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 আসসোলোমু আলোইকুম। 

বোংলোজদে কসনোবোর্হনীর সাঁজ োয়ো ক োজরর ১২ ল্যোন্সোর করর্ জমজের  োিীয় পিো ো প্রদোন উপলজে আজয়োর্ ি 

দরবোজর আপনোজদর সবোইজ  শুজেচ্ছো  োনোর্চ্ছ।  

সাঁজ োয়ো ক োর কসনোবোর্হনীর ক েষ্ঠিম ক োর। ‘‘প্রোণ কদব মোন নয়’’ এ মূলমজন্ত্র উজ্জীর্বি এই ক োজরর প্রর্িটি 

সসর্ন । সমর সম্রোট বো King of the Battle নোজম খ্যোি এই ক োর কসনোবোর্হনীর গজব ির প্রিী । মহোন স্বোধীনিো যুজে 

এই ক োজরর সদস্যজদর রজয়জে কগৌরজবোজ্জ্বল ইর্িহোস।  

 োর্ির র্পিো বঙ্গবন্ধু কেখ মুর্ বুর রহমোজনর আ     সোড়ো র্দজয় সমগ্র  োর্ির সোজে বোংলোর অকুজিোেয় সাঁজ োয়ো 

ক োজরর সসর্ন রো স্বোধীনিো যুজে িাঁর্পজয় পজড়র্েজলন। স্বোধীনিো যুজে স ল েহীজদর আর্ম সশ্রের্িজে স্মরণ  রর্ে এবং 

িাঁজদর আত্মোর মোগজিরোি  োমনো  রর্ে। েহীদ পর্রবোজরর সদস্যজদর  োনোর্চ্ছ আন্তর্র  সমজবদনো। 

বোংলোজদে কসনোবোর্হনীর সাঁজ োয়ো ক োজরর সূিনোলজে এবং পরবিী োজল এর উন্নয়জন  োর্ির র্পিো বঙ্গবন্ধু কেখ 

মুর্ বুর রহমোজনর রজয়জে র্বেোল অবদোন।  

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সোজল র্মের সিজরর সময় িৎ োলীন র্মেজরর কপ্রর্সজেে আজনোয়োর সোদোি-এর  োে কেজ  উপহোর 

র্হজসজব পোওয়ো ৩০টি টি-৫৪ ট্োং  র্দজয় এই ক োজরর শুে সূিনো  জরর্েজলন। সমজয়র পর্রক্রমোয় কসই কেোট সাঁজ োয়ো ক োর 

আ  বহুগুজণ র্বস্তোরলোে  জরজে। 

কিোজস িস কগোল ২০৩০ এর আজলোজ  আমরো সেস্ত্র বোর্হনীজ  আধুর্ন  ও যুজগোপজ োগী  জর গজড় তুলর্ে। স্বোধীনিোর 

পর বঙ্গবন্ধু স্বল্প সমজয়র মজে বোংলোজদে র্মর্লটোর্র এ োজের্ম,  ম্বোইন্ড আম িস স্কুলসহ কবে  জয় টি গুরুত্বপূণ ি প্রর্িষ্ঠোন গজড় 

কিোজলন।  

১৯৯৬-২০০১ কময়োজদ আমরো ১টি পদোর্ি  র্িজগে, ১টি সংর্মর্শ্রি র্িজগে, কস্পেোল ওয়ো িস অগ িোনোইজ েন, ১টি 

সাঁজ োয়ো ইউর্নট, ৩টি পদোর্ি  ইউর্নট, ২টি আটি িলোর্র করর্ জমে, ১টি র্রেোরোইন ইর্ির্নয়োর ব্যোটোর্লয়ন, ২টি ইর্ির্নয়োর 

 নস্ট্রো েন ব্যোটোর্লয়ন এবং ১টি সোজপোট ি ও ট্রোন্সজপোট ি ব্যোটোর্লয়ন প্রর্িষ্ঠো ও পুনগ িঠন  র্র।  

বোংলোজদে কসনোবোর্হনীর আধুর্ন োয়ন এবং প্রর্েেজণর মোন যুজগোপজ োগী  রোর লজেে NDC, BIPSOT, 

AFMC, MIST এবং NCOs এ োজের্মর মি গুরুত্বপূণ ি প্রর্িষ্ঠোনসমূহ প্রর্িষ্ঠো  র্র। পদোর্ি  করর্ জমজের উন্নয়ন ও 

 ো িক্রজম গর্িেীলিো আনোর  ন্য বোংলোজদে ইনিেোর্ি করর্ জমেোল কসেোর প্রর্িষ্ঠো  রো হজয়জে।  

আমরো র্সজলজট ১৭ পদোর্ি  র্ের্েেন এবং এর অধীজন ১টি পদোর্ি  র্িজগে সদর ও ২টি পদোর্ি  ব্যোটোর্লয়ন 

