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কশখ হোবর্নো  
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বির্বমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম  

র্হ মীবৃন্দ,  

কর্নো, কনৌ ও বিমোন িোবহনীর প্রধোনগণ,  

বিএমএ'র  মোন্ড্যোন্ট,  

বপ্রয়  যোরডটবৃন্দ,  

অবভভোি বৃন্দ,  

উপবিত সুবধমন্ড্লী,  

আর্র্োলোমু আলোইকুম।  

৬৭তম বিএমএ লং ক োর্ স এিং ৩৮তম বিএমএ কেশোল ক োরর্ সর  বমশন প্রোবি উপলরযয আরয়োবিত রোষ্ট্রপবত 

প্যোরররড উপবিত র্ লর  আমোর আন্তবর  শুরভচ্ছো িোনোবচ্ছ।  

বিিরয়র এ মোরর্ আবম গভীর শ্রদ্ধোর র্োরে স্মরণ  রবি, র্ি স োরলর র্ি সরশ্রষ্ঠ িোঙোবল িোবতর বপতো িঙ্গিন্ধু কশখ 

মুবিবুর রহমোনর । স্মরণ  রবি, িোতীয় চোর কনতো ও মহোন মুবিযুরদ্ধ আত্মোহুবত কেয়ো র্োমবর  িোবহনীর র্েস্যর্হ ৩০ লয 

শহীের । র্ম্ভ্রম হোরোরনো দুই লয মো-কিোন, যুদ্ধোহত মুবির োদ্ধো ও শহীে পবরিোররর র্েস্যরের প্রবত র্মরিেনো িোনোবচ্ছ।  

িঙ্গিন্ধু ১৯৭৪ র্োরল িোংলোরেশ বমবলটোরী এ োরডমী প্রবতষ্ঠো  ররন।  ো আি বিশ্বমোরনর প্রবতষ্ঠোরন পবরণত হরয়রি।  

আি র্ি সরমোট ৮৫ িন  যোরডট  বমশন লোভ  ররত  োরচি। এর মরে কিরন্টলরমন-কিরন্টলউইরমন  যোরডটর্হ ৭৫ 

িন িোংলোরেশী   যোরডট এিং ১০ িন প্যোরলস্টোইন  যোরডট ররয়রি। নতুন  বমশনপ্রোি র্ ল  যোরডটর  আন্তবর  অবভনন্দন 

িোনোবচ্ছ।  

সুবধমন্ড্লী,  

িোবতর বপতো পোব স্তোনী শোর্ন-কশোষণ-িঞ্চনোর বিরুরদ্ধ ২৪ িির আরন্দোলন-র্ংগ্রোম  রররিন। বতবন িোঙোবলরের 

র্মন্বরয় এ টি র্শস্ত্র িোবহনীর স্বপ্ন কেখরতন। িোঙোবল িোবতর অবধ োর আেোরয়র লরযয ১৯৬৬ র্োরল প্রণীত ৬-েফোর ষষ্ঠ 

েফোয় আমোরের বনিস্ব িোবহনী গড়োর েোিী  ররবিরলন।    

িোবতর বপতো স্বোধীনতোর পর পর যুদ্ধবিধ্বস্ত িোংলোরেশর  পুনগ সঠন  ররন। পোশোপোবশ এ টি আধুবন  ও সুর্বিত 

র্শস্ত্র িোবহনী গরড় কতোরলন। বতবন কর্নো, কনৌ ও বিমোন িোবহনীর কমৌবল  ইউবনটগুরলো প্রবতষ্ঠো  ররন।  ম্বোইন্ড্ আম সড স্কুল, 

প্রবতটি ক োররর িন্য কেবনং স্কুলর্হ অরন  প্রবতষ্ঠোন গরড় কতোরলন। কর্নোিোবহনীর িন্য ট্োং র্হ বিবভন্ন অস্ত্রর্স্ত্র র্ংগ্রহ 

 ররন। কনৌ িোবহনীর িন্য দুটি িোহোি র্ংগ্রহ  ররন। বিমোন িোবহনীর িন্য সুপোরর্বন  বমগ-২১, কহবল প্টোর, রোডোরর্হ 

বিবভন্ন র্রঞ্জোম র্ংগ্রহ  ররন।  

িোবতর বপতোর অনুসৃত পে ধরর আমরো ১৯৯৬'র র্র োররর র্ময় র্শস্ত্র িোবহনীর িনিল বৃবদ্ধ  বর। র্োংগঠবন  ও 

