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সহকমীবৃন্দ, 

শসনা, শনৌ ও তবমানবাতহনী প্রধানেণ, 

এবং উপতিি সুতধমন্ডলী, 

 

 আসসালামু আলাইকুম। 

 মহান মুতিযুগের স্মৃতি তবজতিি উতাল মার্ চ মাগস বাংলাগদশ শসনাবাতহনীর ১০ পদাতিক তিতিশগনর একটি তিগেি 

সদর দপ্তরসহ ৮টি ইউতনগের পিাকা উগতালন অনুষ্ঠাগন উপতিি হগি শপগর আতম অিযন্ত আনতন্দি। এর মধ্যতদগয় শফাগস চস 

শোল ২০৩০ বাস্তবায়গনর পগে আগরকটি ধাপ আমরা অতিক্রম করলাম। 

 আতম শ্রোিগর স্মরণ করতি সব চকাগলর সব চগশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানগক, যাঁর 

ঐতিহাতসক আহ্বাগন সািা তদগয় আপামর জনসাধারগণর সাগে একাত্ম হগয় শদশগপ্রমী শসনাবাতহনী চূিান্ত আত্মিযাগের মাধ্যগম 

প্রাণতপ্রয় মাতৃভূতমগক স্বাধীন কগরতিল। আতম আরও স্মরণ করতি ৩০ লক্ষ শহীদ ও দু’লাখ সম্ভ্রম হারা মা-শবানগক, যাঁগদর 

অপতরসীম িযাগের তবতনমগয় আমরা তিতনগয় এগনতিলাম স্বাধীনিার রতিম লাল সূয চগক। 

 আতম সশ্রেতর্গত স্মরণ করতি জািীয় র্ার শনিা সসয়দ নজরুল ইসলাম, িাজউতিন আহগমদ, শমাোঃ কামারুজ্জামান ও 

কযাগেন মনসুর আলীগক। যাঁরা মুতজবনেগরর মুিাঞ্চগল যুেকালীন স্বাধীন বাংলা সরকার েঠন কগর রাজননতিক বতলষ্ঠ 

শনতৃত্ব ও অসামান্য দূরদশীিায় মুতিযুে পতরর্ালনা কগরন। 

সুধী, 

 আজ ১০ পদাতিক তিতিশনগক আরও পূণ চিা শদওয়ার জন্য একটি পদাতিক তিগেিসহ ৮টি নতুন ইউতনগের পিাকা 

উগতাতলি হগলা। আতম দৃঢ়িাগব তবশ্বাস কতর, এই নবেঠিি তিগেি ও ইউতনেসমূগহর প্রগিযক সদস্য শদশ শপ্রগম উদ্বুে হগয় 

নবেঠিি তিতিশগনর শতি বৃতেগি সহায়িা করগব। 

 আজগকর এই তদনটি অিযন্ত আনন্দ ও পতরপূণ চিা লাগির তদন। এক বির আগে আতম ১০ পদাতিক তিতিশগনর 

পিাকা উগতালন কতর। শসতদন এখাগন প্রগয়াজনীয় শকান িাপনা তিল না। তকন্তু মাত্র এক বিগরর ব্যবধাগন এই নবেঠিি 

গ্যাতরসগনর শয পতরণি রূপ আতম অবগলাকন করলাম, িা আমাগক আশ্বস্ত কগরগি।  

সুতধবৃন্দ, 

 এ এলাকায় শসনাতনবাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যগম অবকাঠাগমােি উন্নয়নসহ সামাতজক, অে চননতিক উন্নয়গনর নতুন প্রাণ সৃতি 

হগয়গি। রামু শসনাতনবাগস একটি কযান্টনগমন্ট পাবতলক স্কুল প্রতিষ্ঠারও অনুগমাদন শদওয়া হগয়গি। রামু শসনাতনবাগসর প্রতিষ্ঠা 

এ অঞ্চগলর মানুগের মগধ্য আশার সঞ্চার কগরগি। 

 জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমান উন্নি ও শপশাদার শসনাবাতহনীর প্রগয়াজনীয়িা উপলতি কগর ১৯৭৪ 

সাগলই তনগদ চশনা তদগয় বগলতিগলন, ‘‘পদ্মা, শমঘনা ও যমুনা নদী সমগ্র শদশগক তিনটি িাগে তবিি কগরগি, শসনাবাতহনীগকও 

শসই শমািাগবক সক্ষমিার তদক শেগক স্বিন্ত্র ও প্রশাসতনকিাগব সামে চবান তিনটি কমাগন্ড তনগয়াতজি হগি হগব’’। 

 এই পতরকল্পনা বাস্তবায়গনর উগিগে আমরা ১৯৯৬ সাল শেগক েণিাতন্ত্রক শপ্রক্ষাপগে বাংলাগদশ শসনাবাতহনীর 

অবকাঠাগমােি উন্নয়গনর পাশাপাতশ প্রতিটি সদগস্যর সনতিক ও মানতসক শতি এবং শপশােি জ্ঞান বৃতের পদগক্ষপ গ্রহণ 

কগরতিলাম। শসই আগলাগকই আমরা National Defence College (NDC), Military Institute of 



 

Science and Technology (MIST), Armed Forces Medical College (AFMC), 

Bangladesh Institute for Peace Support Operations & Training (BIPSOT), NCO’s 

Academy, Bangladesh Infantry Regimental Center (BIRC) ইিযাতদ প্রতিষ্ঠা কগরতিলাম। 

 ২০০৯ সাগল রাষ্ট্র পতরর্ালনার দাতয়ত্ব গ্রহগণর পর, জাতির তপিার প্রণীি প্রতিরক্ষা তনগদ চশনা বাস্তবায়গনর ধারাগক 

