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আসসালামু আলাইকুম।
৭৫তম বিএমএ দীর্ ঘমময়াবদ ক ামস ঘর বমেনপ্রাবি উপলমে রাষ্ট্রপবত প্যামরমড উপবিত সিাইম আন্তবর শুমেচ্ছা
জানাবচ্ছ।
বিজময়র এই মামস আবম শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু কেখ মুবজবুর রহমামনর প্রবত, যাঁর কনতৃমে আমরা
অজঘন মরবি মহান স্বাধীনতা। আবম স্মরণ রবি জাতীয় চার-কনতা, মহান মুবিযুমদ্ধর বিে লাখ েবহদ এিং দু’লাখ বনয ঘাবতত
মা-কিানম । কসনািাবহনীর েবহদ সদস্যমদর প্রবত গেীর শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ। মুবিমযাদ্ধা োইমিানমদর সালাম।
িাংলামদে বমবলটাবর এ ামডবমর জন্য আজ এ টি স্মরণীয় বদন। ারণ আজ প্রথমিামরর মত বতন িির-কময়াবদ
প্রবেেণ কেমষ কলিমটন্যান্ট বহমসমি প্রবেেণাথীরা বমেন লাে রমত যামচ্ছ। বমেনলামের এ শুেেমণ আবম স ল নিীন
অবিসারম জানাই আমার আন্তবর শুমেচ্ছা ও অবেনন্দন।
বপ্রয় মঘ তঘাবৃন্দ,
১৯৭১ সামল মহান মুবিযুমদ্ধর মধ্য বদময় আমামদর কসনািাবহনীর জন্ম। স্বাধীন কদমের উপমযাগী এ টি েবিোলী
এিং প্রবেবেত কসনািাবহনী গমে কতালার জন্য জাবতর বপতা ১৯৭৪ সামল প্রবতরো নীবত প্রণয়ন মরন। বিবেন্ন কসনাবনিামসর
অি াঠামমা উন্নয়মনর পাোপাবে এ টি বিশ্বমামনর বমবলটাবর এ ামডবম প্রবতষ্ঠার উমযাগ গ্রহণ মরন বতবন। ১৯৭৪ সামল
কুবমল্লা কসনাবনিামস বতবন িাংলামদে বমবলটাবর এ ামডবমর উমবাধন মরন।
১৯৭৫ সামলর ১১ই জানুয়াবর িাংলামদে বমবলটাবর এ ামডবমর প্রথম ব্যামচর প্রবেেণ সমাপন অনুষ্ঠামন উপবিত
বিমলন জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু কেখ মুবজবুর রহমান। ঐবদন বতবন তাঁর িিৃতায় নিীন সামবর অবিসারমদর কপোগতোমি
দে, ননবত গুণািবলসম্পন্ন এিং কদেমপ্রমমর আদমেঘ উজ্জীবিত হময় গমে উঠার আহ্বান জাবনময়বিমলন।
জাবতর বপতার কসই দূরদৃবিসম্পন্ন প্রবতরো নীবতর অনুসরমণ আমরা কিামস ঘস কগাল-২০৩০ প্রণয়ন বর। বিগত প্রায়
৯ িিমর আমরা কসনািাবহনীর অি াঠামমাগত পবরিতঘমনর পাোপাবে স মতা িহুলাংমে বৃবদ্ধ মরবি।
১৯৯৬-২০০১ কময়ামদও আমরা নতুন নতুন বিমগড, ইউবনট ও ব্যাটাবলয়ন প্রবতষ্ঠাসহ NDC, BIPSOT, AFMC,
MIST এিং NCOs এ ামডবমর মত গু েপূণ ঘ প্রবতষ্ঠানসমূহ প্রবতষ্ঠা বর। কসনািাবহনীর অপামরেনাল সেমতা বৃবদ্ধর লমেয
পয ঘাি সংখ্য এবপবস, এআরবে, ব্যামটল ট্াং , আরমাড ঘ বর োবর কেবহম ল, কহবল প্টার এিং অন্যান্য প্রময়াজনীয় সমরাস্ত্র
এিং সরঞ্জামাবদ ক্রয় রা হয়।
