
ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুল-এর জাতীয় পতাকা প্রদান - প্যাররড অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

সেখ হাসেনা  

 

সেয়দপুর কযান্টনরমন্ট, বুধবার, ২৭ আসিন ১৪১৮, ১২ অরটাবর ২০১১  

 

সবেসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

েহকমীবৃন্দ,  

সেনা, সনৌ ও সবমানবাসহনী প্রধানগণ,  

েংেদ েদস্যবৃন্দ,  

ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুরলর কমান্ডযান্ট ও অন্যান্য েদস্যগণ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী।  

 

আেোলামু আলাইকুম।  

 

ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুলরক জাতীয় পতাকা প্রদান এবং ইএমই সকাররর চতুর্ থ পুনসম থলনী অনুষ্ঠারন েবাইরক আসম আন্তসরক 

শুরভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

আসম প্রর্রমই শ্রদ্ধাভরর মরণরণ করসস েব থকারলর েব থরশ্রষ্ঠ বাগাসল, জাসতর সপতা বগবন্ধু সেখ মুসজবুর রহমানরক।  

আসম শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার সনতােহ মহান মুসিযুরদ্ধর ৩০ লাখ েহীদ ও ২ লাখ সনর্ থাসতত মারবানরক। যুদ্ধাহত 

মুসিরর্াদ্ধারদর জানাই আন্তসরক েমরবদনা এবং বীর মুসিরর্াদ্ধারদর শুরভচ্ছা।  

আজরকর এই সদরন আসম ইএমই সকাররর েকল অবেরপ্রাপ্ত এবং চাকুসররত অসিোর, সজসেও, সেসনকবৃন্দ এবং 

সবোমসরক কম থকতথা ও কম থচাসররক জানাসচ্ছ আমার অসভনন্দন ও শুরভচ্ছা।  

১৯৭১ োরল জাসতর সপতা বগবন্ধুর ডারক োড়া সদরয় ইএমই সকাররর ১ হাজার ৪০০ বাগাসল েদস্য মহান মুসিযুরদ্ধ 

অংেগ্রহণ কররন। তাঁরদর মরে ১৬২ জন বীর সেসনক োহাদাত বরণ কররন। বীরত্বপূণ থ অবদারনর জন্য ইএমই সকাররর ৭ জন 

সেসনক সবসভন্ন সখতারব ভূসষত হন।  

আসম ইএমই সকাররর েকল েহীরদর প্রসত শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ। মহান আল্লাহতালার কারস তাঁরদর আত্মার মাগসিরাত কামনা 

করসস।  

এসাড়া সবসভন্ন েমরয় সপোগত দাসয়ত্ব পালনরত অবিায় ইএমই সকাররর সর্েব েদস্য মৃতুবরণ করররসন আসম তাঁরদর 

েবার রূরহর মাগসিরাত কামনা করসস।  

সুসধবৃন্দ,  

বাংলারদে সেনাবাসহনীর অন্যতম অগ েংগঠন সকার অব ইরলকসিকযাল এন্ড সমকাসনকযাল ইসিসনয়াে থ। এই সকাররর 

আরস অতযন্ত েমৃদ্ধ অতীত ও সগৌরবময় ঐসতহয।  



বতথমান যুগ সবজ্ঞান ও প্রযুসিসনভ থর। তাই সবরির সেনাবাসহনীরত এখন ব্যবহৃত হরচ্ছ েব থাধুসনক যুদ্ধাস্ত্র ও েরিামাসদ। 

প্রযুসিগত উৎকরষ থর েরগ োমিস্য সররখ বাংলারদে সেনাবাসহনীর আধুসনকায়রন আমরা ইরতামরেই সবেসকছু পদরেপ গ্রহণ 

কররসস।  

স্বাধীনতার পর পরই জাসতর সপতা বগবন্ধু সেখ মুসজবুর রহমান একটি স্বাধীন সদরের উপরর্াগী প্ররয়াজনীয় োমসরক 

অবকাঠারমা গরড় সতালার উরযাগ সনন।  

বাংলারদে স্বাধীন হওয়ার পর মাত্র সতন মারের মরে জাসতর সপতা ভারতীয় সেনাবাসহনীরক সদরে সিরত পাঠারত েমর্ থ 

