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সবসসমল্লাসহে োহমাসনে োসহম  

সনোপত্তা উপরদষ্টা,  

জসনাবাসহনী প্রধান,  

জেেষ্ঠ জসনাকম সকর্সাবৃে,  

আসসালামু আলাইকুম।  

বাাংলারদে জসনাবাসহনীে জেেষ্ঠ কম সকর্সারদে সরেলরন উপসির্ হরর্ জপরে আসম অর্েন্ত আনসের্। এ সরেলন 

জসনাবাসহনীে সকল পর্ সারয় প্রদত্ত সনরদ সেনা বাস্তবায়রন সবরে' কার্ সকেী ভূসমকা োরখ। জেনারেলগরণে সারে মর্ সবসনময় 

জসনাবাসহনীরক দক্ষ, আধুসনক এবাং যুরগাপরর্াগী করে গরে জর্ালাে প্রয়াস সনরর্ অর্েন্ত র্াৎপর্ সপূণ স।  

২০০৯ সারলে এই জিব্রুয়াসে মারসই সপলখানায় ৫৭ প্রসর্শ্রুসর্েীল জসনা কম সকর্সা েহীদ হন। আসম র্াঁরদে সকরলে 

সবরদহী আত্মাে োসন্ত কামনা কসে। সপলখানায় সাংঘটির্ হর্েকারেে সবোে প্রেসলর্ আইরন কোয় জসনাবাসহনীে প্রসর্ 

ন্যায়পোয়ণর্াে প্ররে েনগরণে আিা আেও বৃসি জপরয়রে। জকান প্রকাে হঠকাসের্াে পরে না সগরয় জসনাবাসহনী জসসদন সবেল 

ধধরর্ সে পসেেয় সদরয়সেল। এরর্ সনয়মানুবর্ী বাসহনী সহসারব জদে-সবরদরেে সব সত্র আপনারদে প্রোর্ীর্ সনভ সেরর্াগ্যর্া প্রসর্পন্ন 

হরয়রে। গণর্াসন্ত্রক জদে সহসারব বাাংলারদরেে আবিান সুসাংহর্ হরয়রে।  

সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

োসর্ে সপর্া বঙ্গবন্ধু জেখ মুসেবুে েহমারনে আহ্বারন সাো সদরয় মহান মুসিযুরি অাংে গ্রহরণে মরে সদরয় বাাংলারদে 

জসনাবাসহনী র্াত্রা শুরু করে। জদরেে স্বাধীনর্া ও সাব সরভৌমত্ব েক্ষা সহ স্বাধীনর্ারক অে সবহ কোয় নানাসবধ সীমাবির্া সরেও সর্সন 

সেস্ত্র বাসহনীরক সুসাংগঠির্ করে গরে জর্ারলন। ের্ প্রসর্কূলর্াে মারেও অসর্ অল্প সমরয় বাাংলারদে সমসলটাসে একারেসম , 

কম্বাইে আম সস স্কুল সহ জবে করয়কটি গুরুত্বপূণ স প্রসর্ষ্ঠান প্রসর্ষ্ঠা করেন। সামসেক বাসহনীে েন্য সবরদে জেরক আধুসনক প্রযুসিে 

সমোস্ত্র সাংগ্রহ করেন।  

োসর্ে সপর্া প্রবসর্সর্ ১৯৭৪ সারলে প্রসর্েক্ষা নীসর্ে আরলারক ১৯৯৬ সারল আমো প্রেমবাে জদে পসেোলনাে 

দাসয়ত্বভাে গ্রহরনে পে জসনাবাসহনীে সম্প্রসােণ ও আধুসনকায়রন অরনকগুরলা ইউসনট গঠন কসে। বাাংলারদে জসনাবাসহনীে 

আধুসনকায়ন এবাং বু ুঁসনয়াদ েসিোলী কোে লরক্ষে এনসেসস, সবপসট, এএিএমসস, এমআইএসটি এবাং এনসসও'স একারেসমে মর্ 

গুরুত্বপূণ স প্রসর্ষ্ঠান জস সময়ই প্রসর্ষ্ঠা কসে। পদাসর্ক জকারেে উন্নয়ন ও কার্ সক্ররম গসর্েীলর্া আনরর্ বাাংলারদে ইনিোসি 

