
চট্টগ্রাম সেনাবাহিনী েদস্যদদর দরবার  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

সেখ িাহেনা  

চট্টগ্রাম সেনাহনবাে, েহনবার, ২৭ আহিন ১৪২০, ১২ অদটাবর ২০১৩  

 

হবেহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম  

েিকমীবৃন্দ,  

সেনা, সনৌ ও হবমান বাহিনী প্রধানগণ,  

উর্ধ্বতন োমহরক ও সবোমহরক কম বকতবাবৃন্দ,  

উপহিত েকল অহিোর, জুহনয়র কহমেন্ড অহিোর এবং সেহনকবৃন্দ।  

আেেলামু আলাইকুম।  

আজদকর এই দরবার অনুষ্ঠাদন উপহিত েবাইদক আন্তহরক শুদভচ্ছা জানাহচ্ছ।  

েব বকাদলর েব বদেষ্ঠ বাঙাহল, জাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু সেখ মুহজবুর রিমাদনর সনতৃদে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকাদলই বাংলাদদে 

সেনাবাহিনী যাত্রা শুরু কদর। মুহিযুদদ্ধর েম্মুখ েমদর আমাদদর েেস্ত্র বাহিনীর েদস্যগণ বীদরাহচত ভূহমকা পালন কদরন।   

আহম েেদ্ধহচদে স্মরণ করহি মিান মুহিযুদদ্ধর ৩০ লাখ েিীদ এবং ২ লাখ হনয বাহতত মা-সবানদক। স্মরণ করহি 

েব বকাদলর েব বদেষ্ঠ বাঙাহল, জাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু সেখ মুহজবুর রিমানদক। স্মরণ করহি জাতীয় চার-সনতাদক। যুদ্ধািত মুহিদযাদ্ধা 

এবং েিীদ পহরবাদরর েদস্যদদর আন্তহরক েমদবদনা জানাহচ্ছ। সদদের োব বদভৌমে রক্ষায় এবং হবদদদে োহন্ত প্রহতষ্ঠা করদত 

সযেব বীরদেনানী োিাদতবরণ কদরদিন তাঁদদর প্রহত আহম গভীর েদ্ধা জানাই। আহম মিান আল্লািতায়ালার দরবাদর েিীদদদর 

আত্মার মাগহিতার কামনা করহি।  

সদদের স্বাধীনতা ও োব বদভৌমে রক্ষােি স্বাধীনতাদক অর্ ববি করদত বঙ্গবন্ধু নবীন রাদে েহিোলী েেস্ত্র বাহিনীর 

বু ুঁহনয়াদ গদে তুদলহিদলন। েত প্রহতকূলতার মাদেও অহত অল্প েমদয় বাংলাদদে হমহলাাহর একাদমহম, কম্বাইন্ড আম বে স্কুলেি 

সবে কদয়কটি গুরুেপূণ ব প্রহতষ্ঠান প্রহতষ্ঠা কদরহিদলন। োমহরক বাহিনীর জন্য হবদদে সর্দক আধুহনক প্রযুহির েমরাস্ত্র ও 

সগালাবারুদ েংগ্রি কদরহিদলন।  

জাহতর হপতা প্রণীত ১৯৭৪ োদলর প্রহতরক্ষা নীহতর আদলাদক আমরা ১৯৯৬-২০০১ সময়াদকাদল সেনাবাহিনীর েম্প্রোরণ 

ও আধুহনকায়দন অদনকগুদলা ইউহনা গঠন কহর। আমাদদর েরকার ১টি পদাহতক ও ১টি েংহমহেত হিদগম, সেোল ওয়াকবে 

অগ বানাইদজেন, ১টি োঁদজায়া সরহজদমন্ট, ৩টি পদাহতক ইউহনা, ২টি আটি বলাহর ইউহনা, ১টি আরই ব্যাাাহলয়ন, ২টি ইহেহব এবং 

১টি এেটি ব্যাাাহলয়ন প্রহতষ্ঠা ও পুনগ বঠন কদরহিল।  

এিাো এনহমহে, হবপো, এএিএমহে, এমআইএেটি এবং এনহেও'ে একাদমহমর মত গুরুেপূণ ব প্রহতষ্ঠানেমূি প্রহতষ্ঠা 

করা িয়। পদাহতক সরহজদমদন্টর উন্নয়ন ও কায বক্রদম গহতেীলতা আনদত নতুন কদর বাংলাদদে ইনিযাহি সরহজদমন্টাল সেন্টার 

প্রহতষ্ঠা করা িয়। সেনাবাহিনীদক আরও কায বকর ও যুদগাপদযাগী করদত উন্নত প্রযুহির েমরাস্ত্র েংগ্রদির কায বক্রম চলমান রদয়দি। 

