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র্হ র্ীবৃন্দ, 

কর্না, কনৌ ও ডবর্ান বাডহনী প্রধানগণ, 

 র্ান্ড্যান্ট ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলজ ও অনুষদ র্দস্যগণ, 

ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স এবং এএেিডিউডর্ ক ার্ স-২০১৬ এর গ্র্যাজুফয়টং র্দস্যবৃন্দ, 

উপডিত সুডধর্ন্ড্লী। 

  আর্র্ালামু আ’লাইকুর্। 

 ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স এবং আর্ সি কোফর্ সর্ ওয়ার ক ার্ স-২০১৬ এর গ্র্যাজুফয়শন অনুষ্ঠাফন উপডিত হফত কপফর আডর্ 

আনডন্দত। 

 আডর্ শ্রদ্ধাভফর স্মরণ  রডি র্ব স াফলর র্ব সফশ্রষ্ঠ বাঙাডল, জাডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু কশখ মুডজবুর রহর্ানফ । যাঁর কনতৃফে          

২৪ বিফরর স্বাডধ ার আফন্দালন ও দীর্ স নয় র্াফর্র রক্তক্ষয়ী যুফদ্ধর র্াধ্যফর্ অডজসত হয় আর্াফদর র্হান স্বাধীনতা। আডর্ স্মরণ 

 রডি জাতীয় চার কনতা, র্ম্ভ্রর্ হারাফনা দু’লাখ র্া-কবানর্হ স্বাধীনতা যুফদ্ধ শাহাদত বরণ ারী ডিশ লাখ বীর শহীদফ । 

ডপ্রয় গ্র্যাজুফয়শনগণ, 

 দীর্ স এ  বিফরর  ফ ার পডরশ্রর্ ও অধ্যবর্াফয়র পথ কপডরফয় কগৌরবজন  এনডিডর্ ও এএেিডিউডর্ ক াফর্ সর র্েল 

র্র্াপফনর প্রাক্কাফল আপনাফদর র্ লফ  আর্ার আন্তডর  অডভনন্দন।  

 আডর্ কজফন আনডন্দত কয, আপনারা বাংলাফদশ ও র্র্ ালীন ডবফের ডবডভন্ন গুরুেপূণ স ডবষয় ডনফয় পড়াশুনা ও গফবষণা 

 ফরফিন। যার র্ফধ্য র্ার্াডজ  ও রাজনীডত ডবজ্ঞান, র্ংস্কৃডত, অথ সনীডত, আন্তজসাডত  র্ম্প স ও জাতীয় ডনরাপত্তা’র র্ত যুফগাপফযাগী 

ডবষয় রফয়ফি। আপনারা কদফশর ডবডভন্ন র্র্স্যা ও র্র্াধাফন ভডবষ্যত  র্ সপন্থা র্ম্পফ সও জ্ঞান লাভ  ফরফিন। যার বুডদ্ধবৃডত্ত  প্রফয়াগ 

ডনিঃর্ফন্দফহ বাংলাফদফশর জাতীয় অগ্র্গডতর ধারাবাডহ তাফ  আরও কবগবান  রফব। 

 বতসর্াফন ডবোয়ফনর যুফগ প্রযুডক্তগত উন্নয়ফনর ধারাবাডহ তা র্ানুফষর র্াফে পারস্পাডর  কযাগাফযাগ বৃডদ্ধ  রফি। যা 

জীবনযািাফ  র্হজতর  রফি। আবার র্াফে র্াফে প্রডতকুল পডরফবশও ততডর  রফি। তাই আর্রা জাতীয় অগ্র্গডত এবং 

ডনরাপত্তার স্বাফথ স প্রফয়াজনীয় র্ ল ব্যবিা গ্র্হফণর পাশাপাডশ প্রযুডক্তর র্ঠি  ব্যবহারফ ও উৎর্াডহত  রডি। এই বাস্তবতাফ  

ডবফবচনায় করফখই আপনাফদর প্রডশক্ষণ সূডচ প্রণীত হফয়ফি। 

ডপ্রয় ক ার্ স কর্ম্বারগণ, 

 ১৯৯৬ র্াফলর পূফব স র্শস্ত্র বাডহনীর কজযষ্ঠ ও র্ধ্যর্ র্াডরর  র্ স তসাফদর উচ্চ র্াফনর প্রডশক্ষফণর জন্য আর্াফদর ডনজস্ব 

ক াফনা প্রডতষ্ঠান ডিল না। আপনাফদর উচ্চ ডশক্ষার  থা ডবফবচনা  ফর আর্াফদর র্র াফরর ১৯৯৬-২০০১ কর্য়াদ াফল আর্রা 

