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হবসহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম
উপহিত সম্মাহনত বীরক্ষেষ্ঠগক্ষের উত্তরাহিকারী,
খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুহিক্ষ াদ্ধা ও তাঁক্ষির উত্তরাহিকারীগে,
সিকমীবৃন্দ,
খসনা, খনৌ ও হবমান বাহিনী প্রিানগে,
সশস্ত্র বাহিনী হবোক্ষগর হপ্রহিপাল স্টাফ অহফসার এবং
উপহিত সুহিবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম।
মিান সশস্ত্র বাহিনী হিবস উপলক্ষে আপনাক্ষির সকলক্ষক িানাই শুক্ষেচ্ছা ও আন্তহরক অহেনন্দন। ঐহতিাহসক এই
হিক্ষন সব ধকাক্ষলর সব ধক্ষেষ্ঠ বাঙাহল, িাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু খশে মুহিবুর রিমাক্ষনর আ
সাড়া হিক্ষ আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনীর
অকুক্ষতাে সিস্য এবং বাংলাক্ষিক্ষশর আপামর িনসািারে সহম্মহলতোক্ষব িেলিার বাহিনীর হবরুক্ষদ্ধ সমহিত আক্রম সূচনা
কক্ষর। শুরু ি আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনীর অগ্র াত্রা। মুহিযুক্ষদ্ধর মধ্য হিক্ষ আমরা স্বািীন ও সাব ধক্ষেৌম বাংলাক্ষিশ অিধন কহর।
আহম িাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু খশে মুহিবুর রিমান, িাতী চার খনতা, সম্ভ্রম িারাক্ষনা দু’লাে মা’খবানসি স্বািীনতা
যুক্ষদ্ধ শািািত বরেকারী হত্রশ লাে বীর শিীক্ষির প্রহত েদ্ধা িানাহচ্ছ। আহম সকল শিীি মুহিক্ষ াদ্ধার পহরবাক্ষরর সিস্য এবং
যুদ্ধািত মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির প্রহত আন্তহরক সিমহমধতা িানাহচ্ছ।
উপহিত সুহিমন্ডলী,
মুহিযুদ্ধ বাংলাক্ষিক্ষশর ইহতিাক্ষস সব ধক্ষেষ্ঠ ঘটনা। রিে ী মুহিযুক্ষদ্ধর মাধ্যক্ষম পৃহিবীর মানহচক্ষত্র বাংলাক্ষিশ একটি
স্বািীন-সাব ধক্ষেৌম রাষ্ট্র হিক্ষসক্ষব পহরহচহত লাে কক্ষর। হনক্ষির িীবনক্ষক তুচ্ছ কক্ষর ১৯৭১ সাক্ষল বীর হবক্রক্ষম যুদ্ধ কক্ষর
মুহিক্ষ াদ্ধারা আমাক্ষিরক্ষক একটি স্বািীন সাব ধক্ষেৌম খিশ উপিার হিক্ষ ক্ষেন। এ কারক্ষে িাহতর বীর সন্তান মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির সঠিক
ম ধািা পুনঃপ্রহতহষ্ঠত করক্ষত এবং তাঁক্ষির অবিাক্ষনর সক্ষব ধাচ্চ স্বীকৃহত হিক্ষত আমাক্ষির সরকার হনরন্তর কাি কক্ষর াক্ষচ্ছ। বীর
মুহিক্ষ াদ্ধা ও তাঁক্ষির উত্তরাহিকারীক্ষির িন্য বতধমান সরকার উক্ষল্লেক্ষ াগ্য অক্ষনক সুক্ষ াগ-সুহবিার বাস্তবা ন কক্ষরক্ষে। অক্ষনক
প্রস্তাব ও প্রকল্প আমাক্ষির সহক্র হবক্ষবচনািীন আক্ষে।
