
সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ স্নাতক রিরি প্রদান অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শেখ িারসনা  

 

ঢাকা, বুধবাি, ০৭ ফাল্গুন ১৪২০, ১৯ শফব্রুয়ারি ২০১৪  

 

 

রবসরমল্লারিি িািমারনি িারিম 

 

সিকমীবৃন্দ,  

রতন বারিনী প্রধানগণ,  

কমািযান্ট, রিলফন্স সারভ িলসস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ  

কূটনীরতকবৃন্দ,  

শকাস ি সমাপনকািী অরফসাি, তাঁলদি সিধরম িনীবৃন্দ,  

এবং সমলবত সুরধমন্ডেী।  

 

আসসাোমু আোইকুম ।  

 

সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি িাজুলয়েন রিরি প্রদালনি অনুষ্ঠালন সবাইলক আন্তরিক শুলভচ্ছা জানারচ্ছ। 

বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি এই ঐরতিযবািী প্ররতষ্ঠান শেলক স্টাফ কলেজ সম্পন্ন কিা সেস্ত্র বারিনীি অরফসািলদি জন্য অতযন্ত 

শগৌিলবি। সাফলেি সলে শকাস ি সম্পন্ন কলি আজ যািা িাজুলয়ট িলেন তাঁলদি সবাইলক জানাই আন্তরিক অরভনন্দন।  

ভদ্র মরিো ও মলিাদয়গণ,  

মিান ভাষা আলন্দােলনি স্মৃরত রবজর ত এ মালস আরম সরদ্ধচির্লস মরণিণ কির , অকুলতাভয় ভাষা েিীদলদি। তাঁলদি 

িলেি রবরনমলয় আমালদি প্রাণরপ্রয় মাতৃভাষাি ময িাদা প্ররতরষ্ঠত িলয়ল । তাঁলদি মিান আত্মতযাগ শদেমাতৃকাি স্বাধীনতা-

সাব িলভৌমত্ব িক্ষায় সব িদা আমালদি শপ্রিণাি উৎস রিলসলব কাজ কিলব। আরম মরণিণ কির  ভাষা আলন্দােলনি অন্যতম 

পরেকৃত সব িকালেি সব িলরদ্ষ্ঠ বাঙারে, জারতি রপতা বেবন্ধু শেখ মুরজবুি িিমানলক, যাঁি আহ্বালন সা া রদলয় বাঙারে জারত 

স্বাধীনতাি োে সূয ি র রনলয় আলন।  

সুরধবৃন্দ,  

জারতি রপতা বেবন্ধু শেখ মুরজবুি িিমান মিান মুরেযুলধচিি মাধ্যলম অরজিত বাংোলদলে একি  সুৃঙ্খলে ও শপোদাি 

সেস্ত্র বারিনী গল  শতাোি উপি রবলেষ গুরুত্ব রদলয়র লেন। তািই ধািাবারিকতায় বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি অরফসািলদি 

উচ্চতি প্ররেক্ষণ প্রদালনি েলক্ষয এ কলেজ প্ররতরষ্ঠত িয়। আজ স্টাফ কলেলজি আন্তজিারতক পরিমন্ডলে এক অনন্য রেক্ষা 

প্ররতষ্ঠান রিলসলব পরির্রত িলয়ল । এ জন্য সকলে আমিা গব ি অনুভব করি। ১৯৯৬ সালে সিকাি গঠন কিাি পি সেস্ত্র 

বারিনীি উর্ধ্িতন অরফসািলদি প্ররেক্ষলণি জন্য ন্যােনাে রিলফন্স কলেজ, এমআইএসি , আম িস শফালস িস শমরিকযাে কলেজ 

ইতযারদ আমিাই প্ররতষ্ঠা কলির ।  

রপ্রয় িযাজুলয়ট অরফসািবৃন্দ,  

আজলকি রদনি  রনিঃসলন্দলি আপনালদি জীবলন অতযন্ত আনলন্দি। কলঠাি পরিরদ্ম ও অধ্যবসালয়ি মাধ্যলম আপনািা 

সমি রবজ্ঞালন উচ্চতি জ্ঞান োভ কলিল ন। আমাি রবশ্বাস, এ প্ররেক্ষণ আপনালদি ওপি অরপ িত দারয়ত্ব দক্ষতাি সালে পােন 



