
১২তম ন্যাশনাল ডিফেন্স এবং ৯ম আম মি ফোফস মস ওয়ার ফ াস ম  

সমাপনী অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

ফশখ হাডসনা  

 

এনডিডস অডিটডরয়াম, ডমরপুর, ঢা া, ফসামবার, ০৬ ফপৌষ ১৪১৭,  ২০ ডিফসম্বর ২০১০  

 

ডবসডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

 

সহ মীবৃন্দ,  

সম্মাডনত সংসদ সদস্যগণ,  

কূটনীডত বগ ম,  

ডতন বাডহনীর প্রধানগণ,  

ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফের  মান্ড্যান্ট এবং অনুষদ সদস্যবৃন্দ,  

ফ াস ম সমাপ্ত ারী  ম ম তমাবৃন্দ,  

সুডধমন্ড্লী,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

            ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলে পডরচাডলত দ্বাদশ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফ াস ম এবং নবম আম মি ফোফস মস ওয়ার ফ াফস মর সমাপনী 

অনুষ্ঠাফন উপডিত সবাইফ  আমার আন্তডর  শুফভচ্ছা।  

ফেসব  ম ম তমা এই ফ াস ম সেলভাফব ফশষ  ফর আেফ  সনদ পাফচ্ছন, আডম তাঁফদরফ  আন্তডর  অডভনন্দন োনাডচ্ছ।   

            ডিফসম্বর মাস আমাফদর ডবেফয়র মাস। ৩০ লাখ শহীদ আর ২ লাখ মা-ফবাফনর সফব মাচ্চ আত্মতযাফগর ডবডনমফয় ১৯৭১ 

সাফলর এ মাফস আমরা চূড়ান্ত ডবেয় অেমন  ডর।  

ডবেফয়র এ মাফস আডম ফগৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুডিযুফের স ল বীর শহীফদর প্রডত গভীর শ্রো োনাডচ্ছ। শ্রো 

োনাডচ্ছ সব ম াফলর সব মফশ্রষ্ঠ বাঙাডল, োডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু ফশখ মুডেবুর রহমান এবং চার োতীয় ফনতার প্রডত। আডম শহীদ 

পডরবাফরর সদস্য এবং যুোহত মুডিফোোফদর প্রডত গভীর সহমডম মতা োনাই।  

োডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু ফশখ মুডেবুর রহমাফনর আেীবন স্বপ্ন ডিল এ টি সমৃেশালী বাংলাফদশ গড়ার। তাঁর স্বফপ্নর ফসানার 

বাংলার স্বাধীনতা ও সাব মফভৌমত্ত্ব রক্ষার েন্য ডতডন সবসময় ফচফয়ডিফলন এ টি সুশৃঙ্খল, বডলষ্ঠ ও ফদশফপ্রডম  সশস্ত্রবাডহনী।  

এেন্য সদ্য স্বাধীন যুেডবধস্ত ফদফশর চরম অর্ মননডত  সীমাবেতার মফেও োডতর ডপতা এ টি শডিশালী সশস্ত্রবাডহনী 

গফড় ফতালার  াে শুরু  ফরডিফলন। এ লফক্ষযই বঙ্গবন্ধু বাংলাফদশ ডমডলটারী এ াফিডম প্রডতষ্ঠা  ফরডিফলন।  

আমাফদর সশস্ত্রবাডহনীফ  এ টি দক্ষ বাডহনী ডহফসফব গফড় ফতালার েন্য আমরা ১৯৯৮ সাফল ফদফশর অন্যতম সফব মাচ্চ 

প্রডশক্ষণ প্রডতষ্ঠান ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলে এর ডভডিপ্রস্তর িাপন  ফরডিলাম।  



প্রডতষ্ঠার মাত্র ১২ বিফরর মফেই এই  ফলে োতীয় ও আন্তেমাডত  পডরমন্ড্ফল সুপডরডচডত লাভ  ফরফি। অফন  

বন্ধুপ্রডতম ফদফশর ডসডনয়র  ম ম তমাগণ বতমমাফন এখাফন ফ াস ম  রফত আসফিন।  

তািাড়াও এ  ফলফের আওতায় ২০০১ সাফলর োনুয়াডর মাস ফর্ফ  আম মি ফোফস মস ওয়ার ফ াস মও চালু হফয়ফি। 

