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সহকমীবৃন্দ, 

কসনো, কনৌ ও র্বমোন বোর্হনী প্রধোনগণ, 

সকল অর্িসোর, কজর্সও  ও  সসর্নকবৃন্দ, 

এবং উপর্িত সুর্ধমন্ডলী 

 আসসোলোমু আলোইকুম। 

সাঁজজোয়ো ককোজরর ৫ম পুনর্ম িলনী এবং ১২ ল্যোন্সোজরর জোতীয় পতোকো প্রদোন অনুষ্ঠোজন উপর্িত সবোইজক আর্ম 

আন্তর্রক শুজেচ্ছো জোনোর্চ্ছ।  

আর্ম সশ্রদ্ধর্িজে স্মরণ করর্ি সব িকোজলর সব িজশ্রষ্ঠ বোঙোর্ল, জোর্তর র্পতো বঙ্গবন্ধু কেখ মুর্জবুর রহমোনজক। যাঁর 

আ     সোড়ো র্দজয় সমগ্র জোর্ত মহোন মুর্িযুজদ্ধ িাঁর্পজয় পজড়র্িল। আর্ম শ্রদ্ধো জোনোর্চ্ছ জোতীয় িোর কনতোর প্রর্ত। স্মরণ 

করর্ি মুর্িযুজদ্ধর ৩০ লোখ েহীদ এবং ২-লোখ র্নয িোর্তত মো-কবোনজক। যুদ্ধোহত মুর্িজযোদ্ধো এবং েহীদ পর্রবোজরর সদস্যজদর 

সমজবদনো জোনোর্চ্ছ। সাঁজজোয়ো ককোজরর কযসব সদস্য মহোন মুর্িযুজদ্ধ েহীদ হজয়জিন তাঁজদর প্রর্ত শ্রদ্ধো জোনোর্চ্ছ। আর্ম সকল 

েহীজদর আত্মোর মোগজিরোত কোমনো করর্ি। 

সুর্ধবৃন্দ, 

স্বোধীনতোর পর র্বর্েন্ন সীমোবদ্ধতো সজেও জোর্তর র্পতো কদজের স্বোধীনতো ও সোব িজেৌমত্ব রক্ষোর অতদ্র প প্রহরী 

বোংলোজদে কসনোবোর্হনীজক সুদৃঢ় র্ের্ির উপর প্রর্তর্ষ্ঠত করোর পদজক্ষপ র্নজয়র্িজলন। অর্ত অল্প সমজয়র মজে র্তর্ন বোংলোজদে 

র্মর্লটোর্র একোজের্ম, কম্বোইন্ড আম িস স্কুলসহ কবে কজয়কটি গুরুত্বপূণ ি প্রর্তষ্ঠোন গজড় কতোজলন।  

জোর্তর র্পতো প্রবর্তিত ১৯৭৪ সোজলর প্রর্তরক্ষো নীর্তর আজলোজক আমরো জোতীয় প্রর্তরক্ষো নীর্ত ও কিোজস িস কগোল-

২০৩০ প্রণয়ন কজরর্ি। কসনোবোর্হনীর উন্নয়ন, সম্প্রসোরণ ও আধুর্নকোয়জনর লক্ষযজক সোমজন করজখ জোতীয় প্রর্তরক্ষো নীর্ত ও 

কিোজস িস কগোল-২০৩০ এর আজলোজক আমরো র্বর্েন্ন কম িসূর্ি বোস্তবোয়ন কজর যোর্চ্ছ। 

১৯৯৬-২০০১ কময়োজদ সরকোর পর্রিোলনোর সময় আমরো ১টি পদোর্তক র্িজগে, ১টি সংর্মর্শ্রত র্িজগে, কস্পেোল 

ওয়োকিস অগ িোনোইজজেন, ১টি সাঁজজোয়ো ইউর্নট, ৩টি পদোর্তক ইউর্নট, ২টি আটি িলোর্র করর্জজমন্ট, ১টি র্রেোরোইন ইর্ির্নয়োর 

ব্যোটোর্লয়ন, ২টি ইর্ির্নয়োর কনস্ট্রোকেন ব্যোটোর্লয়ন এবং ১টি সোজপোট ি ও ট্রোন্সজপোট ি ব্যোটোর্লয়ন প্রর্তষ্ঠো ও পুনগ িনন কর্র। 

উন্নয়জনর এই ধোরোবোর্হকতোয় বোংলোজদে কসনোবোর্হনীর আধুর্নকোয়ন এবং প্রর্েক্ষজণর মোন যুজগোপজযোগী করোর লজক্ষয 

NDC, BIPSOT, AFMC, MIST এবং NCOs একোজের্মর মত গুরুত্বপূণ ি প্রর্তষ্ঠোনসমূহ প্রর্তষ্ঠো করো হজয়র্িল।  

