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ডবর্ডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম 

র্হ মীবৃন্দ, 

ডিনবাডহনী প্রধানগণ, 

র্ম্মাডনি রাষ্ট্রদূিগণ, 

 মান্ড্যান্ট ন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফ ও েযা াডসদস র্গণগণ,   

ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স ও AFW ক ার্ স ২০১৫-এর গ্র্যাজুফেট ও 

সুডধবৃন্দ।  

আর্র্ালামু আলাইকুম।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স ও AFW ক ার্ স ২০১৫-এর গ্র্যাজুফেশন উ লফে র্বাইফ  আন্তডর  শুফেচ্ছা ফানাডচ্ছ। 

ডিফর্ম্বর মার্ আমাফগর ডবফফের মার্। ডবফফের মাফর্ আডম শ্রদ্ধা ফানাডচ্ছ র্ব স াফলর র্ব সফশ্রষ্ঠ বাঙাডল, ফাডির ড িা 

বঙ্গবন্ধু কশখ মুডফবুর রহমানফ । স্মরণ  রডি ফািীে চার কনিাফ । শ্রদ্ধা ফানাডচ্ছ মুডিযুফদ্ধর ৩০ লাখ শহীগ এবং ২ লাখ 

ডনর্ সাডিি মা-কবানফ । যুদ্ধাহি মুডিফর্াদ্ধাফগর এবং শহীগ  ডরবাফরর র্গণফগর প্রডি গেীর র্মফবগনা ফানাডচ্ছ। 

মুডিফর্াদ্ধাফগর আন্তডর  শুফেচ্ছা। 

ডপ্রে ক ার্ স র্গণবৃন্দ, 

গীর্ স এ  বিফরর  ফ ার  ডরশ্রম ও অধ্যবর্াফের  র আ নারা এনডিডর্ ও AFW ক ার্ স  কশষ  রফি র্াফচ্ছন। এই 

শুেেফণ আডম আ নাফগর আন্তডর  শুফেচ্ছা ফানাডচ্ছ। 

আ নারা রাষ্ট্র  ডরচালনার ডবডেন্ন গুরুত্বপূণ স ডবষে ডনফে  ড়াফশানা ও ডচন্তা  ফরফিন। র্ারমফধ্য রফেফি র্ামাডফ -

রাফননডি  র্ংস্কৃডি, অর্ সনীডি, আন্তফসাডি  র্ম্প স ও ফািীে ডনরা ত্তা। আ নারা কগশ  ডরচালনার ডবডেন্ন র্মণা ও 

র্মাধান র্ম্পফ সও কফফনফিন।  

বিসমাফন আমরা এ টি র্ব সফনীন ও বহুফ ডি  ডবফে বর্বার্  রডি। কর্খাফন  ডরবিসনশীল প্রযুডি  ারস্পডর  

র্ংফর্াগফ  সুদৃঢ়  রফি, উদু্ভি র্মণা র্মাধাফনর  র্ কগখাফচ্ছ আবার মাফেমফধ্য প্রডিকূল  ডরফবশও তিডর  রফি। ডবফশষ 

 ফর ফডঙ্গবাগ, র্ন্ত্রার্বাগ মার্াচারা ডগফে উফ । আডম আশা  ডর এই প্রডশেণ কর্ফ ান  ঠিন  ডরডিডি কমা াডবলাে 

আ নাফগর আরও অফন  কবডশ র্েম  ফর তুফলফি।   

আমাফগর স্বাধীনিা র্ংগ্র্াফমর মূল লেয ডিল এ টি গণিাডন্ত্র , কশাষণমুি এবং অর্াম্প্রগাডে  বাংলাফগশ প্রডিষ্ঠা 

 রা। অফন  প্রডিকূলিা কমা াডবলা  ফর আমাফগর রাফনীডি, অর্ সনীডি ও র্র ার ব্যবিাে গণিফন্ত্রর মূল লেযর্মূহ 

বাস্তবােফনর ফন্য আমরা  ফ ার  ডরশ্রম  ফর র্াডচ্ছ। 

১৯৯৬ র্াফলর পূফব স র্শস্ত্র বাডহনীর কফযষ্ঠ ও মধ্য র্ সাফের  ম স িসাফগর উচ্চমাফনর প্রডশেফণর ফন্য ক ান প্রডিষ্ঠান 

