে প্ল্োন প্রণয়ন পূি মক জোরস মস জগাল ২০৩০ এে 

আরলারক এে িাস্তিায়ন প্রসক্রয়া এসগরয় চলরে জেরন আসম আনসের্। কক্সিাোরেে োমু এিাং িােেিরনে রুমারর্ পূণ মাঙ্গ 

জসনাসনিাস িাপরনে েন্য জসনািাসহনীরক েসম হস্তান্তে প্রসক্রয়াধীন। সসরলরটে োহ পোন িাইপাস এলাকায় নিগঠির্ ১৭ 

পদাসর্ক সেসভেরনে েন্য জদে হাোে একে েসম অসধগ্রহরণে নীসর্গর্ অনুরমাদন প্রদান কো হরয়রে। এোো নিগঠির্ ৯৯ 

করপাসেট সিরগরেে আিাসরনে লরক্ষে আমো প্রস্তাসির্ পদ্মা জসতুে উভয় পারশ্বম অসধগ্রহণকৃর্ েসম হরর্ প্ররয়ােনীয় েসম 

িোরেে নীসর্গর্ অনুরমাদন সদরয়সে।  

১১।       জসনািাসহনীে সকল পদিীে সদস্য ও র্ারদে পসেিারেে েন্য িাসিারনে ব্যিিা আমারদে সেকারেে অন্যর্ম 

অঙ্গীকাে। চলসর্ অথ মিেরে অসেসােরদে েন্য সি মরমাট ৩৭০ টি সিসভন্ন টাইরপে িাসিারনে ব্যিিা কো হরয়রে। এোোও 

৪৫০ েরনে ধােণক্ষম ৪টি অসেসাে জমস সনম মাণ কো হরচে। জেসসও এিাং অন্যান্য পদিীে েন্য সি মরমাট ৮৩৬টি িাসিান 

সনম মাণ কো হরয়রে। এোোও ১৩৮০ েন জসনাসদরস্যে েন্য জমস ও এসএম ব্যাোক সনম মাণ কো হরচে। এে েরল সকল 

স্তরেে জসনাসদস্যরদে করম মাযম বৃসদ্ধে পাোপাসে িাসিান সমস্যােও সমাধান হরি িরল অসম সিশ্বাস কসে।  

১২।       সেস্ত্র িাসহনীে অসেসােরদে েন্য র্রোে ও সাভাে সেওএইচএস এে প্ল্ট িোরেে কার্ মক্রম জেষ পর্ মারয় েরয়রে। 

এোো চট্টগ্রাম ও কুসমল্লা সেওএইচএস িাস্তিায়রন অনুরমাদন জদয়া হরয়রে। েলসিঁসে আিাসন প্রকরল্পে কােও 

উরল্লখরর্াগ্যভারি এসগরয় র্ারি জেরন আসম খুেী হরয়সে। সপলখানায় েহীদ অসেসােরদে পসেিারেে েন্য সমেপুে সেওএইচএস 

এ প্ল্ট ও ফ্ল্োট িোে কো হরয়রে। চাকুেীের্ অিিায় অকালীন মৃতুে হরল অসেসােরদে পসেিােরক সেওএইচএস-এ একটি 

করে ফ্ল্োট জদয়াে পসেকল্পনা গ্রহণ এিাং পর্ মায়ক্ররম র্া িাস্তিায়রনে কার্ মক্রম শুরু হরয়রে জেরন আসম আনসের্। ভসিষ্যরর্ও 

এ ধেরণে কল্যাণমূলক কাে অব্যাহর্ থাকরি।  

১৩।       জসনািাসহনীে ইসঞ্জসনয়াসোং জকাে কর্তমক সমেপুে এয়ােরপ মাট জোরে ফ্ল্াইওভাে এিাং িনানী জেল ক্রসসাং এ ওভােপাস 

