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িহকেীবৃন্দ,  

প্রিনা, প্রনৌ ও সবোন বাসহনী েধান,  

উর্ধ্ডতন িােসেক-প্রবিােসেক কে ডকতডাগণ,  

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে কোন্ড্যান্ট ও িদস্যবৃন্দ,  

উিসিত সুসধেন্ড্লী ।  

আিিালামু আলাইকুে।  

‘প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট' এে ৩৭তে েসতষ্ঠাবাসষ ডকী উিলডে আসে এ বাসহনীে িকল িদস্যডক আন্তসেক অসভনন্দন ও 

শুডভচ্ছা িানাসচ্ছ।  

আিনাো িাডনন, ১৯৭৫ িাডলে ৫ জুলাই িব ডকাডলে িব ডডেষ্ঠ বাঙাসল, িাসতে সিতা বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে েহোন এই 

প্রেসিডেন্ট েসতষ্ঠা কডেন। অতযন্ত দুঃডখে সবষয়, বঙ্গবন্ধু িীসবত থাকা অবিায় সিসিআডেে আনুষ্ঠাসনক কার্ ডক্রে প্রদডখ প্রর্ডত 

িাডেনসন।  

‘প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট' এে েসতষ্ঠাবাসষ ডকীে এই শুভেডণ আসে েদ্ধাভডে স্মেণ কেসি িাসতে সিতাডক।  

আোে দাসয়ত্ব িালনকাডল আিনাডদে িাডথ োয় েসতসদনই প্রদখা হয়। আিনাডদে দেতা , কতডব্যিোয়নতা ও একাগ্রতা 

েোণ কডে আিনাো িকডলই সবডেষভাডব সনব ডাসিত ও সনভ ডেডর্াগ্য সিসনক। আিনাো অতযন্ত শৃঙ্খলাে িাডথ গাে ডি এে 

দাসয়ত্বিালন কেডিন।  

সেয় গাে ডি,  

প্রদে ও িাসতে িাসব ডক উন্নয়ডন এবং িেস্ত্র বাসহনীডক আধুসনকীকেডণ িাসতে সিতাে স্বপ্নডক বাস্তবায়ন কেডত আোে 

িেকাে বদ্ধিসেকে।  

িেস্ত্র বাসহনীে েসত আোে সবডেষ দব ডলতা েডয়ডি। কােণ, আোে দই প্রিাট ভাই েহীদ কযাডেন প্রেখ কাোল ও েহীদ 

প্রল. প্রেখ িাোল সিল এই প্রিনাবাসহনীেই সিল। ঘাতকডদে সনে ডে বুডলডট ৭৫ এে ১৫ই আগস্ট তাো োহাদাত বেণ কডে।  

১৯৯৬-২০০১ প্রেয়াডদ দাসয়ত্ব িালনকাডল আেো িেস্ত্রবাসহনীে উন্নয়ডন ব্যািক কে ডসূসি বাস্তবায়ন কসে। প্রিনাবাসহনীডত 

প্রবে কডয়কটি ইউসনট, সিডগে এবং উচ্চতে েসেেডণে িন্য সবসভন্ন ধেডণে েসতষ্ঠান গডে তুসল।  

প্রি িেয় আেো ন্যােনাল সেডেন্স কডলি ও সেসলটাসে ইনসস্টটিউট অব িাইন্স এন্ড্ প্রটকডনালসি (MIST) িািন 

কসে। েসতষ্ঠা কসে আে ডে প্রোডি ডি প্রেসেকযাল কডলি এবং বাংলাডদে ইনসস্টটিউট অব সিি িাডিাট ড অিাডেেন এন্ড্ প্রেসনং 

(BIPSOT) এে েত প্রবে কডয়কটি গুরুত্বপূণ ড েসতষ্ঠান।  

িেস্ত্র বাসহনীে উন্নয়ডনে িন্য খিো িাতীয় েসতেোনীসত ও প্রিনাবাসহনী প্রোডি ডি প্রগাল ২০৩০ এে বাস্তবায়ডনে কাি 

িলোন েডয়ডি।  

প্রিনাবাসহনীডক েসিোলী কোে িন্য এবাে আেো প্রদে েতাসধক এসিসি ক্রয় এে কার্ ডক্রে িম্পন্ন কডেসি। 

