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 আসসালামু আ’লাইকুম। 

 সশস্ত্র বাহিনী হিবস উ   পন উপলভে আভয়াহিি সংবর্ ধনা অনুষ্ঠাভন আপনাভির সকলভক স্বাগি িানাই। একইসাভি 

িানাই সশস্ত্র বাহিনী হিবভসর শুভভচ্ছা ও আন্তহরক অহভনন্দন। 

 শগৌরবময় এই হিভন সশ্রদ্ধহিভে স্মরণ করহি সব ধকাভলর সব ধভশ্রষ্ঠ বাঙাহল, িাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর 

রিমানভক। যাঁর উিাে আহ্বাভন সাড়া হিভয় বাঙাহল িাহি ঝাঁহপভয় পভড়হিল মিান স্বার্ীনিা যুভদ্ধ। আহম গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ 

করহি মুহিব নগভর গঠিি প্রিম গণপ্রিািন্ত্রী বাংলাভিশ সরকাভর শনতৃত্বিানকারী িািীয় িার শনিাভক। স্মরণ করহি হিশ লাখ 

শিীি ও সম্ভ্রম িারা দু’লাখ মা-শবানভক। যাঁভির অপহরসীম িযাভগর হবহনমভয় অহিধি িভয়ভি আমাভির স্বার্ীনিা। পরম 

করুনাময় আল্লাহ্  িায়ালার কাভি শিীিভির রূভির মাগহিরাি কামনা করহি। 

 আমাভির মিান স্বার্ীনিা যুভদ্ধর ইহিিাভস আিভকর এই হিনটি এক হবভশষ স্থান হনভয় আভি। মুহিযুভদ্ধর হবিয়ভক 

ত্বরাহিি করভি ১৯৭১ সাভলর আিভকর এই হিভন শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনীর অকুভিাভয় সিস্যরা শযৌিভাভব িখলিার 

বাহিনীর হবরুভদ্ধ আক্রমভণর সূিনা কভর। আত্মপ্রকাশ ঘভে আমাভির সশস্ত্র বাহিনীর। যার িলশ্রুহিভি আমরা অিধন কভরহি 

আিভকর এই স্বার্ীন ও সাব ধভভৌম বাংলাভিশ। স্বার্ীনিা যুভদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যভির মিান আত্মিযাগ ও বীরত্ব গাঁিা িাহি 

গভীর শ্রদ্ধার সাভি স্মরণ কভর। 

 আমাভির স্বার্ীনিা লাভভর শনপভে আভি িীঘ ধ আভন্দালন ও সংগ্রাভমর ইহিিাস।  

 লাভখা শিীভির রভির হবহনমভয় আমরা শপভয়হি একটি স্বার্ীন িাহি রাষ্ট্র। িাহি হিভসভব হবশ্ব িরবাভর আমরা 

শপভয়হি ময ধািা। এই ময ধািা আমাভির এভন হিভয়ভিন আমাভির মিান শনিা, িাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমান। হিহন 

বাঙাহলর অহর্কার প্রহিষ্ঠার সংগ্রাম করভি হগভয় িাঁর িীবভনর অহর্কাংশ মূল্যবান সময় কারা অন্তরাভল কাটিভয়ভিন।  

 পাহকস্তাহনরা শিভয়হিভলা সব সময় আমাভির িাহবভয় রাখভি। পহিম পাহকস্তানীভির িাভি সবরকমভাভব শশাহষি-

হনগৃিীি িভয়হিল বাঙাহল িাহি।  

 মাতৃভাষা বাংলাভক বাি হিভয় পাহকস্তাভনর িভের পরপরই িারা উদু ধভক আমাভির উপভর িাহপভয় হিভি শিভয়হিভলা। 

িাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমান িখন ঢাকা হবশ্বহবদ্যালভয়র িাি। হিহন সবাইভক ঐকযবদ্ধ কভর শুরু কভরন 

মাতৃভাষা প্রহিষ্ঠার সংগ্রাম। আর শসই সংগ্রাভমর পি শবভয় আমাভির িয় িিা,  িয় িিার হভহেভি ’৭০ এর হনব ধািন। শয 

