
সশস্ত্র বাহিনী হিবস-২০০৯ উপলক্ষে সংবর্ ধনা অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী  

শশখ িাহসনা  

শসনাকুঞ্জ, ঢাকা শসনাহনবাস, শহনবার,০৭ অগ্রিায়ণ ১৪১৬,২১ নক্ষভম্বর ২০০৯  

 

হবসহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম 

সিকমীবৃন্দ,  

হিন বাহিনীর প্রর্ানগণ  

সম্মাহনি অহিহিবৃন্দ,  

ভদ্র মহিলা ও মক্ষিািয়গণ  

আসসালামু আলাইকুম।  

সশস্ত্র বাহিনী হিবক্ষসর এই সান্ধ্যকালীণ সংবর্ ধনা অনুষ্ঠাক্ষন আপনাক্ষির সকলক্ষক শুক্ষভচ্ছা ও অহভনন্দন জানাই।  

আমাক্ষির মিান স্বার্ীনিা যুক্ষের ইহিিাক্ষস এই হিনটি এক হবক্ষশষ শগৌরবময় স্থান িখল কক্ষর আক্ষে। আওয়ামী লীগ 

সরকার ১৯৭১ সাক্ষলর ২১শশ নক্ষভম্বর শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনী গঠন কক্ষর এবং হিন বাহিনী সংঘবে িক্ষয় শিশব্যাপী সাঁড়াশী 

আক্রমণ শুরু কক্ষর।  

আমাক্ষির মুহিবাহিনী এই হিন শিক্ষক শগহরলা যুক্ষের পাশাপাহশ সম্মুখ সমক্ষরর প্রিাগি যুক্ষের সূচনা কক্ষর। পাক িানািার 

বাহিনী এবং িাক্ষির শিাসররা এই আক্রমক্ষণর সামক্ষন শশাচনীয়ভাক্ষব পরাহজি িয়। আজক্ষকর হিক্ষন আহম গভীর শ্রোর সাক্ষি স্মরণ 

করহে সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যবৃন্দসি সকল বীর মুহিক্ষ াোক্ষক,  াক্ষির জীবক্ষনর হবহনমক্ষয় আমরা শপক্ষয়হে স্বার্ীন শিশ, লাল-সবুক্ষজর 

জািীয় পিাকা আর নতুন মানহচত্র।  

শিক্ষশর মাটির জন্য শ  গভীর ভালবাসা শিক্ষক ২১শশ নক্ষভম্বক্ষরর ঐকযবে আক্রমক্ষণর জ্ম  িক্ষয়হেল, শ  স্বক্ষের বাস্তবায়ক্ষনর 

জন্য জাহির জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুহজবুর রিমাক্ষনর ডাক্ষক হত্রশ লে বাঙ্গাহল রি হিক্ষয়হেল, শসই মুহিযুক্ষের শচিনাক্ষক আমরা 

ঐকযবেভাক্ষবই সংরেণ করব। লাক্ষখা শিীক্ষির রক্ষি শেঁজা স্বার্ীন সাব ধক্ষভৌম বাংলাক্ষিক্ষশর পিাকা হচরহিন সমুন্নি রাখব, এ 

আমাক্ষির অঙ্গীকার।  

সুহর্বৃন্দ,  

আপনারা হনশ্চয়ই জাক্ষনন শ , গি বৃিষ্পহিবার অি ধাৎ ১৯শশ নক্ষভম্বর জাহির জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুহজবুর রিমান এর 

িিযার হবচাক্ষরর এক যুগান্তকারী রায় িক্ষয়ক্ষে। অন্যায় শ  কক্ষর, শাহসত্ম িাক্ষক শপক্ষিই িয়। ১৯৭৫ সাক্ষলর ১৫ই আগস্ট ইহিিাক্ষসর 

শ  জঘন্যিম িিযাকান্ড ঘক্ষেহেল, িা শকবল কারবালার ঘেনাক্ষকই স্মরণ কহরক্ষয় শিয়। কারবালার ঘেনায় নারী ও হশশুক্ষির িিযা 

করা িয়হন। হকন্তু ১৫ই আগক্ষস্টর কালরাক্ষি নারী ও হশশুরাও ঘািক্ষকর িাি শিক্ষক শরিাই পায়হন।  

            এই জঘন্য িিযাকান্ডক্ষক সমি ধন ও সিক্ষ াহগিা করার জন্য অক্ষনক অপবাি ও অপপ্রচার কক্ষর হবভ্রাহন্ত সৃহির শচিা করা 

