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প্রশিক্ষণ সমাপনী কুেকাওয়াজ অনুষ্ঠান  

 

     

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শিখ িাশসনা 

 

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল, বৃিস্পশিবাি, ১৬ মাঘ ১৪২১, ২৯ জানুয়াশি ২০১৫ 

শবসশমল্লাশিি িািমাশনি িাশিম 

সিকমীবৃন্দ, 

শসনা, শনৌ ও শবমানবাশিনী প্রধানগণ,  

সামশিক ও শবসামশিক কম মকিমাবৃন্দ, 

শপ্রয় প্রশিক্ষণাথীবৃন্দ ও  

সুশধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম। 

প্রথম মশিলা শমশলটাশি প্যািাচমশিকস্ শিক্রুট ব্যাচেি িপথ গ্রিণ ও প্রশিক্ষণ সমাপনী কুেকাওয়াজ অনুষ্ঠাচন উপশিি 

সবাইচক আন্তশিক শুচেচ্ছা জানাশচ্ছ।  

আজ ৮৭৯ জন নবীন মশিলা প্রশিক্ষণাথী িাঁচেি শমৌশলক সামশিক প্রশিক্ষণ শিচে িপথ গ্রিণ কিচলন। আশম সকল নবীন 

সসশনকচক জানাই আমাি আন্তশিক শুচেচ্ছা ও প্রাণঢালা অশেনন্দন। 

আশম সশ্রদ্ধশেচে স্মিণ কিশি সব মকাচলি সব মচশ্রষ্ঠ বাঙাশল, জাশিি শপিা বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজবুি িিমানচক। যাঁি শনতৃচে েীঘ ম  

২৪ বিচিি লড়াই আি ১৯৭১ এি মিান মুশিযুচদ্ধি মাধ্যচম আমিা শপচয়শি স্বাধীন বাাংলাচেি। স্মিণ কিশি জািীয় োি শনিা,     

৩০ লাখ িিীে এবাং ২ লাখ শনয মাশিি মাচবানচক।  

জাশিি শপিা সদ্য স্বাধীন বাাংলাচেচিি জন্য একটি আধুশনক সামশিক বাশিনীি গুরুে ও প্রচয়াজনীয়িা অনুেব 

কচিশিচলন। ১৯৭৪ সাচল প্রণয়ন কচিশিচলন জািীয় প্রশিিক্ষা নীশি। জাশিি শপিাি শসই দূিদৃশিসম্পন্ন শেক-শনচে মিনায় অনুপ্রাশণি 

িচয় বাাংলাচেি শসনাবাশিনী আজচকি এ শগৌিবময় অবিাচন উন্নীি িচয়চি।  

আমাচেি মিান স্বাধীনিাযুচদ্ধি সময় শয শসনাবাশিনীি যাত্রা শুরু িচয়শিল, িাি সুনাম আজ শেচিি সীমানা শপশিচয়    

বশিশব মচেও িশড়য় পচড়চি।  

আজচকি এ শুেশেচন আশম মিান স্বাধীনিাযুদ্ধ ও পিবিীকাচল শেশিি স্বাধীনিা-সাব মশেৌমে এবাং আন্তজমাশিক অঙ্গচন 

িাশন্ত প্রশিষ্ঠায় শযসব অকুচিােয় বীিচসনা িািােিবিণ কচিচিন, িাঁচেিচক গেীি শ্রদ্ধাি সাশথ স্মিণ কিশি।  

মিান স্বাধীনিা যুচদ্ধ আশম ম শমশিকযাল শকাচিি ১৫ জন অশিসািসি ১৩৭ জন বীি মুশিচযাদ্ধাি আত্মিযাগ এই শকািচক 

শগৌিবাশিি কচিচি। আশম পিম করুণাময় আল্লািি েিবাচি এসব শেিচপ্রশমক বীি িিীচেি আত্মাি মাগশিিাি কামনা কিশি।  

সুশধমন্ডলী, 

আমাচেি সিস্ত্র বাশিনীচক একশবাংি িিাব্দীি শপিাোি শেৌকস বাশিনী শিচসচব গচড় শিালাি জন্য আমিা ব্যাপক কায মক্রম 