সশস্ত্রবাডহনীর অপাফরশনাল পে মাফয় ফপশাগত দক্ষতা বৃডেফত এই ফ াস ম ডবফশষ ভূডম া রাখফি।  

আডম ফেফন খুশী হফয়ডি ফে, আগামী োনুয়াডর মাফস ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলে ফদফশর সংসদ সদস্য, উর্ধ্মতন সামডর -

ফবসামডর  ও ডসডভল ফসাসাইটির সদস্যফদর ডনফয় ২ সপ্তাফহর এ টি োতীয় ডনরাপিা সংক্রান্ত ডদ্বতীয়  যাপফটান ফ াস ম শুরু  রফত 

োফচ্ছ। এ ধরফনর ফ াস ম আমাফদর সবার জ্ঞাফনর পডরডধ আরও বৃডে  রফব বফল আডম দৃঢ়ভাফব ডবশ্বাস  ডর।  

ডিডগ্রপ্রাপ্ত ফ াস ম সদস্যবৃন্দ,  

            োতীয় মে মাদাসম্পন্ন এ ফ াস ম সেলতার সফঙ্গ ফশষ  রফত আপনাফদরফ  অফন  পডরশ্রম  রফত হফয়ফি। জ্ঞানই 

ডনরাপিা- এ মূলমফন্ত্র দীডক্ষত হফয় আপনারা আগামীফত ফদফশর সমৃডে ও ডনরাপিা ডনডিত  রফবন। ডনে ডনে দাডয়ত্ব অডধ তর 

ফোগ্যতা ও সেলতার সফঙ্গ পালন  রফত পারফবন বফল আডম ডবশ্বাস  ডর।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফের এ উচ্চতর প্রডশক্ষণ ফ াফস ম োতীয় ডনরাপিার সফঙ্গ সম্প মযুি স ল ডবষয়াডদ অর্ মাৎ ফদফশর 

আর্ ম-সামাডে  ও রােননডত  পডরডিডত, অর্ মননডত   ম ম ান্ড্, দাডরদ্র্য ডবফমাচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আন্তেমাডত  ডবষয়সমূহ 

অন্তভূ মি  রা হফয়ফি।  

সশস্ত্রবাডহনী ও ডসডভল সাডভ মস ফর্ফ  আসা  ম ম তমাগফণর এ সফঙ্গ এ ফ াফস ম অংশগ্রহফণর মােফম সামডর -ফবসামডর  

সম্পফ মান্নয়ন ও পারস্পডর  োনাফশানার সুফোগ ফবফড়ফি।  

আডম আশা  ডর আপনাফদর সডম্মডলত প্রফচষ্টা োতীয় ডনরাপিাফ  আরও সুদৃঢ়  রফব। এ পে মন্ত ফদশ-ডবফদফশর ৫৩৬ েন 

 ম ম তমা ন্যাশনাল ডিফেন্স ফ াস ম ও আম মি ফোফস মস ওয়ার ফ াস ম সম্পন্ন  ফরফিন। এরমফে আমাফদর ১৬টি বন্ধুপ্রডতম ফদফশর 

ফমাট ৯৬ েন ফেযষ্ঠ সামডর   ম ম তমা এ  ফলে ফর্ফ  প্রডশক্ষণ ডনফয়ফিন।  

আডম আশাবাদী ফে, তাঁরা প্রফতযফ ই বাংলাফদফশর এফ  েন রাষ্ট্রদূত। তাঁরা ডনে ফদফশ ডেফর ডগফয় এ ফদফশর কৃডষ্ট, 

সংস্কৃডত, ঐডতহয ও অপার সম্ভাবনা তুফল ধরফিন। বাংলাফদফশর সফঙ্গ ডনে ডনে ফদফশর বন্ধুফত্বর ফসতুবন্ধন অটুট রাখফত তাঁরা 

