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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

সুতধমন্ডলী,  

ভদ্রমতহলা ও ভদ্রমহহািয়গণ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আজ ২৯ শম। তবহের সকল শাতন্তরক্ষীহক সম্মান জানাহনার এক শগৌরবময় তিন। জাতিসংঘ তমশহন কম জরি শাতন্তরক্ষীহির 

প্রিৈয়, সাহস এবং আত্মিৈাহগর প্রতি শ্রদ্ধা জানাহি ২০০২ সাহল জাতিসংঘ সাধারণ পতরষহির সভায় এই তিনটিহক আন্তজজাতিক 

জাতিসংঘ শাতন্তরক্ষী তিবস তহহসহব শঘাষণা করা হয়।  

তবহের সংঘািপূণ জ তবতভন্নস্থাহন শাতন্ত রক্ষার কাহজ যাঁরা তনিঃস্বার্ জভাহব ও সাহতসকিার সহে িাতয়ত্ব পালন করহেন, 

আজহকর এতিহন আতম িাঁহির প্রতি সশ্রদ্ধতিহে শ্রদ্ধা জানাতি।  

শ্রদ্ধার সাহর্ স্মরণ করতে শসইসব বীর শহীিহির, যাঁরা শিশ শর্হক বহুদূহর তগহয় শাতন্ত রক্ষায় তনহয়াতজি অবস্থায় প্রাণ 

তিহয়হেন। আতম আহি বীর জ্সতনকহির প্রতি গভীর সমহবিনা জানাতি।               

একই সহে আতম তপলখানায় গি শেব্রুয়াতর মাহস নৃশংস হিৈাকাহন্ড শযসব শিশহপ্রতমক বীর শসনা কম জকিজা শহীি 

হহয়হেন িাঁহির আত্মার মাগহেরাি কামনা করতে।  

গভীর শ্রদ্ধার সাহর্ স্মরণ করতে সব জকাহলর সব জহশ্রষ্ঠ বাাাতল, জাতির জনক বেবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানহক যাঁর শনতৃহত্ব 

লক্ষ প্রাহণর তবতনমহয় আমরা শপহয়তে একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র- বাংলাহিশ।  

সুতধমন্ডলী,  

আপনারা জাহনন, জাতিসংঘ সনহির ৪২ এবং ৪৩ অনুহিি অনুযায়ী জাতিসংঘ শাতন্তরক্ষা কায জক্রম পতরিাতলি হহয় 

র্াহক। িাঁরা কাজ কহরন জাতিসংহঘর শসহক্রটাতর শজনাহরহলর অধীহন।  

আজ পয জন্ত তবহের তবতভন্ন শিহশর সংঘািপূণ জ স্থাহন জাতিসংহঘর অসংখ্য শাতন্তরক্ষা কায জক্রম পতরিাতলি হহি এবং 

বাংলাহিশ সােহের সহে এই কায জক্রহম সম্পৃক্ত রহয়হে।  

সুতধমন্ডলী,  

জাতিসংহঘর অনুহিি ১ এর ধারা ১-এ ‘‘শাতন্ত এবং আন্তজজাতিক তনরাপো রক্ষার'' তবষয়টি তনতিি করা হহয়হে। িার 

প্রতিও বাংলাহিহশর পূণ জ সমর্ জন রহয়হে। যুদ্ধ ও সংঘাি পরবিী একটি শিহশর আর্ জ-সামাতজক উন্নয়হন তনরাপো এবং শাতন্ত একটি 

গুরুত্বপূণ জ শিজ। এ তবষয়টিও বাংলাহিশ সমানভাহব তবোস কহর।  

আমাহির পতবত্র সংতবধাহন শাতন্ত, স্বাধীনিা এবং তবহের সব জত্র ন্যায় প্রতিষ্ঠার তবষয়টি সমুন্নি রাখা হহয়হে। সংতবধান 

আমাহিরহক শাতন্তরক্ষা এবং তনরস্ত্রীকরণ কম জসূতিহি অংশগ্রহহণ উজ্জ্বীতবি কহরহে। এখাহন বলা প্রহয়াজন, বাংলাহিশ এনতপটি-সহ 

প্রায় সকল তনরস্ত্রীকরণ চুতক্তহি স্বাক্ষর কহরহে। তসটিতবটি'র শক্ষহত্র িতক্ষণ এতশয়ায় বাংলাহিশই সব জপ্রর্ম স্বাক্ষরকারী এবং 