বাস্তবায়ন কিশি।  

আশম ম শমশিকযাল শকাচি মশিলা অশিসাচিি পািাপাশি ২০০০ সাচল আমাচেি সিকাচিি সমচয় অন্যান্য শকাচিও মশিলা 

অশিসাি শনচয়াগ শুরু কশি। বিমমাচন বাাংলাচেি শসনাবাশিনীি শবশেন্ন আম মস ও সাশে মচস মশিলা অশিসািগণ শেচি ও িাশন্তিক্ষা 

শমিচন সুনাচমি সাচথ োশয়ে পালন কচি আসচিন।  
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শিাচস মস শগাল ২০৩০ বাস্তবায়চনি ধািাবাশিকিায় শসনাবাশিনীচি মশিলা অশিসাচিি পািাপাশি মশিলা সসশনক শনচয়াচগি 

শসদ্ধান্ত শনওয়া িচয়চি।  

শসনাবাশিনীি মি একটি েযাচলশজাং শপিায় নািীচেি অাংিগ্রিণ নািীি ক্ষমিায়চনি শক্ষচত্র গুরুেপূণ ম ভূশমকা িাখচব। 

সমাচজি অচধ মক জনসাংখ্যাই নািী। নািীচেি স্বিঃস্ফুিম অাংিগ্রিণ িাড়া শকান শক্ষচত্রই পূণ মাঙ্গ সািল্য অজমন সম্ভব নয়।  

আমিা জাশন শক্রশময়ান যুচদ্ধ শলাচিন্স নাইটিাংচগল এি সািসী পেচক্ষচপি মাধ্যচম নাশস মাং সাশে মচসি পথেলা শুরু িচয়শিল। 

শসই নাশস মাং সাশে মস আজ পৃশথবীি সকল শপিাোি শসনাবাশিনীি অশনবায ম অাংি শিচসচব শেশকৎসাচসবা শেচয় যাচচ্ছ।  

বাাংলাচেি শসনাবাশিনীি শমশিকযাল সাশে মস আিও শবস্তৃি, আধুশনক ও যুচগাপচযাগী কিাি লচক্ষয ২০১৩ সাচলি ১৮ই 

শসচেম্বি স্বািয ও পশিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয় আশম ম শমশিকযাল শকাি শসন্টাি অযান্ড স্কুলচক ‘শিচলামা ইন শমশিকযাল অযান্ড শিলথ 

শটকচনালশজ’ পশিোলনাি অনুমশি প্রোন কচি। 

শপ্রয় প্রশিক্ষণ সমাপনকািী সসশনকবৃন্দ, 

আজচকি শেনটি আপনাচেি জীবন অিযন্ত আনচন্দি এবাং খুবই গুরুেপূণ ম।  

বাাংলাশেি শসনাবাশিনীি একজন গশব মি সসশনক শিচসচব আপনািা বৃিেি কম মজীবচন প্রচবি কিচি যাচচ্ছন। আপনাচেি 

উপি ন্যস্ত িচচ্ছ শেিমাতৃকাি মিান স্বাধীনিা ও সাব মচেৌমে িক্ষাি পশবত্র োশয়ে।  

আপনািা এএমশস শসন্টাি অযান্ড স্কুচল শিচলামা ইন শমশিকযাল অযান্ড শিলথ শটকচনালশজ সম্পন্ন কচি শসনাবাশিনীি 

শেশকৎসাচসবায় বাাংলাচেচিি সব মত্র িশড়চয় পড়চবন।  

শসবাি মিান ব্রি শনচয় আজ আপনািা শয িপথ গ্রিণ কিচলন, িা আপনাচেি আত্মিযাগ, শপিাোশিে ও োশয়চেি প্রশি 

একাগ্রিাি মাধ্যচম এবাং শেচিি আপামি জনসাধািচণি শেশকৎসা শসবায় ইশিবােক ভূশমকা িাখচব বচল আশম আিাবােী।  

আপনািা শনঃস্বাথ মোচব শেি ও জনগচণি শসবা কিচবন। আমাি শো’য়া ও শুে কামনা আপনাচেি জন্য সবসময় থাকচব। 