প্রিনাবাসহনীে িন্য ইডতােডে একটি এসে প্রেসিডেন্ট েসতষ্ঠা কো হডয়ডি।  

প্রদডেে পূব ড িীোন্ত সুেোে িন্য োমুডত একটি সিডগে গ্রুডিে িন্য িায়ী সনবাি ও অসভর্াসনক সবন্যাি 

(Operational deployment) িম্পন্ন কো হডয়ডি।   



সবোন বাসহনীে িন্য সেগ-২৯ িংগ্রহ কো হডয়ডি। কক্সবািাডে একটি অগ্রবতী ঘাঁটি সনে ডাডণে কাি িলডি।  

প্রনৌ বাসহনীে িন্য িংগৃহীত সবএনএি বঙ্গবন্ধু সবগত প্রিাট িেকাে সেকসেেন্ড্ কডেসিল। এবাে আেো আবাে তা িালু 

কডেসি। সবএনএি ‘বঙ্গবন্ধু'ে কার্ ডেেতা আেও বৃসদ্ধে লডেয ইডতােডে দটি প্রহসলকোে এবং সেিাইল ক্রডয়ে েসক্রয়া িলডি। 

খুলনা েীিইয়াডে ড িাঁিটি গানডবাট সতসেে কািও িলডি।  

িেস্ত্র বাসহনীে িদ্যস্যডদে স্বািযডিবা সনসিত কেডত সিএেএইি এে িম্প্রিােণ ও আধুসনকায়নিহ ৫০০ প্রবডেে 

কুসে ডডটালা প্রিনাডেল হািিাতাডলে উডবাধন কো হডয়ডি।  

আোডদে িেয়ই প্রিনাবাসহনীে িদস্যডদে কল্যাডণ েসতসষ্ঠত হডয়ডি োস্ট ব্যাংক সলসেডটে। এিাো, িেস্ত্র বাসহনীে 

িদস্যডদে িন্য স্বািযবীোে েত আেও সকছু কল্যাণমুখী িদডেি আেো সনডয়সিলাে।  

িেস্ত্রবাসহনীে িদস্যডদে আবাসিক িেস্যা িোধাডন আেো বহুতল ভবন সনে ডাণিহ প্রবেসকছু ব্যবিা গ্রহণ কডেসিলাে। 

প্রিনা অসেিােডদে িন্য এ.এইি.এি েকডেে বাস্তবায়ন এসগডয় িলডি।  

েসেেণ, গডবষণা এবং ির্ ডাপ্ত েোিসনক িেঞ্জাোসদে িেন্বডয় একটি আধুসনক যুডগািডর্াগী বাসহনী সহডিডব িেস্ত্র 

বাসহনীডক গডে প্রতালাে েডয়ািনীয়তা আেো িব ডদাই অনুভব কডেসি।  

আোডদে প্রিনাবাসহনী োসন্ত েোয় সবসভন্ন প্রদডে সুনাডেে িাডথ কাি কেডি। বতডোডন বাংলাডদে সবডেে িব ডাসধক 

োসন্তেেী প্রেেণকােী প্রদে সহডিডব তাে েীষ ডিান পুনরুদ্ধাে কডেডি।  

আিনাো িকডল প্রিই গসব ডত ও দে প্রিনাবাসহনী প্রথডক সবডেষভাডব সনব ডাসিত। আিনাডদে দীপ্ত িদিােণায় এবং কতডব্য 

িালডন একসনষ্ঠতায় আসে একটি অতযন্ত সুশৃঙ্খল ও দে বাসহনীে েসতসবম্ব প্রদখডত িাই। আল্লাহ োব্বলু আল-আেীন প্রর্ন আোডদে 

এ িম্মান সিেসদন অক্ষুণ্ণ োডখন।  

কার্ ডকেী কোন্ড্ িযাডনল প্রিনাবাসহনীডত প্রর্ প্রকান কাি িোধাডন িসক্রয় ভূসেকা োডখ। আসে সবোি কসে, িকল স্তডেে 

কোন্ড্ােডদে েসত েদ্ধাডবাধ ও তাঁডদে েসত অনুগত থাকডল প্রর্ প্রকান কাি দেতা, িততা, শৃঙ্খলা ও আনুগডতযে িাডথ িোধা 