হন। সতসন সমসলটাসর একারডসম প্রসতষ্ঠা কররন। একটি েয স্বাধীন সদরের সেনাবাসহনীর অগ্রর্াত্রার এটি সসল একটি মাইলিলক। 

সতসন েেস্ত্র বাসহনীর সমৌসলক ইউসনটগুরলা প্রসতষ্ঠা কররন।  

আমরা জাসতর সপতার আদরে থ অনুপ্রাসণত হরয় মানুরষর কল্যারণ আন্তসরকতা, েততা ও সনষ্ঠার েরগ সনরলেভারব করঠার 

পসরশ্রম করর র্াসচ্ছ।  

১৯৯৬-২০০১ েমরয় আমরা ন্যােনাল সডরিন্স করলজ প্রসতষ্ঠা কসর। নন-কসমেন্ড অসিোে থ একারডসম ও বাংলারদে 

ইনসিটিউট অব সপে োরপাট থ অপাররেন এন্ড সিসনং িাপন কসর।  

সেনাবাসহনীর দুটি নতুন সিরগড প্রসতষ্ঠা কসর। একটি সরভারাইন ইসিসনয়াসরং ব্যাটাসলয়ন, একটি োরপাট থ ব্যাটাসলয়ন, 

একটি অড থন্যান্স সকাম্পাসন ও একটি সিল্ড অযামু্বরলন্সেহ ৩৬টি ইউসনট প্রসতষ্ঠা কসর। এরত প্রায় ১১ হাজার জনবল বৃসদ্ধ পায়। 

আমরা আধুসনক অস্ত্র েংগ্রহ কসর।  

সমসলটাসর ইনসিটিউট অব োইন্স এন্ড সটকরনালসজ, আম থড সিারে থে সমসডরকল করলজ এবং আম থড সিারে থে নাসে থং 

ইনসিটিউট প্রসতষ্ঠা কররসস। সবমান বাসহনীর জন্য আটটি সমগ-২৯ ক্রয় করা হয়। প্রসেেণ সবমান ও সহসলকপ্টার েংগ্রহ কসর। 

নতুন চারটি এিটি-৭সব জগী সবমান েংরর্াজন করা হয়।  

সনৌ বাসহনীর জন্য অতযাধুসনক সিরগট ‘সবএনএে বগবন্ধু' েংগ্রহ কসর। সবএনএে বরকত, ইমাম গাজ্জালী, মধুমসত, 

সততাে ও কুসেয়ারারক সনৌ বাসহনীরত যুি কসর। সনৌ বাসহনীর জন্য স্কুল অব সমসরটাইম ওয়াররিয়ার এন্ড ট্যাকটিক্স িাপন কসর।  

আমরা সলাকোসন প্রসতষ্ঠান বাংলারদে সমসেন টুলে িযাটসররক সেনাবাসহনীর সনকট হস্তান্তর কসর। এখন এটি লাভজনক 

প্রসতষ্ঠারন পসরণত হরয়রস।  

আমরা সদরে প্রর্মবাররর মত সতন বাসহনীরত নারী কসমেন্ড অসিোর সনরয়ারগর ব্যবিা কসর।  

সুসধবৃন্দ,  

এবার েরকাররর দাসয়ত্ব গ্রহরণর পর সর্রকই আমরা প্রসতটি বাসহনীরক আরও আধুসনক করার উরযাগ সনরয়সস। আধুসনক 

অস্ত্র ও েরিাম ক্ররয়র মােরম সেনাবাসহনীর অপাররেনাল েমতা বৃসদ্ধ কররসস। একটি এয়ার সডরিন্স সরসজরমন্ট প্রসতষ্ঠা কররসস।  

বাংলারদে ইনসিটিউট ির সপে োরপাট থ অপাররেন্স এন্ড সিসনং এর সলাকবল বৃসদ্ধ করা হরয়রস। প্রসতটি প্রসেেণ 

প্রসতষ্ঠারনরও উন্নয়ন কররসস। র্ারত সদরেই আন্তজথাসতকমারনর প্রসেেণ সদওয়া র্ায়।  

আমদাসনর পসরবরতথ এখন আমারদর েমরাস্ত্র কারখানারতই স্বয়ংসক্রয় রাইরিল প্রস্তুত হরচ্ছ। আধুসনক অস্ত্র ও েরিাম 