উপশিি সুধী, 

আজ এই মূহুচিম আশম শ্রদ্ধাি সাচথ স্মিণ কিচি োই নািী জাগিচণি অগ্রদূি মিীয়সী নািী শবগম শিাচকয়াচক। আজ শথচক 

প্রায় িি বিি আচগ শবগম শিাচকয়া বাঙাশল মুসশলম নািী সমাজচক মুশিি পথ শেশখচয়শিচলন। শবগম শিাচকয়াি অবোন বাঙাশল 

নািীি জন্য শেিকাল অনুচপ্রিণাি উৎস িচয় থাকচব। 

বাাংলাচেচিি স্বাধীনিা সাংগ্রাচম নািীচেি ভূশমকা শিল অিযন্ত উজ্জ্বল। আমাি মা বঙ্গমািা শবগম িশজলাতুচন্নিা মুশজব 

আগাচগাড়া এই সাংগ্রাচম সধয ম ও সািশসকিাি পশিেয় শেন। প্রশিল ল পশিশিশিচিও শিশন েচম যানশন। আমাি শপিা, পশিবাি এবাং 

কমীচেি সিচযাশগিা শেচয়চিন।  

সিস্ত্র মুশিযুচদ্ধ সািসী ও বীিেপূণ ম ভূশমকাি জন্য বীিপ্রিীক শখিাবপ্রাপ্ত কযাচেন িা. শসিািা শবগম এবাং িািামন শবশব 

আমাচেি গব ম ও অিঙ্কাি। ৭১-এ নািীিা সিস্ত্র যুচদ্ধ অাংি শনচয় এবাং খাদ্য ও আশ্রয় শেচয়, অনুচপ্রিণা ও িযাচগি শয দৃিান্ত িাপন 

কচিশিচলন, িা ইশিিাচস অমি িচয় থাকচব।  

বাাংলাচেচিি নািীিা আজ আি শপশিচয় শনই। শনচজচেি শ্রম, শমধা এবাং েক্ষিা শেচয় শবচেি সাচথ িাল শমশলচয় নািীিা 

এশগচয় েলচি সব মচক্ষচত্র। ইচিামচধ্য নানা ধিচনি েযাচলশজাং এবাং দঃসািশসক কম মকাচন্ড সিলিাি স্বাক্ষি শিচখচিন নািীিা।  

২০১২ সাচল সব মপ্রথম শনিাি মজুমোি এবাং পিবিীকাচল ওয়াসশিয়া নাজনীন এোচিস্ট জয় কিাি মি দঃসািশসক 

অশেযাচন সিল িন। এ িাড়া সামশিক বাশিনীচি কম মিি কযাচেন জান্নাতুল শিিচেৌস প্রথম মশিলা িত্রীচসনা িওয়াি শগৌিব অজমন 

কচিন। বাাংলাচেি শবমান বাশিনীি লাইট শলিচটচনন্ট নাঈমা িক এবাং লাইাং অশিসাি িামান্না-ই-লুৎিী প্রথম সামশিক সবমাশনক 

িওয়াি শযাগ্যিা লাে কচিন।  

শবেজুচড় িাজনীশি শথচক শুরু কচি ব্যবসা-বাশণজয, সামাশজক কম মকান্ড ও অন্যান্য শক্ষচত্র ইশিবােক পশিবিমন এচনচিন 

নািীিা। িাচেি শবশেন্ন পয মাচয় নািীি অাংিগ্রিণচক অগ্রাশধকাি শেওয়া িচয়চি। শবনামূচল্য শিক্ষা ও শিক্ষা উপকিণ শবিিণ এবাং 

বৃশে শেওয়ায় নািী শিক্ষাি িাি শবচড়চি।  

সিকাি নািী উন্নয়ন নীশি ২০১১ এবাং নািীি প্রশি সশিাংসিা প্রশিচিাধ আইন ২০১০ প্রণয়ন কচিচি। শবশেন্ন সিকাশি 

কম মকাচন্ড নািীি অাংিগ্রিণ শনশিি কিচি ৪০টি মন্ত্রণালচয় শজন্ডাি শসনচসটিে বাচজট সিশি িচচ্ছ।  