জেসেরমন্টাল জসন্টাে প্রসর্ষ্ঠা কসে। জসনাবাসহনীরক আেও জেৌকষ ও যুরগাপরর্াগী কোে লরক্ষে একই সমরয় উন্নর্ প্রযুসিে অস্ত্রেস্ত্র 

সাংগ্রহসহ ৭৮টি আম সাে স পারস সানাল কোসেয়াে ও ০২টি ল্যাসোং ক্রোি ক ট ট্াাংক সাংরর্ােন কো হয়। জসনাবাসহনীরক র্থ্য প্রযুসিরর্ 

সমৃি কোে েন্য আইটি পসেদপ্তে গঠরনে নীসর্গর্ অনুরমাদন প্রদান কো হয়। অন্যসদরক, জসনাবাসহনীে কল্যাণ কার্ সক্ররমে পসেসধ 

বৃসিে লরক্ষে  ট্রাষ্ট ব্াাংক এবাং জহারটল জেসেসন প্রসর্ষ্ঠা কো হয়।  

সপ্রয় জেেষ্ঠ কম সকর্সাগণ,  

বর্সমান সেকাে জসনাবাসহনীে উন্নয়ন, সম্প্রসােণ ও আধুসনকায়রন সবশ্বাসী এবাং জসই লক্ষেরক সামরন জেরখ আমো 

প্ররয়ােনীয় পদরক্ষপ গ্রহণ কেসে। জসনাবাসহনীে উন্নয়রনে ধাোবাসহকর্ায় প্ররয়ােনীয় খসো োর্ীয় প্রসর্েক্ষানীসর্ ও জসনাবাসহনী 

জিারস সস জগাল ২০৩০ সনধ সােরণে কার্ সক্রম প্রসক্রয়াধীন েরয়রে। সেস্ত্রবাসহনীে উন্নয়নকরল্প সাম্প্রসর্ক োষ্ট্রীয় ঋণ চুসি অনুর্ায়ী 

োসেয়া হরর্ ১ সবসলয়ন েলারেে সমোস্ত্র ক্ররয়ে চুসি হরয়রে। র্া ভসবষ্যরর্ আমারদে সেস্ত্রবাসহনীে সক্ষমর্া বৃসিরর্ গুরুত্বপূণ স 

ভূসমকা োখরব।    



বর্সমান সেকাে ক্ষমর্া গ্রহরণে পে হরর্ এই স্বল্প  সমরয় জসনাবাসহনীে উন্নয়রনে লরক্ষে র্ো সম্ভব সকল বাস্তবমুখী 

কার্ সক্রম হারর্ সনরয়রে। এ লরক্ষে বাাংলারদে জসনাবাসহনীে সবসভন্ন পর্ সারয় প্ররয়ােনীয় সাংস্কাে ও পূনগ সঠন কার্ সক্রম ভসবষ্যরর্ও 

অব্হর্ োকরব। র্া সামসগ্রকভারব আমারদে গসব সর্ জসনাবাসহনীে সমেেসি (Combat Power) ও েলােল সক্ষমর্া 

(Mobility) আরো অরনক বৃসি কেরব।  

 ইরর্ামরে আমো বাাংলারদে জসনাবাসহনীে জসল্ফ জপ্রারপল্ড জেসেরমরন্টে েন্য জসল্ফ জপ্রারপল্ড গান, অর্োধুসনক 

এোমুসনেন প্ল্োন্ট, েতুে স প্রেরেে এমসবটি-২০০০ মরেরলে ট্াাংক, উইপন জলারকটিাং োোে, আম সাে স পারস সানাল কোসেয়াে, আম সাে স 

সেকভােী জভসহকোল এবাং জহসলকপ্টাে ক্রয় করেসে। র্া সনেস্ব সমে েসি বৃসিে পাোপাসে বাাংলারদে জসনাবাসহনীরর্ োসর্সাংঘ 

োসন্তেক্ষা সমেরন আেও জপোগর্ দক্ষর্াে সারে দাসয়ত্ব পালরন সহায়ক হরব। ইরর্ামরে বাাংলারদে সমোস্ত্র কােখানা প্রসর্ বেে 

উন্নর্মারনে  ১২,০০০ ‘সবসে-০৮' োইরিল উৎপাদরনে সক্ষমর্া অেসন করেরে। বাাংলারদে জসনাবাসহনীরক একটি সত্রমাসত্রক বাসহনী 