পদোর্তক করর্জজমজন্টর উন্নয়ন ও কোয িক্রজম গর্তেীলতো আনোর জন্য বোংলোজদে ইনিযোর্ি করর্জজমন্টোল কসন্টোর 

প্রর্তষ্ঠো করো হয়। কসনোবোর্হনীজক আরও কোয িকর ও যুজগোপজযোগী করোর লজক্ষয উন্নত প্রযুর্ির অস্ত্রেস্ত্র সংগ্রজহর কোয িক্রম গ্রহণ 

করো হজয়র্িল যো এখনও িলমোন রজয়জি।  

বতিমোন সরকোর কসনোবোর্হনীর উন্নয়জনর লজক্ষয যথোসম্ভব সকল বোস্তবমুখী কোয িক্রম হোজত র্নজয়জি। ইজতোমজে আমরো 

হযরত েোহজোলোল (রহঃ) এর পুণ্যভূর্ম র্সজলজট ১৭ পদোর্তক র্ের্েেন এবং এর অধীজন ১টি পদোর্তক র্িজগে সদর ও ২টি 

পদোর্তক ব্যোটোর্লয়ন িোপন কজরর্ি।  

পদ্মোজসতু প্রকল্প বোস্তবোয়জনর র্নরোপিো ও তদোরর্কর জন্য আরও ২টি পদোর্তক ব্যোটোর্লয়ন ও ১টি ইর্ির্নয়োর 

কনস্ট্রোকেন ব্যোটোর্লয়ন সমন্বজয় নতুন ১টি কজপোর্জট র্িজগে প্রর্তষ্ঠো কজরর্ি।  



 

সমুদ্র, পোহোড় ও সবুজ বৃক্ষরোর্জজত কেরো অপরূপ কসৌন্দজযির লীলোভূর্ম এবং পয িটন ককদ্র প কক্সবোজোর কজলোর রোমুজত 

১০ পদোর্তক র্ের্েেজনর সদরদপ্তর এবং এর অধীনি র্িজগে ও ইউর্নটসমূহ প্রর্তষ্ঠো করো হজয়জি।  

কসনোবোর্হনীর অপোজরেনোল সক্ষমতো বৃর্দ্ধর লজক্ষয আমরো ব্যোপক কোয িক্রম বোস্তবোয়ন কজরর্ি। ইজতোমজে পয িোপ্ত 

সংখ্যক এর্পর্স, এআরর্ে, ব্যোজটল ট্োংক-২০০০, আরমোে ি র্রকেোর্র কের্হজকল, কহর্লকপ্টোর এবং অন্যোন্য প্রজয়োজনীয় 

সমরোস্ত্র এবং সরিোমোর্দ ক্রয় করো হজয়জি। 

একইেোজব কনৌ বোর্হনী এবং র্বমোন বোর্হনীজক আধুর্নক এবং সমজয়োপজযোগী কজর গজড় কতোলোর জন্য ব্যোপক কম িসূর্ি 

বোস্তবোয়ন করো হজয়জি।  

সুর্ধবৃন্দ, 

বোংলোজদে কসনোবোর্হনী আমোজদর জোতীয় সপদ ও কগৌরজবর প্রতীক। কসনোবোর্হনীর কজযষ্ঠতম ককোর ‘‘সাঁজজোয়ো 

ককোর’’। যুজদ্ধ েক্র বোর্হনীর দম্ভজক চূণ ি-র্বচূণ ি করোই এই ককোজরর মূল লক্ষয। যুজদ্ধ েক্রজক পরোভূত কজর র্বজয় র্ির্নজয় আনজত 

এই ককোর গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকো পোলন কজর থোজক।  

জোর্তর র্পতো বঙ্গবন্ধু কেখ মুর্জবুর রহমোন ১৯৭৪ সোজল র্মের সিজরর সময় তৎকোলীন র্মেজরর কপ্রর্সজেন্ট 

আজনোয়োর সোদোত-এর কোি কথজক উপহোর র্হজসজব পোওয়ো ৩০টি টি-৫৪ ট্োংক  র্দজয় এই ককোজরর শুে সূিনো কজরর্িজলন।  

বতিমোজন ‘সমর সম্রোট’ বো ‘King of the Battle’ নোজম খ্যোত সাঁজজোয়ো ককোর তোজদর র্নরলস প্রর্েক্ষণ, অটুট 

মজনোবল এবং কম ির্নষ্ঠোর মোেজম কম িদক্ষতো বজোয় করজখজি।  

‘‘প্রোণ কদব মোন নয়’’ এই মূলমজন্ত্র উজ্জীর্বত সাঁজজোয়ো ককোজরর প্রর্তটি সদস্য কদেমোতৃকোর প্রজয়োজজন গননমূলক এবং 

