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সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১৭ এর এই েভায় স াগদান কররি সপরর আনম অিযন্ত আননন্দি। এই েভায় আপনারা 

স াগ্য অনফোররদররক পরদান্ননির েন্য ননর্ বাচন কররর্ন। কারেই েভাটি অিযন্ত গুরুত্ব র্হন করর। আনম আো কনর আপনারা 

সেনার্ানহনী িথা োনির েন্য েিিা, ন্যায়পরায়নিা ও সুনর্চাররর োরথ এই পনর্ত্র দানয়ত্ব পালন কররর্ন। 

আনম েশ্রদ্ধ নচরত্ত স্মরণ করনি ের্ বকারলর ের্ বরশ্রষ্ঠ র্াঙানল, োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমানরক। আরও 

স্মরণ করনি োিীয় চার সনিা, মহান মুনিযুরদ্ধ আত্মদানকারী নত্রে লাখ েহীদ ও েম্ভ্রমহারা দু’লাখ মা-সর্ানরক।  

১৯৭১ োরল স্বাধীনিার মহান িপনি োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমারনর উদাত্ত আহ্বারন েংঘটিি 

মুনিযুরদ্ধর েমরয়ই র্াংলারদে সেনার্ানহনীর  াত্রা। েি প্রনিকূলিার মারেও সদরের স্বাধীনিা ও োর্ বরভৌমত্ব রক্ষার প্রিযরয় 

এর্ং নর্েয়রক অথ বর্হ করার অনভপ্রারয় নিনন র্াংলারদে েেস্ত্র র্ানহনী গরে তুরলনিরলন।  

১৯৭২ োল হরি ১৯৭৩ োরলর মরে সেনার্ানহনীরি নতুনভারর্ গরে সিালা হয় ইনিননয়াে ব, নেগন্যাল ে, আনম ব 

োনভ বরেে, অর্ বন্যান্স, নমনলটারী পুনলে, নরমাউন্ট সভরটনরনারী এন্ড ফাম ব ও সমনর্রকল সকার। সেনার্ানহনীরক একটি আধুননক ও 

যুরগাপর াগী র্ানহনী নহরেরর্ প্রনিনষ্ঠি করার ব্যাপারর োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমান িাঁর ঐকানন্তক ইচ্ছায় খুর্ 

অল্প েমরয়র মরেই র্াংলারদে নমনলটারী একারর্নমেহ সর্ে করয়কটি প্রনিষ্ঠান গরে তুরলনিরলন। োমনরক র্ানহনীর েন্য 

নর্রদে সথরক েংগ্রহ কররনিরলন প্রযুনি েমৃদ্ধ অস্ত্রেস্ত্র, সগালার্ারুদ ও োে-েরিাম।   

োনির নপিার প্রণীি র্াংলারদে সেনার্ানহনীর উন্নয়ন ও েম্প্রোররণর ধারার্ানহকিা আমারদর েরকার অব্যাহি 

সররখরি। আপনারদর স্মরণ আরি ১৯৯৬ হরি ২০০১ োল প বন্ত র্াংলারদে সেনার্ানহনীর ব্যাপক উন্ননি ও অগ্রগনি োনধি 

হরয়নিল।  

র্াংলারদে সেনার্ানহনীর প্রনেক্ষরণর মান আধুননক ও যুরগাপর াগী করার লরক্ষয আমারদর েরকার করয়কটি নতুন 

প্রনেক্ষণ একারর্মীেহ নর্দ্যমানগুরলার সুর াগ সুনর্ধা বৃনদ্ধ করররি। পদানিক সকাররর উন্নয়ন ও কা বক্ররম গনিেীলিা 

আনয়রনর লরক্ষয র্াংলারদে ইনফযানি সরনেরমন্টাল সেন্টার প্রনিষ্ঠা করা হয়। এিাোও সেনােদস্যরদর নচনকৎো, সর্িন ভািা 