িোপন  জরর্ে। পদ্মোজসতু প্র ল্প বোস্তবোয়জনর র্নরোপেো ও িদোরর্ র  ন্য আরও ২টি পদোর্ি  ব্যোটোর্লয়ন ও ১টি ইর্ির্নয়োর 

 নস্ট্রো েন ব্যোটোর্লয়ন সমন্বজয় নতুন ১টি  জপোর্ ট র্িজগে প্রর্িষ্ঠো  রো হজয়জে।  ক্সবো োর ক লোর রোমুজি ১০ পদোর্ি  

র্ের্েেজনর সদরদপ্তর এবং এর অধীনি র্িজগে ও ইউর্নটসমূহ প্রর্িষ্ঠো  রো হজয়জে।  

কসনোবোর্হনীর অপোজরেনোল সেমিো বৃর্ের লজেে আমরো ব্যোপ   ো িক্রম বোস্তবোয়ন  জরর্ে। ইজিোমজে প িোপ্ত 

সংখ্য  এর্পর্স, এআরর্ে, ব্যোজটল ট্োং -২০০০, আরমোে ি র্র েোর্র কের্হজ ল, কহর্ল প্টোর এবং অন্যোন্য প্রজয়ো নীয় 

সমরোস্ত্র এবং সরিোমোর্দ ক্রয়  রো হজয়জে। 



 

এ ইেোজব কনৌ বোর্হনী এবং র্বমোন বোর্হনীজ  আধুর্ন  এবং সমজয়োপজ োগী  জর গজড় কিোলোর  ন্য ব্যোপ   ম িসূর্ি 

বোস্তবোয়ন  রো হজয়জে। 

সাঁজ োয়ো ক োজরর  ন্য নতুন অিেোধুর্ন  ট্োং  MBT-2000 সংজ ো ন  রো হজয়জে। অদূর ের্বষ্যজি আরও দুটি 

সাঁজ োয়ো করর্ জমে গঠজনর পর্র ল্পনোও আমোজদর র্বজবিনোধীন রজয়জে। এেোড়ো সাঁজ োয়ো ক োজরর পুরোিন ট্োং গুজলোজ  

যুজগোপজ োগী  রোর লজেে আপজগ্রজেেজনর প্রর্ক্রয়ো ইজিোমজে শুরু হজয়জে।  

আর্ম  োর্ন কদজের সোব িজেৌমত্ব রেোয় বোংলোজদে কসনোবোর্হনীর প্রর্িটি সদস্য র্নজবর্দি প্রোণ। সাঁজ োয়ো ক োজরর 

সদস্য র্হজসজব আপনোজদর মূল্যবোন যুে সরিোমগুজলোজ  র্নয়র্মি পর্রি িোর মোেজম সিল রোখজি হজব। পোেোপোর্ে প্রর্েেজণর 

মোেজম র্নজ জদর ব্যবহোর্র  জ্ঞোনজ  আরও উন্নি  রজি হজব। 

র্প্রয় সসর্ন বৃন্দ, 

কসনোবোর্হনী  নগজণরই অর্বজচ্ছদ্য অংে। কদজের অেেন্তরীণ ক  ক োন দুজ িোজগ আমরো কসনোবোর্হনীর সদস্যগণজ  

 নগজণর পোজে পোই।  োর্িসংজের েোর্ন্তরেো র্মেজন আপনোরো দেিোর সোজে অংেগ্রহণ  জর আন্ত িোর্ি  অঙ্গজন 

বোংলোজদজের সুনোম ও সুখ্যোর্ি বৃর্ে  জরজেন। আমোর দৃঢ় র্বশ্বোস, সাঁজ োয়ো ক োজরর সদস্যগণ ের্বষ্যজিও িাঁজদর এই ম িোদো 

সমুন্নি রোখজি আরও সজিষ্ট েো জবন। 

আমোজদর সপজদর সীমোেিো সজেও আমোর সর োর কসনোবোর্হনীর সদস্যজদর  ল্যোণোজে ি র্বর্েন্ন  ো   জর  োজচ্ছ। 

কসনোবোর্হনীর অর্িসোরজদর  ন্য র্েওএইিএস/এএইিএস এবং অন্যোন্য পদবীর সদস্যজদর  ন্য র্বর্েন্ন ক লোয় কসনোপল্লী নোজম 

আবোসন প্র ল্প সির্র  জর স্বল্পমূজল্য বরোজের  ো িক্রম িলে। আপনোজদর কবিনসহ অন্যোন্য েোিোর্দ এবং করেন  জয় গুণ 

বোড়োজনো হজয়জে। স্বল্প খরজি  োর্িসংে র্মেন এলো োর সোজে সরোসর্র কটর্লজ োগোজ োগ ব্যবিো প্রবিিন  রো হজয়জে। সর্ির্লি 