প্রডতষ্ঠা  ফরডি এনডিডর্। যা বতসর্াফন এ ট আন্তজসাডত  র্াফনর প্রডশক্ষণ প্রডতষ্ঠান ডহর্াফব পডরডচডত লাভ  ফরফি। ন্যাশনাল 

ডিফেন্স  ফলফজর খ্যাডত ও বডহিঃডবফে এর অবিান আর্াফদর জন্য র্ডতযই এ ট গফব সর ডবষয়।  

 শুধু র্শস্ত্র বাডহনীর ডভতফরই নয়, ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলজ স্ট্র্যাফেডজ  স্তফরর এ ট জাতীয় প্রডতষ্ঠান ডহফর্ফব 

অর্ার্ডর  পডরর্ন্ড্ফলও র্র্াদৃত হফে। আর্াফদর র্র ার প্রফয়াজনীয় অব া াফর্া ও সুফযাগ-সুডবধা বৃডদ্ধ  ফর এ প্রডতষ্ঠাফনর 

র্ক্ষর্তা ও র্য সাদা বহুগুণ বৃডদ্ধ  ফরফি।  

 র্ফব সাপডর, এনডিডর্  তৃস  পডরচাডলত ‘ যাপফটান ক ার্ স’ এর র্াধ্যফর্ রাষ্ট্র পডরচালনা ও নীডতডনধ সার  পয সাফয়র 

ব্যডক্তবগ স জাতীয় ও আন্তজসাডত  র্ম্প স এবং রাষ্ট্র পডরচালনার গুরুেপূণ স ডবষয়র্মুফহর উপর র্ম্য  জ্ঞান লাভ  রফিন। 

অর্ার্ডর -র্ার্ডর  র্ম্প স উন্নয়ফন ডনিঃর্ফন্দফহ এনডিডর্ এ ট গুরুেপূণ স প্রডতষ্ঠান ডহর্াফব  াজ  রফি। 



 

গ্র্যাজুফয়েগণ, 

 বাংলাফদফশর কভৌগডল  অবিান ডবে-রাজনীডতফত আর্াফদর রাফষ্ট্রর ক ৌশলগত গুরুে বাডড়ফয় ডদফয়ফি। বতসর্াফন 

আঞ্চডল  ঐ য উন্নয়ফন বাংলাফদশ অতযন্ত র্ডিয় ভূডর্ া রাখফি।  

 র্ানব র্ম্পদ উন্নয়ন এবং জনগফণর অথ সননডত  স্ব-ডনভ সরতা বৃডদ্ধর কক্ষফি আর্াফদর অনুসৃত নীডত ও ক ৌশল গডতর 

র্ঞ্চার  ফরফি। কদফশর অথ সনীডতর ির্াগত ডব াশ ও উন্নয়ন ডনডিত রফণ র্েলতার পাশাপাডশ ড ছু ড ছু চযাফলঞ্জ এখফনা 

ডবদ্যর্ান। 

 আডর্ ডবোর্  ডর র্দ্যর্র্াপ্ত প্রডশক্ষফণ অডজসত জ্ঞান ডদফয় আপনারা কর্ চযাফলঞ্জর্মূহ কর্া াডবলা এবং কদফশর র্াডব স  

উন্নয়ফন র্র ারফ  যথাযথ র্হায়তা  রফত পারফবন।  

ডপ্রয় গ্র্যাজুফয়েগণ, 

 উন্নয়নশীল কদশর্মূফ  র্ব সদাই আন্তজসাডত  র্ম্প্রদাফয়র র্াফথ র্হফযাডগতামূল  পডরফবশ বজায় করফখ ডনজস্ব উন্নয়ন 

পডর ল্পনা বাস্তবায়ফনর জন্য কচটা  রফত হয়। এ কপ্রডক্ষফত উন্নয়নশীল কদশগুফলার জন্য তাফদর অথ সনীডতফ  বহুমুখী ও 

শডক্তশালী  রার লফক্ষয ডনফজফদর র্ফধ্য ির্বধ সর্ান অথ সননডত  র্ম্প স কজারদার  রা অতযন্ত জরুডর।  

 বাংলাফদশ ও দডক্ষণ এডশয়ার অন্যান্য কদফশর র্ফধ্য ডিপাডক্ষ  র্ম্প স প্রডতষ্ঠার কক্ষফি ডবডভন্ন ডনরাপত্তা জডনত 

র্র্স্যা ডনরর্ফন আর্রা উফল্লখফযাগ্য ভূডর্ া করফখডি। আর্াফদর লক্ষয ডিল এ ট র্র্ডবিতত আঞ্চডল  অথ সনীডত প্রডতষ্ঠা  রা। 