সদরয় পদাসতক বাসহনীরক েসিোলী করা হরয়রস।  

ইসিসনয়ার কন্সিাকেন ব্যাটাসলয়নগুরলারক পুনগ থঠিত করা হরচ্ছ। র্ারত তারা বড় বড় কাজ মানেম্পন্নভারব কররত পারর।  

সনৌ বাসহনীরত দুইটি অিরোর সপরিাল সভরেল ও দুইটি হাইররাগ্রাসিক োররভ সভরেল যুি করা হরয়রস। কক্সবাজারর 

একটি নতুন সবমান ঘাঁটি িাপন করা হরয়রস। নতুন জসগ সবমান, সহসলকপ্টার ও এয়ার সডরিন্স রাডার ক্রয় করা হরচ্ছ।  

আমারদর গসব থত সেনাবাসহনী আজ সবরদরেও োসন্ত প্রসতষ্ঠা এবং পুনগ থঠরন দেতার েরগ কাজ  করর সুনাম অজথন 

কররস।           

জাসতেংঘ োসন্তরো সমেরন বাংলারদরে এখন েরব থাচ্চ োসন্তরেী সপ্ররণকারী সদে। আমারদর োসন্তরেীরা সবরি 

বাংলারদরের ভাবমূসতথ উজ্জ্বল কররসন। সবরদসেক মুদ্রা অজথন করর সদরের উন্নয়নরক ত্বরাসিত কররসন।  

সেসনকরদর খাবার মান বাসড়রয়সস। তাঁরদর আবােন েমস্যার েমাধান করা হরচ্ছ। সেএমএইচ-এর সেবার পসরসধ 

বাড়ারনার লরেয অবকাঠারমা ও সলাকবল আমরা বাসড়রয়সস।  



আমরা চাই, একটি সুশৃঙ্খল, দে ও আধুসনক বাসহনী সহরেরব সবরি আপনারা সনরজরদররক প্রসতসষ্ঠত কররবন। 

বাংলারদরের পতাকারক েমুন্নত রাখরবন। বাংলারদরের স্বাধীনতা ও োব থরভৌমত্ব রোয় অসপ থত দাসয়ত্ব পালরন োব থেসণক প্রস্তুত 

র্াকরবন।  

আমারদর সেনাবাসহনীরতও নতুন নতুন েরিামাসদ প্রবতথন করা হরচ্ছ। এরিরল বৃসদ্ধ সপরয়রস সকার অব ইএমইর সপোগত 

চযারলি। কারণ এেব েরিামাসদ ও যুদ্ধাস্ত্র রেণারবেণ, সমরামত ও যুরদ্ধাপরর্াগী রাখার দাসয়ত্ব ইএমই সকাররর।  

এজন্য প্ররয়াজন দে জনবল, উন্নত প্রসেেণ, আন্তসরক প্ররচষ্টা এবং করঠার অেবোয়।  

সডসজটাল বাংলারদে বাস্তবায়রন বাংলারদে েেস্ত্র বাসহনী অগ্রণী ভূসমকা পালন কররব। এটাই আমার প্রতযাো।  

সুসধবৃন্দ,  

আপনারা জারনন প্রসতটি ইউসনয়রন তথ্য ও সেবা সকন্দ্র িাপরনর মােরম আমরা এই সেবা গ্রাম পর্ থারয় সপৌৌঁরস সদসচ্ছ।  

সবি জুরড় খাযপরের দাম বাড়রস। আমরা শুল্ক ও কর কসমরয়, ভতুথসক সদরয় পরের মূল্য েহনীয় পর্ থারয় সররখসস।  

আমরা সভসজসড, সভসজএি, কারজর সবসনমরয় খায, সরেন, সখালা বাজারর খাযপে সবসক্র, সিয়ার প্রাইে কাড থ, দুুঃি 

ভাতা, সবধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা ইতযাসদ সদসচ্ছ। কৃসষ উৎপাদন বৃসদ্ধর লরেয ব্যাপক ভতুথসক সদসচ্ছ। োমাসজক সনরাপত্তা সবষ্টনীর 