হনব ধািভন সমগ্র পাহকস্তান িািীয় পহরষভি সংখ্যা গহরষ্ঠিা শপভয়হিভলা বাঙাহলরা। হকন্তু পাহকস্তাহন সামহরক িান্তা িায়হন 

বাঙাহলরা পাহকস্তাভনর শাষণভার িাভি হনক। এ অবস্থায় িাহির হপিা ৭ই মাভি ধ ঐহিিাহসক ভাষণ হিভয়হিভলন শসািরাওয়ািী 

উদ্যাভন। সমগ্র িাহিভক শসহিন একটি সিন্ত্র িাহি সত্ত্বার শিিনায় হিহন িাগ্রি কভরহিভলন। স্বাহর্কার আভন্দালভনর পি শবভয় 

স্বার্ীনিার িন্য অিযন্ত হনয়মিাহন্ত্রকভাভব অগ্রসর িওয়ার শেি প্রস্ত্েি কভরহিভলন। 

 আমার মা বঙ্গমািা শবগম িহিলাতুন শনিা মুহিব সাি মাভি ধর ভাষণ প্রিাভনর িন্য আমাভির ৩২ নম্বভরর বাহড় 

শিভক শবর িওয়ার প্রাক্কাভল আমার বাবাভক পরামশ ধ হিভয় বভলহিভলন, িাঁর হবভবক যা বভল, হিহন শযন ভাষভণ শস কিাগুহলই 



বভলন। সািই মাভি ধর ভাষভণর সময় মা বাবাভক শয পরামশ ধ হিভয়ভিন আহম মভন কহর এর শিভয় শশ্রষ্ঠ পরামশ ধ আর হকছুই িভি 

পাভর না। যা সাি মাভি ধর ভাষণ ইউভনভকা’র হবশ্ব প্রামাণ্য িহলল হিসাভব স্বীকৃহি লাভভ আভরকবার প্রমাহনি িল। 

সম্মাহনি অহিহিবৃন্দ, 

 আপনারা সবাই িাভনন শয, িাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমাভনর লেয হিল একটি িে ও শিৌকস সশস্ত্র 

বাহিনী গভড় শিালা। শস কারভণই স্বার্ীনিা উের যুদ্ধ হবধ্বস্ত শিভশর আহি ধক সীমাবদ্ধিা সভত্ত্বও হিহন গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃহি 

হনভয় একটি আধুহনক সশস্ত্র বাহিনী গভড় শিালার ঐকাহন্তক প্রভিিা ও উভদ্যাগ গ্রিণ কভরহিভলন। 

 শসনাবাহিনীর প্রহশেণ ও সাংগঠহনক কাঠাভমার উন্নহিকভে হিহন হমহলোহর একাভেহম, কম্বাইন্ড আম ধে স্কুল ও 

প্রহিটি শকাভরর িন্য শেহনং স্কুলসি আরও অভনক সামহরক প্রহিষ্ঠান স্থাপন কভরহিভলন। ভূরািননহিক প্রভয়ািভন একটি 

অিযাধুহনক শনৌবাহিনী গঠন করা িভব- এ প্রিযয় বাস্তবায়ভনর লভেয বঙ্গবন্ধু একইসাভি ঢাকা, িট্টগ্রাম ও খুলনায় বাংলাভিশ 

শনৌবাহিনীর হিনটি ঘাঁটি উভবার্ন কভরন। এর আভগ ১৯৬৬ সাভলই প্রিে িয় িিায় হিহন িিানীন্তন পূব ধ পাহকস্তাভন শনৌবাহিনীর 

সির িপ্তর প্রহিষ্ঠার িাবী িানান। িাঁর ব্যহিগি উভদ্যাভগ স্বার্ীনিাভোরকাভল ভারি ও যুভগাশ্লাহভয়া শিভক শনৌবাহিনীর িন্য 

যুদ্ধ িািাি সংগ্রি করা িয়। 

 বঙ্গবন্ধুর দূরিশী ও বহলষ্ঠ হসদ্ধাভন্ত ১৯৭৩ সাভলই শস সমভয়র অিযাধুহনক সুপারসহনক হমগ-২১ যুদ্ধহবমানসি 

শিহলকপ্টার ও পহরবিন হবমান এবং এয়ার হেভিন্স র যাোর ইিযাহি সংভযািভনর মাধ্যভম এভিভশ একটি আধুহনক হবমান 