আডর্ আজ আনডন্দত কয, আর্রা ইফতার্ফধ্য কর্ লক্ষয বাস্তবায়ফনর সূচনা প্রতযক্ষ  ফরডি। যার পডরফপ্রডক্ষফত ডবগত আে বিফর 

দডক্ষণ এডশয়া অঞ্চফলর ডনরাপত্তা পডরডিডতর উন্নডতর্হ পারস্পডর  র্ম্পফ সর কক্ষফি প্রভূত অগ্র্গডত র্াডধত হফয়ফি। 

 জডঙ্গবাদ ও র্ন্ত্রার্বাদ এ ট ডবেব্যাপী উফিগজন  র্র্স্যা। এই র্ভযতা ডবনাশী প্রবণতা ডনমূ সফল এর  ারণ, উৎর্ ও 

প্রডত াফরর উপায় ডনরূপন জরুডর। আর্াফদর র্র ার জডঙ্গ ডনমূ সল ও র্ন্ত্রার্বাদ দর্ফন প্রফয়াজনীয় র্ব র র্ ব্যবিা ডনফয়ফি।  

 র্ার্াডজ  প্রডতফরাধ গফড় কতালার পাশাপাডশ আইনশৃঙ্খলা বাডহনীফ  প্রডশডক্ষত ও প্রস্ত্ত্তত করফখডি। বাংলাফদফশর 

র্াটফ  অতীফতর ন্যায় র্ন্ত্রার্ বা ডবডিন্নতাবাদী তৎপরতার জন্য আর  খফনা ক উ ব্যবহার  রফত পারফবনা। মুডক্তযুফদ্ধর 

কচতনায় অর্াম্প্রদাডয়  শাডন্তপূণ স কদশ ডহর্াফব আর্াফদর র্য সাদা ডবফে অক্ষুন্ন থা ফব।  

Dear Foreign Graduates, 

 I hope you are satisfied with the traditional Bangladeshi hospitality. I also hope your 

empathy and appreciation for Bangladesh will create you as our valuable ambassadors in 

your respective countries. 

র্শস্ত্র বাডহনীর ডপ্রয় র্দস্যগণ, 

 আর্াফদর র্শস্ত্র বাডহনীর আধুডন ায়ফন আর্রা নতুন প্রযুডক্ত র্ম্বডলত আধুডন  র্রঞ্জার্াডদর র্রবরাহ ডনডিত 

 ফরডি। র্ফব সাত্তর্ প্রডশক্ষণ প্রদাফনর তাডগফদ প্রফয়াজনীয় র্ংখ্য  অব া াফর্া ততডর  ফরডি। এ ট কপশাদার ও প্রডশডক্ষত 

র্শস্ত্র বাডহনী প্রডতষ্ঠার লফক্ষয আর্রা অনবরত  াজ  ফর যাডে।  

 আর্রা পডরবতসনশীল যুদ্ধ-ক ৌশল ও প্রযুডক্তর ডদফ  ডনডবড়ভাফব লক্ষয রাখডি। আর্রা প্রডতডনয়ত আর্াফদর র্শস্ত্র 

বাডহনীর র্ার্র্থ্সফ  পুন সমূল্যায়ন  ফর যাডে এবং এ ডবংশ শতাডির বহুমুখী চযাফলঞ্জ কর্া াডবলার র্ক্ষর্তা বৃডদ্ধর লফক্ষয 

আর্াফদর র্শস্ত্র বাডহনীর আধুডন ায়ফনর জন্য র্র্ফয়াডচত র্ ল পদফক্ষপ গ্র্হফণ র্ফচট আডি। 

 বাংলাফদশ র্শস্ত্র বাডহনীর র্দস্যরা কযফ ান দুফয সাগ ও ডবপয সফয় ডনষ্ঠা ও এ াগ্র্তার র্াফথ জনগফণর পাফশ দাঁড়ায়। 

অব া াফর্া ডনর্ সাফণও তাফদর ডনভ সরফযাগ্যতা কদফশ ও কদফশর বাইফর র্র্াদৃত। 

সুডধবৃন্দ, 

 আর্াফদর র্র ার কদফশর আথ স-র্ার্াডজ  উন্নয়ফন ডবরডতহীনভাফব  াজ  ফর যাফে। এ ট উন্নত ও আধুডন  কদফশর 

জন্য প্রফয়াজনীয় গভীর র্মুদ্রবন্দর, পারর্াণডব  ডবদুযৎ ক ন্দ্র,  য়লাডভডত্ত  ডবদুযৎ প্র ল্প, কর্ফরাফরল, আন্তিঃফদশীয় করল প্র ল্প 

এবং এলএনডজ োডর্ সনাল ডনর্ সাফণর উফদ্যাগ কনওয়া হফয়ফি। বঙ্গবন্ধু স্যাফেলাইে ও  ণ সফুডল নদীর তলফদফশ কদফশর প্রথর্ 

