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ডবসডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম 

 

সহকমীবৃন্দ,  

ডতনবাডহনী প্রধান,  

শহীদ িডরবাডরর সদস্যবৃন্দ, 

এবং উিডিত সুডধম লী। 

আ   লামু আলাইকুম।  

সশস্ত্র বাডহনীর শহীদ কম িকতিাডদর িডরবারবগ িডক ফ্ল্যাট হ   র এবং সামডরক বাডহনী কমান্ড ও স্টাি কডলডজর 

নবডনডম িত একাডিডমক ভবন-এর শুভ উডবাধন অনুষ্ঠাডন উিডিত হডত শিডর আডম আনডন্দত।  

২৫ ও ২৬ শি য়াডর ২০০৯ ডিলখানায় আমাডদর ৫৯ জন শচৌকস শসনাসদস্য শাহাদাত বরণ কডরডেন। ডবডভন্ন সমডয় 

জাডতসংর্ শা  রক্ষা ডমশডন আডভযাডনক ও অনাডভযাডনক কতিব্য িালনকাডল মৃত্যযবরণ কডরডেন আমাডদর সশস্ত্র বাডহনীর 

অডনক সদস্য। আডম তাঁডদর সকলডক শ্রদ্ধার সাডে স্মরণ করডে । তাঁডদর ডবডদহী আ    মাগডিরাত কামনা করডে। 

ডিলখানায় সংর্টিত হতয      ডবচার সম্পন্ন হডয়ডে। পৃডেবীর ইডতহাডস এক র্টনায় এত অডধক সংখ্যক আসামীর 

ডবচার অতযন্ত ডবরল। ডবচার িডরচালনার শক্ষডে অডনক বাধা ডেল। একটি ডবডশষ রাজননডতক শজাট সমডে িত আইনজীবীরা 

সংর্বদ্ধভাডব আসামীিডক্ষ লডেডেন। অকারডণ ডবচারকায িক্রম দীর্ িাডয়ত করার অিডকৌশল শনয়া হডয়ডে। ডকন্তু আমাডদর 

সরকার আইডনর শাসনডক সমুন্নত শরডখডে। 

সুডধবৃন্দ, 

জাডতর ডিতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুডজবুর রহমাডনর আহবাডন সাো ডদডয় মহান মুডিযুডদ্ধ অংশ গ্রহডণর মডে ডদডয় 

বাংলাডদশ শসনাবাডহনী যাো শু  কডর। জাডতর ডিতা একটি জ্ঞান ডভডিক সুশৃঙ্খল ও শিশাদার সশস্ত্র বাডহনী গডে শতালার 

উির ডবডশষ গু ত্ব ডদডয়ডেডলন। 

শত প্রডতকূলতার মাডেও অডত অল্প সমডয় বাংলাডদশ ডমডলটাডর একাডিডম, কম্বাইন্ড আম িস স্কুলসহ শবশ কডয়কটি 

গু ত্বপূণ ি প্রডতষ্ঠান প্রডতষ্ঠা কডরন। সামডরক বাডহনীর জন্য ডবডদশ শেডক আধুডনক প্রযুডির সমরাস্ত্র সংগ্রহ কডরন। ডকন্তু মাে 

সাডে ডতন বেডরর মাোয় ডতডন সিডরবাডর ডনহত হন। তাঁর প্রবডতিত ১৯৭৪ সাডলর প্রডতরক্ষা নীডতর আডলাডক ১৯৯৬ সাডল 

আওয়ামলীগ পুনরায় শদশ িডরচালনার দাডয়ত্বভার গ্রহডণর ির শসনাবাডহনীর সম্প্রসারণ ও আধুডনকায়ডন আমরা উডযাগ গ্রহণ 

কডর। 

সুডধম লী , 

স্বজন হারাডনার ব্যাো আডম বুডে। ডনডজর জীবডনর ডনম িম অডভজ্ঞতায় ডবডিআর হতযাকাডন্ড স্বজনহারা িডরবাডরর 