িক্ষয়হেল। িিযাকারীক্ষির হবচার না কক্ষর পুরস্কৃি করা িক্ষয়হেল। খুনীরা প্রকাক্ষে এই িিযাকান্ড ঘোক্ষনার কিা িম্ভভক্ষর প্রচার কক্ষর 

চযাক্ষলঞ্জ কক্ষরহেল,  ‘শক িাক্ষির হবচার করক্ষব?'  হকন্তু িারা ভুক্ষল হগক্ষয়হেল শ , সবার উপক্ষর একজন হবচারক আক্ষেন, হ হন সব 

শিক্ষখন--- হিহন আল্লাি রাববুল আলামীন। িীঘ ধ ৩৪ বের ধর্ ধ র্ক্ষর অক্ষপো কক্ষরহে ন্যায় হবচার একহিন পাব, এই আশায়। ভরসা 

শরক্ষখহে আল্লাহ্র উপর। ১৯শশ নক্ষভম্বর ন্যায় ও সক্ষিযর জয় িক্ষয়ক্ষে। জাহির জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুহজবর রিমান ও িাঁর পহরবাক্ষরর 

সিস্যক্ষির িিযার ন্যায় হবচার শপক্ষয়হে।  

            আপনারা জাক্ষনন, ২০০৯ সাক্ষলর জানুয়াহর মাক্ষস সরকার গঠক্ষনর মাত্র ১ মাস ২০ হিন পর গি ২৫শশ শেব্রুয়াহর হবহডআর 

সিরিপ্তর হপলখানায় আক্ষরকটি জঘন্যিম ধপশাহচক িিযাকান্ড ঘক্ষেক্ষে। একজন মুসলমান িক্ষয় অপর মুসলমানক্ষক িিযা কক্ষর লাশ 

নি ধমায় শেক্ষল শিওয়ার মি জঘন্য কাজ  ারা কক্ষরক্ষে, শসই িিযাকাক্ষন্ডর হবচার ইনশাআল্লাহ্ আমরা করবই। অন্যায়ক্ষক প্রশ্রয় হিক্ষল 

অন্যায় করার প্রবণিা বাড়ক্ষিই িাক্ষক। আর িাই এই অন্যায়  াক্ষি শকান মিল শিক্ষক প্রশ্রয় না পায়, শসহিক্ষক সিকধ িাকক্ষি িক্ষব। 



 াঁরা শসহিন হনিি িক্ষয়হেক্ষলন, িাঁক্ষির মক্ষে ৩০ জক্ষনরও অহর্ক শিীি পহরবাক্ষরর সক্ষঙ্গ, আওয়ামী লীক্ষগর সংসি সিস্য ও শজলা 

প ধাক্ষয়র শনিা-কমীক্ষির আত্মীয়িার সম্পকধ রক্ষয়ক্ষে। অক্ষনকক্ষক ব্যহিগিভাক্ষব আহম হচনিাম।  

এই জঘন্য বব ধরিম িিযাকাক্ষন্ডর হবচার বাংলার মাটিক্ষি িক্ষবই। আহম কিা হিহচ্ছ, আহম শেঁক্ষচ িাকক্ষি এই হবচারও কক্ষর 

 াব। দ্রুি হবচার করার জন্য ‘দ্রুি   হবচার আইক্ষন' এই হবচার করা িক্ষব। আহম আপনাক্ষির সিক্ষ াহগিা চাই। আহম সকলক্ষক 

অনুক্ষরার্ করব, শকান প্রকার অপপ্রচার ও প্রক্ষরাচনায় শকউ হবভ্রান্ত িক্ষবন না। একই সক্ষঙ্গ আহম বলক্ষি চাই, ১৯৭৫ সাক্ষল ৩রা 

নক্ষভম্বর জািীয় চার শনিা িিযার হবচার, ২১শশ আগস্ট শগ্রক্ষনড িামলায় আইভী রিমানসি  াঁরা শািািি বরণ কক্ষরক্ষেন, সাক্ষবক 

অি ধমন্ত্রী ও সংসি সিস্য শাি এ এম এস হকবহরয়া, সংসি সিস্য আিসানউল্লাি মাস্টারসি সকল িিযাকাক্ষন্ডর হবচারও বাংলার 

মাটিক্ষিই িক্ষব । সকল িিযার হবচার শিাক শসোই আমাক্ষির প্রক্ষচিা িাকক্ষব।  

হপ্রয় সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যগণ,  

            জাহির প্রক্ষয়াজক্ষন অপ ধণ করা কঠিন িাহয়ত্ব পালক্ষন সশস্ত্র বাহিনীর হনষ্ঠা ও আন্তহরকিাক্ষক আমরা কৃিজ্ঞিা জানাই। 

