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ভাষণ  

মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী  

শশখ িাহসনা  

শসনাকুঞ্জ, ঢাকা, ০৭ অগ্রিায়ণ ১৪২০, ২১ নভভম্বর ২০১৩  

 

হবসহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম  

সিকমীবৃন্দ,  

শসনা, শনৌ এবং হবমান বাহিনী প্রর্ান,  

সশস্ত্র বাহিনীর সকল সিস্যবৃন্দ,  

এবং সম্মাহনত অহতহিবৃন্দ,  

আসসালামু আ'লাইকুম।  

১।         সশস্ত্র বাহিনী হিবস উদ যাপন উপলভে আভয়াহিত আিভকর এই সংবর্ ধনা অনুষ্ঠাভন আপনাভির সকলভক স্বাগত 

িানাই। একইসাভি সকলভক িানাই সশস্ত্র বাহিনী হিবভসর শুভভচ্ছা ও আন্তহরক অহভনন্দন।  

২। শগৌরবময় এই হিভন সশ্রদ্ধহিভে স্মরণ করহি সব ধকাভলর সব ধভশ্রষ্ঠ বাঙাহল, িাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর 

রিমানভক। যাঁর উিাে আহ্বাভন সাড়া হিভয় বাঙাহল িাহত ঝাহপভয় পভড়হিল মিান স্বার্ীনতাযুভদ্ধ। আহম স্মরণ করহি 

মুহিযুভদ্ধর সকল বীর শিীিভির। যাঁভির রভির হবহনমভয় অিধন কভরহি আমাভির স্বার্ীনতা। আহম তাঁভির সকভলর স্মৃহতর 

প্রহত গভীর শ্রদ্ধা হনভবিন করহি। পরম করুণাময় আল্লািতায়ালার কাভি তাঁভির রূভির মাগহিরাত কামনা করহি। 

মুহিভযাদ্ধাভির বীভরাহিত ভূহমকার িন্য তাঁভির িানাই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।  

৩।         আমাভির মিান স্বার্ীনতা যুভদ্ধর ইহতিাভস আিভকর এই হিনটি এক হবভশষ শগৌরবময় স্থান িখল কভর আভি। 

হবিয়ভক তরাহিত করভত ১৯৭১ সাভলর এই হিভন শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনীর অকুভতাভয় সিস্যরা সহম্মহলতভাভব িখলিার 

বাহিনীর হবরুভদ্ধ সমহিত আক্রমভণর সূিনা কভর । শসই ঐকযবদ্ধ আক্রমভণর মুভখ িখলিার বাহিনী আত্মসমপ ধভণ বাধ্য িভয়হিল। 

যার িলশ্রুহতভত আমরা অিধন কভরহি আিভকর এই স্বার্ীন ও সাব ধভভৌম বাংলাভিশ।  

স্বার্ীনতা যুভদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যভির মিান আত্মতযাগ ও বীরত্ব গাঁিা িাহত গভীর শ্রদ্ধার সাভি স্মরণ কভর। আহম 

সশ্রদ্ধ হিভে স্মরণ করহি হপলখানার মম ধন্তুি ঘটনায় শািািাৎ বরণকারীভির। ইভতামভধ্য এই িঘন্য ঘটনায় িহড়তভির হবিার 

সম্পন্ন িভয়ভি। পৃহিবীর ইহতিাভস এত বড় শিৌিিারী অপরাভর্র হবিার সুষ্ঠুভাভব সম্পভন্নর হিতীয় নহির শনই। আইভনর শাসন 

প্রহতষ্ঠা ও প্রকৃত অপরার্ীভির হবিাভরর মুভখামুহখ কভর শাহি হবর্াভন আমাভির সরকার কখভনা কুহিত িয়হন।      

সম্মাহনত অহতহিবৃন্দ,  

৪।         আমাভির িাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমাভনর লেয হিল একটি িে ও শিৌকস সশস্ত্র  বাহিনী গভড় 

শতালার। শস কারভণই স্বার্ীনতা উের যুদ্ধ হবধ্বি শিভশর আহি ধক সীমাবদ্ধতা সভেও হতহন প্রখর দূরদৃহি হনভয় একটি আধুহনক 