বর্হঃর্ব িজে েোর্ন্তরক্ষো কম িকোজন্ড অবদোন রোখোর জন্য এ বোর্হনী সদোপ্রস্ত্িত। 

আমরো সাঁজজোয়ো ককোজর নতুন অতযোধুর্নক ট্োংক MBT-2000 সংজযোজন কজরর্ি। অদূর ের্বষ্যজত আরও দুটি 

সাঁজজোয়ো করর্জজমন্ট গনজনর পর্রকল্পনোও র্বজবিনোধীন রজয়জি। এ িোড়ো সাঁজজোয়ো ককোজরর পুরোতন ট্োংকগুজলোজক যুজগোপজযোগী 

করোর লজক্ষয আপজগ্রজেেজনর প্রর্ক্রয়ো ইজতোমজে শুরু হজয়জি। আর্ম আেো কর্র এই উন্নয়ন আপনোজদর দোর্য়ত্ব পোলজনর কক্ষজে 

আরও আত্মর্বেোসী কজর তুলজব।  

সুর্ধমন্ডলী, 

বোংলোজদে কসনোবোর্হনীজত ঐর্তহযগতেোজব একটি ইউর্নজটর কম িদক্ষতো, অর্েজ্ঞতো এবং  অজিনসমূহ র্বজবিনো কজর 

করর্জজমন্টোল এবং পরবতীজত জোতীয় পতোকো প্রদোন করো হজয় থোজক।  

জোতীয় পতোকো-প্রোর্প্ত একটি ইউর্নজটর জন্য র্বরল সম্মোজনর র্বষয়। ককোন ইউর্নটজক অেবসোয়, কম িদক্ষতো ও তযোগ 

র্তর্তক্ষোর মোেজম এই র্বরল সম্মোন অজিন করজত হয়।  

আজ সাঁজজোয়ো ককোজরর ৬ষ্ঠ ইউর্নট র্হজসজব ১২ ল্যোন্সোর এই সম্মোজন ভূর্ষত হল। এই অজিজনর কসোপোন রিনোয় ১২ 

ল্যোন্সোজরর কম িরত এবং প্রোিন সকল অর্িসোর, কজর্সও ও অন্যোন্য পদবীর সসর্নজকর রজয়জি র্নরলস কম ির্নষ্ঠো, উদ্যম ও 

অেবসোয়। র্বরল এই রোষ্ট্রীয় স্বীকৃর্ত অজিন করোয় ১২ ল্যোন্সোরজক আর্ম প্রোণঢোলো অর্েনন্দন এবং আন্তর্রক শুজেচ্ছো জোনোর্চ্ছ।  

আজজকর পুনর্ম িলনী উপলজক্ষ সাঁজজোয়ো ককোজরর নবীন ও প্রবীণ সদস্যগণ একর্েত হজয়জিন। আর্ম সবোইজক আন্তর্রক 

শুজেচ্ছো জোনোর্চ্ছ। প্রবীণজদর অর্েজ্ঞতোর আজলোজক আজলোর্কত হজয়  নবীজনরো পোজব পথ িলোর র্দকর্নজদ িেনো ও অনুজপ্ররণো। 

পর্রজেজষ, ৫ম সাঁজজোয়ো ককোর পুনর্ম িলনী ও ১২ ল্যোন্সোজরর জোতীয় পতোকো অনুষ্ঠোন উপলজক্ষ আজয়োর্জত এই সুন্দর ও 

মজনোজ্ঞ কুিকোওয়োজ প্রদে িন করোয় আর্ম প্যোজরে কমোন্ডোর এবং সকল সদস্যজক আন্তর্রক অর্েনন্দন জোনোই। এই প্যোজরে 

পর্রিোলনোর সোর্ব িক ব্যবিোপনোর জন্য আম িোে ি ককোর কসন্টোর এন্ড স্কুল ও প্রর্তষ্ঠোজনর সকল সদস্যজক ধন্যবোদ জোনোর্চ্ছ।  

এই অনুষ্ঠোন, সাঁজজোয়ো ককোজরর সকল সদজস্যর মোজি বজয় আনুক প্রোণিোঞ্চল্য ও উদ্দীপনো। সব িের্িমোন 

আল্লোহ্ তোয়োলোর কোজি সাঁজজোয়ো ককোজরর উন্নর্ত ও সোিল্য কোমনো কজর উপর্িত সবোইজক ধন্যবোদ জোর্নজয় আর্ম আমোর বিব্য 

কেষ করর্ি। 

কখোদো হোজিজ। 

জয় বোংলো, জয় বঙ্গবন্ধু 

বোংলোজদে র্িরজীবী কহোক। 

... 