অগ্রণী ভূডম া পালন  রফিন।  

ফেসব বন্ধুপ্রডতম ফদফশর  ম ম তমাবৃন্দ সােফের সফঙ্গ এই ন্যাশনাল ডিফেন্স ফ াস ম ২০১০ সমাপ্ত  ফরফিন, তাঁরাও এ ই 

ধারাবাডহ তা বোয় ফরফখ ডনে ডনে ফদফশর সফঙ্গ আমাফদর বন্ধুত্বপূণ ম সম্প ম বৃডেফত অবদান রাখফবন।  

            আমাফদর োতীয় সশন্ত্রবাডহনীর প্রধান দাডয়ত্ব হল ফদফশর স্বাধীনতা ও সাব মফভৌমত্ব রক্ষা  রা। এ গুরুদাডয়ত্ব পালফনর 

পাশাপাডশ প্রলয়ঙ্করী বন্যা, েফলাচ্ছ্বাস, ঘূডণ মঝড়সহ ডবডভন্ন োতীয় দুফে মাগ ফমা াডবলায় আমাফদর সশস্ত্রবাডহনী প্রশংসনীয় ভূডম া 

পালন  ফর আসফিন।  

এিাড়া ফদফশর অব াঠাফমা উন্নয়ন, বন্দফর খাদ্যশস্য খালাস, োনেট ডনরসন, গৃহহীনফদর েন্য আশ্রয়ণ প্র ল্প বাস্তবায়ন, 

োতীয় আইডি  াি ম, ফভাটার তাডল া, ফমডশন ডরফিবল পাসফপাট ম প্রণয়নসহ ডবডভন্ন উন্নয়ন ও ফসবামূল   ম ম াফন্ড্ সশস্ত্রবাডহনী 

সেল অবদান ফরফখ আসফি।  

এর মােফম সশস্ত্রবাডহনীর সদস্যগণ েনগফণর আিা ও অফুন্ত ভালবাসা অেমফন সক্ষম হফয়ফি। ডবফদফশ োডতসংঘসহ 

ডবডভন্ন শাডন্তরক্ষা ডমশফন আমাফদর সশস্ত্রবাডহনীর সদস্যরা অতযন্ত দক্ষতার সফঙ্গ দাডয়ত্ব পালন  রফিন। ন্যাশনাল ডিফেন্স ফ াফস ম 

অংশগ্রহণ ারী স ল উর্ধ্মতন ফবসামডর   ম ম তমাবৃন্দও ফদশ গড়ার  াফে ডনে ডনে ফক্ষফত্র এ ইভাফব অবদান রাখফিন।  

আমার ডবশ্বাস, ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলে সামডর  ও ফবসামডর  প্রশাসফনর উর্ধ্মতন  ম ম তমাফদর মফে ডচন্তা-ফচতনা ও 

মনফন ফে ফসৌহাফদ্যমর ফসতুবন্ধন রচনা  রফি, তা ফদফশর সামডগ্র  উন্নয়ফন ইডতবাচ  ভূডম া রাখফব।  

সুডধবৃন্দ,  

            োডত ডহফসফব বাঙাডলফদর ডনেস্ব ঐডতহয রফয়ফি। আমাফদর রফয়ফি ডবশাল েনসম্পদ ও অফুন্ত সম্ভাবনা। ইফতামফে 

আমরা ডবশ্ব দরবাফর ডনফেরফদরফ  আত্মমে মাদাশীল োডত ডহফসফব প্রডতডষ্ঠত  রফত সক্ষম হফয়ডি।  



অর্ মবল  ম হফলও আমাফদর রফয়ফি েফর্ষ্ট েনবল ও মফনাবল। এই বফল বলীয়ান হফয়ই আমরা োডতর ডপতার আহ্বাফন 

সাড়া ডদফয় মুডিযুফে ফোগ ডদফয়ডিলাম। আমরা এ টি সুসডিত সশস্ত্র বাডহনীফ  পরাস্ত  ফর ডিডনফয় এফনডিলাম আমাফদর মহান 

স্বাধীনতা।  

আডম দৃঢ়ভাফব ডবশ্বাস  ডর, ভডবষ্যফতও আমরা োডতর প্রফয়ােফন ও এ ডবংশ শতাব্দীর ফে ফ ান চযাফলঞ্জ ফমা াডবলা 