অব্যাহি শরগখ আমরা শসনাবাতহনীর জন্য শফাগস চস শোল ২০৩০ প্রণয়ন কতর। এর পয চায়ক্রতমক বাস্তবায়গনর অংশ তহগসগব 

আমরা ইগিামগধ্য তসগলগে ১৭ পদাতিক তিতিশন, রামুগি ১০ পদাতিক তিতিশন এবং পদ্মাগসতু প্রকল্প বাস্তবায়গনর তনরাপতা 

ও িদারকীর জন্য ১টি কগপাতজে তিগেি প্রতিষ্ঠা কগরতি। 

 এিািাও শসনাবাতহনীর সক্ষমিা ও পারদশীিা বৃতের জন্য উগল্লখগযাগ্য সংখ্যক আধুতনক যানবাহন, শহতলকোর, 

সমরাস্ত্র ও সরঞ্জামাতদ সংগযাজন করা হগয়গি। এরই ধারাবাতহকিায় আমাগদর দতক্ষণ সীমান্ত সুরতক্ষি করগি শলবুখালীগি 

আরও একটি তিতিশন প্রতিষ্ঠার পতরকল্পনা রগয়গি। এিাগবই দ্রুি ও সমতিি আধুতনকায়গনর মাধ্যগম আমরা বাংলাগদশ 

শসনাবাতহনীগক যুগোগপাগযােী শসনাবাতহনী তহগসগব েগি তুলগবা ইনশাআল্লাহ। 

সুতধমন্ডলী, 

 সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এমতিতজ) অজচগন আমাগদর সাফল্য তবগশব উদাহরণ সৃতি কগরগি। একইিাগব শেকসই 

উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (এসতিতজ) বাস্তবায়গন আমাগদর সকলগক একগযাগে কাজ কগর শযগি হগব। 

 অতমি সম্ভাবনার শদশ বাংলাগদশ। তবগশ্বর বুগক একটি শতিশালী ও েতিশীল অে চনীতি তহগসগব শজগে উঠার সকল 

সহায়ক পতরগবশ ও ক্ষমিা আমাগদর রগয়গি। আমাগদর লক্ষয ক্ষুধা ও দাতরদ্র্যমুি, শাতন্তময়, উন্নি-সমৃে বাংলাগদশ েগি 

শিালা। আমরা আপনাগদর সকলগক তনগয় স্বপ্ন শদখগি র্াই ২০২১ সাগল উচ্চ-মধ্যম আগয়র এবং ২০৪১ সাগল উন্নি সমৃে 

বাংলাগদগশর। আোমী প্রজগের জন্য জাতির তপিা বঙ্গবন্ধুর স্বগপ্নর ‘শসানার বাংলা’ শরগখ শযগি র্াই।  

সুতধবৃন্দ, 

 বাংলাগদশ শসনাবাতহনী আমাগদর সপদ। মানুগের আিা ও তবশ্বাগসর প্রিীক। িাই গুণেি মান অজচগনর জন্য 

আপনাগদর সকলগক শপশােিিাগব দক্ষ, সামাতজক ও ধমীয় মূল্যগবাধ সপন্ন সৎ এবং মঙ্গলময় জীবগনর অতধকারী হগি 

হগব। পতবত্র সংতবধান এবং শদশমাতৃকার সাব চগিৌমত্ব রক্ষার জন্য আপনাগদর ঐকযবে শেগক অিযন্তরীণ তকংবা বতহর্হ চমতক 

শমাকাতবলায় সদা প্রস্ত্তি োকগি হগব।  

 আপনারা ঊর্ধ্চিন শনতৃগত্বর প্রতি আিা, পারস্পতরক তবশ্বাস, সহমতম চিা, ভ্রাতৃিবগবাধ, কিচব্য পরায়ণিা, দাতয়ত্বগবাধ 

এবং সগব চাপতর শৃঙখলা বজায় শরগখ আপনাগদর কিচব্য সপাদগন একতনষ্ঠিাগব কাজ করগবন বগল আতম তবশ্বাস কতর। 

তপ্রয় শসনাসদস্যেণ, 

 আপনারা এই নতুন তিতিশগনর প্রতিষ্ঠা কায চক্রম পতরর্ালনা করার শক্ষগত্র কিসাধ্য সময় পার কগরগিন। আতম আশা 

কতর এরই ধারাবাতহকিায় প্রগিযক সদস্য শপশাদাতরগত্বর সাগে ১০ পদাতিক তিতিশনগক অতিযাতনক, প্রশাসতনক এবং 

প্রতশক্ষগণ একটি অনুকরণীয় তিতিশগন পতরণি করগি বেপতরকর হগব।  

 পতরগশগে, আতম শসনাবাতহনী প্রধান এবং আপনাগদর সকলগক শসনাবাতহনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহি শরগখ বাংলাগদশ 

সরকাগরর উন্নয়গনর ধারাগক এতেগয় তনগয় যাওয়ায় আন্ততরক ধন্যবাদ জানাতি। আতম ব্যতিেিিাগব আমার সরকাগরর পক্ষ 

শেগক ১০ পদাতিক তিতিশগনর তজওতস ও সকল অতফসার, শজতসও এবং অন্যান্য পদবীর শসনাসদস্যগদর আন্ততরক অতিনন্দন 

জানাতি। আপনাগদর যাত্রা শুি শহাক।  

 আতম আপনাগদর সকগলর সাতব চক কল্যাণ ও সুস্বািয কামনা করতি। মহান আল্লাহ আমাগদর সকগলর সহায় হউন। 

শখাদা হাগফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলগদশ শসনাবাতহনী তর্রজীবী শহাক 

বাংলাগদশ তর্রজীবী শহাক। 
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