আওতায় এ বসর ২২ হাজার ৫৫৬ সকাটি টাকা ব্যয় করা হরব।  

সবদুযৎ উৎপাদনেহ সদরের অবকাঠারমা উন্নয়রন আমরা ব্যাপক কম থসূসচ বাস্তবায়ন করসস।  

ইএমই সকাররর সপ্রয় েদস্যবৃন্দ,  

প্রসতষ্ঠালগ্ন সর্রকই ‘ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুল' সুদে কাসরগর সৃসষ্ট করর র্ারচ্ছ। তারই িলশ্রুসতরত আজ এই প্রসতষ্ঠানটি 

‘জাতীয় পতাকা' এর মত রাষ্ট্রীয় েম্মাননা অজথন কররস।  

এই োিরল্যর সপসরন ররয়রস সকাররর প্রসতটি েদরস্যর সনুঃস্বার্ থ তযাগ ও কাসরগসর দেতা। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃসত স্বরূপ ‘জাতীয় 

পতাকা' অজথরনর এই সবরল েম্মান সকাররর েকরলর মরে নতুন উদ্দীপনার েঞ্চার কররব।  

েরব থাপসর এই েম্মান েকল েদরস্যর মরে সেৌহাযথ ও েম্প্রীসতর সেতু বন্ধন সৃসষ্টর মােরম সদরের সেবায় আত্মসনরয়ারগ 

কার্ থকর ভূসমকা রাখরব।  

আমারদর সেনাবাসহনীর মূল দাসয়ত্ব সদরের স্বাধীনতা ও োব থরভৌমত্ব রো করা। পাোপাসে সদরের সর্রকান দুরর্ থারগ সর্মন 

প্রলয়ঙ্করী বন্যা, জরলাচ্ছ্বাে, ঘূসণ থঝড় ইতযাসদ দুরর্ থাগ সমাকাসবলায় সেনাবাসহনী তর্া এ সকাররর অবদান প্রেংেনীয় ।  

সদরের বাইররও আপনারদর সকাররর অরনক েদস্য কম থরত সর্রক বাংলারদে সেনাবাসহনীর ভাবমূসতথ উজ্জ্বল করররসন। 

সবসভন্ন জাসতেংঘ সমেরন আমরা সেনােদস্যরদর পাঠাসচ্ছ। তাঁরদর ব্যবহৃত প্রসতটি েরিারমর সবপরীরতই বাংলারদে েরকার 

জাসতেংঘ সর্রক অজথন কররস প্রচুর পসরমাণ সবরদসেক মুদ্রা।  

আসম সবিাে কসর এই পুনসম থলী অনুষ্ঠান ইএমই সকাররর নবীন ও প্রবীণ েদস্যরদর মরে সেৌহাযথ বৃসদ্ধ ও অসভজ্ঞতা 

সবসনমরয়র একটি কার্ থকর মােম সহরেরব কাজ কররব।  

আমরা চাই, একটি সুশৃঙ্খল, দে ও আধুসনক বাসহনী সহরেরব সবরি আপনারা সনরজরদররক প্রসতসষ্ঠত কররবন। 

বাংলারদরের পতাকারক েমুন্নত রাখরবন। বাংলারদরের স্বাধীনতা ও োব থরভৌমত্ব রোয় অসপ থত দাসয়ত্ব পালরন োব থেসণক প্রস্তুত 

র্াকরবন।  

আগামীসদরনর বাংলারদে সহাক েব থকারলর েব থরশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বগবন্ধুর কাসঙ্কত স্বর র সোনার বাংলা, 

সর্খারন ভসবষ্যৎ প্রজরের জন্য র্াকরব েম্ভাবনার অপার সদগন্ত।  

েব থেসিমান আল্লাহতাআলার কারস ইএমই সকাররর উন্নসত ও োিল্য কামনা করর উপসিত েকলরক ধন্যবাদ জাসনরয় 

আসম আমার বিব্য সেষ করসস।          

সখাদা হারিজ।  

জয় বাংলা, জয় বগবন্ধু।  

বাংলারদে সচরজীবী সহাক ।  

.... 