গুণগত উন্নয়ন বনবিত  বর। ন্যোশন্যোল বডরফন্স  রলি প্রবতষ্ঠো  বর। আম সড কফোরর্ সর্ কমবডর ল  রলি, বমবলটোরী 

ইনবস্টটিউট অি র্োরয়ন্স এন্ড্ কট রনোলবি, ইনবস্টটিউট অি প্ররফশনোল বপর্ ব বপং ইনবস্টটিউট প্রবতষ্ঠো  বর।  রয় টি নতুন 

বিরগড ও ব্যোটোবলয়ন প্রবতষ্ঠো  বর। বতন িোবহনীর ই বিশ্বমোরন উন্নীত  বর। র্শস্ত্র িোবহনীর র্েস্যরের িন্য কিতন-ভোতো ও 

বিবভন্ন সুর োগ-সুবিধো বৃবদ্ধ  বর।  

২০০৯ র্োরল যমতোয় এরর্ র্শস্ত্রিোবহনীর  আররো আধুবন  ও  ো স র  রোর উরযোগ বনরয়বি। র্শস্ত্রিোবহনীর 

র্েস্যরের করশন ও কিতন  োঠোরমোরত র্মতো এরনবি। কর্নোিোবহনীর অির্রপ্রোি র্েস্যরের পোবরিোবর  অির্রভোতো বেরয়বি। 

আিোর্ন সুবিধো িোবড়রয়বি।  



িোবতর বপতোর বনরে সরশ ১৯৭৪ র্োরল প্রণীত প্রবতরযো নীবতর আরলোর  কফোরর্ সর্ কগোল-২০৩০ প্রণয়ন  রো হরয়রি। 

এর মোেরম বতনটি িোবহনীর ই আররো সুর্বিত, আধুবন োয়ন ও পুনগ সঠন  রো হরচ্ছ। এর আওতোয় আমরো কর্নোিোবহনীর িন্য 

চতুে স প্রিরের ট্োং , অতযোধুবন  কহবল প্টোর, মোঝোবর পোল্লোর বিমোন, এর্বপ গোন, এবপবর্, কযপণোস্ত্র ও অন্যোন্য যুদ্ধোস্ত্র ক্রয় 

 ররবি। কনৌিোবহনী ও বিমোনিোবহনীর িন্যও আধুবন  র্রঞ্জোম ক্রয়  ররবি।  

িোবতর বপতোর অঙ্গী োর িোস্তিোয়রন বিএমএ কত িঙ্গিন্ধু  মরেক্স বনম সোণ  রো হরচ্ছ। এিন্য প্রোয় ২৫০ ক োটি টো ো 

ব্যয় হরচ্ছ। ১০-তলোর এ  মরেরক্স  যোরডটরের ইনরডোর প্রবশযরণর র্ি আধুবন  সুর োগ-সুবিধো েো রি। ফরল প্রবশযণ ও 

প্রশোর্বন   ম স োরন্ড্  নতুন গবত র্ঞ্চোর হরি।  

বপ্রয়  যোরডটবৃন্দ,  

এ টি কচৌ র্, েয ও আধুবন  কর্নোিোবহনী গরড় কতোলো আমোরের অঙ্গী োর। কর্ লরযয কতোমোরের পোঠ্যসূচীরত 

িোংলোরেরশর িেলরের ইবতহোর্র্হ িোংলোরেরশর র্ংবিধোন নতুন  রর র্ংর োবিত হরয়রি। পোঠ্যসূচী আধুবন  ও 

র্মরয়োপর োগী  রো হরয়রি।  

আবম কিরন আনবন্দত ক , পোঠ্যসূচীরত ১৯৭৫ র্োরল প্রেম েীর্ সরময়োেী ক োরর্ সর পোবর্ং আউট প্যোরররড িোবতর বপতো 

প্রেত্ত  োলিয়ী ভোষণ অন্তসভুি  রো হরয়রি। এরত কতোমরো েয কর্নোরনতৃরের গুণোিলী অিসরনর কপ্ররণো পোরি।  

বিশ্বোয়রনর র্োরে তোল বমবলরয় আমরো ‘‘বডবিটোল িোংলোরেশ'' গড়োর লরযয অরন  দূর এবগরয়বি। কতোমোরের 

