
ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স ও এএেিডিউ ক ার্ স ২০১৪-এর গ্র্যাজুফেশন কর্ডরমডন 
ভাষণ 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

 কশখ হাডর্না  
বৃহস্পডিবার, ১৮ ডিফর্ম্বর ২০১৪, এনডিডর্, ডমরপুর, ঢা া 

ডবর্ডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম 

র্হ মীবৃন্দ, 

ডিনবাডহনী প্রধানগণ, 

র্ম্মাডনি রাষ্ট্রদূিগণ, 

 মান্ড্যান্ট ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলজ ও েযা াডি র্দস্যগণ,   

ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স ও এএেিডিউ ক ার্ স ২০১৪-এর গ্র্যাজুফেট ও 

সুডধবৃন্দ।  

আর্র্ালামু আলাইকুম।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স ও এএেিডিউ (AFW) ক ার্ স ২০১৪-এর গ্র্যাজুফেশন উপলফে র্বাইফ  আন্তডর  শুফভচ্ছা 

জানাডচ্ছ। 

ডিফর্ম্বর মার্ আমাফদর ডবজফের মার্। কিিাডল্লশ বছর পূফব স ১৯৭১ র্াফলর ১৬ই ডিফর্ম্বর র্ব স াফলর র্ব সফেষ্ঠ বাঙাডল, 

জাডির ডপিা বঙ্গবন্ধু কশখ মুডজবুর রহমাফনর বডলষ্ঠ ও আফপাষহীন কনতৃফে দীর্ স ২৪ বছফরর রাজননডি  র্ংগ্র্াম ও রক্তেেী 

মুডক্তযুফের পর বাঙাডল জাডি চূড়ান্ত ডবজে অজসন  ফর। আমরা অজসন  ডর স্বাধীন র্াব সফভৌম বাংলাফদশ। লাল-র্বুফজর পিা া। 

আডম েো জানাডচ্ছ জাডির ডপিা বঙ্গবন্ধু কশখ মুডজবুর রহমানফ । স্মরণ  রডছ জািীে চার কনিাফ । েো জানাডচ্ছ 

মুডক্তযুফের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ ডনর্ সাডিি মা-কবানফ । যুোহি মুডক্তফর্াোফদর এবং শহীদ পডরবাফরর র্দস্যফদর প্রডি 

গভীর র্মফবদনা জানাডচ্ছ। মুডক্তফর্াোফদর আন্তডর  শুফভচ্ছা। 

ডপ্রে ক ার্ স র্দস্যবৃন্দ, 

দীর্ স এ  বছফরর  ফ ার পডরেম ও অধ্যবর্াফের মাধ্যফম কগৌরবজন  এনডিডর্ ও এএেিডিউ ক াফর্ সর র্েল র্মাডির 

প্রাক্কাফল আডম আপনাফদর আন্তডর  অডভনন্দন জানাডচ্ছ।  

এই ক াফর্ সর অংশ ডহফর্ফব আপনারা র্ামাডজ  ও রাজননডি  র্ংস্কৃডি, অর্ সনীডি, আন্তজসাডি  র্ম্প স ও জািীে 

ডনরাপত্তার্হ নানা ডবষফে পড়াফশানা  ফরফছন। আপনারা কদশ পডরচালনার ডবডভন্ন র্মস্যা ও র্মাধান র্ম্পফ সও কজফনফছন। 

বিসমাফন আমরা এ টি বহুমাডি  ডবফে বর্বার্  রডছ। কর্খাফন র্ব সদা পডরবিসনশীল প্রযুডক্ত পরস্পফরর র্ংফর্াগফ  বৃডে 

 রফছ। উদু্ভি র্মস্যা র্মাধাফনর পর্ কদখাফচ্ছ, আবার মাফে মাফে প্রডিকূল পডরফবশও তিডর  রফছ।  

পডরবিসনশীল এই পডরফবফশ জািীে ডনরাপত্তার স্বাফর্ স আমরা প্রফোজনীে র্ ল ব্যবস্থার পাশাপাডশ প্রযুডক্তর র্ঠি  

ব্যবহারফ ও উসর্াডহি  রডছ।  

আমাফদর স্বাধীনিার মূল লেয ডছল এ টি গণিাডন্ত্র , কশাষণমূক্ত, স্বডনভ সর এবং অর্াম্প্রদাডে  বাংলাফদশ প্রডিষ্ঠা  রা। 