একই োদর্ আমরা সেনাবাহিনীর কল্যাণ কায বক্রদমর পহরহধ বৃহদ্ধর লদক্ষয  ট্রাস্ট ব্যাংক ও সিাদাল র যাহমেন চাকর কদরহি।  

েম্প্রহত আমরা িযরত োিজালাল (রিঃ) এর পুণ্যভূহম হেদলদা েদতর পদাহতক হমহভেন এবং এর অধীনি একটি 

পদাহতক হিদগম েদর ও দু'টি পদাহতক ব্যাাাহলয়দনর উদবাধন কদরহি।  

পদ্মাদেতু প্রকল্প বাস্তবায়দনর হনরাপো ও তদারহকর জন্য আরও ২টি পদাহতক ইউহনা ও ১টি ইহিহনয়ার কনস্ট্রাকেন 

ব্যাাাহলয়ন েমন্বদয় নতুন একটি কদপাহজা হিদগম প্রহতষ্ঠা করা িদয়দি।  

বতবমান েরকার সেনাবাহিনীর উন্নয়ন, েম্প্রোরণ ও আধুহনকায়দন হবিােী। সেই লক্ষযদক োমদন সরদখ আমরা 

প্রদয়াজনীয় পদদক্ষপ গ্রিণ করহি।  



সেনাবাহিনীর উন্নয়দনর ধারাবাহিকতায় প্রদয়াজনীয় খেো জাতীয় প্রহতরক্ষানীহত ও সিাদে বে সগাল ২০৩০ এর কায বক্রম 

প্রহক্রয়াধীন রদয়দি।  

েেস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নকদল্প আমাদদর েরকার কতৃবক োম্প্রহতক রােীয় ঋণ চুহি অনুযায়ী রাহেয়া িদত এক হবহলয়ন 

মলাদরর েমরাস্ত্র ক্রয় পহরকল্পনা সনওয়া িদয়দি। যা ভহবষ্যদত আমাদদর েেস্ত্র বাহিনীর েক্ষমতা বৃহদ্ধদত গুরুেপূণ ব ভূহমকা রাখদব।  

হবদদদে উন্নত হচহকৎোর জন্য প্রদে অনুদাদনর পহরমাণ আোইগুণ বৃহদ্ধ কদর পাঁচ লাখ াাকা করা িদয়দি। চাকুরীরত 

অবিায় মৃতুযবরণকারী সজহেও/ওআরদদর পহরবারবদগ বর জন্য সেনাহনবাদে ৪ বৎের েরকাহর পাহরবাহরক বােিাদন অবিান, 

েন্তানদদর হনকাি সেনাহনবাদের স্কুল-কদলদজ ভহতব ও হবনা সবতদন অধ্যয়দনর সুদযাগ রাখা িদয়দি। সযাগ্যতানুযায়ী 

মৃতুযবরণকারীর স্ত্রী-েন্তানদদর সেনাবাহিনী পহরচাহলত েংিায় কম বেংিাদনর ব্যবিা করা িদচ্ছ।  

সেহনক িদত সমজর এবং েমপয বাদয়র পদবী পয বন্ত দুইবির এবং সল. কদণ বল সর্দক তদুর্ধ্ব পয বাদয়র কম বকতবাদদর চাকুহর 

এক বির বৃহদ্ধ করা িদয়দি। সজহেওদদর পদবী প্রর্ম সেণীদত ও োদজবন্ট পদবী হবতীয় সেণীদত উন্নীতকরদণর নীহতগত অনুদমাদন 

সদওয়া িদয়দি। আধুহনক সেনাবাহিনীর ন্যায় েকল পদবীর সেহনকদদর নূন্যতম ‘োদজবন্ট' পদবীদত পদদান্নহতর কায বক্রম আমরা 

গ্রিণ কদরহি।  

সেনাবাহিনীর েদস্যদদর সরেন সেল বৃহদ্ধ, খাবাদরর মান উন্নয়ন এবং লাল আাার পহরবদতব োদা আাা েরবরাি করা 

িদচ্ছ। পহরবার সর্দক পৃর্ক অবিানরত সেনা েদস্যদদরদক েংযুি পহরবাদরর েমান সরেন প্রদাদনর হেদ্ধান্ত িদয়দি। মেলা ভাতা 

বৃহদ্ধ করা িদয়দি।  

সেনাবাহিনীদত প্রর্মবাদরর মত এবির সর্দক প্রার্হমক পয বাদয় আহম ব সমহমদকল সকাদর মহিলা সেহনক ভহতবর কায বক্রম 

