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মাননীয় প্রিানমন্ত্রী শশখ হাতসনা 

জালালাবাদ শসনাতনবাস, তসগলে, বুিবার, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ২৩ নগিম্বর ২০১৬  

তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

 

সহকমীবৃন্দ, 

শসনা, শনৌ ও তবমান বাতহনী প্রিানেণ, 

শসনা কম মকিমা ও সদস্যেণ, 

 

  আসসালামু আ’লাইকুম। 

 বাাংলাগদশ শসনাবাতহনীর ১৭ পদাতিক তিতিশগনর নবেঠিি ০৯টি ইউতনগের এই বতণ মল পিাকা উগতালন অনুষ্ঠাগন 

উপতস্থি হগি শপগর আতম আনতন্দি। 

 ১৭ শসগেম্বর ২০১৩ বাাংলাগদশ শসনাবাতহনীগি ১৭ পদাতিক তিতিশগনর যাত্রা শুরু হগয়তিল। এরই িারাবাতহকিায় 

আজ আরও একটি পদাতিক তিগেি সদরসহ ০৯টি ইউতনগের শুিযাত্রা হগি যাগে।  

 আজ আতম শ্রদ্ধািগর স্মরণ করতি সব মকাগলর সব মগশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানগক। যাঁর 

ঐতিহাতসক আহ্বাগন সাড়া তদগয় মুতিপােল আপামর জনসািারগণর সাগে কাঁগি কাঁি তমতলগয় অকুগিািয়, শিজদ্বীপ্ত ও 

শদশগপ্রমী বাাংলাগদশ শসনাবাতহনী চরম আত্মিযাগের মাধ্যগম প্রাণতপ্রয় মাতৃভূতম বাাংলাগদশগক স্বািীন কগরতিল।  

 আতম আরও স্মরণ করতি জািীয় চার শনিা, মহান মুতিযুগদ্ধর তত্রশ লাখ শহীদ এবাং দু’ লাখ তনয মাতিি মা-শবানগক। 

তপ্রয় সুতিবৃন্দ, 

 জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমান উন্নি ও শপশাদার শসনাবাতহনীর প্রগয়াজনীয়িা উপলতি কগর ১৯৭৪ 

সাগলই প্রতিরক্ষা নীতিগি তদক তনগদ মশনা তদগয় বগলতিগলন, ‘পদ্ম, শমঘনা ও যমুনা নদী সমগ্র শদশগক তিনটি িাগে তবিি 

কগরগি। শসনাবাতহনীগকও শসই শমািাগবক সক্ষমিার তদক শেগক স্বিন্ত্র ও প্রশাসতনকিাগব সামে মবান তিনটি কমাগে 

তনগয়াতজি হগি হগব।’  

 ১৯৭৪ সাগল জাতির তপিা কতৃমক প্রদত সুদূরপ্রসারী এই প্রতিরক্ষা তনগদ মশনার আগলাগকই আমরা ১৯৯৬ সাগল ক্ষমিা 

গ্রহণ কগর বাাংলাগদশ শসনাবাতহনীগক একটি জ্ঞানতিততক শপশাদার বাতহনী তহসাগব েগড় শিালার পতরকল্পনা গ্রহণ কগরতিলাম। 

এই পতরকল্পনা বাস্তবায়গনর উগেগে আমরা শসনাবাতহনীর অবকাঠাগমােি উন্নয়গনর পাশাপাতশ প্রতিটি সদগস্যর ননতিক ও 

মানতসক শতি এবাং শপশােি জ্ঞান বৃতদ্ধর পদগক্ষপ তনগয়তি। 

 আমাগদর সরকার ক্ষমিায় আসার পর, জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমাগনর তনগদ মগশ প্রণীি প্রতিরক্ষা 

নীতিমালার আগলাগক প্রণীি শ াগস মস শোল-২০৩০-এর আওিায় তিন বাতহনীর পুনে মঠন ও আধুতনকায়গনর কায মক্রমসমূহ 