ও আর্ােনেহ নর্নভন্ন উন্নয়ন ও পুনগ বঠনমূলক পদরক্ষপ গৃহীি হয়। 

র্িবমান েরকার নিিীয় সময়ারদ ক্ষমিা গ্রহরণর পর ২০০৯ োল হরি ২০১৩ োল প বন্ত সেনার্ানহনীর উন্নয়রনর লরক্ষয 

নর্নভন্ন র্াস্তর্মুখী পদরক্ষপ অব্যাহি নিল। সেনার্ানহনীরক আরও কা বক্ষম ও যুরগাপর াগী করার লরক্ষয নতুন পদানিক 

নর্নভেন ও নিরগর্ প্রনিষ্ঠার পাোপানে অিযাধুননক অস্ত্রেস্ত্র ও েরিামানদরি েনিি করা হয়। 

োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমান ১৯৭৫ োরলর ১১ই োনুয়ারী র্াংলারদে নমনলটানর একারর্নমর প্রথম েট ব 

সকারে বর েমাপনী কুচকাওয়ারে উন্নি নর্রের সচৌকে সেনার্ানহনীর প্রনেক্ষণ একারর্মীর েমতুল্য একটি একারর্মী প্রনিষ্ঠার 

আোর্াদ ব্যি কররন। এরই ধারার্ানহকিায় প্রনেক্ষণ একারর্মীগুরলা আে নর্েমারনর প্রনিষ্ঠান নহোরর্ পনরনচি। 

নপ্রয় সেনাররলবৃন্দ, 

আপনারা োরনন উন্নয়ন একটি চলমান প্রনক্রয়া। সফারে বে সগাল ২০৩০ এর ধারার্ানহকিায় সেনার্ানহনীর োংগঠননক 

কাঠারমারি ব্যাপক পনরর্িবন োনধি হরয়রি। র্িবমান েরকার তৃিীয় সময়ারদ ক্ষমিা গ্রহরণর পর হরি সেনার্ানহনীর উন্নয়রনর 

লরক্ষয অনি অল্প েমরয়  থােম্ভর্ েকল র্া র্মুখী কা বক্রম হারি ননরয়রি। এরই ধারার্ানহকিায় ইনিমরে দুইটি নতুন 



 

পদানিক নর্নভেন প্রনিষ্ঠা লাভ করররি। একই োরথ সলবুখালী, নমঠামাইন ও পদ্মা সেতু এলাকায় বৃহদাকার সেনাননর্াে 

িাপরনর কা বক্রম চলমান ররয়রি।  

র্াংলারদে সেনার্ানহনীরক ের্ননভ বর করার লরক্ষয র্াংলারদে েমরাস্ত্র কারখানার উৎপাদন ক্ষমিা বৃনদ্ধ করা হরয়রি 

এর্ং নর্রদেী প্রযুনির পাোপানে ননেের্ উদ্ভার্নী ও প্রযুনি েংর ানেি হরয়রি। এই কারখানায় উৎপানদি অস্ত্রেমূহ আমারদর 

আমদাননর ননভ বরিা কমারচ্ছ।  

আমারদর েংনর্ধারন র্নণ বি ন্যায় ও ো   প্রনিষ্ঠার নর্র্য়টি েমুন্নি রাখরি োনিেংরঘর ো  রক্ষা কা বক্ররম 

অংেগ্রহণ করর র্াংলারদে সেনার্ানহনী অিয  প্রেংেনীয় দৃষ্টা  িাপন করররি। িারদর শংখলা, দক্ষিা ও কিবব্যরর্ারধর 

প্রিযয় নর্ে দরর্ারর ের্ীকৃনি সপরয়রি। নর্ে ো   প্রনিষ্ঠায় আমারদর েেস্ত্র র্ানহনীর অংেগ্রহণ পুররা োনিরক নর্রল েম্মারন 

সগৌরর্ানিি করররি। 

আমারদর সদরের সভৌরগানলক অর্িারনর কাররণ প্ররিযক র্ৎেরই আমারদর নানা রকরমর প্রাকৃনিক দুর বাগ 