সহরসরব গরে জর্ালাে লরক্ষে সবসভন্ন প্রসেক্ষণ পিসর্রর্ আধুসনকায়ন কোে কার্ সক্রম গ্রহণ কো হরয়রে। ইরর্ামরে নতুন িেরমেন 

জট্রসনাং সসরেম, আসম স জট্রসনাং েকসট্রন প্রণয়ন, নতুন োেীসেক জর্াগ্যর্া পিসর্, অনলাইন ও ই-লােসনাং কার্ সক্রম োলু হরয়রে। 

আমারদে সেকারেে বর্সমান জময়ারদ জদরে এবাং সবরদরে বাাংলারদে জসনাবাসহনীে জর্ৌে প্রসেক্ষণ কার্ সক্রম উরল্লখরর্াগ্যভারব বৃসি 

জপরয়রে। আপনারদে প্রসেক্ষণ এলাকাে সীমাবির্াে কো সেন্তা করে আসম ভূসম মন্ত্রণালয়রক েে জকসোং-এে ৯,০০০ একে েসম  

জসনাবাসহনীরক প্রদারনে সনরদ সে সদরয়সে।  

বাাংলারদে জসনাবাসহনীে আধুসনকায়রনে লরক্ষে জিারস সস জগাল ২০৩০ এে আরলারক সেরয়ল এরেট মাষ্টাে প্ল্োন এে 

কার্ সক্রম চূোন্ত কো হরয়রে। এেই অাংে সহরসরব ইরর্ামরে সসরলরটে সালুটিকে ও োমুরর্ একটি করে পুণ সাঙ্গ জসনাসনবাস 

িাপরনে েন্য র্োক্ররম ৯২০.৭৮ একে এবাং ৬৫৭.১৭ একে েসম জসনাবাসহনীে অনুকূরল হস্তান্তরেে প্রস্তাবনা মন্ত্রণালরয়ে সসক্রয় 

সবরবেনাধীন েরয়রে। আমো সেস্ত্র বাসহনীে সদস্যরদে আবাসসক সমস্যা সমাধারনে লরক্ষে েলসর্ অে স বেরেই ৩৬৩ জকাটি টাকা 

পুনঃউপরর্ােরনে মােরম জমাট ৯৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কেসে। এ প্রকল্প সমূহ বাস্তবাসয়র্ হরল আগামী ২০১৫ সারলে পরে 

জসনাসনবাস সমূরহ বাসিারনে ঘাটসর্ উরল্লখরর্াগ্যভারব হ্রাস পারব।  

সপ্রয় েীষ স কম সকর্সাবৃে,  

দুরর্ সাগ ও দুঘ সটনা জমাকারবলায় সেস্ত্র বাসহনীে সদস্যো সবরেষ করে জসনাবাসহনী দ্রুর্র্ম সমরয় দুগ সর্ মানুরষে পারে 

দাঁসেরয় জদরে ও সবরদরে প্রোংসসর্ হরয়রে। োসর্ সাংঘ োসন্ত সমেরন বাাংলারদে জসনাবাসহনীে ভূসমকা বোবেই প্রোংসসর্ হরয়রে। 

আমারদে সেকাে বাাংলারদে জসনাবাসহনীরক োসর্ সাংঘ সমেরন আেও বসলষ্ঠ নীসর্সনধ সােণী অাংেীদাে কেরর্ সনেন্তে কাে 

কেরে। বাাংলারদে জসনাবাসহনী সবসভন্ন মানদরেে সবরবেনায় আে সবশ্ব মারনে প্রসর্ষ্ঠারন পসেণর্ হরয়রে। এ মর্ সাদা সমুন্নর্ োখাে 

দাসয়ত্ব আপনারদে।  

আসম জসনাবাসহনীে ইসিসনয়াসোং জকাে এবাং জেোল ওয়াকসস অগ সানাইরেেন সনসম সর্ পাব সর্ে েট্টগ্রারম োনসে ও রুমা 

ব্রীে দু'টিে সনম সাণ কাে এবাং বনানী ওভােপাস প্রকল্প ও জবগুনবােী খাল সহ হাসর্েসেল সমসির্ উন্নয়ন প্রকরল্পে েন্য ধন্যবাদ 