সনম মাণ প্রকল্প সনধ মাসের্ সমরয়ে প্রায় সর্ন মাস পূরি মই সপন্ন হয়। র্া র্ারদে উন্নর্ জপোদাসেরত্বে পসেচয় িহন করে। এই 

প্রকল্প িাস্তিায়রনে েরল র্ানেট ি সলাাংরে সনেসন হরয়রে। জমঘনা-জগামর্ী জসতু পুনি মাসন প্রকল্প ইরর্ামরেই সেলভারি 

সপন্ন হরয়রে। জসনাসদস্যবৃে জপোদাসেরত্বে পসেচয় সদরয় সচমু্বক-থানসচ সেক প্রকল্প, োমু ও উসখয়া এলাকায় ক্ষসর্গ্রস্ত জিৌদ্ধ 

সিহাে ও মসেে জমোমর্ প্রকল্প এিাং িহোেহাট োংেরন সনম মাণধীন ফ্ল্াইওভারেে অিসেষ্ট কাে সুপােসভেন অর্েন্ত দক্ষ ও 

সেলভারি সপন্ন করে েনগরণে ভূয়সী প্রোংসা কুসেরয়রে। এোোও েয়রদিপুে-ময়মনসসাংহ মহাসেরকে চাে জলরন উন্নীর্ 

কেরণে কাে, জিগুনিােী খাল ও হাসর্েসিল এলাকাে উন্নয়ন কাে, থানসচ-আসলকদম সেক সনম মাণ প্রকল্প, োঙ্গামাটি-



িােেিান সেক সাংস্কাে প্রকল্প, দীসঘনালা-লাংগদু সেক সনম মাণ প্রকল্প, ধানমসন্ড জলক এিাং োরয়ে িাোে িেভূসমে উন্নয়ন 

প্রকরল্পে কাে জসনািাসহনীে ইসঞ্জসনয়াসোং জকারেে মােরম পূরণ মাযরম এসগরয় চরলরে। এ সকল উন্নয়নমূলক কারেে মােরম 

জসনািাসহনী েনগরণে আিা অেমরন সেল হরয়রে। এই ধেরণে োর্ীয় উন্নয়নমূলক কম মকারন্ড আপনারদে সপৃির্া োসর্ 

আেও ব্যাপকভারি প্রর্েক্ষ কেরি িরল আসম আো োসখ।  

১৪।       জসনািাসহনীে সিসভন্ন প্রসর্ষ্ঠারনে আপরগ্ররেেন এিাং নতুন পদ সৃসষ্টে েরল কোরপ্টন হরর্ জলেঃ জেনারেল পর্ মন্ত 

সি মরমাট ৫৭০টি পদ সৃসষ্ট হরয়রে র্া জসনািাসহনীরক আধুসনক কোে পাোপাসে প্রসর্ষ্ঠারনে কারে র্রথষ্ট গসর্েীলর্া আনরি 

িরল আসম সিশ্বাস কসে। প্ররমােরনে সুরর্াগ সৃসষ্টে েরল জসনািাসহনীে মর্ মাদাও বৃসদ্ধ জপরয়রে।  

১৫।       আমারদে সেকারেে গর্ দুই জময়ারদ জসনািাসহনীে অসেসাে জেসসও ও অন্যান্য পদিীে সসসনকরদে প্রসেক্ষরণ 

অভূর্পূি ম উন্নসর্ সাসধর্ হরয়রে। জর্ জকান সকছুরর্ই উন্নসর্, একটি ধাোিাসহক ও চলমান প্রসক্রয়া িরলই আমাে সিশ্বাস। 

‘‘কঠিন প্রসেক্ষণ সহে যুদ্ধ''-এই মূলমন্ত্ররক সামরন জেরখ জসনািাসহনীে প্রসেক্ষণ কার্ মক্ররম আেও গসর্েীলর্া ও আধুসনক 

কোে লরক্ষে আসম ইরর্ামরেই িাাংলারদে সমসলটােী একারেসমরর্ কোরেটরদে ২ িেরেে পসেিরর্ম ৩ িেরেে প্রসেক্ষরণে 