শুরু করা িদয়দি।  

অহত েম্প্রহত ১১টি সজলা েেস্ত্র বাহিনী সবাদম ব সেনাকল্যাণ েংিার অর্ বায়দন সমহমদকল হমেদপনোহর চাকর করা িদয়দি। 

এই সেবা পয বায়ক্রদম েকল সজলায় েম্প্রোহরত করা িদব।  

সিাদে বে সগাল-২০৩০ এর আদলাদক ইদতামদধ্য আমরা বাংলাদদে সেনাবাহিনীর হবহভন্ন োংগঠহনক কাঠাদমাদত আধুহনক 

অস্ত্র, সগালাবারুদ ও সযাগাদযাগ েরিামাহদ অন্তর্ভ বি কদরহি। যা োমহগ্রকভাদব আমাদদর সেনাবাহিনীর েমরেহি (Combat 

Power) ও চলাচল েক্ষমতা (Mobility) আরও অদনক বৃহদ্ধ করদব।  

আহম এ প্রেদঙ্গ দৃঢ়তার োদর্ বলদত চাই সয, বাংলাদদে সেনাবাহিনীর হবহভন্ন পয বাদয় প্রদয়াজনীয় েংোর ও পুনগ বঠন 

কায বক্রম ভহবষ্যদতও অব্যািত রাখব।   

বাংলাদদে সেনাবাহিনীদক একটি আধুহনক ও সপোদার বাহিনী হিদেদব গদে সতালার লদক্ষয প্রহেক্ষণ পদ্ধহতর 

আধুহনকায়দন েব ধরদণর কায বক্রম গ্রিণ করা িদয়দি। আমাদদর েরকাদরর বতবমান সময়াদদ সদদে এবং হবদদদে বাংলাদদে 

সেনাবাহিনীর সযৌর্ প্রহেক্ষণ কায বক্রম উদল্লখদযাগ্যভাদব বৃহদ্ধ সপদয়দি।  

হবদেষ কদর মাহকবন যুিরাে, যুিরাজয, শ্রীলঙ্কা ও ভারদতর োদর্ সযৌর্ প্রহেক্ষদণর িদল আমাদদর অহিোর ও 

সেহনকদদর দক্ষতা ও আত্মহবিাে বহুলাংদে বৃহদ্ধ সপদয়দি।  

আহম আপনাদদর প্রহেক্ষণ এলাকার েীমাবদ্ধতার কর্া হচন্তা কদর ভূহম মন্ত্রণালয়দক ইদতামদধ্য চর সকহরং এর ৯ িাজার 

একর জহম বরাদ্দ সদওয়ার হনদদ বে হদদয়হি। এিাো জািাহিয়ার চদরর েমুদয় খাে জহমও সেনাবাহিনীদক িস্তান্তদরর কায বক্রম 

প্রহক্রয়াধীন রদয়দি।  

হপ্রয় সেনা েদস্যগণ,  

বাংলাদদে সেনাবাহিনীর আধুহনকায়দনর লদক্ষয সিাদে বে সগাল ২০৩০ এর আদলাদক হরদয়ল এদস্টা মাস্টার প্ল্যান এর 

কায বক্রম চূোন্ত করা িদয়দি। নবগঠিত ১৭ পদাহতক হমহভেদনর েদস্যদদর আবােদনর লদক্ষয আহম ইদতামদধ্য হেদলদার ‘হেদবর 

বাজার' এলাকায় ১ িাজার ৪৮৪ একর জহম সেনাবাহিনীর অনুকূদল িস্তান্তদরর নীহতগত অনুদমাদন হদদয়হি।  

এিাো নবগঠিত ৯৯ কদপাহজা হিদগদমর েদস্যদদর আবােদনর লদক্ষয আমরা প্রস্তাহবত পদ্মা সেতুর উভয়পাদিব 

অহধগ্রিণকৃত জহম িদত প্রদয়াজনীয় জহম বরাদদ্দরও নীহতগত অনুদমাদন হদদয়হি।  



পাোপাহে পূণ বাঙ্গ সেনাহনবাে িাপদনর জন্য রামুদত ৬৫৭.১৭ একর এবং রুমাদত ৯৯৭ একর জহম িস্তান্তদরর কায বক্রম 

প্রহক্রয়াধীন রদয়দি।  

হপ্রয় সেহনকবৃন্দ,  

সভৌদগাহলক অবিাদনর কারদণ প্রায় প্রদতযক বিরই আমাদদর নানা রকদমর প্রাকৃহতক দুদয বাগ সমাকাহবলা করদত িয়। 

