
‘সশস্ত্র বাহিনী হিবস ২০১৭’ উপলক্ষে আক্ষ াহিত  

খেতাবপ্রাপ্ত মুহিক্ষ াদ্ধা/উত্তরাহিকারীক্ষির সংবি ধনা 

     

মাননী  প্রিানমন্ত্রী 

খশে িাহসনা 

২১ নক্ষেম্বর ২০১৭, মঙ্গলবার, আহম ধ মাহিপারপাস      , ঢাকা খসনাহনবাস 

হবসহম  হির রািমাহনর রািীম 

 

সিকমীবৃন্দ, 

খসনা, খনৌ ও হবমান বাহিনী প্রিানগণ,   

উপহিত বীরক্ষেষ্ঠগক্ষণর উত্তরাহিকারীগণ, 

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুহিক্ষ াদ্ধা ও তাঁক্ষির উত্তরাহিকারীগণ,  

সশস্ত্র বাহিনী হবোক্ষগর হপ্রহিপাল স্টাফ অহফসার এবং উপহিত সুহিবৃন্দ, 

 

  আ   লামু আলাইকুম। 

 মিান সশস্ত্র বাহিনী হিবস উপলক্ষে আপনাক্ষির সকলক্ষক িানাই শুক্ষেচছা ও আ হরক অহেনন্দন।  

 ঐহতিাহসক এই হিক্ষন সব ধকাক্ষলর সব ধক্ষেষ্ঠ বাঙাহল, িাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু খশে মুহিবুর রিমাক্ষনর আ     সাড়া হিক্ষ  

আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনীর অকুক্ষতাে  সিস্য এবং আপামর িনসািারণ সহিহলতোক্ষব িেলিার পাহক   নী বাহিনীর হব    সমহিত 

আক্রমণ সূচনা কক্ষর। হিক্ষসম্বক্ষরর শু    যুি ি  োরতী  হমত্র বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনী, বাংলার মুহিপাগল িনতা ও হমত্র বাহিনীর 

একক্ষ াক্ষগ      আক্রমণ আমাক্ষির হবি ক্ষক ত্বরাহিত ি । আমরা অিধন কহর স্বািীন ও সাব ধক্ষেৌম বাংলাক্ষিশ। 

 আহম িাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু খশে মুহিবুর রিমান, িাতী  চার খনতাসি স্বািীনতা যুক্ষদ্ধ শািািত বরণকারী সকল বীর শিীক্ষির 

প্রহত গেীর েদ্ধা িানাই। মিান আ     িরবাক্ষর তাঁক্ষির হবক্ষিিী আত্মার মাগহফরাত কামনা কহর 

  আহম গেীর েদ্ধা  স্মরণ কহর মিান মুহিযুক্ষদ্ধর হত্রশ ল  শিীি ও সম্ভ্রম িারা দু’ল  মা-খবানক্ষক।  াঁক্ষির অপহরসীম তযাক্ষগর 

হবহনমক্ষ  আমরা খপক্ষ হছ স্বািীন সাব ধক্ষেৌম বাংলাক্ষিশ।  

 আহম সকল শিীি মুহিক্ষ াদ্ধা পহরবাক্ষরর সিস্য এবং সিাহনত যুদ্ধািত মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির প্রহত আ হরক সিমহম ধতা িানাহি।  

 মিান মুহিযুক্ষদ্ধর গু ত্বপূণ ধ ঘটনাবলীর স্মৃহতম  এ মাক্ষসই সাতই মাচ ধ প্রিত্ত িাহতর হপতার োণণ ইউক্ষনক্ষকা’র হবশ্ব প্রামান্য 

ঐহতিয হিসাক্ষব স্বীকৃহত লাে কক্ষরক্ষছ। 

 সাত মাক্ষচ ধর োণক্ষণ িাহতর অ  খত্বর ইহতিাস প্রহতফহলত িক্ষ ক্ষছ। আমার মা বঙ্গমাতা খবগম ফহিলাতুন খনছা মুহিব োণণ 

প্রিাক্ষনর উক্ষেক্ষে বাহড় খেক্ষক খবর িও ার প্রাক্কাক্ষল বাবাক্ষক পরামশ ধ হিক্ষ  বক্ষলহছক্ষলন, কারও দ্বারা প্রোহবত িক্ষ  ন , তাঁর হবক্ষবক  া 