বীর মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির মাহসক সম্মানী োতার পহরমাে ন শত টাকা খিক্ষক প ধা ক্রক্ষম বৃহদ্ধ কক্ষর িশ িািার টাকা
উন্নীত করা িক্ষ ক্ষে। োতা খোগীর সংখ্যা এক লে খিক্ষক বৃহদ্ধ কক্ষর দুই লক্ষে উন্নীত করা িক্ষ ক্ষে।
মিান স্বািীনতাযুক্ষদ্ধ বীরত্বপূে ধ অবিাক্ষনর িন্য ৬৭৬ িন খেতাবপ্রাপ্ত মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির োতা িানু াহর ২০১৬ সাল
খিক্ষক িাক্রক্ষম বীরক্ষেষ্ঠক্ষির িন্য হত্রশ িািার টাকা, বীর উত্তমক্ষির িন্য পঁহচশ িািার টাকা, বীর হবক্রমক্ষির িন্য হবশ
িািার টাকা এবং বীর প্রতীকক্ষির িন্য পক্ষনর িািার টাকা উন্নীত করা িক্ষ ক্ষে। হবহেন্ন খেেীর যুদ্ধািত মুহিক্ষ াদ্ধা, শিীি
মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির পহরবারবক্ষগরধ মাহসক রাষ্ট্রী সম্মানী োতা সব ধহন আঠার িািার টাকা িক্ষত সক্ষব ধাচ্চ হত্রশ িািার টাকা প ধন্ত
িাক্ষর বৃহদ্ধ করা িক্ষ ক্ষে। চলহত ২০১৬-১৭ অি ধ বেক্ষর শিীি ও যুদ্ধািত মুহিক্ষ াদ্ধা পহরবাক্ষরর োতা, হচহকৎসা এবং খরশন
সামগ্রী বাবি দুই িািার চার শত সাতাহশ খকাটি পক্ষনর লে টাকা বরাদ্দ রাো িক্ষ ক্ষে।
মুহিযুক্ষদ্ধর খচতনা, ইহতিাস ও ঐহতক্ষিের প্রবাি মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির পরবতী প্রিক্ষের মক্ষধ্য িাগ্রত করার লক্ষেে
মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির খমিাবী সন্তান ও তাঁক্ষির পরবতী প্রিক্ষের খলোপড়া সিা তা ও উৎসাি প্রিাক্ষনর িন্য বাংলাক্ষিশ মুহিক্ষ াদ্ধা

কল্যাে ট্রাস্ট ‘বঙ্গবন্ধু োত্র বৃহত্ত’ চালু কক্ষরক্ষে। এোড়া মুহিযুক্ষদ্ধর উপর খিক্ষশর অেেন্তক্ষর ‘হপএইচহি’ করার িন্য পূে ধ বৃহত্ত
প্রিাক্ষনর ব্যবিা রাো িক্ষ ক্ষে।
খিক্ষশর কৃহত সন্তান বীর মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির পুনব ধাসক্ষনর িন্য মুহিযুদ্ধ হবষ ক মন্ত্রোলক্ষ র উক্ষযাক্ষগ ‘ভূহমিীন ও অসচ্ছল
মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির িন্য বাসিান হনমধাে’ প্রকক্ষল্প ২২৭ খকাটি ৯৭ লে টাকা বরাদ্দ করা িক্ষ ক্ষে। গুরুত্বপূে ধ এ প্রকল্পটিক্ষত ২,৯৭১টি
বাসিান হনমধাক্ষের ব্যবিা রাো িক্ষ ক্ষে। ইক্ষতামক্ষধ্য ২,৪৯৩টি ইউহনট হনমধাক্ষের িন্য অনুক্ষমািন খি া িক্ষ ক্ষে। এর মক্ষধ্য
১,৭২২টি ইউহনক্ষটর হনমধাে কাি সমাপ্ত িক্ষ ক্ষে। ৬৯৪টি ইউহনক্ষটর হনমধাে কাি চলমান রক্ষ ক্ষে।
‘খিলা মুহিক্ষ াদ্ধা কমক্ষেক্স েবন হনমধাে’ শীষ ধক প্রকক্ষল্পর আওতা প্রহতটি খিলা েবন হনমধাে করা িক্ষব। ইক্ষতামক্ষধ্য