ডিল না। আ নাফগর উচ্চডশোর  র্া ডবফবচনা  ফর আমাফগর পূব সবিী কমোগ াফল আমরা প্রডিষ্ঠা  ফরডি এনডিডর্। র্া 

বিসমাফন এ টি আন্তফসাডি মাফনর প্রডিষ্ঠাফন  ডরণি হফেফি।  

আফ কর্ফ  ৪৪ বির পূফব স মুডিযুফদ্ধর মফধ্য ডগফে আমাফগর র্শস্ত্র বাডহনী ফন্ম লাে  ফর। ফফন্মর  র কর্ফ  আফ 

 র্ সন্ত আমাফগর কগশফপ্রডম  র্শস্ত্র বাডহনী ফনগফণর আশা-আ াঙ্ক্ষা পূরফণ র্বর্মেই িাঁফগর  াফশ রফেফি। ফািীে ডনরা ত্তা 

র্ংডিষ্ট  গুরুত্বপূণ স ডবষোডগ িাড়াও কর্ফ ান দুফর্ সাগ  কমা াডবলাে বাংলাফগশ র্শস্ত্র বাডহনী র্বর্মে ফনগফণর  াফশ কর্ফ ফি।  



 

বাংলাফগশ র্শস্ত্র বাডহনীর র্গণগণ িাঁফগর ক শাগাডরফত্বর  ারফণ র্ারাডবফে আফ প্রশংডর্ি। আডম আশা  ডর, 

ফনগণ ও র্শস্ত্র বাডহনীর মফধ্য এই অংশীগাডরত্ব র্মফের  ডরক্রমাে আরও শডি র্ঞ্চে  রফব। আডম ডবোর্  ডর র্শস্ত্র 

বাডহনী িার উফযাগ, গেিা ও ক শাগা     তশ্রষ্ঠযত্ব বফাে করফখ চলফব। 

ডপ্রে ক ার্ স কমম্বারগণ, 

বাংলাফগফশর কেৌফগাডল  অবিান আমাফগর রাফষ্ট্রর ক ৌশলগি গুরুত্ব বাডড়ফে ডগফেফি। বিসমাফন আঞ্চডল  

র্হফর্াডগিা এবং র্ংহডি উন্নেফন বাংলাফগশ অিযন্ত িাৎ র্ সপূণ স ও কগৌবরমে ভূডম া রাখফি।  

আমাফগর র্র াফরর ডবডেন্ন  গফে র্মূহ কগফশর অেযন্তফর র্াডব স োফব ফনগফণর অর্ সননডি  উন্নেন, েমিােন 

এবং মানডব  উন্নেফন েলপ্রসূ হফেফি। আমাফগর  ররাষ্ট্র নীডিও আমাফগর কগফশর উন্নেফনর অনুকূল  ডরফবশ প্রডিষ্ঠাে 

ভূডম া রাখফি। 

ফাডির ড িা প্রগডশ সি ‘‘র্বার র্াফর্ বন্ধুত্ব,  ারও র্াফর্ তবডরিা নে’’ এই মূল প্রডি াফযর উ র ডেডত্ত  ফর 

আমাফগর  ররাষ্ট্র নীডি  ডরচাডলি হে। আমরা র্হফর্াডগিা এবং অংশীগাডরফত্বর ডেডত্তফি আন্তরাষ্ট্রীে ঐ য ও র্ংহডি 

কফারগার  ফর র্াধারণ মানুফষর ফীবনমান উন্নেন ও ডবেশাডন্ত প্রডিষ্ঠাে  াফ  রডি।  

বিসমাফন আমরা ব্যডি কর্ফ  রাষ্ট্রীে  র্ সাফে প্রডিটি স্তফরই ডনরা ত্তা  ডরডিডির উন্নডি প্রিযে  রডি। র্েলিার 

 াশা াডশ কগফশর র্াডব স  উন্নেন ডনডিি  রফি ড ছু ড ছু চযাফলঞ্জ কর্ফ ই র্াে। আডম ডবোর্  ডর আ নাফগর র্যর্মাপ্ত 