পোঠ্যসূচীরতও ‘‘ইনফররমশন এন্ড্  বমউবনর শন কট রনোলবি'' অন্তভু সি  রো হরয়রি। এরত কতোমোরের জ্ঞোনোিসন র্হি হরি। 

বিএমএ'র ভোষো গরিষণোগোর ও লোইরিবর বডবিটোইিড  রো হরয়রি। ননবত  বশযোর ওপরও কিোর কেয়ো হরয়রি। আবম আশো 

 বর, কতোমরো র্ি সুর োরগর র্দ্ব্যিহোর  রর কমধোর বি োশ র্টোরি।    

বপ্রয় প্রবশযণ র্মোপন োরী  যোরডটবৃন্দ,  

কতোমরো কেশরর্িোর মহোন িত বনরয় িোংলোরেশ কর্নোিোবহনীরত ক োগেোন  রররিো। কচৌ র্, আত্মবিশ্বোর্ী ও েোবয়েশীল 

অবফর্োর বহরর্রি কতোমরো আি বৃহত্তর  ম সিীিরন প্ররিশ  ররত  োরচিো। আি কের  কেরশর স্বোধীনতো ও র্োি সরভৌমে রযোর 

পবিত্র েোবয়ে কতোমোরের। আবম আশো  বর, কতোমরো র্ি সেো বনিঃস্বোে সভোরি েোবয়ে পোলন  ররি। কেশ ও িনগরণর কর্িো  ররি।  

প্রবশযণ এ টি চলমোন প্রবক্রয়ো। তোই কশখোর মোনবর্ তো র্ি সযণ িোগ্রত রোখরি। মুবিযুরদ্ধর কচতনোর  ধোরণ  ররি। 

স্বোধীনতোবিররোধীরের অপ রম সর ব্যোপোরর র্ির্ময় র্িোগ েো রি।  

বপ্রয়  যোরডটবৃন্দ,  

িোংলোরেশ এখন এ টি প্রগবতশীল, অর্োম্প্রেোবয় , উন্নয়নমুখী ও শোবন্তবপ্রয় কেশ। আমোরের শোবন্তর মরডল 

িোবতর্ংরর্র ১৯৩টি কেশ র্ি সর্ম্মতভোরি গ্রহণ  রররি। িোবতর্ংর্ শোবন্তরযো বমশরন র্ি সোবধ  শোবন্তরযী বনরয়োরগর মোেরম 

িোংলোরেশ বিশ্বশোবন্ত রযোয় গুরুেপূণ স অিেোন রোখরি। কর্নোিোবহনী কেরশ ও বিরেরশ অবপ সত েোবয়ে পোলরন েযতো ও 

কপশোেোবররের স্বোযর রোখরি। কতোমরো এ সুনোম অক্ষুণ্ণ রোখরি।  

পোি সতয অঞ্চরল শোবন্ত প্রবতষ্ঠোর লরযয ১৯৯৭ র্োরল স্বোযবরত শোবন্ত চুবি িোস্তিোয়রন কর্নোিোবহনী গুরুেপূণ স ভূবম ো 

পোলন  ররি। কমবশন টুলস্ ফযোক্টবর সুনোরমর র্োরে পবরচোলনো  ররি। এ িোবহনী দুগ সম পোি সতয এলো োয় র্ড়  ও অি োঠোরমো 

বনম সোণ, ঢো োর িলোিদ্ধতো ও  োনিট বনরর্ন, হোবতরবঝল প্র ল্প িোস্তিোয়ন ও ফ্লোইওভোর বনম সোণ এিং কমবশন বররডিল 

পোর্রপোট স প্রস্ত্ত্তরত অর্োমোন্য  েযতোর স্বোযর  কররখরি। ঢো ো-ময়মনবর্ংহ মহোর্ড়  চোর কলন  রো, কমর্নো-কগোমবত কর্তু 

র্ংস্কোর ও বিআরটিএ'র কররেো-বররফ্ল টিভ নম্বর কেট র্ংর োিরনর েোবয়ে িোংলোরেশ কর্নোিোবহনীর  কেয়ো হরয়রি।  

কতোমরো কর্ই পে ধরর কেশরর্িোয় িতী হরি। কতোমোরেরর  মরন রোখরত হরি, কতোমরো এরেরশর িনগরণরই 