৪৩টি খিলা মুহিক্ষ াদ্ধা কমক্ষেক্স েবক্ষনর হনমধাে কাি সম্পন্ন এবং িস্তান্তর িক্ষ ক্ষে।
জুলাই ২০১৩ িক্ষত খমাট ১০৭৮ খকাটি টাকা ব্যক্ষ ৪২২টি উপক্ষিলা মুহিক্ষ াদ্ধা কমক্ষেক্স েবন হনমধাক্ষের কাি িাক্ষত
খন া িক্ষ ক্ষে। প্রকল্পটির আওতা ইক্ষতামক্ষধ্য ১৬১টি মুহিক্ষ াদ্ধা কমক্ষেক্স েবক্ষনর হনমধাে কাি সমাপ্ত িক্ষ ক্ষে। ৬৯টি উপক্ষিলা
হনমধাে কাি চলমান রক্ষ ক্ষে। অবহশষ্ট েবন সমূক্ষির হনমধাে শুরু করার প্রহক্র া চলমান রক্ষ ক্ষে।
হপ্র সুিী,
বতধমাক্ষন মুহিযুক্ষদ্ধর আিক্ষশ ধর সরকার মুহিক্ষ াদ্ধা কমধকতধা -কমধচারীক্ষির চাকুহর িক্ষত অবসর গ্রিক্ষের ব সসীমা বৃহদ্ধ
কক্ষর ৬০ বের কক্ষরক্ষে। সরকাহর-আিাসরকাহর, স্বা ত্বশাহসত-আিাস্বা ত্বশাহসত সংিা-প্রহতষ্ঠান ও কক্ষপ ধাক্ষরশক্ষনর চাকুরীক্ষত
মুহিক্ষ াদ্ধা ও উত্তরাহিকারীক্ষির িন্য ৩০ শতাংশ খকাটা হনি ধাহরত আক্ষে। হনি ধাহরত খকাটা পূরে করা সম্ভব না িক্ষল মুহিক্ষ াদ্ধা
পিগুক্ষলা োহল রাোর হনক্ষি ধশনা রক্ষ ক্ষে। পরবতীক্ষত মুহিক্ষ াদ্ধার পুত্র-কন্যা এবং তাক্ষির সন্তানক্ষির হনক্ষ াক্ষগর হবিান করা
িক্ষ ক্ষে।
হপ্র সুিী,
আিক্ষকর এই মিান হিবক্ষস সশস্ত্র বাহিনী হবোক্ষগর উক্ষযাক্ষগ খেতাবপ্রাপ্ত িীহবত সশস্ত্র বাহিনীর মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির মাক্ষে
পহরচ পত্র হবতরে করক্ষত খপক্ষর আহম আনহন্দত। এই পহরচ পক্ষত্রর মাধ্যক্ষম আপনারা া া সুহবিা খোগ করক্ষত পারক্ষবনঃ
বাংলাক্ষিশ খরলওক্ষ সি আেেন্তরীে খনৌ-পহরবিন এর খফরী এবং হবআরটিহস’র বাক্ষস হবনা োড়া ভ্রমে।
বাংলাক্ষিশ হবমাক্ষনর আন্তিধাহতক রুক্ষট হবনা োড়া বেক্ষর একবার এবং পহবত্র িজ্ব/ওমরাি পালক্ষনর িন্য িীবদ্দশা
একবার ভ্রমে।
হবমান বন্দরসমূক্ষি হে.আই.হপ লাউঞ্জসি খফরী পারাপাক্ষর হে.আই.হপ রুম ও খকহবন ব্যবিার ইতোহি।
বাংলাক্ষিক্ষশর স্বািীনতা অিধক্ষন বীর মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির অভূতপূব ধ অবিান কৃতজ্ঞতার সাক্ষি স্মরে করা আমাক্ষির িাতী
িাহ ত্ব। এ িন্য মুহিযুক্ষদ্ধর খগৌরক্ষবাজ্জ্বল ইহতিাস ও ঐহতিে সংরেক্ষের ব্যাপাক্ষর আমাক্ষির সরকার দৃঢ় প্রহতজ্ঞ। আমরা
আধুহনক পদ্ধহতক্ষত মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির পূে ধাঙ্গ তাহলকা প্রকাক্ষশর িন্য িাটাক্ষবইি কমধসূহচ গ্রিে করব। এ িাটাক্ষবইি কা ধক্রম
সম্পন্ন করা িক্ষল একটি হনর্ভধল মুহিক্ষ াদ্ধা তাহলকা ততহর কক্ষর িাহতক্ষক উপিার খিও া সম্ভব িক্ষব।