োফনল ডনর্ সাফণর  াজ এডগফয় কনওয়া হফে। আর্াফদর আফগ অতীফত অন্য ক উ অব া াফর্া খাফতর এই যুগান্ত ারী 

প্র ল্পগুফলা বাস্তবায়ফনর  থা ভাফবডন। 

 র্ ল ষড়যন্ত্রফ  কর্া াডবলা  ফর আর্রা ডনজস্ব অথ সায়ফন পদ্মা কর্তু ডনর্ সাণ  রডি। ইফতার্ফধ্য পদ্মা কর্তুর ৪০ ভাগ 

 াজ র্র্াপ্ত হফয়ফি। নতুন বিফর জানুয়াডর র্াফর্ই দুই ডপলাফর র্ােখাফন প্রথর্ স্পযান বর্াফনা হফব। এর র্াধ্যফর্ উত্তাল পদ্মার 



 

বুফ  আর্াফদর র্ ফলর স্বফের কর্তু দৃযমার্ান হফত শুরু  রফব। রূপপুর পারর্াণডব  ডবদুযৎ ক ফন্দ্রর প্রথর্ ধাফপর ৮০ ভাফগর 

কবশী  াজ কশষ হফয়ফি। আডর্ ডবোর্  ডর, এ র্ ল প্র ল্প বাস্তবায়ন হফল আর্াফদর অথ সনীডত আরও শডক্তশালী হফব। 

সুডধর্ন্ড্লী, 

 কয উফেযমা ও লক্ষয ডনফয় আর্রা ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলজ প্রডতষ্ঠা  ফরডিলার্, এই প্রডতষ্ঠানট আজ তার কর্ই 

অডভষ্ঠ লফক্ষয কপৌৌঁিাফত র্ক্ষর্ হফয়ফি। আর্রা কচফয়ডিলার্ এর্ন এ ট জাতীয় প্রডতষ্ঠান যা কদশ ও ডবফদফশর উচ্চ পদডবর 

অর্ার্ডর  ও র্ার্ডর   র্ স তসাফদর র্াফে যথাযথ জ্ঞাননশলী চচ সার সুফযাগ সৃডট  রফব।  

 ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলজ হফত প্রডশক্ষণ প্রাপ্ত  র্ স তসারা ডনজ ডনজ  র্ সফক্ষফি র্ফব সাচ্চ দক্ষতার র্াফথ দাডয়ে পালন 

 রফিন। আডর্ আরও আনডন্দত কয, এ প্রডতষ্ঠাফনর গ্র্যাজুফয়েফদর পরবতীফত র্ডন্ত্রপডরষদ র্ডচব, কর্না-কনৌ-ডবর্ান বাডহনী প্রধান 

ও পুডলশ প্রধান এর র্ত রাফষ্ট্রর ডবডভন্ন গুরুেপূণ স পফদ অডধডষ্ঠত হফয়ফিন।  

 কদফশর র্েল উফদ্যাক্তা, ডশক্ষাডবদ, গণর্াধ্যর্ ব্যডক্তে ও র্ম্মাডনত র্ংর্দ র্দস্যবৃন্দর্হ ডবডভন্ন গুরুেপূণ স ব্যডক্তবগ স 

বতসর্াফন ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফজর  যাপফটান ক াফর্ স অংশগ্র্হফণ আগ্র্হ কদখাফেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলজফ  এই র্ান 

বজায় রাখফত হফব এবং তার ির্াগত উন্নয়ন অব্যাহত রাখফত হফব। 

 আডর্ আশাবাদী কয, ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফজ প্রডশক্ষণ প্রাপ্ত  র্ স তসাগণ তাফদর অডজসত জ্ঞান, ইোশডক্ত এবং 

অঙ্গী ার িারা জনগণ তথা কদশফ  ডিডতশীল পডরডিডত, উন্নয়ন এবং আত্মডনভ সরশীলতার ডদফ  এডগফয় ডনফয় যাফব। 

 পডরফশফষ অতযন্ত উঁচু র্াফনর কপশাদাডরফের জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফজর  র্ান্ড্যান্ট এবং অন্যান্য অনুষদ 

র্দস্যগণ ও অডের্ারফদর আডর্ আন্তডর  ভাফব ধন্যবাদ জানাই। এই প্রডতষ্ঠাফনর র্ােল্য  ার্না  ফর এবং উপডিত র্ ফলর 

প্রডত আন্তডর  শুভ ার্না জাডনফয় আর্ার বক্তব্য কশষ  রডি। 

কখাদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাফদশ ডচরজীবী কহা । 

... 