সনরদ মেনা সদরয়সে। র্া খুি অল্প সমরয়ে মরেই িাস্তিাসয়র্ হরি িরল আমাে সিশ্বাস। প্রসেক্ষরণে ব্যাসপ্ত িাোরনা হরলও র্া 

সুষ্ঠুভারি িাস্তিায়রনে লরক্ষে এে অিকাঠারমাগর্ উন্নয়রনেও প্ররয়ােন। এ লরক্ষে আমো ইরর্ামরেই িাাংলারদে সমসলটােী 

একারেসমরর্ িঙ্গিন্ধু কমরপ্ল্ক্স গরে তুরলসে। র্া আধুসনক িাপরর্েে এক অনন্য সনদ মেন। ভসিষ্যরর্ এ ধেরণে আেও 

অিকাঠারমাগর্ উন্নয়নমূলক প্রকরল্পে সিষয়টি আমাে সসক্রয় সিরিচনাধীন েরয়রে।  

১৬।       জসনািাসহনীে জুসনয়ে কসমেন্ড অসেসােরদে প্রথম জিণীরর্ উন্নীর্ কোে দািী ি সসদরনে। ইরর্ামরেই জুসনয়ে 

কসমেন্ড অসেসােরদে প্রথম জিণী এিাং সারেমন্টরদে সির্ীয় জিণীে মর্ মাদা প্রদান কোে অনুরমাদন সদরয়সে। পর্ মায়ক্ররম 

জসনািাসহনীে ৪ টি েেরমেরন আম মে জোরস মস জমসেরকল করলরেে আদরল ৪ টি জমসেরকল করলে িাপরনে কাে প্রসক্রয়াধীন 

আরে।  

১৭।       দুরর্ মাগ ও দুঘ মটনা জমাকারিলায় সেস্ত্র িাসহনীে সদস্যো সিরেষ করে জসনািাসহনী দ্রুর্র্ম সমরয় দুগ মর্ মানুরষে পারে 

দাঁসেরয় জদরে ও সিরদরে প্রোংসসর্ হরয়রে। োসর্সাংঘ োসন্ত সমেরন িাাংলারদে জসনািাসহনীে ভূসমকা িোিেই প্রসাংসের্ 

হরয়রে। আমারদে সেকাে িাাংলারদে জসনািাসহনীরক োসর্সাংঘ সমেরন আেও িসলষ্ঠ নীসর্সনধ মােণী অাংেীদাে কেরর্ সনেন্তে 

কাে কেরে। িাাংলারদে জসনািাসহনী সিসভন্ন মানদরন্ডে সিরিচনায় আে সিশ্বমারনে প্রসর্ষ্ঠারন পসেণর্ হরয়রে। এ মর্ মাদা 

সমুন্নর্ োখাে দাসয়ত্ব আপনারদে।  

১৮।       আথ ম সামাসেক জপ্রক্ষাপট ও পসেপাসশ্বমকর্া সিরিচনায় ির্মমান সেকাে সেকােী কম মকর্মা-কম মচােীরদে জির্ন ভার্া 

পুনেঃসনধ মােরণে লরক্ষে জির্ন ও চাকুেী কসমেন ২০১৩ গঠরনে সসদ্ধান্ত সনরয়রে। এেই ধাোিাসহকর্ায় সেস্ত্র িাসহনীে জির্ন 

কসমটি গঠন জসনািাসহনীে সি মস্তরেে সদস্যরদে মরনািল ও আন্তসেকর্া আেও বৃসদ্ধ কেরি িরল আমাে দৃঢ় সিশ্বাস। 

জসনািাসহনীে জলেঃ করণ মল এিাং র্দুর্ধ্ম পদিীে অসেসােরদে চাকুেী ও িয়সসীমা ০১ িৎসে এিাং জমেে ও র্দসনম্ন সকল 