সদস্যডদর পুনব িাসন ও শদখভাডল আমার ডনজস্ব ডকছু ভাবনা ডেল। আমার শচষ্টা ডেল ডকভাডব এই ডবিয িয় কাটিডয় িডরবারগুডল 

শুধু মাে ঘুডর দাঁোডবই নয়, তাঁডদর শেডল-শমডয়রা জীবডন সুপ্রডতডষ্ঠত হডব। তারা ডিতৃহীনতার শূন্যতায় শভডঙ্গ িেডব না বরং 

তাডদর অভযস্ত জীবডনর শযন শকান ব্যতযয় না র্ডট।  

িডরবারগুডলার আডয়র উৎস কী হডব, তাডদর বাসিান, কম িসংিান এবং ময িাদাসম্পন্ন পুনব িাসডনর কো আডম সব 

সময় শভডবডে। একাডজ তদারডকর জন্য ডনরািিা উিডদষ্টা ও তাঁর সহধডম িনী এবং বাংলাডদশ শসনাবাডহনী আমাডক সব িাত্মক 

সমে িন ও সহায়তা কডরডেন। আডম তাঁডদর সকডলর কাডে কৃতজ্ঞ। বাংলাডদশ ব্যাংকাস ি এযাডসাডসডয়শনসহ ডবডভন্ন প্রডতষ্ঠান 

এবং সংিা শহীদ িডরবারবগ িডক সহায়তা প্রদান কডরডেন। যা একটি অনন্য দৃষ্টা ।  



 

আজ ডিলখানাসহ জাডতসংর্ শা  রক্ষা ডমশডন ও অন্যান্য শক্ষডে কম িরত অবিায় মৃত্যযবরণকারী সশস্ত্র বাডহনীর 

সব িডমাট ৬৮জন কম িকতিার িডরবারবডগ ির জন্য ডমরপুর ডিডিন্স অডিসাস ি হাউডসং শসাসাইটি-শত আধুডনক সকল সুডবধা 

সম্বডলত আবাসডনর ব্যবিা হডয়ডে।  

ডপ্রয় সুধী, 

প্রধানমন্ত্রী ডহসাডব আমার প্রেম শময়াদকাডল বাংলাডদশ শসনাবাডহনীর আধুডনকায়ন এবং বু ুঁডনয়াদ শডিশালী করার 

লডক্ষয প্রডশ     আধুডনকতম সকল সুডযাগসহ এনডিডস, ডবিসট, এএিএমডস, এমআইএসটি এবং এনডসও’স একাডিডমর 

মত গু ত্বপূণ ি প্রডতষ্ঠান প্রডতষ্ঠা কডর। শযখাডন পৃডেবীর ডবডভন্ন শদশ তাডদর সমর প্রডশ ণােীডদর শপ্ররণ করডে। 

িদাডতক শকাডরর উন্নয়ন ও কায িক্রডম গডতশীলতা আনডত বাংলাডদশ ইনিযাডি শরডজডমন্টাল শসন্টার প্রডতষ্ঠা কডর। 

কল্যাণ কায িক্রডমর িডরডধ বৃডদ্ধর লডক্ষয  ট্রাস্ট ব্যাংক এবং শহাডটল শরডিসন প্রডতষ্ঠা করা হয়।  

আমাডদর সরকাডরর সমডয়ই প্রেম শসনাবাডহনীডত শমডয়ডদর অডিসার িডদ চাকরীর সুডযাগ প্রদান শু  হয়। মডহলা 

অডিসার ভডতির প্রায় শদেদশক িডর চাকরীর শময়াডদর যোে িতা       , শমডয়ডদর ডবগত বের শেডক স্টাি কডলডজ 

প্রডতডনডধত্বশীল অংশগ্রহণ সম্ভব হডয়ডে। যা নারীর  মতায়ডনর      আমাডদর এক ডবরাট অজিন।  

সশস্ত্র বাডহনীর উন্নয়ডনর ধারাবাডহকতায় প্রডয়াজনীয় খসো জাতীয় প্রডতরক্ষানীডত ও শসনাবাডহনী শিাডস িস শগাল 