আজম র িাংলামদে কসনািাবহনী অি াঠামমাগত, ক ৌেলগত এিং প্রযুবিগত বদ কথম এ দে আমগ ার
কসনািাবহনীর কচময় সম্পূণ ঘ আলাদা। আধুবন প্রবে ণ ও সরঞ্জামবদ’র সমন্বময় আজম র কসনািাবহনী অমন কিবে উন্নত, দ
এিং কচৌ স।
সুবধবৃন্দ,
িাংলামদে কসনািাবহনীর সমঙ্গ রময়মি আমামদর সুদৃঢ় পাবরিাবর িন্ধন। আমার োই েবহদ যামপ্টন কেখ ামাল
মহান মুবিযুমদ্ধ অংেগ্রহণ মরবিমলন। ববতীয় োই েবহদ কলিমটন্যান্ট কেখ জামাল ১৯৭৫ সামল রময়ল বমবলটাবর এ ামডবম

স্যান্ডহার্স্ঘস কথম বনয়বমত প্রবেেণ কেমষ বমেন লাে মর িাংলামদে কসনািাবহনীমত কযাগ কদয়। কিাট োই রামসমলর ইচ্ছা
বিল িে হময় কসনািাবহনীমত কযাগ কদমি। ব ন্তু ১৯৭৫ সামলর ১৫ই আগর্স্ র্াতম রা সিাইম বনমঘমোমি হতযা মর। আবম
ুঁ পাই।
কতামামদর মমধ্য আমার হারামনা োইমদর খমজ
বপ্রয় প্রবেেণাথীবৃন্দ,
িাংলামদে বমবলটাবর এ ামডবমম এ টি অতযাধুবন ও আন্তজঘাবত মানসম্পন্ন এ ামডবমমত পবরণত রার লমেয
আমরা াজ মর যাবচ্ছ। এখামন ইমতামমধ্য যামডটমদর ইনমডার প্রবেেমণর স ল প্র ার অতযাধুবন সুমযাগ-সুবিধা
সংিবলত িঙ্গিন্ধু মমেক্স বনমঘাণ রা হময়মি। িতঘমামন এ এ ামডবমমত বিবেন্ন বিষময় ৪-িির কময়াবদ অনাস ঘ ও
ইবঞ্জবনয়াবরং বডবগ্র চালু রা হময়মি। এ ইসমঙ্গ যামডটমদর বমেনলামের সময় াল ২ িির কথম ৩ িিমর উন্নীত রা
হময়মি। এ টি প্রবেবেত ও আধুবন কসনািাবহনী গঠমন এ উমযাগ যুগান্ত ারী ভূবম া পালন রমি িমল আবম আো রাবখ।
বপ্রয় যামডটবৃন্দ,
আজম র বদনটি কতামামদর জীিমন অতযন্ত আনমন্দর এিং গুরুেপূণ ঘ। আজ কথম কতামামদর উপর ন্যাস্ত হমচ্ছ
কদেমাতৃ ার মহান স্বাধীনতা ও সাি ঘমেৌমে রোর পবিি দাবয়ে। এ দাবয়ে পালমন কতামামদর সজাগ ও সদা প্রস্ত্তত থা মত
হমি। সমি ঘাচ্চ তযামগর বিবনময় হমলও কদমের স্বাধীনতা ও সাি ঘমেৌমে রো রাই হমি কতামামদর জীিমনর প্রথম ও প্রধান
িত। কতামরা বনিঃস্বাথ ঘোমি জনগমণর পামে থা মি এিং কদমের কসিা রমি। ঊর্ধ্ঘতন মঘ তঘামদর প্রবত অনুগত এিং
অধীনস্তমদর প্রবত সহমমী হমত হমি কতামামদর। মমন রাখমি অমন রি আর তযাগ-বতবতোর বিবনমময় অবজঘত হময়মি
আমামদর এই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বনময় কযন ক উ বিবনবমবন কখলমত না পামর। কতামামদর জন্য রইল আমার শুে ামনা।
কদে-বিমদমে দাবয়ে পালমন দেতা ও কপোদাবরে কদবখময় আমামদর কসনািাবহনী সি মহমলর প্রেংসা অজঘন রমত
সেম হময়মি। কতামামদর এ সুনাম আরও এবগময় বনমত হমি। বিমশ্বর কয ক ান প্রামন্তর মানুষ োবন্ত আর সমৃবদ্ধর প্রতী বহমসমি