শিক্ষশর প্রহিরোর জন্য প্রহশেণ আর জনগক্ষণর জন্য ভালবাসা এই দুটি হবষয়ক্ষক শকন্দ্র কক্ষর গক্ষড় উঠুক আমাক্ষির সশস্ত্রবাহিনীর 

শিশক্ষপ্রম। আমরা শাহন্তহপ্রয় জাহি। ‘সকক্ষলর সাক্ষি বন্ধুত্ব, কার সাক্ষি ধবহরিা নয়' - এোই আমাক্ষির পররাষ্ট্র নীহির মূল লেয। 

আমরা প্রহিক্ষবশী শিশসমূক্ষির সক্ষঙ্গ সুসম্পকধ বজায় রাখক্ষি চাই। পাশাপাহশ স্বার্ীনিা ও সাব ধক্ষভৌমত্ব রোর জন্য আমাক্ষির 

সুপ্রহশহেি ও শপশািার সশস্ত্র বাহিনী িাকাো অন্যিম শিধ। আজক্ষকর পহরবিধনশীল হবক্ষের সক্ষঙ্গ িাল হমহলক্ষয় আপনাক্ষির োণ-

র্ারণা, হচমত্মা-শচিনার আধুহনকায়ন কক্ষর শ ক্ষি িক্ষব। মক্ষন রাখক্ষি িক্ষব পৃহিবীর হবহভন্ন শিক্ষশ আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনী 

জাহিসংক্ষঘর শাহন্তরো হমশক্ষন অংশগ্রিণ করক্ষে।  

            সশস্ত্র বাহিনীর আধুহনকায়ক্ষন আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই আন্তহরক হেল এবং িাকক্ষব। গিবার সরকার পহরচালনায় 

সময় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এহপহস বা (Armoured Personnel Carrier), MIG-29 যুে হবমান, অিযাধুহনক 

Class-4 হিক্ষগে ও অন্যান্য আধুহনক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রি কক্ষরহেলাম। শপশািাহরত্ব বাড়াক্ষনার জন্য আমরা ন্যাশনাল হডক্ষেন্স 

কক্ষলজ, ওয়ার কক্ষলজ, আম ধড শোক্ষস ধস শমহডক্ষকল কক্ষলজ, BIPSOT বা Peace Keeping ইন্সটিটিউে, BUP বা 

Science & Technology ইন্সটিটিউে ইিযাহি প্রহিষ্ঠা কক্ষরহেলাম। জনবল বাড়াক্ষনার জন্য একটি কক্ষম্পাহজে হিক্ষগড, 

একটি পিাহিক হিক্ষগড, শেশাল ওয়াকধস হিক্ষগড ও শবশ কক্ষয়কটি হবহভন্ন র্রক্ষনর ব্যাোহলয়ানসি অন্যান্য উন্নয়ন কম ধসূহচ 

বাস্তবায়ন করা িক্ষয়হেল।  

            এবারও সরকার গঠক্ষনর পর আমরা সশস্ত্র বাহিনীর শপশািাহরত্ব বাড়াক্ষি এবং কল্যাণমূলক উন্নয়ক্ষনর হবহভন্ন পিক্ষেপ 

িাক্ষি হনক্ষয়হে। আহম জানক্ষি পারলাম, অিীক্ষি সরঞ্জাক্ষমর অভাক্ষব একটি হিক্ষগডক্ষক জাহিসংক্ষঘর শাহন্তরো কাক্ষজ পাঠাক্ষনা  ায়হন, 

এো লজ্জার হবষয়। ইক্ষিামক্ষেই  নতুন APC শকনার প্রহক্রয়া শুরু করা িক্ষয়ক্ষে। গি শসক্ষেম্বর জাহিসংঘ মিাসহচক্ষবর সক্ষঙ্গ 

সাোক্ষির সময় শোস ধ কমান্ডার বা নীহি হনর্ ধারণী প ধাক্ষয়র পক্ষির সংখ্যা বাড়াক্ষনার অনুক্ষরার্ কক্ষরহে। আশা করহে,  হনকে 

ভহবষ্যক্ষিই সুেল পাওয়া  াক্ষব। ধসহনকক্ষির কল্যাক্ষণর জন্য গ্যাহরসক্ষন বা িার আক্ষশপাক্ষশ পহরবাক্ষরর সক্ষঙ্গ বসবাক্ষসর শকাো 

বাড়াক্ষনার হবষয়টি হবক্ষবচনা করা িক্ষচ্ছ। অহেসারগণক্ষক Housing Plot শিওয়ার হবষয়টি অক্ষনকদূর এহগক্ষয় শনওয়া িক্ষয়ক্ষে। 