২০৩০ ডনধ িারডণর কায িক্রম চলমান রডয়ডে। সশস্ত্রবাডহনীর উন্নয়নকডল্প  রাডশয়া হডত ১ ডবডলয়ন িলাডরর সমরাস্ত্র ক্রডয়র চুডি 

কডরডে। যা সশস্ত্রবাডহনীর সক্ষমতা বৃডদ্ধডত গু ত্বপূণ ি। ডসডলডটর সালুটিকর ও রামুডত নূতন শসনাডনবাস িািন কডরডে।  

আমরা সশস্ত্র বাডহনীর সদস্যডদর আবাডসক সমস্যা সমাধাডনর লডক্ষয ২০১২-১৩ অে ি বেডরই ৩৬৩ শকাটি টাকা 

পুনঃউিডযাজডনর মােডম শমাট ৯৭টি প্রকল্প বা বায়ডনর উডযাগ শনই। এর িডল বাসিাডনর সংকট দূর হডয়ডে। অডিসারডদর 

জন্য ডিওএইচএস সম্প্রসারণ ও নত্যন প্রকল্প শনয়া হডয়ডে। জলডিঁডে প্রকডল্পর আওতায় এরই মডে ৬০৮০টি  ট অডিসারডদর 

বরাদ্দ শদওয়া  হডয়ডে।  

ডপ্রয় অডিসারবৃন্দ, 

দুডয িাগ ও দুর্ িটনা শমাকাডবলায় সশস্ত্র বাডহনীর সদস্যরা ডবডশষ কডর শসনাবাডহনী দ্রুততম সমডয় দুগ িত মানুডষর িাডশ 

দাঁডেডয়, শদডশ ও ডবডদডশ প্রশংডসত হডয়ডেন। জাডতসংর্ শা   ডমশডন বাংলাডদশ শসনাবাডহনীর ভূডমকা বরাবরই প্রশংডসত  

হডয়ডে। আমাডদর সরকার বাংলাডদশ শসনাবাডহনীডক জাডতসংর্ ডমশডন আরও বডলষ্ঠ নীডতডনধ িারণী অংশীদার করডত ডনর র 

কাজ করডে। বাংলাডদশ শসনাবাডহনী ডবডভন্ন মান     ডবডবচনায় আজ ডবি মাডনর প্রডতষ্ঠাডন িডরণত হডয়ডে। এ ময িাদা 

সমুন্নত রাখার দাডয়ত্ব আিনাডদর। 

উিডিত সুডধম লী, 

 ডিডিন্স সাডভ িডসস কমান্ড এন্ড ষ্টাি কডলডজর নবডনডম িত ক   ক্সটি ষ্টাি কডলডজর সাডব িক প্রডশক্ষণ কম ি     অতয  

গু ত্বপূণ ি ভূডমকা রাখডব বডল আডম আশা কডর। ডনধ িাডরত সমডয় ডনম িাণ কাজ সমাপ্ত করায় সং  ষ্ট সকলডক ধন্যবাদ জানাই।  

বতিমাডন ডবি ডনরািিা িডরডিডতডত নত্যন নত্যন মাো শযাগ হওয়ায় সামডরক বাডহনীর ভূডমকা ও দাডয়ডত্বর িডরসর 

অডনক শবডে শগডে। কাডজই িডরবডতিত িডরডিডতডত সশস্ত্র বাডহনীর ডশক্ষা ও প্রডশক্ষণ কায িক্রডমও প্রডয়াজনীয় িডরমাজিন এবং 

নূতন ডবষয় সংডযাজন প্রডয়াজন।  

আমাডদর প্রডতডনয়ত সন্ত্রাস, জডঙ্গবাদ, ষেযডন্ত্রর ডব    লোই করডত হডে। ষেযন্ত্র শমাকাডবলায় শয শডি ও 

কম ির্ন্টা ব্যয় হয়, তা করডত না হডল আরও কডয়কগুণ উন্নডত ও  সমৃডদ্ধ অজিন সম্ভব ডেল।  

আইন-শৃঙ্খলা িডরডিডতর অবনডত র্টিডয় শদশডক অডিডতশীল করার অিডচষ্টাও অব্যাহতভাডব আমাডদর শমাকাডবলা 