পয মায়ক্রগম বাস্তবায়ন করা হগে। বিমমান সরকার তদ্বিীয় শময়াগদ ক্ষমিা গ্রহগণর পর শদগশর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবাং 

শসনাবাতহনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারগণর অাংশ তহসাগব নতুন পদাতিক তিতিশন ও শবশ তকছু তিগেি প্রতিষ্ঠা কগর। 

 বিমমান সরকাগরর চলতি শময়াগদ বাাংলাগদশ শসনাবাতহনীর প্রতশক্ষণ, অস্ত্র, সরঞ্জামাতদ ও জনবগলর শক্ষগত্র অভূিপূব ম 

উন্নতি সািন হগয়গি। শ াগস মস শোগলর আওিায় ইগিামগধ্যই শসনাবাতহনীর সাঁগজায়া শকাগরর অিযাধুতনক ট্াাংক, শোলন্দাজ 

বাতহনীর কামান, আকাশ প্রতিরক্ষার অাংশ তহসাগব তমসাইল তসগেম, পদাতিক বাতহনীর ট্াাংক তবধ্বাংসী তমসাইল এবাং আতম ম 

এতিগয়শগনর যুদ্ধতবমান ও শহতলকোর শসনাবাতহনীগি শযাে কগরগি নতুন মাত্রা।  

 এিাড়াও শসনাবাতহনীর সাাংেঠতনক কাঠাগমাগি ব্যাপক পতরবিমন সাতিি হগয়গি। পদ্মা শসতুর আনুষতঙ্গক 

অবকাঠাগমা তনম মাণ এবাং তনরাপতার জন্য একটি কগপাতজে তিগেি েঠন করা হগয়গি। তমঠামইগন একটি তরিারাইন তিগেি 

প্রতিষ্ঠার কাজও শুরু হগয়গি। শদগশর সাতব মক তনরাপতা তনতিি করগি তিগেি পয মাগয় শাশাল শ াস ম েঠগনর তবষয়টি 

সরকাগরর সতক্রয় তবগবচনািীন রগয়গি। 



 

 শসনাবাতহনীর সক্ষমিা ও পারদশীিা বৃতদ্ধর জন্য উগল্লগযাগ্য সাংখ্যক আধুতনক যানবাহন, শহতলকোর, সমরাস্ত্র ও 

সরঞ্জামাতদ সাংগযাজন করা হগয়গি। বতরশাল ও পটুয়াখালী শজলার মধ্যবিী পায়রা নদী সাংলগ্ন এলাকায় শলবুখালী 

শসনাতনবাগস ১টি পদাতিক তিতিশন েঠগনর নীতিেি অনুগমাদন প্রদান করা হগয়গি। এিাগবই দ্রুি ও সমতিি আধুতনকায়গনর 

মাধ্যগম আমরা বাাংলাগদশ শসনাবাতহনীগক যুগোপগযােী শসনাবাতহনী তহসাগব েগড় তুলগবা ইনশাআল্লাহ। 

সুতিমেলী, 

 জাতিসাংঘ তমশগন বাাংলাগদশ শসনাবাতহনী বরাবরই গুরুত্বপূণ ম ভূতমকা পালন কগর আসগি। স্বল্পসাংখ্যক নসন্য তদগয় 

যাত্রা শুরু করগলও বাাংলাগদশ বিমমাগন অন্যিম সব মাতিক নসন্য শপ্ররণকারী শদশ। অন্যান্য সুগযাে-সুতবিা বৃতদ্ধর পাশাপাতশ 

তমশন শেগক কম খরগচ শদগশ পতরবাগরর সাগে শযাোগযাে করার জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ কগরতি।  

 বিমমান সরকাগরর অ্ান্ত প্রগচষ্টা ও কূেননতিক সা গের অাংশ তহসাগব জাতিসাংঘ তমশগনর তবতিন্ন উচ্চির পদ 