বক্ষল- খসই কোগুক্ষলাই োণক্ষণ বক্ষল আসক্ষত। 

 আমার মা বুঝক্ষতন িাহতর হপতা-ই বাঙাহলর আশা-আকা  , দুুঃে-বঞ্চনার কো সবক্ষচক্ষ  োল িাক্ষনন। বাঙাহল িাহতর প্রহত 

তাঁর মত গেীর আ হরকতা আর কাক্ষরা খনই। 

 ঐহতিাহসক সাত মাক্ষচ ধর োণণ খশাণণ-শাসক্ষন িিধহরত িাহতর খবিনার উপাখ্যান। িাহতর হপতার বাঙাহলর প্রহত 

অঙ্গীকারাবদ্ধতার প্রামান্য িহলল। ইউক্ষনক্ষকার এই স্বীকৃহত, িাহতর হপতার আিবাক্ষন সংঘটিত মুহিযুক্ষদ্ধর অহবনশ্বর তযাগ ও সংগ্রাক্ষমর 

ইহতিাক্ষসর আক্ষলাক্ষক, আমাক্ষির েহবষ্যত প্রিন্মক্ষক আত্মহবশ্বাসী এবং দৃঢ়ক্ষচতা করক্ষব। 

উপহিত সুহিম লী, 

 মুহিযুদ্ধ বাংলাক্ষিক্ষশর ইহতিাক্ষস সব ধক্ষেষ্ঠ ঘটনা।  ার ফল হতক্ষত পৃহেবীর মানহচক্ষত্র বাংলাক্ষিশ একটি স্বািীন-সাব ধক্ষেৌম রাষ্ট্র 

হিক্ষসক্ষব পহরহচহত লাে কক্ষরক্ষছ। হনক্ষির িীবনক্ষক তুি জ্ঞান কক্ষর ১৯৭১ সাক্ষল মুহিযুক্ষদ্ধ অনন্য অবিান খরক্ষে মুহিক্ষ াদ্ধারা আমাক্ষিরক্ষক 

একটি স্বািীন সাব ধক্ষেৌম খিশ উপিার হিক্ষ ক্ষছন। িাহতর বীর স  ন মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির সঠিক ম ধািা  পুনুঃপ্রহতষ্ঠা এবং তাঁক্ষির অবিাক্ষনর 

সক্ষব ধাচ্চ স্বীকৃহত হিক্ষত আমাক্ষির সরকার হনর র কাি কক্ষর  াক্ষি। বীর মুহিক্ষ াদ্ধা ও তাঁক্ষির উত্তরাহিকারীক্ষির কল্যাণাক্ষে ধ অক্ষনক প্র  ব 

ও প্রকল্প আমাক্ষির সহক্র  হবক্ষবচনািীন আক্ষছ। 



 

 

হপ্র  সুিী, 

 বীর মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির কল্যাণ এবং আে ধ-সামাহিক উন্নহতকক্ষল্প আমাক্ষির সরকার বদ্ধপহরকর। মিান মুহিযুক্ষদ্ধ 

বীরত্বপূণ ধ অবিাক্ষনর স্বীকৃহতস্বরূপ মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির কল্যাক্ষণ খ সব পিক্ষেপ ইক্ষতামক্ষে বা বা ন িক্ষ ক্ষছ তা সংক্ষেক্ষপ তুক্ষল 

িরহছ:  

o বীর মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির মাহসক সিানী োতার পহরমাণ ৯০০/- টাকা খেক্ষক প ধা ক্রক্ষম বৃহদ্ধ কক্ষর ১০,০০০/- টাকা  

উন্নীত করা িক্ষ ক্ষছ এবং োতা খোগীর সংখ্যা এক লে খেক্ষক বৃহদ্ধ কক্ষর হদ্বগুণ অে ধাৎ দুই লক্ষে উন্নীত করা িক্ষ ক্ষছ। 

প্রক্ষতযক সািারণ মুহিক্ষ াদ্ধা অেবা পহরবারক্ষক প্রিত্ত মাহসক োতার সমপহরমান ১০,০০০/- টাকা িাক্ষর বছক্ষর দু’টি 