অনুহমািনকারী শিশ।   

জাতিসংহঘর শাতন্তরক্ষা কায জক্রহম বাংলাহিশ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন কহরহে। গি ১২ বের যাবি দূরবিী এবং সংঘাি-

তবক্ষুব্ধ এলাকায় তনহয়াতজি শাতন্তরক্ষীর মহযে  বাংলাহিশ প্রায় ১০ শিাংশ শলাকবল সরবরাহ কহর আসহে। বিজমাহন কম জরি ১৮টি 

তমশহনর ৯২ হাজার ১৯৬ কমীর মহযে  ১১টি শিহশর ১২টি তমশহন বাংলাহিহশর শলাকবহলর সংখ্যা ৯ হাজার ৪৪৫ জন। জাতিসংঘ 

শাতন্তরক্ষা তমশহন পুতলশ কম জকিজার সংখ্যার তিক শর্হক বাংলাহিহশর স্থান সহব জাচ্চ এবং সশস্ত্র বাতহনীর কম জকিজার সংখ্যায় এই 

অবস্থান তিিীয় সহব জাচ্চ। এটা অবশ্যই পুহরা জাতিহক শগৌরবাতিি কহরহে।  



সুতধমন্ডলী,  

২০০৬ সাহল ৩১টি শিহশর সরকাহরর সমিহয় জাতিসংহঘর শয শাতন্ত উন্নয়ন কায জক্রম (তপতবতস) গঠিি হহয়তেল, 

বাংলাহিশ শসই কতমশহনর প্রতিষ্ঠািা সিস্য। গি বের শসই সংস্থায় বাংলাহিহশর পুনিঃতনব জািন কতমশহনর প্রতি আমাহির 

অেীকারহকই শজারাহলা কহরহে। জাতিসংহঘর শাতন্তরক্ষা নীতি প্রণয়হন বাংলাহিশ সব জিা সতক্রয় ভূতমকা পালন কহর আসহে। 

এহক্ষহত্র বড় উিাহরণ হল, জাতিসংঘ তনরাপো পতরষহির ২০০১ সাহলর সভায় গৃহীি ১৩৫৩ নম্বর তসদ্ধান্ত। ঐ তসদ্ধাহন্তর মাযে হম 

তনরাপো পতরষি, জাতিসংঘ সতিবালয় এবং জ্সন্য শপ্ররণকারী রাষ্ট্রসমূহহর মহযে  সম্পহকজর ধরন এবং তনয়মকানুহনর স্পষ্ট 

তনহি জশনা তুহল ধরা হহয়হে। এই তসদ্ধান্ত জাতিসংঘ শাতন্তরক্ষা তমশনহক বাস্তবায়নহযাগ্য ক্ষমিা ও পয জাপ্ত আতর্ জক ক্ষমিার অতধকারী 

এবং সুসতিি ও জনবলসমৃদ্ধ কহরহে।  

জাতিসংঘ শাতন্তরক্ষা কায জক্রম িার তববিজহনর মযে  তিহয় আজ শাতন্ত প্রতিষ্ঠার বাস্তবায়ন ও িিারতক শর্হক শুরু কহর 

তনরস্ত্রীকরণ, সকল শযাদ্ধাহিরহক শাতন্ত প্রতক্রয়ায় সম্পৃক্তকরণ, শাতন্তচুতক্ত প্রণয়ন, শবসামতরক নাগতরকহির সুরক্ষা প্রিান, মানতবক 

সাহায্য কম জসূতিহি সহায়িাকরণ, তনব জািন সংগঠন এবং তনরাপো ও তবিার তবভাগীয়সহ তবতভন্ন প্রতিষ্ঠানহক শতক্তশালীকরহণর মি 

তবতভন্ন জটিল কায জক্রম িাতলহয় যাহি।  

জাতিসংহঘর তনরাপো পতরষি প্রিে ক্ষমিা বহল বাংলাহিহশর শাতন্তরক্ষী বাতহনী সকল প্রকার প্রতিকূলিার শমাকাহবলা 

কহরহে এবং িাঁহির এই অজজন তবেব্যাপী প্রশংতসি হহয়হে।  

বাংলাহিশ শাতন্তরক্ষা বাতহনীর শগৌরবময় ভূতমকার কর্া উহল্লখ করহি তগহয় জাতিসংহঘর সাহবক মহাসতিব কতে আনান 

বহলতেহলন ‘‘স্বহপান্নি শিশসমূহহর মহযে  ও সাধারণ সভায় এবং অন্যান্য শোরাহম বাংলাহিশ শনতৃত্ব তিহয় এবং শাতন্তরক্ষা ও 