বাহিনীর প্রকৃি যািা শু  িয়। বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনীর শয সুদৃঢ় হভহে রিনা কভর শগভিন িারই উপর িাঁহড়ভয় আি আমাভির 

সশস্ত্র বাহিনীর শপশািাহরত্ব এবং কম ধিেিার পহরহিহি শিশ িাহড়ভয় আন্তিধাহিক পহরমন্ডভল স্বীকৃি ও প্রশংহসি। 

উপহস্থি সুর্ী,  

 সশস্ত্র বাহিনীর সাভি আভি আমাভির সুদৃঢ় পাহরবাহরক বন্ধন। আমার ভাই শিীি কযাভপ্টন শশখ কামাল মিান 

মুহিযুভদ্ধ অংশগ্রিণ কভরহিভলন। হবিীয় ভাই শিীি শলিভেন্যান্ট শশখ িামাল ১৯৭৫ সাভল রভয়ল হমহলোহর একাভেহম 

স্যান্ডিাস ধট্স শিভক হনয়হমি প্রহশেণ শশভষ কহমশন লাভ কভর বাংলাভিশ শসনাবাহিনীভি শযাগিান কভরন। ২০১৬ সাভল 

শসনাবাহিনীর িার্স্ধ শবঙ্গভলর অহিসার হিভসভব কযাভপ্টন শশখ কামাল ও শসভকন্ড শবঙ্গভলর অহিসার হিভসভব শলিভেন্যান্ট 

শশখ িামালভক সম্মাননা প্রিান করায় আহম বাংলাভিশ শসনাবাহিনীভক র্ন্যবাি িানাই। শিাে ভাই রাভসভলর ইচ্ছা হিল বড় 

িভয় শসনাবাহিনীভি শযাগ শিভব। শস শসনাবাহিনীর সুশৃঙ্খল কায ধক্রম শিভখ অিযন্ত উবুদ্ধ িভয়হিল। হকন্তু ঘািভকর হনম ধম বুভলে 

িার শিাট্ট বুক মাি িশ বির বয়ভসই হবিীণ ধ কভর।  

হপ্রয় সুহর্বৃন্দ, 

 সশস্ত্র বাহিনী আি িাভির সিিা, হনষ্ঠা, কম ধিেিা এবং নানাহবর্ িনভসবামূলক কম ধকান্ডর িন্য সাব ধিনীন 

গ্রিণভযাগ্যিা অিধন কভরভি। শিভশর স্বার্ীনিা ও সাব ধভভৌমত্ব রোর পাশাপাহশ শযভকান দুভয ধাগ কবহলি অঞ্চভল আিধমানবিার 

শসবা ও িান-মাল রোয় সশস্ত্র বাহিনী শয আন্তহরকিা ও িাহয়ত্বভবার্ হনভয় হবপয ধস্ত িনগভণর পাভশ িাঁড়ায় িা কৃিজ্ঞহিভে 

স্মরণ রাখভব।  

 শিারপূব ধক বাস্ত্েচ্যযি হময়ানমাভরর নাগহরকভির সিায়িায়ও সশস্ত্র বাহিনীর ভূহমকা বহুল প্রশংহসি িভয়ভি।  

 হবভশ্ব শাহন্ত, হস্থহিশীলিা ও হনরাপো রোর শেভি আমাভির সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যগণ আন্তিধাহিক পহরমন্ডভল ভূয়সী 

প্রশংসা অিধন কভরভি। এ িাহয়ত্ব পালনকাভল বাংলাভিভশর অভনক শাহন্তরেী শািািৎবরণ কভরভিন। সশস্ত্র বাহিনী হিবভসর 

এই মিান হিভন আহম িাঁভির আত্মার মাগভিরাি কামনা করহি।  

সুহর্মন্ডলী, 

 সশস্ত্র বাহিনীভক একহবংশ শিাব্দীর িযাভলঞ্জ শমাকাহবলায় সেম কভর শিালার িন্য আমাভির সরকার কায ধকরী 

পহরকেনা গ্রিণ কভরভি। প্রহিরো বাহিনীভক শহিশালী করার লেয হনভয় শসনা, শনৌ এবং হবমান বাহিনীভক শিভশ ও হবভিভশ 