কো িম্ভব। প্রনতৃডত্বে েসত িম্পূণ ড আিা প্রেডখ িকল কাডি আিনাো এসগডয় র্াডবন বডল আসে েতযাো কসে।  

আসে আো কসে কোন্ড্ােগণও তাঁডদে অধুঃস্তনডদে েসত িবিেয়ই েডয়ািনীয় েডনাডর্াগ বিায় োখডবন।  

িােসেক িীবডন েসেেডণে প্রকান সবকে প্রনই। েসেেডণে োেডে দেতালাভ হয় আে এে োেডেই সনপুন্য সনসিত 

কো র্ায়। আেো িকলডেডে তথ্যেযুসিে ব্যবহাে সনসিত কেডত িাই।  

সিসিআে তাে দাসয়ত্বিালডন েযুসিে িডব ডাচ্চ ব্যবহাে কেডি। র্া তাডদে কাসয়ক েে লাঘব এবং সনোিত্তা সবধানডক 

আেও সনখু ুঁত কডেডি। কতডব্য িালডনে িাোিাসে আিনাো প্রিোগত অনুেীলন ও েসেেণ িাসলডয় র্াডবন বডল আসে আোবাদী।  

সেয় গাে ডি,  

‘রূিকে ২০২১' বাস্তবায়ডনে অঙ্গীকাে সনডয় বতডোন িেকাে কাি কডে র্াডচ্ছ। সনতযেডয়ািনীয় সিসনডিে দাে কোডনা, 

দনীসত েসতডোধ, িন্ত্রাি ও িসঙ্গ দেন, সুোিন েসতষ্ঠা, সবদযৎ ও জ্বালাসন িঙ্কট প্রোকাসবলাে েত িযাডলঞ্জ সনডয় আোডদে কাি 

কেডত হডচ্ছ।  

গত িাডে সতন বিডে আেো এিব িযাডলঞ্জ প্রোকাসবলায় অডনকাংডেই িেল হডয়সি। একসদডক আেো প্রিষ্টা কডেসি 

সনতযেডয়ািনীয় িডেে দাে িহনীয় ির্ ডাডয় োখডত, অন্যসদডক আেো িকল স্তডেে কে ডকতডা-কে ডিাসেডদে প্রবতন-ভাতা বৃসদ্ধ 

কডেসি। োনুডষে োথাসিছু আয় প্রবডে বতডোডন ৮৪৮ োসকডন েলাে হডয়ডি।  

সবদযৎ উৎিাদন প্রবডেডি োয় ৩৫০০ প্রেগাওয়াট। খাদ্য উৎিাদডন আেো োয় স্বয়ং-িম্পূণ ডতা অিডন কেডত প্রিডেসি। 

িেকাসে খাডতই োয় িাডে ৪ লাখ োনুডষে কে ডিংিান হডয়ডি। সবেেন্দা িডত্বও আোডদে অথ ডননসতক সূিকগুডলা ভাল।  

এ প্রদডেে িাধােণ োনুডষে মুডখ হাসি প্রোটাডনা ও প্রদডেে অগ্রগসতে িন্য আেো সনেলিভাডব কাি কডে র্াসচ্ছ।  

সেয় গাে ডি,  

প্রদডেে োষ্ট্রেধান ও িেকাে েধাডনে ব্যসিগত সনোিত্তা সনসিত কেডত আিনাো প্রর্ প্রকান তযাগ স্বীকাে কেডত েস্ত্ত্তত। 

আিনাডদে এ েডনাভাব সিেসদন বিায় োখডত হডব।  



এ সবডেষ মুহূডতড আসে িেগ্র িাসতে িে প্রথডক প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে িকল েহীদডদে আত্মাে োগডেোত কােনা 

কেসি।  

িসেডেডষ, আসে আিনাডদে িকডলে সুস্বািয, েঙ্গল ও উত্তডোত্তে িমৃসদ্ধ কােনা কেসি। প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট তাে 

সিোিসেত সুনাে অক্ষুণ্ণ প্রেডখ আেও িেলতা অিডডন িেে প্রহাক - এ কােনা কডে আসে আোে বিব্য প্রেষ কেসি। েহান আল্লাহ 

আোডদে িকডলে িহায় প্রহান।  

প্রখাদা হাডেি।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাডদে সিেিীবী প্রহাক।  

... 