অফন  প্রডিকূলিা কমা াডবলা  ফর আমরা রাজনীডি, অর্ সনীডি ও র্র ার ব্যবস্থাে গণিফন্ত্রর মূল লেযর্মূহ বাস্তবােফনর জন্য 

 ফ ার পডরেম  ফর র্াডচছ।  

১৯৯৬ র্াফলর পূফব স র্শস্ত্র বাডহনীর কজযষ্ঠ ও মধ্যপর্ সাফের  ম স িসাফদর উচ্চমাফনর প্রডশেফণর জন্য ক ান প্রডিষ্ঠান ডছল 

না। আপনাফদর উচ্চডশোর  র্া ডবফবচনা  ফর ১৯৯৬-২০০১ কমোফদ আমরা এনডিডর্ প্রডিষ্ঠা  ডর। র্মফের পডরক্রমাে বিসমাফন 

এটি এ টি আন্তজসাডি মাফনর প্রডিষ্ঠাফন পডরণি হফেফছ। এনডিডর্ আজ আমাফদর এ টি গফব সর জািীে প্রডশেণ প্রডিষ্ঠান। 

র্শস্ত্র মুডক্তযুফের মধ্য ডদফে আমাফদর র্শস্ত্র বাডহনীর জন্ম। শুরু কর্ফ ই আমাফদর কদশফপ্রডম  র্শস্ত্র বাডহনীর র্দস্যগণ 

জনগফণর আশা-আ াঙ্ক্ষা পূরফণ র্ব সদা িাঁফদর পাফশ কর্ফ ফছন। আডম আশা  রডছ ভডবষ্যফিও র্শস্ত্র বাডহনীর এই ভূডম া অটুট 

র্া ফব।  

এ টি কপশাদারী ও প্রডশডেি র্শস্ত্র বাডহনী প্রডিষ্ঠার লফেয আমরা  াজ  ফর র্াডচ্ছ। জািীে বাফজফট র্শস্ত্র বাডহনীর 

জন্য আমরা বডধ সি হাফর অর্ স বরাদ্দ  ফর র্াডচ্ছ।  
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র্েস্ত্র বাডহনীর উন্নেফনর জন্য আমরা কোফর্ সর্ কগাল-২০৩০ প্রণেন  ফরডছ। এরই ধারাবাডহ িাে আমরা কর্নাবাডহনীর 

জন্য চতুর্ স প্রজফন্মর ট্াং  এমডবটি-২০০০, এর্ডপ গান, আধুডন  র যািার, এডপডর্ ইিযাডদ ক্রে  ফরডছ। আডম স এডভফেশফন যুক্ত 

হফেফছ আধুডন  কহডল প্টার।  

বাংলাফদশ কনৌবাডহনীফ  ডিমাডি  কনৌবাডহনী ডহফর্ফব গফড় কিালার লফেয ইফিামফধ্য কহডল প্টার ও কমডরটাইম কপফরাল 

এোরক্রাফ ট  র্ংফর্াডজি হফেফছ। র্াবফমডরন র্ংগ্র্ফহর উফযাগ কনওো হফেফছ। আগামী ২০১৬ র্াফলর মফধ্য বাংলাফদশ কনৌবহফর 

র্াবফমডরন র্ংফর্াডজি হফব বফল আশা  রডছ। এছাড়াও ক্রমবধ সমান চযাফলঞ্জ কমা াডবলার জন্য কনৌবাডহনীফি আধুডন  ডিফগট ও 

কনৌর্ান র্ংযুক্ত  রা হফেফছ।  

ডমগ-২৯ যুেডবমান, ডর্-১৩০ পডরবহন ডবমান, K-8W (ক -এইট িডিউ) প্রডশেণ ডবমান, এম আই-১৭১ (এম আই-

ওোন কর্ফভন ওোন) কহডল প্টার এবং ভূডম কর্ফ  আ াফশ উসফেপনফর্াগ্য কেপনাস্ত্র ইিযাডদ ব্যবস্থা ডবমান বাডহনীফি অন্তর্ভ সক্ত 

 রা হফেফছ।  

র্শস্ত্র বাডহনীর প্রযুডক্তগি উন্নেফনর পাশাপাডশ জাডির্ংর্ শাডন্তরো ডমশফন আমাফদর অংশগ্র্হণ বৃডে  রার লফেয 

আমরা প্রডিডনেি  াজ  ফর র্াডচ্ছ।  

ডপ্রে ক ার্ স র্দস্যগণ,  

বাংলাফদফশর কভৌফগাডল  অবস্থান আমাফদর রাফষ্ট্রর ক ৌশলগি গুরুে বাডড়ফে ডদফেফছ। বিসমাফন আঞ্চডল  র্ংহডি 