প্রডশেণ ডগফে আ নারা এই চযাফলঞ্জর্মূহ কমা াফবলাে অফন  কবডশ প্রস্ত্ত্তি। 

ডপ্রে গ্র্যাজুফেটগণ, 

আমরা আফ কর্ এ টি উন্নিির ও  রস্পফরর র্াফর্ র্ম্প সযুি ডবফে বর্বার্  রডি, কর্ই ডবেও কবশ ড ছু 

অপ্রিযাডশি  ারফণ সুরডেি নে। উন্নেনশীল কগশগুফলার উ র উন্নি ডবফের অফন  ডনেম-নীডি প্রোব কেফল। র্ারেফল উন্নি 

কগফশর অফন  অডের্াফির প্রডিই িারা র্াফ  র্ংফবগনশীল।  

এই  ডরডিডিফি উন্নেনশীল কগশগুফলার অর্ সনীডিফ  বহুমুখী ও শডিশালী  রার ফন্য ডনফফফগর মফধ্য ক্রমবধ সমান 

অর্ সননডি  র্ম্প সফ  আরও সুদৃঢ়  রা প্রফোফন।  

বাংলাফগশ ও গডেণ এডশোর কগশগুফলার মফধ্য ডি াডে  র্ম্প স প্রডিষ্ঠাে প্রডিবন্ধ িা সৃডষ্ট ারী ডনরা ত্তাফডনি 

অফন  র্মণার র্মাধাফন আমরা উফল্লখফর্াগ্য ভূডম া করফখডি।  

আমাফগর লেয এ টি র্মডিি আঞ্চডল  অর্ সনীডি প্রডিষ্ঠা  রা। আমরা কর্ লেয অফসফনর সূচনা প্রিযে  রডি। 

ডবগি ৭ বিফর এই অঞ্চফল ডনরা ত্তা  ডরডিডি, ডি াডে  ও  ারস্পাডর  র্ম্পফ সর কেফে প্রভূি অগ্র্গডি র্াডধি হফেফি। 

ডপ্রে ডবফগশী ক ার্ স কমম্বারগণ,  

গীর্ স এ বির বাংলাফগফশ অবিান াফল আ নারা মূল্যবান অডেজ্ঞিা ও জ্ঞান অফসন  ফরফিন। আ নারা 

বাংলাফগফশর  ম স িসাফগর র্াফর্ এ ফর্াফগ প্রডশেণ গ্র্হণ  ফরফিন,  ারস্পডর  ডমর্ডিোর মাধ্যফম বন্ধুত্ব গফড় তুফলফিন। 

আডম আশা  ডর বাংলাফগফশর ঐডিহযগি আডিফর্েিার মাধ্যফম আমরা আ নাফগর র্ন্তুষ্ট  রফি ক ফরডি। েডবষ্যফি 

আ নারা আ নাফগর ডনফ ডনফ অবিাফন কর্ফ  আমাফগর মূল্যবান প্রডিডনডধ ও দূি হফে  াফ  রফবন। 

আডম কফফন আনডন্দি কর্, এনডিডর্ ক াফর্ স র্ামডর  ও কবর্ামডর   র্ সাফে অংশগ্র্হণ ারী র্গণফগর গণিাডন্ত্র  

মূল্যফবাধ, আইফনর শার্ন, রাফননডি  কনতৃত্ব ও মানবাডধ ার ডবষফে প্রফোফনীে  া  ও  ার্ স র জ্ঞান প্রগান  রা হফেফি। 

আ নারা এই অডফসি জ্ঞান বাংলাফগশ ও আমাফগর বন্ধুপ্রডিম কগশর্মূফহর মাফে িডড়ফে কগফবন। 

র্শস্ত্র বাডহনীর ডপ্রে র্গণগণ, 

বাংলাফগশ িার র্শস্ত্র বাডহনী ডনফে গব সফবাধ  ফর। মহান স্বাধীনিা যুফদ্ধর মধ্য ডগফে আমাফগর র্শস্ত্র বাডহনীর ফন্ম। 

মহান স্বাধীনিা যুফদ্ধ খুবই প্রার্ডম  স্তফরর অস্ত্র-র্রঞ্জাম ও প্রডশেণ ডগফে বাংলাফগফশর র্শস্ত্র বাডহনীর র্গণগণ অডমি র্াহর্ 