করডত হডে।  

সাম্প্রডতক সমডয় রংপুডর একজন ডবডদশী নাগডরক হতযা      ডশকার হন। ডযডন ইসলাম ধম ি গ্রহণ কডরডেডলন। 

প্রডতডবশী ও িানীয় ম       ইমাম গণমােমডক জাডনডয়ডেন, ডতডন ডনয়ডমত ম      নামায িেডতন। ডকন্তু তার মৃত্যযর 

ির ইসলামী জঙ্গীডগাষ্ঠীর বরাত ডদডয় দায় স্বীকাডরর কো প্রচাডরত হডয়ডে। অে িাৎ বাংলাডদডশর এডগডয় চলার অডরাে 

গডতডক   ডমত করডতই এসকল চক্রা । এ অশুভ তৎিরতা শমাকাডবলায় সকলডক সতকি োকডত হডব। তাহডলই শকউ 

আমাডদর ডকছুই করডত িারডব না। 

২০০৯ শেডক এ িয িন্ত ির ির দুই শময়াডদ আমাডদর সমডয়াডচত িদডক্ষডির িডল শদশ আজ উন্নয়ডনর শরাল মডিডল 

িডরণত হডয়ডে। আমাডদর জীবনযাোর মান শবডেডে। মাোডিছু আয় এখন ১ হাজার ৩১৪ িলার। দাডরডযযর হার ২২.৪ 



 

শতাংডশ শনডম এডসডে। আমাডদর রপ্তাডন আয় শবডে দাঁডেডয়ডে ৩১.২ ডবডলয়ন মাডকিন িলার। আমাডদর ডরজাভ ি ২৬ ডবডলয়ন 

িলার োডেডয় শগডে। আমরা খায উৎিাদডন স্বয়ংসম্পূণ িতা অজিন কডরডে। ডশক্ষার হার ও মান শবডেডে। শদডশর ৭৫ ভাগ 

মানুষ ডবদুযৎ িাডেন। শদডশর জনগণ তথ্য-প্রযুডির সডব িাচ্চ শসবা গ্রহণ করডে। ইডতামডে আমরা ডনম্ন-মেম আডয়র শদডশ 

উন্নীত হডয়ডে। আমাডদর লক্ষয ২০২১ সাডলর আডগই বাংলাডদশডক মেম আডয়র শদশ এবং ২০৪১ সাডল উন্নত-সমৃদ্ধ শদডশ 

িডরণত করা।  

আমরা ডময়ানমার ও ভারডতর সাডে সমুযসীমা সংক্রান্ত আন্তজিাডতক আদালডতর রাডয় ডবজয়ী হডয়ডে। গভীর সমুডয 

ডবশাল এলাকার মাডলকানা শিডয়ডে। প্রডতডবশী ভারডতর সাডে দীর্ িডদডনর অমীমাংডসত িল সীমানা চুডি বাস্তবায়ন কডরডে। 

সকল শক্ষডে বাংলাডদশডক আমরা সামডনর ডদডক এডগডয় ডনডে।   

সুডধবৃন্দ, 

আমাডদর সম্পদ সীডমত। আর শস সীডমত সম্পদ ডদডয়ই আমরা একটি যুডগািডযাগী, দক্ষ ও শডিশালী সশস্ত্র বাডহনী 

গডে ত্যলডত চাই। ডবিশা   রক্ষা এবং সকল প্রকার সন্ত্রাডসর ডব    আমাডদর অবিান অতয  সুস্পষ্ট। শস আদশ িডক সামডন 

শরডখ আমাডদর সশস্ত্র বাডহনীডক সামডন এডগডয় শযডত হডব। 

আডম বাংলাডদশ সশস্ত্র বাডহনীর সকল সদডস্যর সাডব িক  কল্যাণ ও সুস্বািয কামনা করডে। মহান আ  হ আমাডদর 

সকডলর সহায় হউন।    

শখাদা হাডিজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাডদশ ডচরজীবী শহাক। 

... 