শসনাবাহিনী গভড় শতালার ঐকাহন্তক প্রভিিা ও উভযাগ হনভয়হিভলন। শসনাবাহিনীর প্রহশেণ ও সাংগঠহনক কাঠাভমার উন্নহত 

কভে হতহন হমহলটাহর একাভেমী, কম্বাইন্ড আম ধে স্কুল ও প্রহতটি শকাভরর িন্য শেহনং স্কুলসি আরও অভনক সামহরক প্রহতষ্ঠান 

স্থাপন কভরহিভলন। শনৌ বাহিনী সুসংগঠিত করার লভেয হতহন িট্টগ্রাভম বাংলাভিশ শনৌ বাহিনী ঘাঁটি ঈসা খাঁ উভিার্ন কভরন। 

বঙ্গবন্ধুর ব্যহিগত উভযাভগ তৎকালীন যুভগাশ্লাহভয়া শিভক শনৌ বাহিনীর িন্য দু'টি িািাি সংগ্রি করা িয় শযগুহল প্রায় ৩৮ 

বৎসর পর আিও অপাভরশনাল আভি। একইভাভব হবমান বাহিনীর উন্নয়ভনর িন্য বঙ্গবন্ধুর উভযাভগ তৎকালীন শসাহভভয়ত 

রাহশয়া শিভক সুপার সহনক হমগ-২১ িঙ্গী হবমানসি শিহলকপ্টার, পহরবিন হবমান ও র যাোর সংীতিীত িয়। বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র 

বাহিনীর শয সুদৃঢ় হভহে রিনা কভর শগভিন তারই উপর িাঁহড়ভয় আি আমাভির সশস্ত্র বাহিনীর িেতার স্বীকৃহত শিশ িাহড়ভয় 

আন্তিধাহতক পহরমন্ডভল সুহবহিত।  

৫।         িাহতর হপতা কর্তধক ীতিীত হবহভন্ন উন্নয়ন কম ধকাভন্ডর র্ারাবাহিকতায় আমাভির হবগত সরকাভরর সময় সশস্ত্র 

বাহিনীভক শহিশালী ও গুণগত উৎকষ ধ বাড়াভত একইভাভব ব্যাপক কম ধসূহি বািবায়ন কভরহিলাম। শসনাবাহিনীর িন্য 

পিাহতক হিভগে, শেশাল ওয়াকধস অগ ধানাইভিশন, কভম্পাহিট হিভগেসি হবহভন্ন প্রহতষ্ঠান ততরী কভরহিলাম। শরহিভমন্টাল 



শসন্টার স্থাপন কভরহিলাম। পিাহতক বাহিনীর িন্য আভরকটি পৃিক ইনভিহি শরহিভমন্টাল শসন্টার স্থাপন কভরহিলাম। 

শনৌবাহিনীর িন্য অতযাধুহনক হিভগটসি নতুন নতুন যুদ্ধ িািাি সংগ্রি কভরহিলাম। হবমান বাহিনীর িন্য অতযাধুহনক হমগ 

টুভয়হন্ট নাইনসি বহু সরঞ্জাম সংগ্রি কভরহিলাম। এিাড়া ন্যাশনাল হেভিন্স কভলি, হমহলটাহর ইনহিটিউট অব সাইন্স এন্ড 

শটকভনালহি, আম ধে শিাভস ধস শমহেভকল কভলি, বাংলাভিশ ইনহিটিউট অব হপস সাভপাট ধ অপাভরশনস্ শেহনং, এনহসও'স 

একাভেহম, োি ব্যাংক হলিঃ, হবশ্বমাভনর পাঁি তারকা শিাভটল শরহেসন প্রভৃহত আমাভির সরকাভরর সময়ই করা। আমাভির 

সরকাভরর হবগত শাসনামভল প্রিম মহিলা অহিসার হনভয়াগ, হেওএইিএস হমরপুভর প্লট বরাদ্দ, হিহকৎসা সুহবর্া বৃহদ্ধ, 

তসহনকভির রসি ভাতা বৃহদ্ধ, দুপুভর রুটির পহরবভতধ ভাত প্রিলনসি নানাহবর্ কল্যাণমুখী পিভেপ শনয়া িভয়হিল।  