কজারদার  রফি বাংলাফদশ অিযন্ত িাসপর্ সপূণ স ভূডম া পালন  রফছ। আমাফদর পররাষ্ট্রনীডির মূল প্রডিপায ‘র্বার র্াফর্ বন্ধুে, 

 ারও র্াফর্ তবডরিা নে।’ 

আমরা এই মূলনীডির ডভডত্তফিই আন্ত   যরাষ্ট্রীে র্ম্পফ সর উন্নেন  ফর র্াডচ্ছ। আমাফদর র্র াফরর ডবডভন্ন পদফেপ কদফশর 

অভযন্তফর র্াডব স ভাফব জনগফণর অর্ সননডি  উন্নেন, েমিােন ও মানডব  উন্নেফন েলপ্রসূ প্রমাডণি হফেফছ।  

র্েলিার পাশাপাডশ কদফশর র্াডব স  উন্নেন ডনডিি  রফি ড ছু ড ছু চযাফলঞ্জও আমাফদর র্ামফন উপডস্থি হফচ্ছ। এর্ব 

চযাফলজ্ঞ কমা াডবলাে আমাফদর প্রস্তুি হফি হফব। উন্নি প্রডশেণ এবং পারস্পডর  কর্াগাফর্াফগর মাধ্যফমই ব্যডক্ত এবং দলগি 

উস ষ স অজসন র্ম্ভব। আডম ডবোর্  ডর আপনাফদর কমধা, েম এবং প্রডশেণলব্ধ জ্ঞান ডদফে আপনারা কর্ফ ান চযাফলঞ্জ 

কমা াফবলাে এখন অফন  কবডশ প্রস্তুি। 

ডপ্রে গ্র্যাজুফেটগণ,   

আমরা আজ কর্ এ টি উন্নিির ও পরস্পফরর র্াফর্ র্ম্পৃক্ত ডবফে বর্বার্  ডর, কর্ই ডবেও ডবডভন্ন  ারফণ সুরডেি নে। 

উন্নেনশীল কদশগুফলার উপর আন্তজসাডি  র্ম্প্রদাফের ডনেম-নীডি প্রভাব কেফল। র্ারেফল উন্নি কদফশর অফন  অডভর্াফির প্রডিই 

র্াফ  িারা অরডেি।  

এই পডরডস্থডিফি উন্নেনশীল কদশগুফলার জন্য িাফদর অর্ সনীডিফ  বহুমূখী ও শডক্তশালী  রার লফেয ডনফজফদর মফধ্য 

ক্রমবধ সমান অর্ সননডি  র্ম্প স কজারদার  রা আবশ্য ।  

বাংলাফদশ ও দডেণ এডশোর অন্যান্য কদফশর মফধ্য ডিপাডে  র্ম্প স প্রডিষ্ঠাে প্রডিবন্ধ িা সৃডি ারী ডবডভন্ন 

ডনরাপত্তাজডনি র্মস্যার র্মাধাফন আমরা উফল্লখফর্াগ্য ভূডম া করফখ চফলডছ।  

আমাফদর লেয এ টি র্মডিি আঞ্চডল  অর্ সনীডি প্রডিষ্ঠা  রা। আডম আনডন্দি কর্, আমরা কর্ লেয বাস্তবােফনর সূচনা 

প্রিযে  রডছ। ডবগি বছরগুফলাফি এ অঞ্চফল ডনরাপত্তা পডরডস্থডি, ডিপাডে  ও পারস্পডর  র্ম্পফ সর কেফি প্রভূি অগ্র্গডি 

র্াডধি হফেফছ।  

ডপ্রে ডবফদশী গ্র্াজুফেটগণ,  

দীর্ স এ  বছরব্যাপী বাংলাফদফশ অবস্থান াফল আপনারা অজসন  ফরফছন মূল্যবান অডভজ্ঞিা ও জ্ঞান। আপনারা এফদফশর 

 ম স িসাফদর র্াফর্ এ ফি প্রডশেণ গ্র্হণ  ফরফছন। বন্ধুে গফড় তুফলফছন। আডম আশা  ডর, বাংলাফদফশর ঐডিহযগি আডিফর্েিা 

আপনাফদর মুগ্ধ  ফরফছ। ভডবষ্যফি ডনজ ডনজ কদফশ আপনারা বাংলাফদফশর মূল্যবান প্রডিডনডধ ও দূি হফে  াজ  রফবন।  