শযমন, শ াস ম কমাোর, শিপুটি শ াস ম কমাোর, শ াস ম চী  অব ো  এবাং শসক্টর কমাোর তহসাগব বাাংলাগদশ শসনাবাতহনীর 

অত সারেণ কম মরি রগয়গিন। 

তপ্রয় নসতনকবৃন্দ, 

 আতম আপনাগদর সৎ, কষ্টসাধ্য ও ঝুঁতকপূণ ম জীবগনর বাস্তবিার তবষগয় অবেি আতি। এজন্য আপনাগদর তবতিন্ন 

কোগণর তবষয়গুগলাও সব সমগয়ই আমাগদর সরকাগরর সতক্রয় তবগবচনায় রগয়গি। শসনাবাতহনীর সকল পদবীর নসতনকগদর 

জন্য বাসস্থান ও শমস, নসতনকগদর জন্য এস.এম ব্যারাক তনম মাণ করা হগয়গি।  

 বাাংলাগদশ শসনাবাতহনী িো সশস্ত্রবাতহনীর সদস্যগদর উন্নি তচতকৎসা শসবা প্রদাগনর লগক্ষয তবতিন্ন কম্বাইে তমতলোতর 

হাসপািাগল প্রভূি উন্নয়ন সািন করা হগয়গি। সশস্ত্রবাতহনীর তচতকৎসা শসবা আধুতনকায়গনর লগক্ষয তসএমএইচ ঢাকায় শবান-

শমগরা ট্রান্সপ্লাগেশন শসোর, ইন াটি মতলটি শসোর এবাং কযান্সাগরর সকল িরগণর তচতকৎসা শসবা প্রদাগনর লগক্ষয অিযাধুতনক 

কযান্সার শসোর তনম মাগণর কাজ চলমান রগয়গি। 

 আপনারা জাগনন, আমাগদর সপদ সীতমি। িা সগেও বিমমান সরকার শসনাবাতহনীর জন্য তবতিন্ন উন্নয়নমূলক 

কায মক্রম গ্রহণ কগর যাগে। এ িারা িতবষ্যগিও অব্যাহি োকগব। 

উপতস্থি সুতিমেলী, 

 আজ ১৭ পদাতিক তিতিশনগক আরও পুণ মিা শদওয়ার জন্য ১টি পদাতিক তিগেিসহ ৯টি নতুন ইউতনগের পিাকা 

উগতাতলি হগলা। আজগকর এই তদনটি শসনাবাতহনীর জন্য একটি অিযন্ত আনগন্দর তদন, পতরপূণ মিা অজমগনর তদন। আতম 

দৃঢ়িাগব তবশ্বাস কতর, এই নবেঠিি তিগেি ও ইউতনেসমূগহর তবক্রমশালী প্রতিটি সদস্য শদশগপ্রগম উদ্বুদ্ধ হগয় কাঁগি কাঁি 

তমতলগয় সকল বািা তবপতত অতিক্রম কগর এই তিতিশগনর শতি বৃতদ্ধগি সহায়িা করগব। 

 এি অল্প সমগয়র মগধ্য সকগলর ঐকাতন্তক প্রগচষ্টা, ১৭ পদাতিক তিতিশগনর অতিনস্থ ১টি নতুন পদাতিক তিগেিসহ  

৯টি ইউতনে শোড়াপতন করা সম্ভব হগয়গি শজগন আতম সতিযই অতিভূি। এ এলাকায় নতুন পদাতিক তিগেি ও ইউতনে 

প্রতিষ্ঠার মাধ্যগম অবকাঠাগমােি উন্নয়নসহ সামাতজক, অে মননতিক উন্নয়গনর নতুন প্রাণ সৃতষ্ট হগয়গি। 

 ১৭ পদাতিক তিতিশগনর উন্নয়ন এ অঞ্চগলর মানুগষর মগধ্য আশা জাোগে এবাং আপনাগদর কাগি িাগদর প্রিযাশা 