সোমর্র  হোসপোিোজল আপনোজদর র্ির্ ৎসো সুর্বধো বৃর্ে  রো হজয়জে। 

আমোজদর সর োজরর আমজলই ট্রেোস্ট ব্যোং  িোর্পি হজয়জে।  োর িজল আপনোরো স্বল্প সুজদ হনহর্নম িোণ, আসবোবপত্র 

ক্রয় ও আয়বধ িনমূল   োজ র  ন্য সহ  েজিি ঋণ পোজচ্ছন। আমোর দৃঢ় র্বশ্বোস সর োজরর এস ল উজদ্যোগ আপনোজদরজ  

 েো ে দোর্য়ত্বপোলজন আরও আত্মর্বশ্বোসী  জর তুলজব। 

 নগজণর কসবোয় আপনোজদর সহজ োর্গিো আমরো আজগও কপজয়র্ে। আগোমীজিও  খনই প্রজয়ো ন হজব, িখনই 

কসনোবোর্হনী  নগজণর পোজে এজস দাঁড়োজব এটো আমোর দৃঢ় র্বশ্বোস। কসনোবোর্হনীর উন্নয়জন আমোর সর োর সব সময়ই 

প্রজয়ো নীয় সব র্ ছুই  রজব।  

আমরো ইজিোমজে র্নম্ন মেম আজয়র কদজে উন্নীি হজয়র্ে। ২০২১ সোজলর আজগই বোংলোজদেজ  এ টি মেম আজয়র 

কদজে পর্রণি  রোর লজেে  ো   জর  োর্চ্ছ।  

র্বগি ৬ বের  োবি ৬.২ েিোংে হোজর প্রবৃর্ে অর্ িি হজচ্ছ। আমোজদর মোেোর্পছু আয় বৃর্ে কপজয় বিিমোজন ১ হো োর 

৩১৪ মোর্ িন েলোজর উন্নীি হজয়জে। দোর্রজযের হোর ২২.৪ েিোংজে কনজম এজসজে। ৫ ক োটি মোনুষ মের্বজে উন্নীি হজয়জেন।  

ইউর্নয়ন প িোয় প িন্ত র্ের্ টোল কসেোর িোলু  রো হজয়জে। প্রোয় ১৩ ক োটি মোনুষ কমোবোইল কিোন এবং প্রোয় ৫ ক োটি 

মোনুষ ইেোরজনট ব্যবহোর  রজেন। র্ের্ টোল প্রযুর্ির র্বস্তোজরর িজল সবজেজত্র স্বচ্ছিো ও  বোবর্দর্হিো বোড়জে। মোনুষ েজর 

বজস সর োর্র কসবো পোজচ্ছন। 

সোজড় ১৬ হো োর  মুের্নটি র্ির্ন  এবং ইউর্নয়ন স্বোিেজ জের মোেজম প্রিেন্ত অঞ্চজল স্বোিেজসবো কপৌৌঁজে কদওয়ো 

হজয়জে। কদে এখন খোদ্য-উৎপোদজন স্বয়ংসম্পূণ ি। র্ র্নসপজত্রর দোম সোধোরণ মোনুজষর ক্রয় েমিোর মজে। বেজরর প্রেম র্দজনই 

আমরো মোের্ম  প িোয় প িন্ত স ল েোত্রেোত্রীর হোজি র্বনোমূজল্য পোঠ্যপুস্ত  কপৌৌঁজে র্দর্চ্ছ।  

আমরো এ টি র্ের্েি এবং  ম িেম  োর্ি গজড় তুলজি িোই।  াঁরো বোংলোজদেজ  এর্গজয় র্নজয়  োজব। বোংলোজদে 

আ  আর পর-মুখোজপেী কদে নয়। আমরো র্নজ জদর টো োয় পদ্মো কসতু র্নম িোণ  রর্ে। র্বজশ্ব আ  বোংলোজদে উন্নয়জনর করোল 

মজেজল পর্রণি হজয়জে। 

উন্নয়ন  ম িসূর্িজ  এর্গজয় র্নজয় ক জি হজল প্রজয়ো ন ৃঙ্খললো ও েোর্ন্ত। র্ ন্তু ক উ ক উ বোংলোজদজের উন্নয়ন বোধোগ্রস্ত 

 রোর  ন্য সন্ত্রোস ও  র্ঙ্গবোজদর মি  ম ি ো  িোলোজচ্ছ।  



 

কদজে  োজি ক োনেোজবই  র্ঙ্গবোদ এবং সন্ত্রোসবোদ মোেোিোড়ো র্দজয় উঠজি নো পোজর, কসর্দজ  আমোজদর স লজ ই 

সজিিন েো জি হজব। আমরো ক  ক োন মূজল্য  র্ঙ্গবোদ এবং সন্ত্রোসজ  র্নমূ িল  রজি বেপর্র র। 

