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 আেোলামু আলাইকুম। 

সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ ২০১৬-এর েভায় ের্াইরক আন্তনরক শুরভচ্ছা োনানচ্ছ। স াগ্য অনফোররদর পরদান্ননির 

েন্য ননর্ বাচন করা হরর্ র্রল এই েভাটি অিযন্ত গুরুত্ব র্হন কররে। আনম আো কনর, র্রার্ররর মিই পরদান্ননির সক্ষরে 

আপনারা েিিা, ন্যায়পরায়নিা ও সুনর্চাররর েরে দানয়ত্ব পালন কররর্ন।  

১৯৭১ োরল োনির নপিা র্ের্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমারনর আহর্ারন েমগ্র োনি মুনিযুরে ঝাঁনপরয় পরেনেল। 

মুনিযুরের েমরয়ই র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর েন্ম। স্বাধীনিা-পরর্িীকারল েি প্রনিকূলিার মরেও সদরের স্বাধীনিা ও 

োর্ বরভৌমত্ব রক্ষার প্রিযরয়, নর্েয়রক অর্ বর্হ করার লরক্ষয নিনন র্াাংলারদে েেস্ত্র র্ানহনী গরে তুরলনেরলন।  

োনির নপিা স্বাধীনিার পর অল্প েমরয়র মরেই মুনিযুরের েময় গঠিি নিনটি ননয়নমি নিরগড সর্রক 

সেনার্ানহনীরক একটি পূণ বাে র্ানহনীরি রূপান্তনরি কররন। নিনন র্াাংলারদে নমনলটারী একারডনমেহ সর্ে করয়কটি প্রনিষ্ঠান 

গরে তুরলনেরলন। োমনরক র্ানহনীর েন্য নর্রদে সর্রক োংগ্রহ কররনেরলন প্রযুনি েমৃে অস্ত্রেস্ত্র, সগালার্ারুদ ও োেেরঞ্জাম।  

সেনার্ানহনীর প্রনি অনর্চল আিা, গভীর নর্শ্বাে এর্াং অকৃনেম ভালর্াো, িাঁরদর সদে সপ্রম ও সপোদানররত্বর কাররণ 

র্ের্ন্ধু িাঁর ননরের েন্তানরক সেনার্ানহনীরি স াগ নদরি উৎোনহি কররনেরলন। 

োনির নপিা র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর উন্নয়ন ও েম্প্রোররণর স  কা বক্রম শুরু কররনেরলন িার ধারার্ানহকিা 

আওয়ামী লীগ েরকাররর েময়কারল অব্যাহি নেল এর্াং আরে। আওয়ামী লীরগর ১৯৯৬-২০০১ সময়ারদ র্াাংলারদে 

সেনার্ানহনীর ব্যাপক উন্ননি ও অগ্রগনি োনধি হয়। র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর প্রনেক্ষরণর মান আধুননক ও যুরগাপর াগী করার 

লরক্ষয নর্নভন্ন প বারয় গুরুত্বপূণ ব নেক্ষা প্রনিষ্ঠান প্রনিষ্ঠা করা হরয়নেল। পদানিক সকাররর উন্নয়ন ও কা বক্ররম গনিেীলিা আনার 

লরক্ষয র্াাংলারদে ইনফযানি সরনেরমন্টাল সেন্টার প্রনিষ্ঠা করা হয়।  

এোো নচনকৎো সুনর্ধা বৃনে, রেদ ভািা বৃনে, টিনফন ভািা প্রর্িবন, সেননকরদর েন্য দুপুরর রুটির পনরর্রিব ভাি 

প্রর্িবন, র্হুিল অনফে ও আর্ানেক ভর্ন ননম বাণ এর্াং সেনার্ানহনীরি মনহলা অনফোর ননরয়াগেহ নর্নভন্ন উন্নয়ন ও 

পুনগ বঠনমূলক পদরক্ষপ সনওয়া হয়। 

র্িবমান েরকার নিিীয় সময়ারদ দানয়ত্ব গ্রহরণর পর সেনার্ানহনীরক আরও কা বক্ষম ও যুরগাপর াগী করার লরক্ষয 

নতুন পদানিক নডনভেন ও নিরগড প্রনিষ্ঠা করা হয়। সেনার্ানহনীর নর্নভন্ন সকাররর আধুননকায়রনর েন্য অিযাধুননক অস্ত্র ও 

েরঞ্জামানদ ক্রয় করা হয়।  

োনির নপিা র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর প্রর্ম ব্যারচর গ্রাজুরয়েন অনুষ্ঠারন নর্শ্বমারনর একটি োমনরক প্রনেক্ষণ 