উৎসব োতা প্রিান করা িক্ষি। 

o মিান স্বািীনতাযুক্ষদ্ধ বীরত্বপূণ ধ অবিাক্ষনর িন্য ৬৭৬ িন খেতাবপ্রাপ্ত মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির োতা ২০১৬ সাক্ষলর িানু াহর 

খেক্ষক  োক্রক্ষম বীরক্ষেষ্ঠক্ষির িন্য ৩০,০০০/-, বীর উত্তমক্ষির িন্য ২৫,০০০/-, বীর হবক্রমক্ষির িন্য ২০,০০০/- এবং 

বীর প্রতীকক্ষির িন্য ১৫,০০০/- টাকা  উন্নীত করা িক্ষ ক্ষছ। হবহেন্ন খেণীর যুদ্ধািত মুহিক্ষ াদ্ধা, শিীি 

মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির পহরবারবক্ষগ ধর মাহসক রাষ্ট্রী  সিানী োতা সব ধহনমণ ২৫,০০০/- িক্ষত সক্ষব ধাচ্চ ৪৫,০০০/- 

টাকা প ধ  িাক্ষর বৃহদ্ধ করা িক্ষ ক্ষছ। োতাপ্রাপ্ত মুহিক্ষ াদ্ধাগণক্ষক হশো োতা, কন্যা স  খনর   খত্র হববাি 

োতা, উৎসব োতা, খিক্ষশ হবক্ষিক্ষশ হচহকৎসাসি হবহেন্ন িরক্ষণর সুক্ষ াগ সুহবিা প্রিান করা িক্ষি।  

o মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির িন্য দুইশত একাত্তর খকাটি টাকা ব্যক্ষ  ৫০০ বগ ধফুট আ তন হবহশষ্ট প্রা  হতন িািার পাকা 

গৃি হনম ধাক্ষণর প্রকল্প বা বা ন চলমান রক্ষ ক্ষছ। এ প ধ  আড়াই িািাক্ষরর খবশী গৃক্ষির হনম ধাণ কাি সমাপ্ত 

িক্ষ ক্ষছ। 

o ‘খিলা মুহিক্ষ াদ্ধা       েবন হনম ধাণ’ শীণ ধক প্রকক্ষল্পর আওতা  প্রহতটি খিলা  েবন হনম ধাণ করা িক্ষব। 

 ার মক্ষে ৪৯টি খিলা মুহিক্ষ াদ্ধা       েবক্ষনর হনম ধাণ কাি সম্পন্ন এবং ি   র করা িক্ষ ক্ষছ। 

o ২০১৩ িক্ষত খমাট ১,০৭৮ খকাটি টাকা ব্যক্ষ  ৪৭০টি উপক্ষিলা  মুহিক্ষ াদ্ধা       েবন হনম ধাক্ষণর কাি শু  

িক্ষ ক্ষছ। প্রকল্পটির আওতা  ইক্ষতামক্ষে ২৫১টি মুহিক্ষ াদ্ধা       েবক্ষনর হনম ধাণ কাি সমাপ্ত িক্ষ ক্ষছ।  

হপ্র  সুিী, 

 বতধমাক্ষন মুহিযুক্ষদ্ধর আিক্ষশ ধর সরকার মুহিক্ষ াদ্ধা কম ধকতধা-কম ধচারীক্ষির চাকুহর িক্ষত অবসর গ্রিক্ষণর ব সসীমা বৃহদ্ধ 

কক্ষর ৬০ বছর কক্ষরক্ষছ। সরকাহর-আিাসরকাহর িপ্তর, স্বা ত্বশাহসত-আিাস্বা ত্বশাহসত সংিা-প্রহতষ্ঠান ও কক্ষপ ধাক্ষরশক্ষনর চাকুরীক্ষত 

মুহিক্ষ াদ্ধা ও উত্তরাহিকারীক্ষির িন্য ৩০ শতাংশ খকাটা হনি ধাহরত আক্ষছ। হনি ধাহরত খকাটা পূরণ করা সম্ভব না িক্ষল োহল রাোর 