সমাকারর্লা কররি হয়। এ েকল প্রাকৃনিক দুর বারগ সেনার্ানহনীর েদস্যরা স ভারর্ দুগ বি মানুরর্র পারে দাঁনেরয় োহায্য ও 

েহমনম বিা প্রদে বন করররি িা েনগরণর প্রভূি প্রেংো ও নর্েব্যাপী সুনাম অেবন করররি। স  সকান দুর বারগ সেনােদস্যরা  ি 

গনিরি োো নদরয় োধারণ েনগরণর পারে দাঁোরনার ফরল সেনার্ানহনীর উপর েকরলর আিা উ  খর াগ্যভারর্ বৃনদ্ধ 

সপরয়রি।  

েম্প্রনি রাঙ্গামাটি ও র্ান্দরর্ারন পাহাে ধ্বরে েমগ্র এলাকার স াগার াগ ব্যর্িা নর্নচ্ছন্ন হরয় সগরল ননরলে প্ররচষ্টায় 

িা  ি পুন দ্ধার অনভ ান ও পাহাে ধ্বরে ক্ষনিগ্র সদর খার্ার, পানন ও নচনকৎোরের্া প্রদানেহ োিটি সেল্টার সেন্টার এর 

দানয়ত্ব গ্রহণ করর েনগরণর সের্ায় আপনারা ননরেরদর ননরয়ানেি করররিন। রাঙ্গামাটিরি উদ্ধার কা বক্রম চলাকালীন দুই েন 

সেনা কম বকিবােহ পাঁচেন েহকমীরক হারারনার ব্যথা ননরয় সরাো সররখ আিবমানর্িার সের্ায় আপনারদর এই আত্মিযাগ 

একটি উজ্জ্বল দৃষ্টা  হরয় থাকরর্। আনম সেনার্ানহনীর েদস্যরদর আত্মিযাগরক গভীর েমরর্দনার োরথ স্মরণ করনি। 

এিাোও স াগার াগ ব্যর্িার উন্ননি, পনররর্ে উন্নয়ন, অনিকা  ও অন্যান্য দুর বারগ উদ্ধার কা বক্ররম সেনার্ানহনীর 

 িঃস্ফূিব অংেগ্রহণ সদের্ােীর ভূয়েী প্রেংো কুুঁনেরয়রি। র্াংলারদে সেনার্ানহনী পদ্মা সেতু ননম বাণ প্রকরল্পর ননরাপত্তা ও 

িদারনক, ‘পদ্মা সেতু সরল েংর াগ প্রকল্প' এর সুপারনভেন পরামে বক নহরেরর্  সের পদ্মা সেতু ননম বারণ    খর াগ্য ভূনমকা 

রাখরি।  

র্িবমারন র্াংলারদে সেনার্ানহনী কতৃবক স াগার াগ ব্যর্িার উন্নয়নকরল্প আরও সর্ে করয়কটি প্রকল্প চলমান ররয়রি। 

র্াংলারদে সেনার্ানহনী নর্নভন্ন প্রনিকূলিায় থমরক  াওয়া সমনরন ড্রাইভ েেকটি েকল প্রকার কানরগনর মান র্োয় সররখ 

সদেে েম্পদ এর্ং সমধা ব্যর্হার করর ননধ বানরি েমরয়র আরগই অিয  েফলিার োরথ েম্পন্ন করররি। ০৬ েন 

সেনােদরস্যর অমূল্য প্রারণর নর্ননমরয় এ প্রকল্প র্া র্ায়রন সেনার্ানহনী িার সপোদানররত্বর পনরচয় নদরয়রি। 

সদরে ো  -শঙ্খলা রক্ষায় ও েনঙ্গ িৎপরিা দমরন সেনার্ানহনীর ভূনমকা অনস্বীকা ব। গুলোরনর হনল আটি বোন 