একারডনম প্রনিষ্ঠার কর্া উরল্লখ কররনেরলন। িাঁর সেই স্বপ্ন র্াস্তর্ায়রনর অাংে নহরেরর্ র্াাংলারদে নমনলটানর একারডনমরি 

ননম বাণ করা হরয়রে অিযাধুননক র্ের্ন্ধু কমরেক্স।  

এোোও স্বল্প খররচ োনিোংঘ নমেন এলাকায় েরােনর সটনলর াগার াগ ব্যর্িা প্রর্িবন, েকল পদর্ীর েন্য 

নডনেটাল সপ-নেরেম চালু করা, সরেন সেল বৃনে করা, সেনাপল্লী আর্ােন ফ্ল্যাট প্রকল্প র্াস্তর্ায়রনর উরযাগ গ্রহণ ও কম বরি 

েদস্যরদর আর্ােন েমস্যা েমাধারন র্হুিল ভর্ন ননম বাণেহ নানানর্ধ কল্যাণমূলক কম বকান্ড অব্যাহি ররয়রে।  



 

সেনার্ানহনীর েকল পদর্ীর েদস্য ও িাঁরদর পনরর্াররর েন্য র্ােিারনর ব্যর্িা আমারদর েরকাররর অন্যিম 

অেীকার। এোো অেচ্ছল অর্েরপ্রাপ্ত সেনােদস্যরদর আর্ােরনর েন্য Old Home প্রনিষ্ঠা করা হরয়রে।  া এই েরকাররর 

একটি যুগান্তকারী পদরক্ষপ। 

নপ্রয় সেনাররলবৃন্দ, 

উন্নয়ন একটি চলমান প্রনক্রয়া। সফারে বে সগাল-২০৩০-এর আরলারক সেনার্ানহনীর েন্য গৃহীি উন্নয়ন পনরকল্পনা 

এনগরয় ননরি হরর্। সেনার্ানহনীরক স্বননভ বর করার লরক্ষয র্াাংলারদে েমরাস্ত্র কারখানার উৎপাদন ক্ষমিা বৃনে করা হরয়রে। 

নর্রদেী প্রযুনির পাোপানে ননেস্ব উদ্ভার্নী ও প্রযুনি োংর ােন কররনে। র্িবমারন এই কারখানার উৎপানদি সগালার্ারুদ 

সেনার্ানহনী োোও সনৌ ও নর্মান র্ানহনী, নর্নেনর্, পুনলে এর্াং আনোর র্ানহনীরক প্রদান করা হরচ্ছ।  

সেনার্ানহনীর োাংগঠননক কাঠারমারি ব্যাপক পনরর্িবন আনা হরয়রে। ইরিামরে দুটি নতুন পদানিক নডনভেন গঠন 

কররনে এর্াং প বায়ক্ররম এের্ নডনভেরনর োাংগঠননক কাঠারমারি প্ররয়ােনীয় নতুন ইউননট প্রনিষ্ঠার অনুরমাদন সদওয়া 

হরয়রে।  

পদ্মা সেতুর আনুেনেক অর্কাঠারমা ননম বাণ এর্াং ননরাপত্তার েন্য একটি করপানেট নিরগড গঠন করা হরয়রে। আনম 

ইরিামরে র্াাংলারদে সেনার্ানহনীরক ‘পদ্মা সেতুর সরল োংর াগ প্রকল্প' এ পরামে বক নহরেরর্ কাে করার েন্য অনুরমাদন 

নদরয়নে।  

আমারদর সেনার্ানহনীর আধুননকায়রনর লরক্ষয নররয়ল এরষ্টট মাোর োন প্রণয়নপূর্ বক সফারে বে সগাল-২০৩০-এর 

আরলারক এর র্াস্তর্ায়ন প্রনক্রয়া এনগরয় চলরে। নমঠামইরন একটি নরভারাইন নিরগড প্রনিষ্ঠার কােও শুরু হরয়রে। এোোও এ 

র্েররর মরেই সদরের দনক্ষণ-পনিমাঞ্চরল সলবুখানল পদানিক নডনভেন প্রনিষ্ঠালাভ কররর্ র্রল আনম আোর্াদী। সদরের 

োনর্ বক ননরাপত্তা নননিি কররণর লরক্ষ নিরগড প বারয় সেোল সফাে ব গঠরনর নর্র্য়টি েরকাররর েনক্রয় নর্রর্চনাধীন ররয়রে। 

নপ্রয় সূধী, 

র্ান্দরর্ারনর রুমারি পূণ বাে সেনাননর্াে িাপরনর েন্য ইরিামরেই নীনিগি অনুরমাদন সদওয়া হরয়রে। এনদরক 