পদিীে চাকুেীে সীমা ০২ িৎসে বৃসদ্ধ কো হরয়রে। িাাংলারদে জসনািাসহনীে আসম ম এসভরয়েন ইউসনরটে সিমাসনকরদে 

উড্ডয়ন জির্ন বৃসদ্ধ কো হরয়রে। সসেসলর্ সামসেক হাসপার্ারল জোগীরদে খািারেে মান উন্নয়নকরল্প মসলা ভার্াে হাে ৩০ 

ের্াাংে বৃসদ্ধ কো হরয়রে। জসনািাসহনীে এএমসস ও এসেসস  জকারেে  অসেসােগণরক  সিরেষজ্ঞ জির্রনে পাোপাসে জর্াগ্যর্া 

জির্ন প্রদারনে েন্য জপ এন্ড এলাউন্স জেগুরলেনস সাংরোধন কো হরয়রে। উি জকারেে সিরেষজ্ঞ অসেসােগণ সিরেষজ্ঞ 

জির্রনে সারথ যুগপৎভারি জর্াগ্যর্া জির্ন পারিন।  

১৯।       মুদ্রাস্ফীসর্, সিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূরল্যে উর্ধ্মগসর্, েীিনর্াোে মান উন্নয়ন ও ব্যয়বৃসদ্ধে জপ্রসক্ষরর্ আমারদে সেকাে, 

সেকােী কম মকর্মা ও কম মচােীরদে েন্য মূল জির্রনে ২০% মহাঘ মে ভার্া সহরসরি ইরর্ামরেই িাস্তিাসয়র্ হরয়রে। পোরলখায় 

উৎসাহ প্রদারনে লরক্ষে জসনািাসহনীরর্ চাকুেীের্ জেসসও ও অন্যান্য পদিীে সসসনকগরণে ৮০৪ েন সন্তানরক জষাল লক্ষ আট 

হাোে টাকা আমাে বৃসত্ত র্হসিল হরর্ প্রদান কো হরয়রে।  

২০।       এই সেকাে নােীে ক্ষমর্ায়রন সিশ্বাসী। িাাংলারদরেে ইসর্হারস আমারদে সেকারেে সময়ই সি মপ্রথম ২০০০ সারল 

িাাংলারদে জসনািাসহনীরর্ মসহলা অসেসাে ভসর্ম হয়। এেই ধাোিাসহকর্ায় আসম ম জমসেরকল জকারে প্রথমিারেে মর্ ১,০০০ 

েন মসহলা সসসনক ভসর্ম কো হরয়রে জেরন আসম অর্েন্ত আনসের্। োর্ীয় এিাং আন্তেমাসর্ক সিসভন্ন জখলাধূলাে টুন মারমরন্ট 

জসনািাসহনীে জখরলায়ােগণ সুনারমে সারথই অাংেগ্রহণ করে আসরে। জসনািাসহনীরর্ মসহলা জখরলায়াে না থাকাে েরল 

এর্সদন মসহলা জখরলায়ােরদে ইরভরন্ট জসনািাসহনীে অাংেগ্রহণ সেলনা। ইরর্ামরে ৩৫১ েন মসহলা জখরলায়াে ভসর্ম কার্ মক্রম 



সপন্ন হরয়রে জেরন আসম খুেী হরয়সে। এে েরল নােীে ক্ষমর্ায়রনে প্রসক্রয়া ি সলাাংরে বৃসদ্ধ পারি এিাং আথ ম সামাসেক 

অিিাে ব্যাপক উন্নসর্ হরি।  

২১।       আপনাো সিাই অিগর্ আরেন জর্, ২০০৯ সারলে ২৫ জেব্রুয়াসে সপলখানায় ঘরট র্াওয়া নৃোংস ঘটনায় ৫৭ েন 