সুহপ্রয় সুহর্মন্ডলী,  

৬।         িাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমাভনর হনভি ধভশ প্রণীত ১৯৭৪ সাভলর প্রহতরো নীহতর শপ্রোপভট অহত 

সম্প্রহত শিাভস ধস শগাল-২০৩০ এর আওতায় হতন বাহিনীর পুনগ ধঠন ও আধুহনকায়ভনর হসদ্ধান্ত ীতিীত িভয়ভি যা পয ধায়ক্রভম 

বািবাহয়ত িভচ্ছ। শসনাবাহিনীর সাহব ধক উন্নহতকভে ভহবষ্যৎ পহরকেনা হভশন-২০২১ অনুযায়ী শসনাবাহিনীর অপাভরশনাল 

েমতা বৃহদ্ধ ও আধুহনকায়ভনর িন্য বাংলাভিশ শসনাবাহিনীর ইহতিাভস প্রিমবাভরর মত অতযাধুহনক যুদ্ধ সরঞ্জামাহি ৪ি ধ প্রিন্ম 

ট্াংক এমহবটি-২০০০, আম ধাে ধ হরকভারী শভহিভকল , শগালন্দাি বিভরর িন্য প্রিমবাভরর মত শসলি প্রভপল্ড গান কামানসি 

হবহভন্ন র্রভণর রাোর, পিাহতক বাহিনীর িন্য এহপহস ও অন্যান্য আধুহনক সরঞ্জাম, আহম ধ এহভভয়শভনর িন্য আধুহনক 

শিহলকপ্টারসি হবহভন্ন সমরাস্ত্র ক্রয় করা িভয়ভি । ১৭ শসভপ্টম্বর ২০১৩ িযরত শাি িালাল (রিিঃ) এর পূণ্যভূহম হসভলভট ১৭ 

পিাহতক হেহভশন, ১৯ শসভপ্টম্বর ২০১৩ আমাভির স্বভের পদ্মা শসতু প্রকে বািবায়ভন হনরাপো ও তিারকীর িন্য ৯৯ 

কভম্পাহিট হিভগে এর পতাকা উভোলভনর মাধ্যভম শুভ সূিনা করা িভয়ভি। বান্দরবান শিলার রুমায় নতুন শসনাহনবাস স্থাপন 

ও শনায়াখালী শিলার িাহতয়ায় ির এলাকার সমুিয় খাস িহম শসনাবাহিনীর অনুকূভল িীঘ ধভময়ািী বভন্দাবি প্রিান করা িভয়ভি। 

এিাড়া কযাহরং ির প্রিাভনর হবষয়টি প্রহক্রয়ার্ীন রভয়ভি ।  

৭।         একইভাভব বাংলাভিশ শনৌবাহিনীর আধুহনকায়ভনও হবহভন্ন উন্নয়নমুখী কায ধক্রম গ্রিণ করা িভয়ভি। সমভয়াহিত 

প্রভিিার িলশ্রুহত হিভসভব গত ১৪ মাি ধ ২০১২ ITLOS এর ঐহতিাহসক রাভয়র মাধ্যভম বাংলাভিশ ও মায়ানমাভরর 

বহুপ্রহতেীত সমুদ্রসীমানা হনর্ ধাহরত িভয়ভি। এ যুগান্তকারী রাভয় বাংলাভিশ আনুমাহনক ১,১১,৬৩১ বগ ধহকভলাহমটার সমুদ্র 

এলাকার উপর কর্তধত্ব অিধন কভরভি। আগামী ২০১৪ সাভলর মভধ্য Arbitral Tribunal এর মাধ্যভম বাংলাভিশ - 

ভারভতর সমুদ্রসীমা হনর্ ধারভণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালভয়র UNCLOS শসল প্রভয়ািনীয় পিভেপ গ্রিণ কভরভি।  

৮।         আমরা সরকার গঠভনর পর শিভক ০২টি অিভসার প্যাভোল শভভসল, ০২টি লািধ প্যাভোল ক্রািট ক্রয়, খুলনা 

হশপইয়াভে ধর সাভি ০৫টি প্যাভোল ক্রািট হনম ধাণ চুহি, শনৌিািাভির যুদ্ধ েমতা বৃহদ্ধর িন্য ৬টি িািাভি আধুহনক হস-৭০৪ 