উপহিত সুিী,
আপনারা খিক্ষন খুশী িক্ষবন খ , বহি ধহবক্ষের খ সকল বক্ষরণ্য রাষ্ট্রনা ক, রািনীহতহবি, িাশধহনক, হশল্পী-সাহিহতেক,
বুহদ্ধিীবী, হবহশষ্ট নাগহরক এবং সংগঠন বাংলাক্ষিক্ষশর স্বািীনতার পক্ষে ঐহতিাহসক অবিান খরক্ষেক্ষেন তাঁক্ষিরক্ষক সম্মাননা
প্রিাক্ষনর লক্ষেে গেপ্রিাতন্ত্রী বাংলাক্ষিশ সরকার কর্তধক প ধা ক্রক্ষম ‘বাংলাক্ষিশ স্বািীনতা সম্মাননা’, ‘বাংলাক্ষিশ মুহিযুদ্ধ
সম্মাননা’ এবং ‘মুহিযুদ্ধ তমত্রী সম্মাননা’ প্রিান করার হসদ্ধামত্ম গৃিীত িক্ষ ক্ষে। তারই িারাবাহিকতা সব ধক্ষশষ গত ১৬
খসক্ষেমবর ২০১৬ তাহরক্ষে কানািার প্র াত প্রিানমন্ত্রী হপক্ষ ক্ষর ট্রুক্ষিাক্ষক উি সম্মাননা প্রিান করা ি । তাঁর পক্ষে কানািার
বতধমান প্রিানমন্ত্রী এবং তাঁর সন্তান িাহষ্টন ট্রুক্ষিা এ সম্মাননা গ্রিে কক্ষরন।
সমক্ষ র আবক্ষত ধ অহিকাংশ মুহিক্ষ াদ্ধা আি ব ক্ষসর োক্ষর োরাক্রান্ত। সশস্ত্র বাহিনী হিবস উি াপনকাক্ষল খিক্ষশর
হবহেন্ন িাক্ষন েহড়ক্ষ িাকা মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির আনুষ্ঠাহনকোক্ষব সম্মান িানাক্ষনার খেক্ষত্র সশস্ত্র বাহিনী হবোগ, খসনা, খনৌ ও হবমান
বাহিনী খ উক্ষযাগ প্রহতবের হনক্ষচ্ছ তা হনঃসক্ষন্দক্ষি প্রশংসনী । এ িন্য সশস্ত্র বাহিনীক্ষক আহম আন্তহরক িন্যবাি িানাই। দুঃি
ও অসচ্ছল মুহিক্ষ াদ্ধা এবং তাঁক্ষির পহরবাক্ষরর িন্য আহি ধক সিা তা, পুনব ধাসন, হচহকৎসা সিা তা প্রিান ও আবাসিক্ষলর
সংস্কারসি হবহেন্ন কল্যােমুেী কাি আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনী েহবষ্যক্ষতও কক্ষর াক্ষব বক্ষল আমার দৃঢ় হবোস।

উপহিত সুহিমন্ডলী,
আমাক্ষির স্বািীনতা রোর সুমিান িাহ ত্ব সশস্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত। এ পহবত্র িাহ ত্ব পালক্ষনর পাশাপাহশ আমাক্ষির
খিশক্ষপ্রহমক সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যরা প্রাকৃহতক দুক্ষ ধাগ খমাকাহবলা, খিক্ষশর উন্ন ন কা ধক্রম, অবকাঠাক্ষমা হনমধাে, আইনশংেলা
রো ইতোহি খেক্ষত্র প্রক্ষ ািনী সিা তা হিক্ষ াক্ষচ্ছ। এ কারক্ষে আমাক্ষির সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুহনকা ন, খেৌত ও
অবকাঠাক্ষমাগত উন্ন ন ও হবহবি কল্যােমূলক কা ধক্রম বাস্তবা ক্ষন বদ্ধপহরকর। এরই িারাবাহিকতা বতধমান সরকাক্ষরর
অিীক্ষন সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির িন্য শাহন্তকালীন সমক্ষ কৃহতত্বপূে ধ
স্বীকৃহতস্বরূপ ২০১৩-১৪ অি ধবের খিক্ষক