উন্নিির প্রহশেণ প্রিানসি আধুহনক প্রযুহি সম্পন্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম হিভয় সহিি করার প্রয়াস অব্যািি আভি। িাহির হপিা 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমাভনর হনভি ধভশ প্রণীি প্রহিরো নীহিমালার আভলাভক শিাভস ধস শগাল-২০৩০ প্রণয়ন করা িয়। এর 

আওিায় হিন বাহিনীর পুনগ ধঠন ও আধুহনকায়ভনর কায ধক্রমসমুি পয ধায়ক্রভম বাস্তবায়ন করা িভচ্ছ।  

 বিধমান সরকার হবিীয় শময়াভি েমিা গ্রিভণর পর শিভশর প্রহিরো ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং শসনাবাহিনীর উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারভণর অংশ হিভসভব শবশ হকছু হিভগে ও ইউহনে প্রহিষ্ঠা কভর। আমরা হসভলভে এবং রামুভি পূণ ধাঙ্গ পিাহিক হেহভশন 



প্রহিষ্ঠা কভরহি। এিাড়া িহেণাঞ্চভলর পটুয়াখালীভিও শীঘ্রই একটি নতুন পিাহিক হেহভশন প্রহিষ্ঠা করভি যাহচ্ছ। বিধমান 

সরকাভরর িলহি শময়াভি বাংলাভিশ শসনাবাহিনীর প্রহশেণ, অস্ত্র, সরঞ্জামাহি ও িনবভলর শেভি অভূিপূব ধ উন্নহি িভয়ভি।  

 আন্তিধাহিক আিালভি িয়লাভভর মাধ্যভম আমরা দু’িিায় এক লাখ ১৮ িািার ৮১৩ বগ ধহকভলাহমোভররও শবশী 

সমুদ্রসীমায় আমাভির অহর্কার লাভ কভরহি।  

 আমাভির সমুদ্র এলাকায় রভয়ভি প্রাকৃহিক সম্পভির হবশাল ভান্ডার। সমুদ্রসীমা হনরাপি রাখার পাশাপাহশ ব্লু 

ইভকানমীর সভব ধাচ্চ উপভযাগ হনহিভি আমাভির সরকার ইভিামভধ্যই বাংলাভিশ শনৌবাহিনীভক একটি হিমাহিক বাহিনীভি 

রূপান্তহরি কভরভি। 

 শীঘ্রই শনৌবাহিনীভি উন্নি প্রযুহির করভভে, শমহরোইম শপভোল এয়ারক্রািে ও Anti Submarine Warfare 

সেমিা সম্পন্ন শিহলকপ্টার সংভযাহিি িভি যাভচ্ছ।  

 এিাড়াও ঢাকা অঞ্চভল বাভনৌিা শশখ মুহিব নাভম শনৌবাহিনীর একটি কভর নতুন ঘাঁটি তিরীর কাি দ্রুি গহিভি 

এহগভয় িলভি।  

 হবমান বাহিনীভক আরও শহিশালী ও আধুহনকায়ভন ১৯৯৬-২০০১ শময়াভি িতুি ধ প্রিভের অিযাধুহনক হমগ-২৯ যুদ্ধ 

হবমানসি পহরবিন হবমান এবং উচ্চ েমিা সম্পন্ন আকাশ প্রহিরো র যাোর সংভযািন কভরহিলাম। সাম্প্রহিক হবমান 

বাহিনীভি যুি িভয়ভি এি-৭ হবহি যুদ্ধহবমানসি শিহলকপ্টার ও অিযাধুহনক আকাশ প্রহিরো শেপণাস্ত্র। সংভযাহিি িভয়ভি 

আরও নতুন ইউহনে, বৃহদ্ধ শপভয়ভি িনবল। একইসাভি অবকাঠাভমাগি উন্নয়নও িলমান রভয়ভি। বঙ্গবন্ধু এযাভরানটিকযাল 

শসন্টার হনিস্ব প্রযুহি ব্যবিার কভর হবমান বাহিনীর যুদ্ধযান রেণাভবেণ এবং ওভারভিাহলং সিলভাভব কভর যাভচ্ছ।  