এবং শয শকান ধিলণি ্যালেঞ্জ শমাকালবোয় আিও আত্মপ্রতযয়ী কিলব। আরম আপনালদি শপোগত জীবলনি উসলিাসি সাফে 

কামনা করি।  

সুরধমন্ডেী,  

সেস্ত্র বারিনী আমালদি স্বাধীনতা ও সাব িলভৌমলত্বি মূতি প্রতীক। রপ্রয় মাতৃভূরমি স্বাধীনতা িক্ষাি সুমিান দারয়ত্ব 

আমালদি সেস্ত্র বারিনীি উপি ন্যস্ত। এ পরবত্র দারয়ত্ব পােলনি পাোপারে আমালদি শদেলপ্ররমক সেস্ত্র বারিনীি সদস্যিা 

প্রাকৃরতক দুলয িাগ শমাকালবোয়ও প্রেংসনীয় অবদান িাখল ন। শদলেি উন্নয়ন কায িক্রম, অবকাঠালমা রনম িাণ, আইন-ৃঙ্খলো 

িক্ষা ইতযারদ শক্ষলত্রও আমালদি সেস্ত্র বারিনী অসামরিক প্রোসনলক প্রলয়াজনীয় সিায়তা রদলয় আসল । রবগত দেম জাতীয় 

সংসদ রনব িা্লন সেস্ত্র বারিনীি সদস্যিা শয উলল্লখলযাগ্য ভূরমকা শিলখল ন তাি জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানারচ্ছ।  

শুধু শদলেই নয়, বরিরব িলশ্বও বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি সদস্যিা সততা, রনষ্ঠা ও দক্ষতাি সালে দারয়ত্ব পােন কলি 

প্রেংসা ও সুনাম অজিন কলিল ন। তাঁলদি সাফলে সািারবলশ্ব বাংোলদলেি ভাবমূরতি আিও উজ্জ্বে িলয়ল ।  

বতিমালন রবশ্ব রনিাপসা ব্যবস্থায় নতুন নতুন পরিবতিলনি ফলে সামরিক বারিনীি ভূরমকা ও দারয়লত্ব এলসল  

বহুমারত্রকতা। সেস্ত্র বারিনীি রেক্ষা ও প্ররেক্ষণ কায িক্রলমও পরিবরতিত সমলয়ি এই ্ারিদাি প্ররতফেন োকা প্রলয়াজন। 

সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি প্ররেক্ষণ কায িক্রলম এ রবষলয় প্রলয়াজনীয় গুরুত্বালিাপ িলয়ল  শজলন আরম আনরন্দত।  

বাংোলদে রবলশ্বি প্ররতি  প্রালন্তি সকে রিপারক্ষক, আঞ্চরেক ও আন্তজিারতক সমস্যাি োরন্তপূণ ি সমাধালন রবশ্বাসী। 

আন্তজিারতক োরন্ত ও রনিাপসা প্ররতষ্ঠায় আমিা অেীকািাবধচি। রবশ্ব োরন্ত িক্ষা এবং সকে প্রকাি সন্ত্রালসি রবরুলধচি আমালদি 

অবস্থান অতযন্ত সুস্পষ্ট। আি, শস আদে িলক সামলন শিলখ আমালদি সেস্ত্র বারিনীলক সামলন এরগলয় শযলত িলব।  

আমালদি সম্পদ সীরমত। আি শস সীরমত সম্পদ রদলয়ই আমিা একি  যুলগাপলযাগী, দক্ষ ও েরেোেী সেস্ত্র বারিনী 

গল  তুেলত ্াই। এই েক্ষয অজিলনি জন্য আমালদিলক উন্নত প্ররেক্ষণ ও অনুেীেলনি ওপি আিও শবরে গুরুত্ব রদলত িলব।  

জারতি রপতা প্রবরতিত ১৯৭৪ সালেি প্ররতিক্ষা নীরতি আলোলক ১৯৯৬ সালে আরম প্রেমবাি শদে পরি্ােনাি 

দারয়ত্বভাি িিলণি পি শসনাবারিনীি সম্প্রসািণ ও আধুরনকায়লন অলনকগুলো ইউরনট গঠন করি। আমালদি গত শময়ালদ 

শফালস িস শগাে ২০৩০ এি আওতায় সেস্ত্র বারিনীি উন্নয়ন ও আধুরনকায়লন বহু উলল্লখলযাগ্য কায িক্রম িিণ কলির । এবািও 