শাহন্তকালীন পিক প্রচলন করা িক্ষ ক্ষে, া বাংলাক্ষিশ সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির মক্ষনাবল বৃহদ্ধর িন্য একটি যুগান্তকারী
পিক্ষেপ।
আি ২০১৫ সাক্ষলর শাহন্তকালীন পিকপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির মধ্য খিক্ষক ০৫ িন সিস্যক্ষক পিক্ষক ভূহষত করা
িক্ষ ক্ষে। এবের পিকপ্রাপ্ত সকল কমধকতধা ও অন্যান্য পিবীর সিস্যক্ষির িন্য রইল আমার আন্তহরক অহেনন্দন। এই অসািারে
কমধতৎপরতার িারাবাহিকতা েহবষ্যক্ষতও খিশ মার্তকার সাব ধক্ষেৌমত্ব রোসি িাহতর খ খকান প্রক্ষ ািক্ষন সশস্ত্র বাহিনীর
ধ েও আপনারা সততা, হনষ্ঠা ও িেতার সাক্ষি
সকল সিস্য হনক্ষবহিত িাকক্ষবন এটাই আমার প্রতোশা। শুধু খিক্ষশই ন , বহিহবক্ষ
িাহ ত্ব পালন কক্ষর বাংলাক্ষিক্ষশর োবমূহতধ আরও উজ্জ্বল করক্ষবন বক্ষল আমার হবোস।
হপ্র সুহিবৃন্দ,
আমাক্ষির সরকার খিক্ষশর আি ধ-সামাহিক উন্ন ক্ষন হবরহতিীনোক্ষব কাি কক্ষর াক্ষচ্ছ। আমরা ফাস্টধ ক প্রকল্প গ্রিে
কক্ষরহে। গেীর সমুদ্রবন্দর, পারমানহবক হবদুেৎ খকন্দ্র, ক লাহেহত্তক হবদুেৎ প্রকল্প, খমক্ষট্রাক্ষরল, আন্তঃক্ষিশী খরল প্রকল্প এবং
এলএনহি টাহমধনাল হনমধাক্ষের উক্ষযাগ খনও া িক্ষ ক্ষে। বঙ্গবন্ধু স্যাক্ষটলাইট ও কে ধফুহল নিীর তলক্ষিক্ষশ খিক্ষশর প্রিম টাক্ষনল
হনমধাক্ষের কাি এহগক্ষ খনও া িক্ষচ্ছ।
সকল ষড় ন্ত্রক্ষক খমাকাহবলা কক্ষর আমরা হনিস্ব অি ধা ক্ষন পদ্মা খসতু হনমধাে করহে। ইক্ষতামক্ষধ্য পদ্মা খসতুর ৩২ োগ
কাি সমাপ্ত িক্ষ ক্ষে। রূপপুর পারমানহবক হবদুেৎ খকক্ষন্দ্রর ৮০ োগ কাি খশষ িক্ষ ক্ষে। আহম হবোস কহর, এ সকল প্রকল্প
বাস্তবা ন িক্ষল আমাক্ষির অি ধনীহত আরও শহিশালী িক্ষব।
হপ্র সুিীবৃন্দ,
আিক্ষকর অগ্রিা ক্ষের এই সুন্দর সকাক্ষল বীর মুহিক্ষ াদ্ধা ও তাঁক্ষির উত্তরাহিকারীক্ষির সাহন্নক্ষধ্য আসার সুক্ষ াগ খপক্ষ
আহম আনহন্দত। সরকার প্রিান হিক্ষসক্ষব আমাক্ষির বীর মুহিক্ষ াদ্ধা এবং তাঁক্ষির উত্তরাহিকারীক্ষির কল্যাোক্ষি ধ া হকছু প্রক্ষ ািন
তা করার িন্য আহম দৃঢ় প্রতে ব্যি করহে।
আি খেতাবপ্রাপ্ত মুহিক্ষ াদ্ধা এবং তাঁক্ষির উত্তরাহিকারীক্ষির সম্মাননা প্রিাক্ষনর সুক্ষ াগ ততহর কক্ষর খি ার িন্য আহম
সশস্ত্র বাহিনী হবোগসি সংহিষ্ট সকলক্ষক আন্তহরক িন্যবাি িানাহচ্ছ।
ধ সমগ্র খিশবাসীর সুে, শাহন্ত এবং সাহব ধক মঙ্গল কামনা
পহরক্ষশক্ষষ আহম সকল মুহিক্ষ াদ্ধা এবং তাঁক্ষির পহরবারবগসি
করহে। মিান আল্লাি তা ালা আমাক্ষির সকক্ষলর সিা িউন।
খোিা িাক্ষফি।
ি বাংলা, ি বঙ্গবন্ধু
বাংলাক্ষিশ হচরিীবী খিাক।
…