হমসাইল সংভযািন, গণিীভনর শিভক হিভগট ক্রভয়র চুহি স্বাের, দুইটি করভভট ক্রয়, যুিরাভষ্ট্রর শকাি গাে ধ শিভক একটি 

শসভক্রটাহর ক্লাস িািাি ক্রয়, একটি অভয়ল ট্াংকার লহচং করা িভয়ভি। আমাভির হবশাল সমুদ্র এলাকায় তিারহকর িন্য 

িাম ধাহন শিভক ২টি শমহরটাইম প্যাভোল এয়ারক্রািট ক্রয়, ইতাহল শিভক ০২টি শিহলকপ্টার এবং যুিরািয িভত আধুহনক 

সরঞ্জাভম সহিত িাইভরাগ্রাহিক িািাি বাংলাভিশ শনৌবাহিনীভত সংভযািন কভরহি। হবহভন্ন দূভয ধাগকালীন সমভয় শেহেভকভটে 

িািাি না িাকায় শনৌবাহিনীর িন্য িলপ্রসূ ভূহমকা রাখা অভনক সমভয়ই কিসাধ্য। তাই একটি অতযাধুহনক িসহপটাল িািাি 

সংভযািভনর িন্য আহম নীহতগত অনুভমািন প্রিান কভরহি। বাংলাভিশ শনৌবাহিনীভক হিমাহিক শনৌবাহিনী হিসাভব গভড় 

শতালার লভেয সাবভমহরন বাংলাভিশ শনৌবিভর সংভযািভনর কায ধক্রম প্রহক্রয়ার্ীন। গত পরশুহিন আমরা শনৌবাহিনীর নতুন 

ঘাঁটি হবএনএস শশভর বাংলা উভিার্ন কভরহি। শসখাভন সাবভমহরন ঘাঁটি হনম ধাভণর িন্য শপকুয়া এবং রাবনাবাভির িহম 

অহর্গ্রিণ, একটি পূণ ধাঙ্গ শনৌ ঘাঁটি স্থাপভনর িন্য নীহতগত অনুভমািন ও িহম অহর্গ্রিণ এবং একটি পূণ ধাঙ্গ এহভভয়শন ঘাঁটি 

স্থাপভনর িন্য পটুয়াখালীর পুরাতন হবমান বন্দরটি শনৌবাহিনীর অনুকূভল প্রিাভনর কায ধক্রম প্রহক্রয়ার্ীন । আমরা শনৌবািনীভত 

একটি হিমাহিক শিৌকষ বাহিনী হিভসভব গভড় তুলভত সবরকম উভযাগ হনভয়হি।  

অভযাগত অহতহিবৃন্দ,  

৯।         একই র্ারাবাহিকতায় শিভশর িহেণ-পূব ধাচভল এবং সমুদ্র এলাকায় নিরিারী বৃহদ্ধর িন্য কক্সবািাভর হবমান 

বাহিনীর িন্য একটি ঘাঁটি স্থাপন করা িভয়ভি। আহম ইভতামভধ্য হবমান বাহিনীর হবহভন্ন যুদ্ধ হবমান, যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাভমর 

রেণাভবেণ, শমরামত এবং কাহরগহর শেভি স্বহনভ ধরশীলতা অিধভনর লভেয শিশী/হবভিশী প্রযুহির সিায়তায় ও সম্পূণ ধ শিশীয় 

তোবর্াভন বঙ্গবন্ধু হবমান বাহিনী ঘাঁটিভত ‘‘বঙ্গবন্ধু এযাভরানটিকযাল শসন্টার'' এর হভহে প্রির স্থাপন কভরহি। যার হনম ধাণ কাি 



শশষ পয ধাভয়। এই কাহরগহর প্রহতষ্ঠাভনর মাধ্যভম হবমান ও শিহলকপ্টাভরর শমরামত ও কাঠাভমাগত পহরবতধনসি হবমাভনর 

যন্ত্রাংশ ততরী করা সম্ভব িভব। এর িভল হনিস্ব অি ধ সাশ্রভয়র পাশাপাহশ আমরা অিধন করভত পারব প্রচুর তবভিহশক মুদ্রা। এ 