জসনাকম মকর্মা েহীদ হন। আমারদে সেকারেে অঙ্গীকাে সেল খুি কম সমরয়ে মরে এই সিরদ্রারহে সিচাে কাে সপন্ন কো। 

আসম আমাে অঙ্গীকাে েক্ষায় সেলাম দৃঢ় প্রসর্জ্ঞ। স্বল্প সমরয়ে মরে এর্ িে সিচােকাে সপন্ন করে আমো দৃষ্টান্ত িাপন 

করেসে।  

২২।       িাাংলারদে জসনািাসহনীে প্রর্েক্ষ র্োিধারন গর্ ১৬ই সেরসম্বে ২০১৩ র্াসেরখ মহান সিেয় সদিরস োর্ীয় প্যারেে 

জস্কায়ারে সার্াে হাোে একে' সরর্ে েন জলারকে সমন্বরয় ৪৩০ ফুট সদঘ মে এিাং ২৫৮ ফুট প্রি িাাংলারদরেে োর্ীয় পর্াকা 

সেসরপ্ল্ কো হয়। র্া সিরশ্বে ইসর্হারস সি মবৃহৎ পর্াকা সহসারি ইরর্ামরেই সগসনস্ জেকে ম বুরক িান করে সনরয়রে। এ মহান 

কৃসর্রত্বে েন্য আসম অন্যান্যরদে পাোপাসে জসনািাসহনীে সকল সদস্যরক অসভনেন োনাই।  

২৩।       জগৌেরিাজ্জল িাাংলারদে জসনািাসহনীে জপোগর্ সুনাম ও সনভ মেরর্াগ্যর্াে কােরণ ি স কাসির্ এিাং প্রর্ীসক্ষর্ পদ্মা 

জসতু সনম মারণে কাে র্দােকীসহ সিসভন্ন গুরুত্বপূণ ম দাসয়ত্বভাে ইরর্ামরেই জসনািাসহনীে উপে ন্যস্ত কো হরয়রে। অসপ মর্ এই 

েনগুরুত্বপূণ ম এিাং োর্ীয় দাসয়ত্ব জসনািাসহনী অর্েন্ত সনষ্ঠা এিাং গুরুরত্বে সারথ সপন্ন কেরি িরল আমাে দৃঢ় সিশ্বাস। 

ভসিষ্যরর্ োর্ীয় উন্নয়নমূলক কম মকারন্ড আপনারদে সপৃির্া োসর্ আেও ব্যাপকভারি প্রর্েক্ষ কেরি িরল আসম আো 

কেসে। আমো র্তর্ীয়িারেে মরর্া সেকাে গঠন করেসে। আমারদে সেকাে সি মদাই েনগরণে জসিক সহরসরি জদে পসেচালনা 

কেরর্ িদ্ধ পসেকে। জদরেে আপামে েনসাধােরণে জসিা কোে েন্য আমো আপনারদে সাি মক্ষসণক সহরর্াসগর্া জপরয়সে।  

২৪।       আমারদে সেকারেে গর্ দুই জময়ারদ জসনািাসহনীে অিকাঠারমাগর্ যুগান্তকােী উন্নয়ন সাসধর্ হরয়রে। আপনাো 

সিাই োরনন জর্, উন্নয়ন একটি চলমান প্রসক্রয়া। র্াই, এই িাসহনীে আধুসনকায়ন এিাং এরক সুপ্রসেসক্ষর্ িাসহনী সহসারি গরে 

জর্ালাে লরক্ষে এে সাাংগঠসনক সম্প্রসােরণে পাোপাসে ব্যাপক অিকাঠারমাগর্ সম্প্রসােণ এিাং উন্নয়রনে দেকাে িরল আসম 

মরন কসে। র্থ্য প্রযুসিে এই আধুসনক যুরগ জসনািাসহনীরক আেও জঢরল সাোরনাে প্ররয়ােন েরয়রে। আমারদে সেকারেে 