বাহিনী প্রর্ানগণক্ষক এ হবষক্ষয় প্রক্ষয়াজনীয় হনক্ষি ধশনা শিওয়া িক্ষয়ক্ষে। গিবার হমরপুর এলাকায় Plot শিওয়া িক্ষয়হেল, শসই প্লশে 

বাড়ী বানাক্ষনার ঋক্ষণর জন্য Trust Bank-ও আমরাই গঠন কক্ষরহেলাম। গিবার শসনাবাহিনীক্ষি দু'শবলা ভাি খাবার ব্যবস্থা 

করা িক্ষয়হেল। আহম জানক্ষি শপক্ষরহে শ , একক্ষবলা শুধু সবহজ-ডাল হিক্ষয়ই ভাি শখক্ষি িক্ষচ্ছ। এবার আমরা হিন বাহিনীর খাবাক্ষর 

ভারসাম্য এক্ষনহে,  াক্ষি কক্ষর ধসহনক ভাইক্ষয়রা দু শবলাই মাে অিবা মাংস শখক্ষি পাক্ষর। আমরা শপ-শেল শঘাষণা কক্ষর সকক্ষলর 

শবিন বৃহে কক্ষরহে। হবে মন্দা সক্ষেও অি ধননহিক উন্নহি গহিশীল রাখার শচিা অব্যািি শরক্ষখহে। আমাক্ষির হরজাভ ধ ১০ হবহলয়ন 

মাহকধন ডলার োহড়ক্ষয় শগক্ষে। মূল্যস্ফীহি ১১ শিাংশ শিক্ষক কহমক্ষয় ৫ শিাংক্ষশর নীক্ষচ নাহমক্ষয় এক্ষনহে। হনিয প্রক্ষয়াজনীয় হজহনক্ষষর 

িাম কহমক্ষয়হে।  

            একুশ শিক্ষকর চযাক্ষলঞ্জ শমাকাহবলা কক্ষর হবে সভায় বাংলাক্ষিশক্ষক আধুহনক হবজ্ঞান ও প্রযুহি হনভ ধর হডহজোল 

বাংলাক্ষিশ গক্ষড় তুলক্ষি হভশন ২০২১ শঘাষণা কক্ষরহে। ইনশাআল্লাহ্ বাংলাক্ষিশক্ষক িাহরদ্রযমুি শসানার বাংলা হিক্ষসক্ষব গক্ষড় তুক্ষল 

হবক্ষে ম ধািার আসক্ষন অহর্হষ্ঠি করক্ষি সেম িব।   



হপ্রয় অহিহিবৃন্দ,  

            আপনাক্ষির আন্তহরক উপহস্থহি আজক্ষকর এই মিিী সন্ধ্যাক্ষক প্রাণবন্ত ও সাি ধক কক্ষরক্ষে। সশস্ত্র বাহিনীর পে শিক্ষক 

আপনাক্ষির সকলক্ষক জানাই আমার আন্তহরক র্ন্যবাি। এ র্রক্ষনর হমলন শমলা আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষঙ্গ সমাক্ষজর হবহভন্ন 

স্তক্ষরর ব্যহিবক্ষগ ধর জানাক্ষশানা এবং সুসম্পকধ উন্নয়ক্ষন শসতুবন্ধ্ন হিক্ষসক্ষব কাজ করক্ষব বক্ষল আমার হবোস। ১৯৭১ সাক্ষলর ২১শশ  

নক্ষভম্বর শ  এক বুক উদ্যম ও ৃঢ়তিা হনক্ষয় বাংলাক্ষিশ সশস্ত্র বাহিনীর হবজয়  াত্রা শুরু িক্ষয়হেল, শসই ৃঢ়তিা ও উদ্যম হনক্ষয় 

আজক্ষকর সশস্ত্রবাহিনী আমাক্ষির উন্নয়ক্ষনর  াত্রায় অগ্রগামী িাকুক - এোই আমার প্রিযাশা।  

            সশস্ত্র বাহিনী হিবস উপলক্ষে শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনীর সকল সিস্য ও পহরবারবক্ষগ ধর সুখ, শাহন্ত ও কল্যাণ কামনা 

কহর। মিান আল্লািিা‘লা সশস্ত্র বাহিনীসি সকলক্ষক শিোজি করুন।  

শখািা িাক্ষেজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাক্ষিশ হচরজীবী িউক  

বাংলাক্ষিশ সশস্ত্র বাহিনী হচরজীবী শিাক। 

--- 

 