সমভবি সুহর্ম ডলী, 

 হশো-িীো, জ্ঞান-হবজ্ঞান, শখলাধুলাসি হবহভন্ন     আ িধাহিক মান অিধভনর মধ্য হিভয় হবশ্ব িরবাভর 

বাংলাভিশভক পহরহিি করভি িভব। এই িন্য প্রভয়ািন সকভলর সিভযাহগিা ও ঐকা  ক ইচ্ছা।  

 মুহিযুভদ্ধর শিিনায় উিীহবি সশস্ত্র বাহিনী আমাভির িাহির অিংকার। আহম িাভির উেভরাের সমৃহদ্ধ কামনা 

কহর। আপনারা শযন শিইন অি কমান্ড শমভন শৃঙ্খলা ও শপশাগি িেিায় সব ধি প্রশংহসি িভি পাভরন। শিভশর প্রহিরো এবং 

শিশ গড়ার কাভি অবিান শরভখ আপনাভির শগৌরব সমুন্নি রাখভি পাভরন পরম ক ণাময় আ  হ্ িায়ালার কাভি এই শিায়া 

কহর। আমাভির এই হপ্রয় শিশভক সকভলর ঐকা  ক প্রভিিায় বঙ্গবন্ধুর স্বভের শসানার বাংলাভিভশ রূপা র করভি পারব। 

হপ্রয় সুহর্বৃন্দ, 

 আমাভির সরকার শিভশর আি ধ-সামাহিক উন্নয়ভন আত্মহনভবহিিভাভব কাি কভর যাভচ্ছ। আমরা িার্স্ধ োক প্রকে 

গ্রিণ কভরহি। গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমানহবক হবদুযৎ শকদ্র, কয়লাহভহেক হবদুযৎ প্রকে, শমভোভরল, আন্তঃভিশীয় শরল প্রকে 

এবং এলএনহি োহম ধনাল হনম ধাভণর উভদ্যাগ শনওয়া িভয়ভি। বঙ্গবন্ধু স্যাভেলাইে ও কণ ধফুহল নিীর িলভিভশ শিভশর প্রিম 

োভনল হনম ধাভণর কাি এহগভয় শনওয়া িভচ্ছ। 

 সকল ষড়যন্ত্র শমাকাহবলা কভর আমরা হনিস্ব অি ধায়ভন পদ্মা শসতু হনম ধাণ করহি। ইভিামভধ্য পদ্মা শসতুর প্রিম হর্স্ল 

োস স্থাপভনর মাধ্যভম উোল পদ্মার বুভক স্বভের শসতু দৃশ্যমান িভয়ভি। আগামী ৩০ নভভম্বর রূপপুর পারমানহবক হবদুযৎ 

শকভদ্রর মূল হনম ধাণ কাি উভবার্ন করা িভব। এ প্রকেগুভলা সম্পন্ন িভল শিভশর অমূল্য সম্পি িভব। আমাভির শিভশর িনগভণর 

বহুমুখী কাভি আসভব। বলভি হবর্া শনই আমাভির সরকার িাড়া অন্যভির এ র্রভণর তবপ্লহবক উন্নয়ন প্রকভের কিা কখনও 

ভাবনায়ও হিল না। আহম হবশ্বাস কহর, এ সকল প্রকে বাস্তবায়ন িভল আমাভির অি ধনীহি আরও শহিশালী িওয়ার পাশাপাহশ 

িনগভণর িীবনমান বৃহদ্ধ পাভব। 

হপ্রয় অহিহিবৃন্দ, 

 শি     এই হবভকভল, উৎসবমুখর পহরভবভশ আপনাভির মভধ্য উপহস্থি িভি শপভর আহম অিয  আনহন্দি। সশস্ত্র 

বাহিনীর সকল সিস্য এবং িাভির পহরবারবভগ ধর সুখ, শা   ও কল্যাণ কামনা কহর। একই সাভি আপনাভির সবাইভক এখাভন 

সমভবি িবার িন্য আন্তহরক র্ন্যবাি জ্ঞাপন করহি। মিান আল্লাহ্  আমাভির সিায় শিান। 

শখািা িাভিি। 

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাভিশ হিরিীবী শিাক। 

... 