সর   রায় ও নেরলরটর আনিয়া মহরল সেনার্ানহনীর কমারন্ডা ইউননরটর েনঙ্গনর্ররাধী অনভ ান সদরে ও নর্রদরে সেনার্ানহনীর 

উন্নি প্রনেক্ষণ, দক্ষিা ও সপোদানররত্বর পনরচয় নদরয়রি। সেনােদস্যরা েীর্রনর ঝুঁনক ননরয় অিয  োহনেকিার োরথ 

আনিয়া মহল সথরক ২১ েন নেশুেহ ের্ বরমাট ৭৮ েনরক ননরাপরদ উদ্ধার করর। েফলভারর্ এই দুটি নেনম্ম উদ্ধার অনভ ান 

পনরচালনা করার েন্য আনম আপনারদররক আর্াররা আ নরক ধন্যর্াদ জ্ঞাপন করনি। 

নপ্রয় সেনাররলবৃন্দ, 

সেনােদস্যরদর মরনার্ল বৃনদ্ধরি র্িবমান েরকাররর েমরয় নর্নভন্ন ধররণর উন্নয়ন, েম্প্রোরণ ও কল্যাণমুখী পদরক্ষপ 

সনয়া হরয়রি। আধুননক নর্জ্ঞান ও িথ্য-প্রযুনির এই যুরগ র্াংলারদেরক উন্নি নর্রের প বারয় ননরয়  াওয়ার েন্য নর্নভন্ন 

সেনাননর্ারে নর্জ্ঞান ও প্রযুনি নর্েনর্দ্যালয় প্রনিষ্ঠা করা হরয়রি। আধুননক নচনকৎো সুনর্ধােহ ঢাকা নেএমএইচরক একটি 

আ েবানিক মানেম্পন্ন হােপািারল পনরণি করার পাোপানে নর্নভন্ন সেনাননর্ারে আনম ব সমনর্কযাল করলে, র্াংলারদে আনম ব 

ইউননভানে বটি অর্ োইন্স এন্ড সটকরনালনে এর্ং আনম ব স্কুল অর্ নর্েরনে এন্ড এযার্নমননরেেন গঠন করা হরয়রি।  

এিাোও সেনার্ানহনীরি আরও ৫টি সর্ন্টাল করলে এর্ং ৫টি নানে বং ইননষ্টটিউট িাপরনর পনরকল্পনা প্রনক্রয়াধীন 

আরি। এর ফরল নচনকৎো ও কানরগনর নেক্ষার মান র্হুগুরণ বৃনদ্ধ পারর্ র্রল আমার দৃঢ় নর্োে। র্াংলারদরের একমাত্র র্ান ব 

ইউননট ও   নষ্টক োেবানর হােপািাল ননম বাণ এর কাে সেনার্ানহনীরক অপ বন করা হরয়রি।  া দনক্ষণ এনেয়ায় অন্যিম একটি 

হােপািাল হরর্।  



 

আনম আো কনর আপনারা এরূপ মহিী উরদ্যাগ অব্যাহি রাখরর্ন এর্ং েরকার কতৃবক অনপ বি দানয়ত্ব সুচা ভারর্ 

পালন করর েনগরণর অকৃনত্রম ভারলার্াো ও আিা অেবরন আরও অগ্রগামী হরর্ন। 

র্িবমান েরকাররর েময় আথ ব োমানেক সপ্রক্ষাপট ও পানরপানেবকিা নর্রর্চনায় েরকারী কম বকিবা/কম বচারীরদর 

সর্িন ভািার োরথ োমিস্য সররখ র্াংলারদে েেস্ত্র র্ানহনীর েন্য সর্িন কাঠারমা পুনঃননধ বারণ করা হরয়রি। এিাোও েেস্ত্র 

র্ানহনীর অনফোররদর েন্য েলনিঁনে আর্ােন প্রকরল্পর কােও  ি এনগরয়  ারচ্ছ। এর ফরল েেস্ত্র র্ানহনীর িথা সেনার্ানহনীর 