 ফর এ টি সুখী ও সমৃে বাংলাফদশ গড়ার লফক্ষয মুডিযুফের ফচতনা ডনফয় ঐ যবেভাফব  াে  ফর োব।  

            আপনারা োফনন, ডিডেটাল বাংলাফদশ গড়ার স্বপ্ন ডনফয় আমাফদর সর ার ডনরলসভাফব  াে  ফর োফচ্ছ। আডম ফেফন 

অতযন্ত খুডশ হফয়ডি ফে, ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলে ডনেস্ব ব্যবিাপনায় ফ াফস ম অংশগ্রহণ ারী  ম ম তমাবৃন্দফ  প্রডশক্ষণ উপ রণ 

ডহফসফব োপটপ প্রদান  ফরফিন। প্রডশক্ষণার্ীফদর তথ্য-প্রযুডির চচ মার ফক্ষফত্র এ োপটপ ডবফশষ ভূডম া পালন  রফব।  

            উন্নয়নশীল ফদশ ডহফসফব আমাফদর অর্ মননডত  সীমাবেতা আফি। সম্পফদর স্বল্পতা সফত্ত্বও আমাফদর সশস্ত্রবাডহনীফ  

এ টি আধুডন  ও শডিশালী বাডহনী ডহফসফব গফড় ফতালার েন্য বতমমান সর ার সশস্ত্রবাডহনীর স ল প্রফয়ােন আন্তডর তার সফঙ্গ 

ডবফবচনা  রফি।  

সুডধবৃন্দ,  

            আমরা শাডন্তফত ডবশ্বাস  ডর। আন্তেমাডত  ও আঞ্চডল  স ল ডবফরাধপূণ ম ডবষফয় আমরা শাডন্তপূণ ম সমাধান চাই। সাফ মর 

আদশ ম সমুন্নত রাখফত আমরা দৃঢ় প্রডতজ্ঞ। োডতর ডপতার অনুসৃত ‘স ফলর সফঙ্গ বন্ধুত্ব,  ারও সফঙ্গ ববডরতা নয়,' নীডতই হফচ্ছ 

আমাফদর পররাষ্ট্র নীডতর মূলমন্ত্র।  

তফব োতীয় ডনরাপিা ও স্বাধীনতা ডবপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ফদখা ডদফল আমরা অবশ্যই  ফঠার হব। প্রফয়ােফন আবার 

আমরা ডনফেফদর েীবন ডদফয় আমাফদর  ষ্টাডেমত স্বাধীনতা রক্ষা  রব, ইনশাআল্লাহ।  

            স ল ধরফনর উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ ডনমু মল  ফর আমরা বাংলাফদশফ  দডক্ষণ এডশয়ার মফে সবফচফয় শাডন্তপূণ ম ফদশ ডহফসফব 

প্রডতডষ্ঠত  রফত চাই।  

আমাফদর োডতর ইডতহাফস মুডিযুে এ টি ফশ্রষ্ঠতম ও ফগৌরফবাজ্জ্বল ঘটনা। মহান মুডিযুফে অংশগ্রহণ ারী স ল বীর 

বসডন , নাডব  ও ডবমান ফসনাসহ স ল মুডিফোোফদর আডম সশ্রেডচফি স্মরণ  রডি। আমাফদর সশস্ত্রবাডহনীর প্রডতটি সদস্য তর্া 

বাংলাফদফশর প্রডতটি নাগডর  স্বাধীনতার মূল উফেশ্যফ  সমুন্নত রাখার লফক্ষয ফদশ গড়ার  াফে স্বতঃস্ফূতমভাফব ডনে ডনে ভূডম া 

পালন  রফবন, এই আমাফদর  ামনা।  

            পডরফশফষ মহান আল্লাহতায়ালার  াফি  ামনা  রডি, ডতডন ফেন আমাফদর সবাইফ  ফদশ ও োডতর ফসবা  রার েন্য 

েফর্ষ্ট শডি ও সাহস দান  ফরন। আডম ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফের সমৃডে ও সেলতা  ামনা  রডি।  

ফখাদা হাফেে।  

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাফদশ ডচরেীবী।  

--- 