এিাো, ভূহমর্ধ্ে, ভবনর্ধ্ে ও অহিকাদন্ডর মত দুর্ বানাও র্দা। এ েকল দুদয বাগ-দুর্ বানা সমাকাহবলায় েেস্ত্র বাহিনী হবদেষ কদর 

সেনাবাহিনীর েদস্যরা তহেৎ গহতদত দুগ বত ও হবপণ্ন মানুদষর পাদে দাঁোন। োিায্য ও েিমহম বতা প্রদে বন কদর। এদত জনগদণর 

প্রভূত প্রেংো ও হবিব্যাপী সুনাম অজবন েম্ভব িদয়দি।  

প্রাকৃহতক ও অন্যান্য দুদয বাগ সমাকাহবলার সক্ষদত্র হবিমাদনর দক্ষতা ও সযাগ্যতা বৃহদ্ধদত সেনােদস্যদদর হবহভন্নমুখী 

প্রহেক্ষণ প্রদান এবং উদ্ধারকাজ পহরচালনা করদত সেনাবাহিনীর জন্য প্রদয়াজনীয় েরিামাহদ ক্রয় করা িদচ্ছ।  

আমাদদর েরকার েব বদাই জনগদণর সেবক হিদেদব সদে পহরচালনা করদত চায়, কখনই োেক হিদেদব নয়। জনগদণর 

সেবা করার জন্য আপনাদদর োব বক্ষহণক েিদযাহগতা আমরা সপদয়হি। তা েব েময়ই অব্যািত র্াকদব বদল আমার দৃঢ় হবিাে।  

আহম আপনাদদর েৎ, কষ্টোধ্য ও ঝুঁহকপূণ ব জীবদনর বাস্তবতার হবষদয় অবগত আহি। হবদেষ কদর পািাদে দুগ বম এলাকায় 

যাঁরা ঝুঁহক হনদয় দাহয়ে পালন কদরন তাঁদদরদক আহম হবদেষ ধন্যবাদ জানাহচ্ছ। আপনাদদর হবহভন্ন কল্যাদণর হবষয়গুদলাও 

আমাদদর েরকাদরর েহক্রয় হবদবচনায় রদয়দি।  

আপনারা জাদনন, আমাদদর েপদ েীহমত। তবুও বতবমান েরকার সেনাবাহিনীর জন্য হবহভন্ন উন্নয়নমূলক কায বক্রম গ্রিণ 

কদর যাদচ্ছ এবং এ ধারা ভহবষ্যদতও অব্যািত র্াকদব।  

হপ্রয় সেনােদস্যবৃন্দ,  

সদেমাতৃকার োব বদভৌমে রক্ষার জন্য আপনাদদর ঐকযবদ্ধ সর্দক হনদজদদর েব বদা প্রস্ত্েত রাখদত িদব।  

আমার হবিাে, আপনারা হনজস্ব হবদবচনা, সপোগত দক্ষতা ও কতবব্যহনষ্ঠা হদদয় স্বদদদের ভাবমূহতব উজ্জ্বল করদবন। 

আন্তজবাহতক পহরমন্ডল তর্া জাহতেংর্ োহন্তরক্ষী হমেদনও হনদজদদর সুনাম উেদরাের বৃহদ্ধ করদবন।  

েরকার প্রধান হিদেদব আহম আমার োধ্য অনুযায়ী এ যাবত যতটুকু সদওয়া েম্ভব , তা হদদয়হি। আগামীদত আরও 

আধুহনক সেনাবাহিনীর জন্য যা যা প্রদয়াজন তা হদদত আমার দৃঢ় প্রতযয় আহম পুনব্যবি করহি।  

আপনারা সেনাবাহিনীর মূলচাহলকা েহিগুদলা অর্ বাৎ সনতৃদের প্রহত আিা, পারেহরক হবিাে, েিমহম বতা, ভ্রাতৃেদবাধ, 

কতবব্যপরায়ণতা, দাহয়েদবাধ এবং েদব বাপহর শৃঙ্খলা বজায় সরদখ আপনাদদর স্বীয় কতবব্য েপাদদন একহনষ্ঠভাদব কাজ করদবন 

বদল আমার দৃঢ় হবিাে।  

আহম সেনাবাহিনী প্রধান এবং আপনাদদর েকলদক সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যািত সরদখ বাংলাদদে েরকাদরর উন্নয়দনর 

ধারাদক এহগদয় হনদয় যাওয়ায় আন্তহরক ধন্যবাদ জানাহচ্ছ।  

আহম আপনাদদর েকদলর োহব বক কল্যাণ ও সুস্বািয কামনা করহি। মিান আল্লািতায়ালা আমাদদর েকদলর েিায় সিাক।  

সখাদা িাদিজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,  

বাংলাদদে হচরজীবী সিাক। 