োনাই। এ সকল প্রকরল্পে কারে স্বর্ঃস্ফূর্স অাংগ্রহরণে মােরম বাাংলারদে জসনাবাসহনী জদেবাসীে আিা ও প্রোংসা কুসেরয়রে। 

েট্টগ্রারমে বহদ্দােহাট োংেরন সনম সানাধীন ফ্লাইওভাে দুঘ সটনাে পে এ প্রকরল্পে কােও জেোল ওয়াকসস অগ সানাইরেেনরক 

হস্তান্তরেে সবষয়টি প্রসক্রয়াধীন েরয়রে। নাোয়ণগরিে পাগলায় জসনাবাসহনীে জর্ৌে র্োবধায়রন ২০১১ সারল একটি সবদুেৎ জকন্দ্র 

সনম সাণ সম্পন্ন হয়। ভসবষ্যরর্ োর্ীয় উন্নয়নমূলক কম সকাে আপনারদে সম্পৃির্া আসম আেও ব্াপকভারব জদখরর্ পারবা বরল 

আো োসখ। আমারদে সেকাে সব সদাই েনগরণে জসবক সহরসরব জদে পসেোলনা কেরর্ োয়, কখরনাই োসক সহরসরব নয়। আমো 

অসনয়ম দুনীসর্ে প্ররে কাউরকই োে জদইসন। সব সাত্মক আইরনে োসন প্রসর্ষ্ঠা করেসে। সেসেটাল প্রযুসি সব সব্াপী করে েীবনর্াত্রা 

সহে ও স্বচ্ছ করেসে। েঙ্গীবাদ-সন্ত্রাস সনমূ সল করেসে।  জদে জসবায় আমো আপনারদে সাব সক্ষসণক সহরর্াসগর্া জপরয়সে।  

জসনা অসিসােরদে মরনাবল ও কম সেৃহা বৃসিে েরন্য কোরপ্টন ও সমমান পদবীে কম সকর্সারদে জবর্ন জস্কল ৭ম জগ্রে 

হরর্ ৬ষ্ট জগ্ররে উন্নীর্ কেরণে নীসর্গর্ সসিান্ত জনয়া হরয়রে। জসনা সদস্যরদে আাংসেক  অে সায়রন জসনা আবাসন প্রকল্প অনুরমাদন 

ও বাস্তবায়ন প্রসক্রয়াধীন েরয়রে। পাোপাসে জসনাবাসহনীে অসিসােরদে েন্য সেওএইেএস সম্প্রসােণ ও  নতুন প্রকল্প জনয়া 



হরয়রে। পর্ সায়ক্ররম জেসসও ও অন্যান্য পদবীে েন্য একই ধেরণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কো হরব। েলসিঁসে প্রকরল্পে আওর্ায় সকছু 

সদরনে মরেই প্রেম পর্ সারয় ৩৬৭টি প্ল্ট অসিসােরদে হস্তান্তে কো হরচ্ছ।  

দ্রুর্র্ম সমরয় জভাটাে আউসে কাে স প্রস্ত্ত্তর্ করে জসনাবাসহনী সনব সােন প্রসক্রয়ারক স্বচ্ছ ও সসহাংসর্ামুি করেরে। এ পর্ সন্ত 

আমো িানীয় সেকাে ও শূন্য হওয়া আসরন পাঁে হাোে োসন্তপূণ স ও সকরলে কারে গ্রহণরর্াগ্য সনব সােন করেসে। এখন জেরক 

মানুরষে জভাটাসধকাে সনরয় সেসনসমসন জখলাে সুরর্াগ আে জকউ পারব না। েনগণ র্ারক জভাট জদরব জসই জদে পসেোলনাে সুরর্াগ 

পারবন। মানুরষে সমে সন জপরর্ হরল র্ারদে েন্য সনরবসদর্ভারব কাে কোে সবকল্প জনই।  

সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

ের্ বাধা সরেও আমো যুিাপোধীরদে সবোরেে আওর্ায় এরনসে। র্া জমারটই সহে কাে সেল না। র্সদও সবোরে 

বাধাদান ও সবোে বরে প্রসর্সনয়র্ সবশৃঙ্খলা ধর্েীে জেষ্টাসহ োষ্ট্র সবরোধী ষের্ন্ত্র হরচ্ছ। এেন্য সকলরক সোগ োকরর্ আহবান 