র্প্রয় কসনোসদস্যবৃন্দ,  

কদজের পর্বত্র সংর্বধোনজ  িেো গণিোর্ন্ত্র  ধোরোবোর্হ িোজ  রেো  রোর  ন্য অন্যোন্য প্রোর্িষ্ঠোর্ন  ের্ির ন্যোয় 

সেস্ত্র বোর্হনীজ ও ক  ক োন হুমর্  কমো োজবলোয় সদোপ্রস্ত্েি েো জি হজব।  

আমোর র্বশ্বোস, আপনোরো র্ন স্ব প্রজ্ঞো, কপেোগি দেিো ও  িিব্যর্নষ্ঠো র্দজয় কদজের মঙ্গজলর  ন্য  ো   জর  োজবন। 

সর োর প্রধোন র্হজসজব আর্ম আমোর সোেমি স ল সহজ োর্গিো প্রদোন  রর্ে এবং আধুর্ন  এ টি কসনোবোর্হনীর  ন্য 

আগোমীজিও  ো  ো  রো প্রজয়ো ন, িো  রজি আর্ম আমোর দৃঢ় প্রিেয় ব্যি  রর্ে। 

আপনোরো ঊর্ধ্িিন কনতৃজত্বর প্রর্ি আিো, পোরস্পোর্র  র্বশ্বোস, সহমর্ম িিো, ভ্রোতৃত্বজবোধ,  িিব্যপরোয়ণিো, দোর্য়ত্বজবোধ 

এবং সজব িোপর্র ৃঙ্খললো ব োয় করজখ আপনোজদর র্ন  র্ন   িিব্য পোলন  জর  োজবন- এটোই আমোর প্রিেোেো।  

আ  এখোজন উপর্িি সাঁজ োয়ো ক োজরর অবসরপ্রোপ্ত সদস্যগজণর অজনজ ই উপর্িি আজেন। এই ক োজরর বিিমোন 

ম িোদোপূণ ি অবিোন ও সোিজল্যর র্পেজন আপনোরো অজন  িেোগ স্বী োর  জরজেন। আপনোজদর গড়ো র্ের্ের উপর দাঁর্ড়জয় আজে 

আ জ র সাঁজ োয়ো ক োর। আপনোজদর উপর্ির্ি এবং অর্েজ্ঞিো  ম িরি সদস্যজদর ের্বষ্যজির পে র্নজদ িেনো ও অনুজপ্ররণো 

ক োগোজব। এই মহিী অনুষ্ঠোজনর মোেজম রর্িি হজব পোরস্পর্র  কসৌহোদ্যি, সহমর্ম িিো, ভ্রোতৃত্বজবোধ ও অর্েজ্ঞিোর কসতুবন্ধন। 

আর্ম আপনোজদর অর্েনন্দন  োনোর্চ্ছ।  

আ  সাঁজ োয়ো ক োজরর  র্নষ্ঠিম ইউর্নট ১২ ল্যোন্সোর ‘‘ন্যোেনোল স্টেোন্ডোে ি’’ অ িন  জরজে  ো অিেন্ত কগৌরব এবং 

সিোজনর। অর্প িি এই সিোন এবং কগৌরবজ  সদো সমুন্নি রোখোর দোর্য়জত্ব ১২ ল্যোন্সোর র্নজয়োর্ ি েো জব বজল আমোর র্বশ্বোস। 

আ জ র এই আনন্দেন র্দজন আর্ম বোংলোজদে কসনোবোর্হনী প্রধোন এবং সাঁজ োয়ো ক োজরর  জন িল  মোন্ডেোেজ  

 োনোই আন্তর্র  অর্েনন্দন। ধন্যবোদ  োনোর্চ্ছ  মোন্ডেোে আম িোে ি ক োর কসেোর এন্ড স্কুল’ক , এই মহিী অনুষ্ঠোজন আমোজ  

আমন্ত্রণ  োনোজনোর  ন্য।  

আর্ম আেো  র্র ের্বষ্যজিও আপনোজদর র্বিেণ কনতৃজত্ব সাঁজ োয়ো ক োর সোমজনর র্দজ  এর্গজয়  োজব। আর্ম এই 

ক োজরর স ল অবসরপ্রোপ্ত ও  ম িরি সদজস্যর দীে িোয়ু এবং উন্নি  ীবন  োমনো  রর্ে। 

উপর্িি স জলর সিল ও সমৃে ের্বষ্যৎ  োমনো  রর্ে। মহোন আল্লোহ্ িোয়োলো আমোজদর সহোয় কহোন।  

কখোদো হোজি । 

 য় বোংলো,  য় বঙ্গবন্ধু 

বোংলোজদে র্ির ীবী কহো । 

... 