প্রহতষ্ঠাভনর মাধ্যভম আমরাও একহিন হবমান ততরী করভত সেম িব - ইনশাআল্লাহ্। এিাড়াও, হবমান বাহিনীর আধুহনকায়ন ও 

সেমতা বৃহদ্ধর লভেয আমাভির সরকার ১৬ টি F-7BG যুদ্ধ হবমান এবং ৩টি Mi-171 শিহলকপ্টার, হবমান বাহিনীভত 

প্রিমবাভরর মত ১টি স্বে পাল্লার ভূহম িভত আকাভশ হনভেপভযাগ্য শেপনাস্ত্র, এি-৭ হসহরি িঙ্গী হবমাভনর ওভারিল প্লযান্ট 

স্থাপন এর ব্যবস্থা করা িভয়ভি। িীন ও রাহশয়া শিভক এর আওতায় ১৯টি প্রহশেণ হবমান ও ৭টি শিহলকপ্টার সংগ্রভির 

কায ধক্রম প্রহক্রয়ার্ীন রভয়ভি।  

সমভবত সুহর্মন্ডলী,  

১০।       আমরা সশস্ত্রবাহিনীর সিস্যভির হিহকৎসা শসবা বৃহদ্ধ ও উন্নত কভরহি। অন্যান্য সরকাহর িাকরীিীবীভির মত সশস্ত্র 

বাহিনীর িাকুরীর বয়স সীমা বৃহদ্ধ কভরহি। একটি কিা েি কভর বলভত িাই, সশস্ত্র বাহিনীর শয অভূতপূব ধ উন্নয়ন ও 

আধুহনকায়ন তা আমাভির আওয়ামী লীগ সরকাভরর আমভলই িভয়ভি। আমরা সশস্ত্র বাহিনীভক কখভনা হনভিভির স্বাভি ধ 

ব্যবিার কহরহন। বরং আমরা আমাভির সশস্ত্র বাহিনীভক একটি িে, শহিশালী এবং আধুহনক বাহিনী হিভসভব গভড় তুলভত যা 

যা িরকার সব করভত দৃঢ় প্রতযয়ী। মুহিযুভদ্ধর শিতনায় ভাস্বর সশস্ত্র বাহিনী আমাভির িাতীয় অিংকার। আহম তাভির 

উেভরাের সমৃহদ্ধ কামনা কহর। তারা শযন শৃঙ্খলা ও শপশাগত িেতায় সব ধি প্রশংহসত িভত পাভরন পরম আল্লাহ্ তায়ালার 

কাভি এই শিায়া কহর।  

সুহর্মন্ডলী,  

১১।       সামহরক সিস্যভির আবাসন সুহবর্া প্রিাভন সামহরক বাহিনীর অহিসারভির ব্যহিগত অি ধায়ভন িলহিঁহড় আবাসন 

প্রকে, সাভার ও যভশার হেওএইিএস, শসনা সিস্যভির িন্য বহরশাল ও পটুয়াখালীভত শসনাপল্লী প্লট এবং সাভাভর শসনাপল্লী 

আবাসন ফ্ল্যাট প্রকে বািবায়ভনর কায ধক্রম িলমান রভয়ভি। সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যভির িেতা, উৎকষ ধ, মভনাবল, কম ধেৃিা 

বৃহদ্ধ করভত বীরত্ব ও সািহসকতার িন্য পিক, এককালীন অনুিান ও ভাতা প্রিলন করা িভয়ভি। শসনাবাহিনীর িন্য নতুন 

হেহিটাল শপ হসভিম প্রবতধন, শনৌ ও হবমান বাহিনীর সাভি সামঞ্জস্য শরভখ  শরশন শেল উন্নীতকরণ করা িভয়ভি।  

হপ্রয় সুহর্বৃন্দ,  

১২।       সশস্ত্র বাহিনী আি তাভির নানাহবর্ িনভসবামূলক কম ধকাভন্ডর িন্য িনগভণর হবশ্বিতা অিধন করভত শপভরভি। 

শিভশর স্বার্ীনতা ও সাব ধভভৌমত্ব রোর পাশাপাহশ প্রাকৃহতক দুভয ধাগ শমাকাভবলাসি উদ্ধার তৎপরতা ও অন্যান্য অভযন্তরীণ 