োনাই।  

আমো ২০০৯ সারল সেকাে গঠরনে পে সবএনসপ-োমার্ এবাং র্োবধায়ক সেকারেে অেলাবিা কাটিরয় জদেরক 

অরনক সামরন এসগরয় সনরয়সে। সবশ্বমো সরেও আমো গরে সারে েয় ের্াাংে প্রবৃসি অেসন করেসে। োে বেরে ২০ লক্ষ ৪০ 

হাোে েনেসিে সবরদরে কম সসাংিান হরয়রে। োে বেরে জেসমরটন্স এরসরে প্রায় ৪ হাোে ৮০০ জকাটি েলাে। েপ্তাসন আয় ২ 

হাোে ৪৩০ জকাটি েলারে উন্নীর্ হরয়রে। প্রায় ৩৮২ জকাটি েলাে ধবরদসেক সবসনরয়াগ এরসরে। ধবরদসেক মুদ্রাে সেোভ স ১৩ 

দেসমক ১১ সবসলয়ন েলারে উন্নীর্ হরয়রে। োে বেরে োেস্ব আদায় সিগুণ জবরেরে। সবদুেৎ সেবোহ গর্ োে বেরে প্রায় ৬ 

হাোে ৫০০ জমগাওয়ারট উন্নীর্ করেসে। উৎপাদন ক্ষমর্া ৮৫২৫ জমগাওয়ারট উন্নীর্ হরয়রে। দীঘ সরময়ারদ প্রবৃসি অেসরন বাাংলারদে 

এখন সবরশ্বে পঞ্চম েীষ স জদে। বাাংলারদেরক ভসবষ্যৎ প্রবৃসি-ইসিন সহরসরব জদখা হরচ্ছ।  

অরনক র্োগ, সর্সর্ক্ষা ও সাংগ্রারমে সবসনমরয় জদরে আে গণর্ন্ত্র প্রসর্সষ্ঠর্ হরয়রে। আসম আো কসে, আপনাো সাংসবধান 

ও গণর্ন্ত্র সবরোধী জর্ জকান কম সকাে সকল েসি সদরয় প্রসর্হর্ কেরবন। জসনাবাসহনীে সপরঠ সওয়াে হরয় জকান স্বাে সরিষী মহল 

র্ারর্ জদরেে উন্নয়ন ও সমৃসিে অগ্রর্াত্রা ব্াহর্ কেরর্ না পারে জসসদরক সরব সাচ্চ দৃসষ্ট সদরবন।  

 জসনাবাসহনীে জেইন অব কমােরক সমুন্নর্ োখরর্ হরব। জেেষ্ঠ কম সকর্সাগণরক ধনসর্কর্া, সর্র্া এবাং কর্ব্সপোয়ণর্াে 

উদাহেণ সহরসরব সনরেরদেরক অধঃস্তনরদে সামরন উপিাপন কেরর্ হরব। অধঃস্তনরদে শ্রিা ও আনুগর্ে অেসন কেরর্ হরব। 

র্ারদে সকল প্ররয়ােনীয়র্া, আো-আকাঙ্ক্ষা ও সেন্তা ভাবনাে সদরক লক্ষে োখরর্ হরব। অরনক সময় কুেক্রী মহল হীন স্বারে স 

সভসত্তহীন র্থ্য েসেরয় সেস্ত্রবাসহনীে সদস্যরদে মরে সবভ্রাসন্ত সৃসষ্টে জেষ্টা করে। আপনারদে অধঃস্তনো র্ারর্ এই ধেরণে সবরূপ 

প্রপাগাোে সেকাে না হন জসসদরক লক্ষে োখরর্ হরব।   

বাাংলারদে জসনাবাসহনীে আন্তেসাসর্ক অঙ্গরন সুনাম ও জদরেে মানুরষে অসবেল আিা অসেসর্ হরয়রে জপোদাসেরত্বে 

েন্যই। আমারদে সেকাে সকল সকছুে উরবস জসনাবাসহনীে জপোদাসেত্ব সমুন্নর্ োখরর্ সরেষ্ট।  

আসম বাাংলারদে জসনাবাসহনীে সদস্যরদে সাসব সক কল্যাণ ও সুস্বািে কামনা কেসে। মহান আল্লাহ আমারদে সকরলে 

সহায় হউন।    

জখাদা হারিে।  

েয় বাাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলারদে সেেেীবী জহাক। 