শলাবাল শজন্ডাি গ্যাচপি ২০১৩ সাচলি শিচপাচট ম নািীি িাজননশিক ক্ষমিায়চন শবচে বাাংলাচেচিি অবিান ৭ম। নািীি 
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প্রশি দৃশিেশঙ্গ পশিবিমন এবাং সচব মাপশি সামাশজকোচব নািীচক মূল্যায়ন কিচল শগাটা সমাচজই ইশিবােক পশিবিমন আসচব। 

শপ্রয় নবীন মশিলা সসশনকবৃন্দ, 

প্রাথশমক প্রশিক্ষণ শিে কচি আজ আপনািা শসনাবাশিনীি গশব মি সেস্য শিচসচব অন্তর্ভ মি িচলন। আপনাচেি মচন িাখচি 

িচব আপনািা এচেচিি জনগচণি অশবচচ্ছদ্য অাংি।  

শেচি প্রাকৃশিক দচয মাগ ও দঃসমচয় বাাংলাচেি শসনাবাশিনী শবপন্ন মানুচেি পাচি এচস োঁশড়চয়চি। আশম ম শমশিকযাল শকাি 

আিম-মানবিাি শসবায় শনচবশেিপ্রাণ। যাঁচেি শসবাি প্রসাি বাাংলাচেচিি গশন্ড শপশিচয় বশিশব মচেও িশড়চয় পচড়চি। জাশিসাংঘ 

িাশন্তিক্ষা শমিনসি শবশেন্ন সবচেশিক শমিচন এ শকাচিি অশিসাি ও সসশনকগণ শনঃস্বাথ ম শসবা প্রোন কচি যাচচ্ছন।  

বিমমাচন কচঙ্গা, লাইচবশিয়া, আইেশিচকাস্ট, পশিম সািািা ও কুচয়িসি শমাট ৫টি শেচি এই শকাচিি সেস্যগণ শেশকৎসা 

শসবায় শনচয়াশজি আচিন।  

এিাড়াও মানবিাি শসবায় এই শকাচিি শিল্ড ইউশনটসমূি বশিিাঙ্গণ অনুিীলচন শবসামশিক ব্যশিবগ মচক শেশকৎসাচসবা 

প্রোন কচি শসনাবাশিনীি োবমূশিমচক আিও উজ্জ্বল কচিচিন। 

‘সমচি ও িাশন্তচি িাশখব সুি’ এ মচন্ত্র েীশক্ষি িচয় শসনাবাশিনী িথা জাশিচক শসবাোচনি জন্য শপিাগি উৎকে ম, শনিলস 

পশিশ্রম এবাং িযাচগি মিান ব্রি শনচয় আপনািা শনচজচেি বীি মুশিচযাদ্ধাচেি শযাগ্য অনুসািী শিচসচব গচড় তুলচি িচব।  

আজ আপনাচেি সুসশিবি, সুশৃঙ্খল ও আকে মণীয় কুেকাওয়াজ পশিেি মন কচি আশম অিযন্ত মুগ্ধ িচয়শি। এজন্য 

আপনাচেি সবাইক জানাই আন্তশিক ধন্যবাে।  

আজচকি কুেকাওয়াজচক উপচোগ্য ও দৃশিনন্দন কিাি জন্য আশম আশম ম শমশিকযাল শকাি শসন্টাি অযান্ড স্কুচলি 

কমান্ডযান্ট, সাংশিি সকল অশিসাি, শজশসও, এনশসও, সসশনক এবাং শবসামশিক কম মকিমা ও কম মোিীচেি জানাশচ্ছ আন্তশিক -
শমাবািকবাে।  

প্রশিক্ষচণ সব মশবেচয় শশ্রষ্ঠে লাচেি জন্য প্রথম ও শিিীয় শশ্রষ্ঠ শিক্রুটচক জানাই আমাি আন্তশিক অশেনন্দন।  

বাাংলাচেি শসনাবাশিনী ও আশম ম শমশিকযাল শকাি শসন্টাি অযান্ড স্কুচলি উেচিােি উন্নশি ও সমৃশদ্ধ কামনা কিশি। 

সব মিশিমান আল্লািিায়ালা আমাচেি সকচললি সিায় শিান। 

  

শখাো িাচিজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাশেি শেিজীবী শিাক। 

... 