িাংলামদে কসনািাবহনীম জানমি - এটিই আমার প্রতযাো।
কতামামদর মমন রাখমত হমি, কতামরা এমদমের সন্তান। জনগমণর অবিমচ্ছয অংে। তাই কতামামদর স লম ই
সাধারণ মানুমষর সুখ-দুিঃখ ও হাবস- ান্নার সমান অংেীদার হমত হমি। দাঁোমত হমি কয ক ান দুময ঘাগ ও দুিঃসমময় বিপণ্ণ
মানুমষর পামে।
সাম্প্রবত সমময় করাবহঙ্গা উবাস্ত্তমদর জন্য আশ্রয়ম ন্দ্র িাপন, সুশৃঙ্খলোমি িাণ বিতরণ এিং তামদর পবরচয়পি
নতবরমত কসনািাবহনী গুরুেপূণ ঘ ভূবম া পালন রমি। এিাোও িাংলামদে কসনািাবহনী দুগমঘ পাি ঘতয এলা ায় সে ও
অি াঠামমা বনমঘাণ, ঢা াসহ কদমের বিবেন্নিামন মহাসে , কসতু ও ফ্লাইওোর বনমঘাণ, কোটার তাবল া ও কমবেন বরমডিল
পাসমপাট ঘ নতবরর কেমিও দেতা কদবখময়মি।
সুবধবৃন্দ,
বিশ্ব দরিামর িাংলামদে আজ উন্নয়মনর করাল মমডল। দাবরদ্র্য দূরী রণ, বেো, স্বািয, নারীর েমতায়নসহ নানা
কেমি আমরা শুধু দবেণ এবেয়ায় নয়, অমন উন্নত কদেম িাবেময় কযমত সেম হময়বি।
গত অথ ঘিির আমামদর বজবডবপ’র প্রবৃবদ্ধর হার বিল ৭.২৮ েতাংে। দাবরমদ্র্যর হার ২০০৫ সামলর প্রায় ৪১ েতাংে
কথম িতঘমামন ২২ েতাংমে কনমম এমসমি। মাথাবপছু আয় ২০০৫ সামলর ৫৪৩ ডলার কথম কিমে ১ হাজার ৬১০ ডলামর
উন্নীত হময়মি। নিমদবে মুদ্র্ার বরজােঘ ৩ বিবলয়ন ডলার কথম বৃবদ্ধ কপময় হময়মি ৩২ বিবলয়ন ডলামরর উপর। আমরা
বনমজমদর অথ ঘ বদময় পদ্মা কসতুর মত বৃহৎ প্র ল্প িাস্তিায়ন রবি।
স্বাধীনতার সুিণ ঘজয়ন্তীমত ২০২১ সামলর মমধ্য িাংলামদেম আমরা মধ্যম আময়র এিং ২০৪১ সামলর মমধ্য উন্নতসমৃদ্ধ কদমে পবরণত রি, ইনোআল্লাহ।
উপবিত প্রবেেণাথীবৃন্দ,
আজ কতামামদর সুসবজ্জত, সুশৃঙ্খল ও আ ষ ঘণীয় কুচ াওয়াজ পবরদেঘন মর আবম মুগ্ধ হময়বি। এজন্য কতামামদর
সিাইম জানাই আন্তবর ধন্যিাদ। নিীন কনতৃে নতবরর লমেয যথাযথ প্রবেেণ ায ঘক্রম পবরচালনা এিং আজম র
প্যামরডম সামবগ্র োমি সািল্যমবন্ডত রার জন্য আবম এ ামডবমর মান্ডযান্ট, সংবিি স ল অবিসার, কজবসও, এনবসও,
নসবন এিং অসামবর মঘ তঘা - মঘচারীমদর আন্তবর ধন্যিাদ জানাবচ্ছ।

প্রবেেমণ কৃবতেপূণ ঘ িলািল ও সািমল্যর জন্য পদ প্রাি যামডটমদর আবম আন্তবর অবেনন্দন জানাই।
বমেনপ্রাি অবিসারমদর গবি ঘত অবেোি মদর প্রবত রইল আন্তবর শুমেচ্ছা।
পবরমেমষ, িাংলামদে কসনািাবহনী ও িাংলামদে বমবলটাবর এ ামডবমর উতমরাতর সমৃবদ্ধ ামনা মর সিাইম
আিারও ধন্যিাদ জাবনময় আমার িিব্য কেষ রবি।
সি ঘেবিমান আল্লাহতায়ালা আমামদর স মলর সহায় কহান, আবমন।
কখাদা হামিজ।
জয় িাংলা, জয়িঙ্গিন্ধু
িাংলামদে বচরজীিী কহা ।
...