কক্সর্াোর রামুরি সেনাননর্াে িাপরনর কাে শুরু হরয়রে। নর্গঠিি করপানেট নিরগরডর আর্ােরনর লরক্ষয প্রস্তানর্ি পদ্মা 

সেতুর উভয়পারশ্বব সেনাননর্াে গোর কাে চলমান ররয়রে।  

র্িবমারন সেনার্ানহনীর েদস্যগণ নর্রশ্বর সমাট ১১টি সদরে োনন্তরক্ষা নমেরন অাংেগ্রহণ কররে। র্াাংলারদে েীর্ ব সেনা 

েদস্য সপ্ররণকারী সদে।  া পুররা োনির েন্য নর্রল েম্মান র্রয় আনরে। আমারদর সেননকরদর শৃঙ্খলা, দক্ষিা ও কিবব্যরর্ারধ 

দৃঢ় মরনাভার্ নর্শ্ব দরর্ারর প্রোংনেি হরয়রে।  

সদরের অভযন্তররর নর্নভন্ন েময় প্রাকৃনিক দূর বাগ সমাকারর্লায় সেনার্ানহনীর েদস্যরা অগ্রণী ভূনমকা পালন কররন। 

িাঁরদর এই কা বক্রম েনগরণর কারে প্রোংনেি হরয়রে এর্াং নর্শ্বব্যাপী সুনাম অেবন করররে।  

সদরের স  সকান েঙ্কটময় মুহুরিব সেনার্ানহনী ের্ বদা সপোদানররত্বর পনরচয় নদরয়রে। গি ১লা জুলাই ২০১৬ 

র্াাংলারদে সেনার্ানহনী গুলোরনর হনল আটি বোন সররস্তারায় ১৩ েন সদেী-নর্রদেী নাগনরকরক নেনম্মদো হরি েীনর্ি উোর 

করর। দক্ষ পনরকল্পনায় মাে ১২ নমননরটর মরেই এ অনভ ান েপন্ন করায় আনম আপনারদর ধন্যর্াদ োনানচ্ছ। 

সদে গঠনমূলক নর্নভন্ন কম বকান্ডও সেনার্ানহনীর স্বিঃস্ফুিব অাংেগ্রহণ সদের্ােীর প্রোংো কুনেরয়রে। স াগার াগ 

ব্যর্িার উন্ননিকরল্প সদরের নর্নভন্ন িারন ফ্ল্াইওভার এর্াং ওভারপারের কােেহ নর্নভন্ন েেক ননম বাণ এর্াং োংোররর কাে 

সেনার্ানহনীর মােরম অিযন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভারর্ েপন্ন হরচ্ছ।  

র্াাংলারদরের একমাে র্ান ব ইউননট ও োনেক োেবানর হােপািাল ননম বারণর কাে সেনার্ানহনীরক অপ বণ করা হরয়রে।  

র্িবমান েরকাররর আমরল সেনার্ানহনীর েকল প বারয় প্রনেক্ষরণর অভূিপূর্ ব উন্ননি োনধি হরয়রে। ‘কঠিন প্রনেক্ষণ 

েহে যুে’ এই মূলমন্ত্ররক োমরন সররখ এর্াং একটি সুনেনক্ষি সেনার্ানহনী গরে তুলরি র্াাংলারদে নমনলটারী একারডনমরি দুই 

র্েররর পনরর্রিব নিন র্েররর প্রনেক্ষণ কা বক্রম শুরু হরয়রে।  

সেনেও এর্াং অন্যান্য পদর্ীর সেননকরদর নেক্ষার মান বৃনেকরল্প উচ্চির প্রনেক্ষণ কা বক্রম গ্রহণ করা হরয়রে।  া 

র্িবমান েরকাররর একটি যুরগাপর াগী পদরক্ষপ। এোো প্রনেক্ষরণর ব্যানপ্ত র্াোরনার পাোপানে প্রনেক্ষণ সকন্দ্রগুরলার 

অর্কাঠারমাগি উন্নয়নও দ্রুি গনিরি এনগরয় চলরে। 

সুনধমন্ডলী, 

সেনার্ানহনীর নচনকৎোরের্া আধুননকায়রনর েরন্য ঢাকা নেএমএইচ’সক একটি আন্তেবানিক মানেপন্ন হােপািারল 

পনরণি করা হরয়রে। আম বড সফারে বে  সমনডরকল করলরের আদরল নর্নভন্ন সেনাননর্ারে সমনডরকল করলরের কা বক্রম চালু 