অনফোররদর মরনার্ল র্হুগুরণ বৃনদ্ধ পারর্ র্রল আমার দৃঢ় নর্োে। 

র্িবমান েরকার নারীর ক্ষমিায়রন নর্োেী। আমারদর েরকারই ের্ বপ্রথম র্াংলারদে সেনার্ানহনীরি মনহলা অনফোর 

এর্ং আনম ব সমনর্রকল সকারর প্রথমর্াররর মি মনহলা সেননক অ র্ভ বি করর। এিাোও, র্িবমারন সেনার্ানহনীর নর্নভন্ন সকারর 

মনহলা সেননকরা অিয  েফলিার োরথ িারদর দানয়ত্ব পালন করর  ারচ্ছ সেরন আনম খুনে হরয়নি।  

আনম আরও খুনে হরয়নি র্াংলারদে সেনার্ানহনীর মনহলা অনফোরগণ স্টাফ করলে েম্পন্ন করর নর্নভন্ন গু ত্বপূণ ব 

পরদ ননরয়াগ পারচ্ছন এর্ং ইরিামরে ২ েন নারী অনফোর সেনা নর্মারন পাইলট নহোরর্ প্রনেনক্ষি হরয়রিন। 

র্াংলারদে সেনার্ানহনী কতৃবক করঙ্গারি সপ্রনরি একটি সমনর্রকল কনন্টনরেরন্টর কনন্টনরেন্ট কমান্ডার নহরেরর্ 

মনহলা অনফোর এর েফল ো  রক্ষা কা বক্রম োনিেংঘ ও নর্রে নারীর ক্ষমিায়রনর নর্র্রয় র্াংলারদরের উরদ্যাগরক 

সুপ্রনিনষ্ঠি করররি। এ েকল অেবনগুরলা নারীর ক্ষমিায়রনর প্রনক্রয়ারক আররা সর্গর্ান কররর্; ফরল োমনগ্রক আথ ব োমানেক 

অর্িার ব্যাপক উন্ননি হরর্ র্রল আমার দৃঢ় নর্োে। 

আনম আো করনি, ভনর্ষ্যরি োিীয় উন্নয়নমূলক কম বকা  আপনারা আরও অনধক  েম্পৃি  হরর্ন।  এই েন্য 

স াগ্য, দক্ষ, কম বক্ষম এর্ং সদেরপ্রনমক অনফোররদর হারি এর সনতৃত্ব ন্য  কররি হরর্। আনম খুর্ই আননন্দি স , 

সেনার্ানহনীর অনফোররদর পরদান্ননির েন্য TRACE (Tabulated Record and Comparative Evaluation) 

এর মি একটি আধুননক পদ্ধনির প্রচলন করা হরয়রি।  া সপোগি দক্ষিার নর্নভন্ন নদরকর তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রকাে করর।  

উপনিি সেনাররলবৃন্দ,  

আনম আো কররর্া, এই ননর্ বাচনী পর্ বদ উপযুি কম বকিবারদর পরদান্ননির েন্য সুপানরে কররর্ন। পরদান্ননি প্রদারনর 

েময় স  েম  নর্র্য় নর্রর্চনায় আনা উনচি র্রল আনম মরন কনর িা হরলাঃ 

ক। মুনিযুরদ্ধর সচিনায় নর্োেঃ মহান মুনিযুদ্ধ হাোর র্িররর র্াঙানল োনির ইনিহারে ের্রচরয় উজ্জ্বল ও 

সগৌরর্ময় অোয়। আদে বগিভারর্ র্াংলারদরের ের্াধীনিা ও মুনিযুরদ্ধর সচিনা োমনরক র্ানহনীর েন্য অিয •সমৌনলক 

এর্ং মুখ্য নর্র্য়। আপনারদর ের্েময় লক্ষয রাখরি হরর্,  ারি সেনার্ানহনীর সনতৃত্ব ন্য  হয় িাঁরদরই হারি  াঁরা সদেরপ্রনমক 