সিকাি গঠন কিাি পি আমিা এই উন্নয়লনি ধািাবারিকতা অব্যািত শিলখর । সেস্ত্র বারিনীি উন্নয়ন ও কোলণি জন্য যা যা 

কিা দিকাি আমিা সবই কিব, ইনোআল্লাি।   

আমালদি সিকাি সব িদাই জনগলণি শসবক রিলসলব শদে পরি্ােনা কিলত ্ায়, কখনই োসক রিলসলব নয়। আমিা 

অরনয়ম দুনীরতি প্রলে কাউলকই  া  শদইরন। সব িাত্মক আইলনি োসন প্ররতষ্ঠা কলির । রিরজটাে প্রযুরে সব িব্যাপী কলি 

জীবনযাত্রা সিজ ও স্বচ্ছ কলির । জরেবাদ-সন্ত্রাস রনমূ িে কলির । শদে শসবায় আমিা আপনালদি সাব িক্ষরণক সিলযারগতা 

শপলয়র ।  

বাংোলদেলক ২০২১ সালেি মলধ্য মধ্যম আলয়ি শদলে পরিণত কিাি েলক্ষয আমিা কাজ কলি যারচ্ছ এবং এ রবষলয় 

যলেষ্ট অিগরতও োভ কলির । আমালদি মাোরপছু আয় বৃরধচি শপলয় আজ তা ১০৪৪ িোলি উন্নীত িলয়ল । আমালদি ববলদরেক 

মুদ্রা রিজাভ ি ১৮ রবরেয়ন িোি  ার লয় শগল । রবশ্বমন্দা এবং অন্যান্য প্ররতকূেতাি মলধ্যও আমালদি প্রবৃরধচিি িাি েতকিা ৬ 

েতাংলেি উপলি।  

রবরভন্ন প্ররতকূেতা সলত্বও ্েরত অে িব লিি প্রেম ৬ মালস িপ্তারন আয় ১৫ েতাংে বৃরধচি শপলয়ল । ইনোআল্লাি 

আগামী ২০৪১ সালেি মলধ্য বাংোলদে একি  উন্নত শদে রিসালব রবলশ্বি দিবালি মাো উচু কলি দাঁ ালব।    

বন্ধুপ্রতীম শদলেি িাজুলয়ট অরফসািবৃন্দ,  

আপনালদি শদলেি সলে আমালদি িলয়ল  অতযন্ত বন্ধুত্বপূণ ি সম্পকি। শস সম্পকি ক্রলমই গাঢ় িলব এই আমালদি 

প্রতযাো। এখালন অধ্যয়নকালে বাংোলদলেি ঐরতিয ও সংস্কৃরত সম্পলকি আপনালদি ধািণা িলয়ল ।  

আমাি রবশ্বাস, রনজ শদলে রফলি রগলয় আমালদি সম্মারনত এযামবাসািাি রিলসলব এ শদলেি জনগলণি শুলভচ্ছা এবং 

এি বনসরগ িক শসৌন্দয ি ও অরতরেপিায়ণ জনগলণি কো আপনালদি জনগলণি কাল  শপৌৌঁল  রদলবন।  

আরম রিরিপ্রাপ্ত অরফসািলদি সিধরম িনীলদিলকও আন্তরিক অরভনন্দন জানারচ্ছ। অরফসািলদি সাফলেি রপ লন 

আপনালদি শয তযাগ, সািায্য ও সিলযারগতা িলয়ল  তাি জন্য আপনািাও এই সাফে ও কৃরতলত্বি অংেীদাি। নািীি 

ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়লন আমালদি সিকালিি অবদালনি কো আজ সব িজন স্বীকৃত।  



পরিলেলষ আপনালদি সবাইলক পুনিায় অরভনন্দন জানারচ্ছ। একই সালে আরম আপনালদি কম িময় জীবলনি সাফে 

কামনা করি। মিান আল্লািতায়াো শযন আমালদি শদলেি স্বাধীনতা-সাব িলভৌমত্ব িক্ষা এবং উন্নয়ন ও অিগরতি পলে এরগলয় 

যাওয়ায় সিায় শিান।  

আপনালদি সবাইলক আবালিা ধন্যবাদ।  

শখাদা িালফজ।  

জয়বাংো, জয় বেবন্ধু  

বাংোলদে র্িজীবী শিাক।  

 