শবগড়গি। 

তপ্রয় অত সার ও নসতনকবৃন্দ, 

 বাাংলাগদশ শসনাবাতহনী এ শদগশর সপদ, শদগশর মানুগষর িরসা ও তবশ্বাগসর প্রিীক। িাই শপশাদাতরগত্বর গুণেি 

মান অজমগনর জন্য আপনাগদর সকলগক শপশােিিাগব দক্ষ, সামাতজক ও িমীয় মূেগবাগি উদ্বুদ্ধ হগয় সৎ এবাং মঙ্গলময় 

জীবগনর অতিকারী হগি হগব। পতবত্র সাংতবিান এবাং শদশমাতৃকার সাব মগিৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আপনাগদর ঐকযবদ্ধ শেগক 

আিযন্তরীণ তকাংবা বাতহযক শয শকান হুমতক শমাকাতবলায় সদা প্রস্ত্তি োকগি হগব। 

 আপনারা উিব মিন শনতৃগত্বর প্রতি আস্থা, পারাতরক তবশ্বাস, সহমতম মিা, ভ্রাতৃত্বগবাি, কিমব্যপরায়ণিা, দাতয়ত্বগবাি 

এবাং সগব মাপতর শৃঙ্খলা বজায় শরগখ আপনাগদর কিমব্য সপাদগন একতনষ্ঠিাগব কাজ করগবন বগল আতম তবশ্বাস কতর। 

তপ্রয় সুতিবৃন্দ, 

 আমাগদর সরকার শদগশর আে ম-সামাতজক উন্নয়গন তবরতিহীনিাগব কাজ কগর যাগে। একটি উন্নি ও আধুতনক শদগশর 

জন্য প্রগয়াজনীয় েিীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণতবক তবদুযৎ শকন্দ্র, কয়লাতিততক তবদুযৎ প্রকল্প, শমগট্রাগরল, আন্তঃগদশীয় শরল প্রকল্প 

এবাং এলএনতজ োতম মনাল তনম মাগণর উগযাে শনওয়া হগয়গি। বঙ্গবন্ধু স্যাগেলাইে ও কণ মফুতল নদীর িলগদগশ শদগশর প্রেম 



 

োগনল তনম মাগণর কাজ এতেগয় শনওয়া হগে। আমাগদর আগে অিীগি অন্য শকউ অবকাঠাগমা খাগির এই যুোন্তকারী 

প্রকল্পগুগলা বাস্তবায়গনর কো িাগবতন। 

 সকল ষড়যন্ত্রগক শমাকাতবলা কগর আমরা তনজস্ব অে মায়গন পদ্মা শসতু তনম মাণ করতি। ইগিামগধ্য পদ্মা শসতুর ৩৯ িাে 

কাজ সমাপ্ত হগয়গি। রূপপুর পারমাণতবক তবদুযৎ শকগন্দ্রর প্রেম িাগপর ৮০ িাগের শবশী কাজ শশষ হগয়গি। আতম তবশ্বাস কতর, 

এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হগল আমাগদর অে মনীতি আরও শতিশালী হগব।  

 পতরগশগষ, আতম শসনাবাতহনী প্রিান এবাং আপনাগদর সকলগক শসনাবাতহনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহি শরগখ বাাংলাগদশ 

সরকাগরর উন্নয়গনর িারাগক এতেগয় তনগয় যাওয়ার জন্য আন্ততরক িন্যবাদ জানাতে।  

 আতম ১৭ পদাতিক তিতিশগনর তজওতস ও অিীনস্থ সকল অত সার, শজতসও এবাং অন্যান্য পদবীর শসনাসদস্যগদর 

আন্ততরক িন্যবাদ জানাতে। আপনাগদর যাত্রা শুি শহাক। আতম আপনাগদর সকগলর সাতব মক কোণ ও সুস্বাস্থয কামনা করতি। 

মহান আল্লাহিায়ালা আমাগদর সকগলর সহায় হউন। 

শখাদা হাগ জ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাগদশ তচরজীবী শহাক। 

... 