সংকট হনরসভন সশস্ত্র বাহিনী শিশভপ্রভমর এক অনন্য দৃিান্ত সৃহি কভরভি। শযভকান দূভয ধাগ কবহলত অচভল আতধমানবতার 

শসবায় ও িান-মাল রোয় সশস্ত্র বাহিনী শয আন্তহরকতা ও িাহয়ত্বভবার্ হনভয় হবপয ধি িনগভণর পাভশ িাঁড়ায় তা িাহতর কাভি 

হির স্মরণীয় িভয় রভয়ভি। এই সকল কল্যাণমুখী ও িনহিতকর কম ধকাভন্ডর িন্য সরকাভরর পে শিভক সশস্ত্র বাহিনীর সকল 

সিস্যভির অহভনন্দন িানাই।  

১৩।       আন্তিধাহতক শাহন্ত, হস্থহতশীলতা ও হনরাপো রোর শেভি আমাভির সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যগণ হবভশ্ব হনভ ধরভযাগ্য 

হিসাভব প্রশংহসত িভয়ভি। শাহন্তরো হমশভন অহপ ধত িাহয়ত্ব িেতা ও হনষ্ঠার সাভি পালন কভর তারা হবশ্ববাসীর কাভি শুধু 

শিভশর ভাবমূহতধভকই উজ্জ্বল কভরহন বরং িাহতসংভঘর ভাবমুহতধভকও উজ্জ্বলতর কভরভি। আপনারা শিভন খুহশ িভবন শয, হবশ্ব 

শাহন্ত রোয় আমাভির সশস্ত্র বাহিনী শযন তাভির গুরুত্বপূণ ধ ভূহমকা শরভখ হবভশ্বর সব ধাহর্ক শাহন্তরেী শপ্ররণকারী শিশ হিভসভব 

শীষ ধ স্থান র্ভর রাখভত পাভর, শস ব্যাপাভর বতধমান সরকার সিা সহক্রয় রভয়ভি। সশস্ত্র বাহিনীভক সব ধাধুহনক ও হবশ্ব মাভন গভড় 

শতালার পাশাপাহশ প্রভয়ািনীয় কূটননহতক তৎপরতা সাব ধেহণক অব্যািত রভয়ভি। িাহতসংঘ শাহন্ত হমশভন বাংলাভিভশর 

নীহতহনর্ ধারণী সংহশ্লিতা বৃহদ্ধর িন্যও হনরন্তর কাি কভর যাহচ্ছ।  

হপ্রয় অহতহিবৃন্দ,  

১৪।       শিমভন্তর এই হবভকভল উৎসবমুখর পহরভবভশ আপনাভির সাভি সাোভতর সুভযাগ শপভয় আহম অতযন্ত আনহন্দত। 

আপনাভির উপহস্থহত আিভকর এই মিতী অনুষ্ঠানভক প্রাণবন্ত ও মহিমাহিত কভরভি। এিন্য সশস্ত্র বাহিনীর পে শিভক 

আপনাভির সকলভক িানাই আন্তহরক র্ন্যবাি। পহরভশভষ, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সিস্য ও তাভির পহরবারবভগ ধর সুখ, শাহন্ত ও 

কল্যাণ কামনা কহর। আপনারা শযন শিভশর উন্নয়ন ও অগ্রগহত সার্ভন সশস্ত্র বাহিনী হিবভসর আিশ ধ ও অনুভপ্ররণায় উিুদ্ধ িভয় 

সবাই ঐকযবদ্ধভাভব কাি কভর শযভত পাভরন শসই কামনা কহর।  



১৫।       Now I take the privilege to thank the excellencies and distinguished 

guests from our friendly countries for joining us to celebrate our Armed 

Forces Day. On this occasion, we gratefully recall the contribution of the 

people of our friendly nations during our War of Liberation. আপনাভির সবাইভক 

এখাভন সমভবত িবার িন্য আন্তহরক র্ন্যবাি জ্ঞাপন করহি। মিান আল্লাহ্  আমাভির সিায় শিান।  

আল্লাহ্  িাভিি।  

িয় বাংলা িয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাভিশ হিরিীবী শিাক।  

বাংলাভিশ সশস্ত্র বাহিনী হিরিীবী শিাক। 

 