ও মহান মুনিযুরদ্ধর সচিনায় নর্োেী। 

খ। ননযুনিগি েরর্ বাচ উ উপর ানগিা গ্রহণর াগ্যিাঃ  একেন অনফোর সকর্ল একটি পদ র্া ননযুনির েন্যই স াগ্য না 

হরয় র্রং নর্নভন্ন প্রকার ননযুনি স মন-কমান্ড, স্টাফ, প্রনেক্ষকেহ নর্নভন্ন গু ত্বপূণ ব ননযুনির েন্য উপযুি হন। নর্নভন্ন প বারয় 

িাঁরদর নেক্ষা, মরনাভার্, োমানেকিা, চানরনত্রক সর্নে   ননরীক্ষা কররই পরদান্ননি প্রদান কররি হরর্। এরি করর েকরলর 

গ্রহণর াগ্যিা বৃনদ্ধ পারর্। 

গ। মাঠ প বারয় প্রারয়ানগক দ িাঃ প্রনে ণ এর্ং একারর্নমক স াগ্যিার পাোপানে মাঠ প বারয়  ারা দ িার 

স্বা র সররখ  ারচ্ছ িারদররকও নর্রর্চনায় ননরি হরর্। নর্রের্ করর নর্নভন্ন েমরয় োিীয় গু ত্বপূণ ব নর্র্রয়  ারা অর্দান 

সররখরি িারদরও স ন মূল্যায়ন হয় সেনদরক সখয়াল রাখরি হরর্।  

ঘ। এিাো সনতৃরত্বর গুণার্লী, সপোগি দ িা, শঙ্খলারর্াধ এর্ং েরর্ বাপনর েিিা, নর্ে িা, আনুগিয নর্রর্চনায় 

ননরি হরর্। 

একটি সদরের গণিন্ত্ররক প্রনিনষ্ঠি এর্ং সুেংহি কররি একটি সুশঙ্খল ও েনিোলী সেনার্ানহনী অিয  েহায়ক 

ভূনমকা পালন করর।  াঁরা সুনেনক্ষি, কম বক্ষম, েরচিন, বুনদ্ধমান এর্ং েরর্ বাপনর গণিন্ত্ররক সুেংহি করার েন্য দৃঢ় প্রিযরয়র 

অনধকারী এরূপ স াগ্য অনফোররদর কারি সনতৃত্ব ন্য  কররি হরর্।  

সেনাররলবৃন্দ, 

 আপনারদর ের্ নকছুর উরধ্বব সথরক ননররপক্ষ দৃনষ্টরি নর্চার     র্ণ করর মহান মুনিযুরদ্ধর সচিনায় নর্োেী 

সদেরপ্রনমক স াগ্য সনতৃত্ব খু ুঁরে সর্র কররি হরর্। 



 

সদরে কম বরি সেনার্ানহনীর সেযষ্ঠ কম বকিবাবৃন্দ আে এখারন একনত্রি হরয়রিন। আপনারদর প্রজ্ঞা, নর্চার-বুনদ্ধ এর্ং 

ন্যায়পরায়ণিার উপর আমার পূণ ব আ   আরি। ব্যনিগি পিন্দ-অপিরন্দর ঊরধ্বব উরঠ, আপনারা ন্যায়-নীনির নভনত্তরি উপযুি 

সনতৃত্ব ননর্ বাচরন ের্ বরিাভারর্ েফল হরর্ন এ আো করর সেনাপ্রধানরক সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১৭ এর কা বক্রম শু  করার 

অনুমনি প্রদান করনি। আনম ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১৭ এর ের্ বাঙ্গীন োফল্য কামনা করনি। 

সখাদা হারফে। 

েয় র্াংলা, েয় র্ঙ্গর্ন্ধু 

র্াংলারদে নচরেীর্ী সহাক। 

র্াংলারদে সেনার্ানহনী দীঘ বেীর্ী সহাক। 

... 