অবিরচিয অংশ। আবম আশো  বর, কতোমরো র্ রলই িনগরণর সুখ-দুিঃখ, হোবর্- োন্নোর র্মোন অংশীেোর হরি।  

আমোর ভোই শহীে  যোরপ্টন কশখ  োমোল বনয়বমত িোবহনীর র্েস্য বহরর্রি মুবিযুরদ্ধ অংশগ্রহণ  রররি। আমোর 

আরর  ভোই শহীে কলফরটরনন্ট কশখ িোমোল ররয়ল এ োরডমী কের   বমশন লোভ  রর কর্নোিোবহনীরত ক োগ বেরয়বিল। 

আমোর বশশুভোই শহীে কশখ রোরর্রলরও ইচ্ছো বিল িড় হরয় কর্ কর্নোিোবহনীরত ক োগ কেরি। ব ন্তু স্বোধীনতো বিররোধীরো আমোর 

বতন ভোইর ই হতযো  রররি। আবম কতোমোরের মোরঝ আমোর হোরোরনো ভোইরের খ ুঁরি বফবর।  

প্রবশযণোেীবৃন্দ,  

কতোমোরের আ ষ সণীয় কুচ োওয়োি পবরেশ সন  রর আবম অতযন্ত মুগ্ধ হরয়বি। এিন্য কতোমোরেরর  আন্তবর  ধন্যিোে 

িোনোবচ্ছ। আবম কতোমোরের শোবন্ত, র্মৃবদ্ধ ও কগৌররিোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ  োমনো  রবি। এ োরডবমর  মোন্ড্যোন্টর্হ র্ংবিষ্ট র্ লর  



আন্তবর  ধন্যিোে িোনোবচি। প্রবশযরণ র্ি সবিষরয় কশ্রষ্ঠে লোরভর িন্য ‘‘কর্োড স অি অনোর'' বিিয়ী  যোরডটর  আবম আন্তবর  

অবভনন্দন িোনোবচ্ছ।             

সুবধমন্ড্লী,  

আমরো িোংলোরেশর  আে স-র্োমোবি ভোরি এবগরয় বনবচ্ছ। বিরশ্বর নোম রো প্রবতষ্ঠোনগুরলো আমোরের র্োমবষ্ট  

অে সননবত  নীবত ও উন্নয়ন ক ৌশরলর প্রশংর্ো  ররি। র্োরড় িয় শতোংশ প্রবৃবদ্ধ অবিসত হরয়রি। েোবরদ্র্য দ্রুত হ্রোর্ কপরয়রি। 

গ্রোরমর িনগরণর আয়-করোিগোর কিরড়রি। রিোবন ও করবমরটরন্স ভোল প্রবৃবদ্ধ হরয়রি। বরিোভ স র্োরড় িোর বিবলয়ন ডলোরর উন্নীত 

হরয়রি। কৃবষ, বশযো, স্বোিয, র্ড় , করল ও কনৌ ক োগোর োগ, গ্যোর্-বিদুযৎ উৎপোেন প্রবতটি খোরত ব্যোপ  উন্নয়ন হরয়রি। কেরশর 

মোনুষ সুরখ-শোবন্তরত আরি। কেশ-বিরেরশ অরনর রই তো র্হয হরচ্ছ নো। তোই তোরো ষড় রন্ত্র বলি ররয়রি।  

আসুন, আমরো র্ি কশ্রণী-কপশোর মোনুষ ঐ যিদ্ধভোরি র্ ল ষড় রন্ত্রর িোল বিন্ন  রর কেশর  এবগরয় কনই। ২০২১ 

র্োরলর মরে ক্ষুধো-েোবরদ্র্যমুি, সুখী, র্মৃদ্ধ, শোবন্তপূণ স িোংলোরেশ গরড় তুবল। িোবতর বপতোর স্বরপ্নর কর্োনোর িোংলো প্রবতষ্ঠো  বর।  

িোংলোরেশ কর্নোিোবহনীর েযতো ও ম সোেো উত্তররোত্তর বৃবদ্ধ পো  এ  োমনো  রর আমোর িিব্য কশষ  রবি।  

কখোেো হোরফি।  

িয় িোংলো, িয় িঙ্গিন্ধু  

িোংলোরেশ বচরিীিী কহো ।  

... 