ও অগম্য ইচ্ছাশডিফি লড়াই  ফর ডবফে অফসন  ফরফিন।  

বিসমাফন বাংলাফগশ র্শস্ত্র বাডহনীর আধুডন ােফন প্রযুডিগি উন্নেনর্হ আধুডন  র্রঞ্জামাডগ ও  র্ সাপ্ত প্রডশেফণর 

সুফর্াগ তিডর  রফি আমরা র্মর্ স হফেডি। আন্তফসাডি   ডরমন্ড্ফল সু ডরডচি এ টি স্ট্রাফটডফ  ইনডিটিউশন ডহফর্ফব এনডিডর্ 

আমাফগর র্র াফরর  াফি ডবফশষ র্মাদৃি।  



 

 ফলফফর অব া াফমাগি উন্নেফনর ফন্য ইফিামফধ্যই ১৩২ ক াটি ৩৫ লাখ টা া ব্যফে এ টি নতুন েবন ডনম সাফণর 

ডবষেটি প্রডক্রোধীন। এিাড়াও, ন্যাশনাল ডিফেন্স ক াফর্ স কবর্ামডর  প্রডশেণার্ীফগর প্রডিডনডধত্ব বৃডদ্ধর ব্যা াফর আমরা 

ইফিামফধ্যই ডনফগ সশ প্রগান  ফরডি। র্ামডর -কবর্ামডর  র্ম্প স উন্নেফন এ ডর্দ্ধান্ত ইডিবাচ  ভূডম া রাখফব বফল আডম ডবোর্ 

 ডর। 

আডম ডবোর্  ডর ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফ কগশ ও ডবফগফশর র্ামডর  ও কবর্ামডর   ম সফেফের অ াফরশনাল ও 

ক ৌশলগি  র্ সাফের কনতৃত্বফ  র্াংডবধাডন  ও গণিাডন্ত্র  কপ্রডেফি আরও শাডণি  রফব ।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফ হফি প্রডশেণপ্রাপ্ত  ম স িসাগণ ফবাবডগডহিা ও স্বচ্ছিার র্ংস্কৃডির উন্নেফন অবগান 

রাখফিন এবং ডনফ ডনফ  ম সফেফে র্ফব সাচ্চ গাডেত্ব  ালফন র্েম। প্রডশেণপ্রাপ্ত  ম স িসাগণ িাঁফগর জ্ঞান, ইচ্ছাশডি ও 

অঙ্গী ার  াফফ লাডগফে ফনগফণর েমিােন ও আর্ স-র্ামডফ  উন্নেফন ইডিবাচ  ভূডম া রাখফবন। 

এই প্রডিষ্ঠাফনর অফন  গ্র্যাজুফেট  রবিী াফল মডন্ত্র ডরষগ র্ডচব, কর্না-কনৌ-ডবমান বাডহনীর প্রধান ও পুডলশ প্রধান-

এর মি রাফষ্ট্রর গুরুত্বপূণ স  ফগ অডধডষ্ঠি হফেফিন। বিসমাফন র্ম্মাডনি র্ংর্গ র্গণবৃন্দ, র্েল ব্যবর্ােীগণ এবং র্মাফফর 

ডবডেন্ন কশ্রণী-ক শার গুরুত্বপূণ স ব্যডিবগ স ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফফর  যা ফিান ক াফর্ স অংশগ্র্হফণ আগ্র্হ কগখাফচ্ছন। ন্যাশনাল 

ডিফেন্স  ফলফফ  এই মান বফাে করফখ আরও উন্নেন র্াধন  রফি হফব।  

 ডরফশফষ অিযন্ত উঁচুমাফনর ক শাগাডরত্ব বফাে রাখার ফন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফফর  মান্ড্যান্ট ন্য এবং অনুষগ 

র্গণ ও িাে অডের্ারফগর আডম আন্তডর োফব ধন্যবাগ ফানাই।  

আডম এই প্রডিষ্ঠাফনর উত্তফরাত্তর র্ােল্য ও উন্নডি  ামনা  রডি। র্ লফ  আবারও আন্তডর  শুফেচ্ছা ফাডনফে 

আমার বিব্য কশষ  রডি। 

কখাগা হাফেফ। 

ফে বাংলা, ফে বঙ্গবন্ধু 

বাংলাফগশ ডচরফীবী কহা । 

... 