র্তর্ীয় জময়ারদও জসনািাসহনীে অিকাঠারমাগর্ উন্নয়রনে ধাো অব্যাহর্ থাকজি। জোরস মস জগাল-২০৩০ এে আরলারক 

জসনািাসহনীে জর্ অগ্রগসর্ হরয়রে র্ারর্ আসম অসভভূর্। আমারদে সেকারেে চলসর্ জময়ারদই োমুরর্ ১টি সেসভেন এিাং 

োেিােীে সসন্নকরট চে ভিানীপুরে আেও একটি পদাসর্ক সেসভেন প্রসর্ষ্ঠাে সিষয়টি আমাে সসক্রয় সিরিচনায় েরয়রে।  

২৫।       সেকাে প্রধান সহজসজি গর্ দুই জময়াজদ আসম আমাে সাে জমার্াজিক জসনািাসহনীজক আধুসনকায়ন কোে জচষ্টা 

করেসে। র্ারর্ আন্তেমাসর্ক পসেমন্ডরল জসনািাসহনী মাথা উঁচু কজে র্াজদে উপে অসপ মর্ দাসয়ত্ব পালন কেরর্ সক্ষম হয়। 

আমারদে সেকারেে র্তর্ীয় জময়ারদও উন্নয়নে এ ধাো অব্যাহর্ থাকজি এিাং আগামীরর্ আেও আধুসনক জসনািাসহনীে েন্য 

র্া র্া প্ররয়ােন র্াে ব্যিিা কেরর্ আসম দৃঢ় প্রর্েয় ব্যি কেসে।  

২৬।       জসনািাহনীে জচইন অি কমান্ডরক সমুনণর্ োখরর্ হরি। জেেষ্ঠ কম মকর্মাগণরক সনসর্কর্া, সর্র্া এিাং 

কর্মব্যপোয়ণর্াে উদাহেণ সহরসরি সনরেরদেরক অধেঃস্তনরদে সামরন উপিাপন কেরর্ হরি। অধেঃস্তনরদে িদ্ধা ও আনুগর্ে 

অেমন কেরর্ হরি। র্ারদে সকল প্ররয়ােনীয়র্া, আো-আকািা ও সচন্তা ভািনাে সদরক লক্ষে োখরর্ হরি।  

২৭।       আপনাো জসনািাসহনীে সভর্রেে মূল চাসলকা েসিগুজলা অথ মাৎ উর্ধ্মর্ন জনর্তরত্বে প্রসর্ আিা, পােোসেক সিশ্বাস, 

সহমসম মর্া, ভ্রার্তত্বজিাধ, কর্মব্যপোয়ণর্া, দাসয়ত্বজিাধ এিাং সরি মাপসে শৃাংখলা িোয় জেজখ আপনাজদে স্বীয় কর্মব্য সপাদজন 

একসনষ্ঠভারি কাে কেরিন। জসনািাসহনীে সকল পসেসরে আিা, সিেিাস ও িদ্ধাজিাধ োগ্রর্ জেরখ জেেষ্ঠ কম মকর্মা সহরসরি 

আপনারদেরকই অগ্রণী ভূসমকা পালন কেরর্ হরি। আসম জসনািাসহনী প্রধান এিাং আপনারদে সহ সকলরক সিসভন্ন প্রসর্কুলর্াে 

মারিও জসনািাসহনীে অগ্রর্াো অব্যাহর্ জেজখ সেকাজেে উন্নয়জনে ধাোরক এসগরয় সনরয় র্াওয়াে েন্য আন্তসেক ধন্যিাদ 

োনাসি।  

২৮।       পসেরেরষ, আসম এ িাসহনীে সকল সদস্যরদে সাসি মক কল্যাণ ও সুস্বািে কামনা কেসে। মহান আল্লাহর্ায়ালা 

আমারদে সকরলে সহায় জহান।  

জখাদা হারেে।  

েয় িাাংলা, েয় িঙ্গিন্ধু,  

িাাংলারদে সচেেীিী জহাক।  