হনক্ষি ধশনা রক্ষ ক্ষছ। পরবতীক্ষত মুহিক্ষ াদ্ধার পুত্র-কন্যা এবং তাক্ষির স  নক্ষির হনক্ষ াক্ষগর হবিান করা িক্ষ ক্ষছ। ৩২তম খেশাল 

হবহসএস-এ মুহিক্ষ াদ্ধা ও নারীক্ষির িন্য হশ   ও স্বািয কযািাক্ষর খেশাল হনক্ষ াগ প্রিান করা িক্ষ ক্ষছ। 

 বাংলাক্ষিক্ষশর স্বািীনতা অিধক্ষন বীর মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির অভূতপূব ধ অবিান কৃতজ্ঞতার সাক্ষে স্মরণ করা আমাক্ষির িাতী  

িাহ ত্ব। মুহিযুক্ষদ্ধর খগৌরক্ষবাজ্জ্বল ইহতিাস ও ঐহতিয সংরেক্ষণর ব্যাপাক্ষর আমাক্ষির সরকার দৃঢ় প্রহতজ্ঞ। এ প্র াক্ষস মুহিযুদ্ধ 

হবণ ক মন্ত্রণালক্ষ র ওক্ষ বসাইট পহরমািধন করা িক্ষ ক্ষছ।  া প্রকৃত মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির স্বীকৃহত লাে হনহিত করক্ষব। 

উপহিত সুিী, 

 আপনারা খিক্ষন খুশী িক্ষবন খ , বহি ধহবক্ষশ্বর খ  সকল বক্ষরণ্য রাষ্ট্রনা ক, রািনীহতহবি, বুহদ্ধিীবী, হবহশষ্ট নাগহরক 

এবং সংগঠন বাংলাক্ষিক্ষশর স্বািীনতার পক্ষে ঐহতিাহসক অবিান খরক্ষেক্ষছন তাক্ষিরক্ষক সিাননা প্রিাক্ষনর লক্ষেয গণপ্রিাতন্ত্রী 

বাংলাক্ষিশ সরকার কর্তধক প ধা ক্রক্ষম ‘বাংলাক্ষিশ স্বািীনতা সিাননা’, ‘বাংলাক্ষিশ মুহিযুদ্ধ সিাননা’ এবং ‘মুহিযুদ্ধ মমত্রী 

সিাননা’ প্রিান করার হসদ্ধা  গৃিীত িক্ষ ক্ষছ। এরই িারাবাহিকতা  সব ধক্ষশণ গত ০৮ এহপ্রল ২০১৭ ন া হি     আমাক্ষির 

মিান মুহিযুক্ষদ্ধ আক্ষত্মাৎসগ ধকারী োরতী  সশস্ত্র বাহিনীর ০৭ িনক্ষক সিাননা খক্রষ্ট প্রিান করা ি । মুহিযুক্ষদ্ধ 

আক্ষত্মাৎসগ ধকারী োরতী  সশস্ত্র বাহিনীর সব ধক্ষমাট ১,৬৬১ িনক্ষক প ধা ক্রক্ষম সিাননা স্মারক প্রিান করা িক্ষব। 

 সমক্ষ র আবক্ষতধ অহিকাংশ মুহিক্ষ াদ্ধা আি বক্ষ াবৃদ্ধ। সশস্ত্র বাহিনী হিবস উি াপনকাক্ষল খিক্ষশর হবহেন্ন িাক্ষন 

ছহড়ক্ষ  োকা মুহিক্ষ াদ্ধাক্ষির আনুষ্ঠাহনকোক্ষব সিান িানাক্ষনার খেক্ষত্র সশস্ত্র বাহিনী হবোগ, খসনা, খনৌ ও হবমান বাহিনী খ  



 

 

উক্ষযাগ প্রহতবছর হনক্ষি তা হনুঃসক্ষন্দক্ষি প্রশংসনী । এ িন্য সশস্ত্র বাহিনীক্ষক আহম আ হরক িন্যবাি িানাই। আমাক্ষির সশস্ত্র 

বাহিনী দুুঃি-অস্বিল মুহিক্ষ াদ্ধা ও তাঁক্ষির পহরবাক্ষরর িন্য আহে ধক সিা তা, পুনব ধাসন, হচহকৎসা সিা তা প্রিান ও 