 

হরয়রে। করয়কটি সডন্টাল করলে এর্াং নানে বাং ইননেটউট িাপরনর পনরকল্পনাও প্রনক্রয়াধীন ররয়রে। এোোও নর্নভন্ন 

সেনাননর্ারে র্াাংলারদে আনম ব ইউননভানে বটি অর্ োইন্স এন্ড সটকরনালনে ও ‘আনম ব স্কুল অর্ নর্েরনে এন্ড এযাডনমননরেেন’ 

গঠন করা হরয়রে। 

আনম সেরন খুনে হরয়নে, সেনার্ানহনীরি মনহলা অনফোররর পাোপানে নর্পুল োংখ্যক মনহলা সেননক ইরিামরে 

িাঁরদর প্রনেক্ষণ েফলিার েরে সের্ করর ননে ননে কম বিরল স াগদান করররে। র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর মনহলা 

অনফোরগরণর মরে অরনরকই োফ করলে েপন্ন করর নর্নভন্ন গুরুত্বপূণ ব পরদ ননরয়াগ পারচ্ছন। োনিোংঘ োনন্তরক্ষা 

কা বক্ররম নারী সেননরকর চানহদা র্ােরে। র্াাংলারদে এই চানহদা পূররন েক্ষম হরয় উঠরে।  

র্িবমান েরকাররর আমরল  খনই প্ররয়ােন হরয়রে িখনই সেনার্ানহনী েনগরণর পারে এরে দাঁনেরয়রে। এ েন্য 

স াগ্য, দক্ষ, কম বক্ষম এর্াং সদেরপ্রনমক অনফোররদর হারি এর সনতৃত্ব ন্যস্ত কররি হরর্।  

আনম খুর্ই আননন্দি স , সেনার্ানহনীর অনফোররদর পরদান্ননির েন্য  TRACE (Tabulated Record and 

Comparative Evaluation) এর মি একটি আধুননক পেনির উপর সোর সদওয়া হয়।  া সপোগি দক্ষিার নর্নভন্ন 

নদরকর তুলনামূলক মূল্যায়ণ প্রকাে করর। এর েরে আপনারদর প্রঞা া ও নর্চক্ষণ নর্চার নর্রেস্নর্রণর মােরম আপনারা স াগ্য 

ব্যনিরক পরদান্ননির েন্য ননর্ বাচন কররেন। পরদান্ননি প্রদারনর েময় আপনারদর কনিপয় নর্র্য় নর্রের্ নর্রর্চনায় সনওয়ার 

েন্য আহ্বান োনানচ্ছ: 

মুনিযুরের সচিনায় নর্শ্বাে : আদে বগিভারর্ র্াাংলারদরের ের্াধীনিা ও মুনিযুরের সচিনা োমনরক র্ানহনীর েন্য 

অিযন্ত সমৌনলক এর্াং মুখ্য নর্র্য়। আপনারদর ের্েময় লক্ষয রাখরি হরর্,  ারি সেনার্ানহনীর সনতৃত্ব ন্যস্ত হয় িাঁরদরই হারি 

 াঁরা সদেরপ্রনমক ও মহান মুনিযুরের সচিনায় নর্শ্বােী। 

সনতৃত্ব : স  ের্ অনফোর োমনরক েীর্রনর নর্নভন্ন কম বকান্ড স াগ্য সনতৃত্ব প্রদারন েফল হরয়রেন- পরদান্ননির সক্ষরে 

িাঁরদররক নর্রর্চনায় আনরি হরর্। 

সপোগি দক্ষিা : পরদান্ননির সক্ষরে উন্নি সপোগি মান ও স াগ্যিােপন্ন অনফোররদর অর্শ্যই অগ্রানধকার সদওয়া 

উনচি।  

মারঠর িৎপরিা নর্চা ব : সকর্ল একারডনমক ও কানরগরী ঞা ারন দক্ষ হরল হরর্ না। মারঠ কম বিৎপরিায় 

কম বরকৌেলী, ত্বনরি এর্াং দক্ষ হরি হরর্। 

শৃঙ্খলা : পরদান্ননির সক্ষরে শৃঙ্খলার নর্র্য়টি অন্য সকান গুণার্লীর েরে তুলনীয় নয়। শৃঙ্খলার েরে সকান প্রকার 

আরপার্ চলরর্ না। 

েিিা, নর্শ্বস্তিা ও আনুগিয : োমনরক র্ানহনীর একেন সনিার েন্য অিযন্ত আর্শ্যকীয় গুণার্লী হরচ্ছ েিিা, 