মানতবক কায জক্রহম ক্রমাগি ভূতমকা শরহখ বাংলাহিশ জাতিসংহঘর একটি মহেল সিস্য তহহসহব পতরগতণি হহয়হে।'' প্রকৃিপহক্ষ 

বাংলাহিহশর পররাষ্ট্র নীতির লক্ষৈ অজজহন শাতন্তরক্ষা কায জক্রম একটি গুরুত্বপূণ জ হাতিয়ার তহহসহব প্রতিতষ্ঠি। এ কায জক্রম গণিন্ত্র, 

উন্নয়ন ও শাতন্তর প্রতি আমাহির জািীয় মূেহবাধ ও নীতির বতহিঃপ্রকাশ।  

তবহের শযসব শিহশ বাংলাহিশ শাতন্তরক্ষা কায জক্রহম অংশ তনহয়হে, আমাহির জ্সন্য শসসব শিহশর জনগহণর শ্রদ্ধা ও 

কৃিজ্ঞিা অজজন কহরহে। পাশাপাতশ শাতন্ত প্রহিষ্টায় সম্পৃক্ত অন্যান্য তমত্রহির সাহর্ আমাহির সম্পহকজর বন্ধন আরও সুদৃঢ় হহয়হে। 

আমাহির বীর শসনারা এবং পুতলশ বাতহনী জাতিসংঘ সির িপ্তহরর জাতিসংঘ তমশন ও অন্যান্য কূটননতিক িৎপরিায় বিজমাহন 

শযমন কাজ কহরহেন, আমাহির ভতবষ্যি প্রজহের জন্য একটি শাতন্তময় ও সমৃদ্ধ তবে গহড় তুলহি আগামীহিও িাঁহির শসবা 

অব্যাহি র্াকহব।  

জাতিসংঘ তমশহন আমাহির সম্পৃক্তিা আরও সুদৃঢ় করার লহক্ষৈ আমরা শসনাবাতহনীর র ৈাংক ষ্ট্রাকিার আন্তজজাতিক 

মাহনর সাহর্ সামঞ্জস্যপূণ জ কহরতে। শাতন্তরক্ষা তমশহন িাতয়ত্ব আরও শিৌকষভাহব পালহনর লহক্ষৈ গিবার আমাহির সরকাহরর 

সমহয়ই রাহজন্দ্রপুহর বাংলাহিশ ইন্সতষ্টটিউট অে পীস সাহপাট জ অপাহরশন শেতনং (তবপসট) প্রতিষ্ঠা কতর। জাতিসংঘ শাতন্তরক্ষা 

তমশহন আমরাই সব জপ্রর্ম ইতিহগ্রহেে তিহগে শপ্ররণ শুরু কতর। ইনশাল্লাহ্ ভতবষ্যহিও আমরা শাতন্তরক্ষা তমশহন আমাহির 

সশস্ত্রবাতহনীর আরও অতধকসংখ্যক সিস্যহক শপ্ররহণর জন্য প্রহয়াজনীয় সকল ব্যবস্থা তনব। এর জন্য যা যা করার িরকার 

আমাহির সরকার িা করহব।  

আমার ব্যতক্তগি উহযাহগই সশস্ত্রবাতহনীহি সব জপ্রর্ম মতহলা অতেসার তনহয়াহগর ব্যবস্থা শনওয়া হয়। িাঁহির অহনহকই 

এখন জাতিসংঘ তমশহন সােহের সহে কাজ কহর যাহিন।  

১৯৯৬-২০০১ সাহল আমাহির শাসনামহল সশস্ত্র বাতহনীহক শতক্তশালী করহি এবং এর গুণগি উৎকষ জ সাধহন আমরা 

ব্যাপক কম জসূতি বাসত্মবায়ন কহরতেলাম। আমরা শসনাবাতহনীর জন্য একটি কহম্পাতজট তিহগে, তসহলহট একটি পিাতিক তিহগে, ১ 

টি কনষ্ট্রাকশন ব্যাহটতলয়নসহ শস্পশাল ওয়াকজস তিহগে, ১টি তরভারাইন ইতঞ্জতনয়াতরং ব্যাটাতলয়ন, ১টি সাহপাট জ ব্যাটাতলয়ন, ১টি 

অে জন্যান্স শকাম্পাতন এবং ১টি তেল্ড এৈামু্বহলন্স প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য উন্নয়ন কম জসূতি বাস্তবায়ন কহরতে।  

সশস্ত্রবাতহনীর শপশাগি িক্ষিা ও প্রতশক্ষহণর মান বৃতদ্ধর জন্য আমরা ন্যাশনাল তেহেন্স কহলজ, তমতলটাতর ইনতিটিউট 