র্শস্ত্র বাডহনীর ডপ্রে র্দস্যগণ,  

আমরা আমাফদর র্শস্ত্র বাডহনী ডনফে গব সফবাধ  ডর। মহান মুডক্তযুফে খুবই প্রার্ডম  স্তফরর অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রডশেণ ডদফে 

বাংলাফদফশর র্শস্ত্র বাডহনীর র্দস্যরা অর্ম র্াহর্ ও অদম্য ইচ্ছাশডক্তফি লড়াই  ফর ডবজে অজসন  ফরফছন। বিসমাফন বাংলাফদশ 

র্শস্ত্র বাডহনীর আধুডন ােফন প্রযুডক্তগি উন্নেনর্হ আধুডন  র্রঞ্জামাডদ ও পর্ সাি প্রডশেণ-সুফর্াগ তিডরফি আমরা র্মর্ স হফেডছ।  
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প্রাকৃডি  ও অন্যান্য দুফর্ সাগ ও ডবপর্ সফের র্মে র্শস্ত্র বাডহনীর র্দস্যরা র্িিা, ডনষ্ঠা ও  ফ ার েম ডদফে এফদফশর 

মানুষফ  র্াহায্য  ফর আর্ফছ। গুরুেপূণ স অব া াফমা ডনম সাফণ বাংলাফদশ র্শস্ত্র বাডহনীর র্দস্যরা কদফশ ও ডবফদফশ অিযন্ত দেিার 

প্রমান রাখফছন। আডম আশা  ডর, জনগণ ও র্শস্ত্র বাডহনীর মফধ্য এই অংশীদাডরে র্মফের পডরক্রমাে আরও শডক্ত র্ঞ্চে  রফব।  

ডপ্রে সুডধবৃন্দ, 

ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলজ কদশ ও ডবফদফশর র্ামডর  ও কবর্ামডর   ম সফেফির অপাফরশনাল ও ক ৌশলগি পর্ সাফের 

কনতৃেফ  র্াংডবধাডন  ও গণিাডন্ত্র  কপ্রডেফি প্রডশেণ প্রদাফন ডনফবডদি।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলজ হফি প্রডশেণপ্রাি  ম স িসারা জবাবডদডহিা ও স্বচ্ছিার র্ংস্কৃডির উন্নেফন অবদান রাখফছন 

এবং িারা ডনজ ডনজ  ম সফেফি র্ফব সাচ্চ দাডেে পালফন র্েম। আডম আশা  ডর, িাঁরা িাঁফদর জ্ঞান, ইচ্ছা ও অঙ্গী ারফ   াফজ 

লাডগফে জনগফণর েমিােন ও উন্নেন ডনডিি  রফব এবং ডস্থডিশীলিা রো  রফব।  

এ প্রডিষ্ঠাফনর গ্র্যাজুফেটগণ  ম সজীবফন অর্ামান্য র্ােল্য কদখাফি র্েম হফেফছন। মডন্ত্রপডরষদ র্ডচব, কর্না-কনৌ-ডবমান 

বাডহনীর প্রধান ও পুডলশ প্রধান-এর মি রাফষ্ট্রর গুরুেপূণ স পফদ িাঁরা অডধডষ্ঠি হফচ্ছন।  

বিসমাফন র্ংর্দ র্দস্য, ব্যবর্ােী এবং র্মাফজর ডবডভন্ন কেণী কপশার গুরুেপূণ স ব্যডক্তবগ স ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফজর 

 যাপফটান ক াফর্ স অংশগ্র্হফণ আগ্র্হ কদখাফচ্ছন। ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলজফ  এই মান বজাে রাখফি হফব এবং িার উন্নেনফ  

অব্যাহি রাখফি হফব।  

র্বফশফষ অিযন্ত উঁচুমাফনর কপশাদাডরে বজাে রাখার জন্য আডম ন্যাশনাল ডিফেন্স  ফলফজর  মান্ড্যান্ট, অনুষদ র্দস্য ও 

টাে অডের্ারফদর আন্তডর  ধন্যবাদ জানাডচ্ছ।  

আপনাফদর র্বার সুস্বাস্থয এবং সুখ ও র্মৃডে  ামনা  রডছ।  

 

কখাদা হাফেজ। 

জে বাংলা, জে বঙ্গবন্ধু 

বাংলাফদশ ডচরজীবী কহা । 

--- 