নর্শ্বস্তিা এর্াং আনুগিয। সননিক মরনার্ল এর্াং েৎ গুণার্লীেপন্ন অনফোর অর্শ্যই উচ্চির পরদান্ননির দানর্দার।  

ননযুনিগি উপর ানগিা ও গ্রহণর াগ্যিা : একেন অনফোর সকর্ল একটি পদ র্া ননযুনির েন্যই স াগ্য না হরয় র্রাং 

নর্নভন্ন প্রকার ননযুনি স মন- কমান্ড, োফ, প্রনেক্ষকেহ নর্নভন্ন গুরুত্বপূণ ব ননযুনির েন্য উপযুি হন। নর্নভন্ন প বারয় িাঁরদর 

নেক্ষা, মরনাভার্, োমানেকিা, চানরনেক সর্নেষ্টয ননরীক্ষা কররই পরদান্ননি প্রদান কররি হরর্। মরন রাখরর্ন, 'Selecting 

right person for right appointment' হরচ্ছ অগ্রগনির েন্য গুরুত্বপূণ ব সোপান। 

একটি সদরের গণিন্ত্ররক প্রনিনষ্ঠি এর্াং সুোংহি কররি একটি সুশৃঙ্খল ও েনিোলী সেনার্ানহনী অিযন্ত েহায়ক 

ভূনমকা পালন করর।  াঁরা সুনেনক্ষি, কম বক্ষম, েরচিন, বুনেমান এর্াং েরর্ বাপনর গণিন্ত্ররক সুোংহি করার েন্য দৃঢ় প্রিযরয়র 

অনধকারী এমন স াগ্য অনফোররদর কারে সনতৃত্ব ন্যস্ত কররি হরর্। আপনারদররক ের্ নকছুর ঊরবব সর্রক ননররপক্ষ দৃনষ্টরি 

নর্চার নর্রের্ণ করর মহান মুনিযুরের সচিনায় নর্শ্বােী সদেরপ্রনমক স াগ্য সনতৃত্ব খু ুঁরে সর্র কররি হরর্। 

আমরা ের্ ধররনর আর্ ব-োমনেক সূচরক উরল্লখর াগ্য োফল্য অেবন কররনে। নেনডনপ প্রবৃনের হার ৭.০৫ েিাাংরে 

উন্নীি হরয়রে। দানররযযর হার হ্রাে সপরয় ২২.৪ েিাাংরে সনরমরে। র্িবমারন মার্ানপছু আয় ১ হাোর ৪৬৬ মানকবন ডলার। প্রায় 

সদে সকাটি মানুরর্র কম বোংিান কররনে। ৫ সকাটি মানুর্ ননম্ন আরয়র স্তর সর্রক মেম আরয়র স্তরর উন্নীি হরয়রে। নরোভ ব ৩০ 

নর্নলয়ন ডলার োনেরয়রে। গি ৭ র্েরর আমরা র্ারেরটর পনরমাণ প্রায় ৩ গুণ বৃনে কররনে। োরারদরে ১০০টি অর্ বনননিক 

অঞ্চল গরে সিালা হরচ্ছ।  

২০২১ োরলর মরে র্াাংলারদেরক মেম আরয়র এর্াং ২০৪১ োরলর মরে উন্নি েমৃে সদে নহরেরর্ প্রনিষ্ঠার লরক্ষয 

কাে করনে। আমরা েকরল নমরল এই লক্ষয র্াস্তর্ায়ন করর্, ইনোআল্লাহ। 



 

সদরে কম বরি সেনার্ানহনীর সেযষ্ঠ কম বকিবাবৃন্দ আে এখারন একনেি হরয়রেন। আপনারদর প্রঞা া, নর্চার-বুনে এর্াং 

ন্যায়পরায়ণিার উপর আমার পূণ ব আিা আরে। ব্যনিগি পেন্দ-অপেরন্দর ঊরবব উরঠ, আপনারা ন্যায়-নীনির নভনত্তরি উপযুি 

সনতৃত্ব ননর্ বাচরন ের্ বরিাভারর্ েফল হরর্ন- এ আো করর সেনাপ্রধানরক সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ ২০১৬ এর কা বক্রম শুরু 

করার অনুমনি প্রদান করনে। আনম ননর্ বাচনী পর্ বদ ২০১৬ এর ের্ বােীণ োফল্য কামনা করনে। 

সখাদা হারফে। 

েয় র্াাংলা, েয় র্ের্ন্ধু 

র্াাংলারদে নচরেীর্ী সহাক। 

র্াাংলারদে সেনার্ানহনী দীঘ বেীর্ী সহাক। 

… 