অব সাইন্স এন্ড শটকহনালতজ (এমআইএসটি), আম জে শোহস জস শমতেকৈাল কহলহজর মি শবশ কহয়কটি গুরুত্বপূণ জ প্রতিষ্ঠান স্থাপন 

কতর যার সুেল আমাহির সশস্ত্রবাতহনী পাহি।   



বাংলাহিশ তবমান বাতহনীহক যুহগাপহযাগী কহর গহড় শিালার জন্য আমরা তমগ-২৯ জেী তবমান, তস-১৩০ পতরবহন 

তবমান ও এল-১১৭ র ৈাোর তবমান বাতহনীহি সংহযাজন কহরতে। এই সংহযাজন বাংলাহিশ তবমান বাতহনীহক তবহের একটি 

আধুতনক তবমান বাতহনীর অবস্থাহন উন্নীি কহরহে। শনৌবাতহনীর উন্নয়হন তিহগটসহ অন্যান্য আধুতনক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হহয়হে। 

১৯৯৯ আতম তনহজ খুলনা তশপইয়াে জ শনৌবাতহনীর কাহে হস্তান্তর কহরতে। বাংলাহিশ শমতশন টুলস্ েৈাক্টতর শসনাবাতহনীর কাহে 

হস্তান্তর কহরতে।  

আমাহির সময়ই শসনাবাতহনীর সিস্যহির কোহণ প্রতিতষ্ঠি হহয়হে তি োি ব্যাংক তলতমহটে। এোড়াও, সশস্ত্রবাতহনীর 

সিস্যহির জন্য স্বাস্থৈবীমার মি শবশতকু  কোণমুখী পিহক্ষপ আমরা তনহয়তেলাম। সশস্ত্র বাতহনীর সিস্যহির শবিন ও টিতেন 

ভািাসহ অন্যান্য আতর্ জক সুতবধাতি আমরা বাতড়হয়তেলাম। সশস্ত্র বাতহনীর সিস্যহির আবাতসক সমস্যার সমাধাহন আমরা শবশতকু  

ব্যবস্থা তনহয়তে। সশস্ত্র বাতহনীহক একতবংশ শিাব্দীর উপহযাগী আধুতনক শতক্তশালী বাতহনী তহহসহব গহড় তুলহি এবং এর 

সিস্যহির গুণগি মান ও িক্ষিার আরও উন্নয়হন আমাহির সরকাহরর সাতব জক প্রহিষ্টা সবসময় অব্যাহি র্াকহব।  

সুতধমন্ডলী,  

            আমরা আমাহির তনব জািনী ইশহিহাহর শঘাষণা কহরতে, বাংলাহিহশর সশস্ত্র বাতহনীহক সকল তবিহকজর উহবজ শরহখ একটি 

শিশহপ্রতমক, সাহসী, িক্ষ ও অহজয় প্রতিরক্ষা বাতহনী তহহসহব গহড় শিালা হহব। শিহশর ও জনগহণর তনরাপো তনতিি করার 

লহক্ষৈ একটি ‘জািীয় প্রতিরক্ষা নীতি' প্রণয়ন করা হহব।  

প্রতিরক্ষা বাতহনীর তনহয়াগ, পিায়ন, পহিান্নতির শক্ষহত্র শযাগ্যিা, শমধা, িক্ষিা ও জ্জৈষ্ঠিার নীতিমালা কহঠারভাহব 

অনুসরণ করা হহব। তনতিি করা হহব সশস্ত্র বাতহনীর অভৈন্তরীণ শৃঙ্খলা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সংতবধানসম্মিভাহব প্রহয়াজনীয় 

স্বশাসহনর অতধকার। আমাহির সরকার সশস্ত্র বাতহনীর সিস্যহির জন্য কোণমূলক প্রকপ গ্রহণ করহব।  

পতরহশহষ, আতম সশস্ত্রবাতহনী এবং পুতলশবাতহনীর সিস্যহির জাতিসংঘ শাতন্তরক্ষা কায জক্রহম আহরা িক্ষিা, শপশািাতরত্ব 

ও আন্ততরকিা তনহয় কাজ কহর শিহশর জন্য আহরা সুনাম বহয় আনার আহবান জানাতি। বাংলাহিশসহ সারাতবহের শাতন্তরক্ষীহির 

প্রতি শুহভিা জানাতি।  

শখািা হাহেজ।  

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু।  

বাংলাহিশ তিরজীবী হউক।  

 