আবাসিক্ষলর সংকারসি হবহেন্ন কল্যাণমুেী কাি েহবষ্যক্ষতও অব্যািত রােক্ষব বক্ষল আমার দৃঢ় হবশ্বাস।  

উপহিত সুহিম লী, 

 আমাক্ষির সাব ধক্ষেৌমত্ব রোর সুমিান িাহ ত্ব সশস্ত্র বাহিনীর উপর ন্য । এ পহবত্র িাহ ত্ব পালক্ষনর পাশাপাহশ 

আমাক্ষির খিশক্ষপ্রহমক সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যরা প্রাকৃহতক দূক্ষ ধাগ খমাকাহবলা, খিক্ষশর উন্ন ন কা ধক্রম, অবকাঠাক্ষমা হনম ধাণ, 

আইনশংেলা রো ইতযাহি খেক্ষত্র প্রহতহনহিত্বশীল অংশগ্রিণ বিা  রােক্ষছ। আহম এিন্য সশস্ত্র বাহিনীর সকল সিস্যক্ষক 

আ হরক িন্যবাি িানাই।  

 আমাক্ষির সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুহনকা ন, অবকাঠাক্ষমা উন্ন ন ও সব িরক্ষণর  কল্যাণমূলক কা ধক্রম বা বা ক্ষন 

বদ্ধপহরকর। সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির িন্য শা  কালীন সমক্ষ  কৃহতত্বপূণ ধ কম ধকা  র স্বীকৃহতস্বরূপ ২০১৩-১৪ অে ধবছর খেক্ষক 

শা  কালীন পিক প্রচলন করা িক্ষ ক্ষছ।  া বাংলাক্ষিশ সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির মক্ষনাবল বৃহদ্ধর িন্য একটি যুগা কারী 

পিক্ষেপ।  

 আি ২৬ িনক্ষক শা  কালীন পিক ২০১৬-এ ভূহণত করা িল। পিকপ্রাপ্ত সকল কম ধকতধা ও অন্যান্য পিবীর 

সিস্যক্ষির িন্য রইল আমার আ হরক অহেনন্দন। েহবষ্যক্ষত শুধু খিক্ষশই ন ,           আপনারা সততা, হনষ্ঠা ও িেতার 

সাক্ষে িাহ ত্ব পালন কক্ষর বাংলাক্ষিক্ষশর োবমূহতধ আরও উজ্জ্বল করক্ষবন বক্ষল আমার হবশ্বাস। 

হপ্র  সুহিবৃন্দ, 

 আিক্ষকর এই সুন্দর সকাক্ষল বীর মুহিক্ষ াদ্ধা ও তাঁক্ষির উত্তরাহিকারীক্ষির সাহন্নক্ষে আসার সুক্ষ াগ খপক্ষ  আহম আনহন্দত। 

সরকার প্রিান হিক্ষসক্ষব আমাক্ষির বীর মুহিক্ষ াদ্ধা এবং তাক্ষির উত্তরাহিকারীক্ষির কল্যাণাক্ষে ধ  া হক প প্রক্ষ ািন তা করার িন্য আহম 

আমার দৃঢ় প্রতয  পুনুঃব্যি করহছ। আি খেতাবপ্রাপ্ত মুহিক্ষ াদ্ধা এবং তাক্ষির উত্তরাহিকারীক্ষির সিাননা প্রিাক্ষনর সুক্ষ াগ মতহর 

কক্ষর খি া  আহম সশস্ত্র বাহিনী হবোগসি সং  ষ্ট সকলক্ষক আ হরক িন্যবাি িানাহি। 

 পহরক্ষশক্ষণ আহম সকল মুহিক্ষ াদ্ধা এবং তাঁক্ষির পহরবারবগ ধসি সমগ্র খিশবাসীর সুে, শা   এবং সাহব ধক মঙ্গল কামনা 

কহর। মিান আ  ি তা ালা আমাক্ষির সকক্ষলর সিা  িউন। 

খোিা িাক্ষফি। 

ি  বাংলা, ি  বঙ্গবন্ধু 

 বাংলাক্ষিশ হচরিীবী খিাক।   

... 


