
সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ - ২০১৩ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্ণ  

ভার্ণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

সেখ হানেনা  

২৬ সম ২০১৩, রনর্র্ার, সেনােদর অনিোে ব সমে (নতুন), ঢাকা সেনাননর্াে, ঢাকা  

 

নর্েনমল্লানহর রাহমাননর রানহম  

প্রনিরো উপক্ষদষ্টা,  

সেনার্ানহনী প্রধান,  

সেনাক্ষরলবৃন্দ,  

আেোলামু আলাইকুম।  

১।         সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১৩ এর এই েভায় উপনিি হক্ষি সপক্ষর আনম অিযন্ত আননন্দি। ননর্ বাচনী পর্ বক্ষদর এ েভাটি 

ননিঃেক্ষন্দক্ষহ গুরুত্বপূণ ব। এর মাধ্যক্ষমই আপনারা স াগ্য অনিোরক্ষদর পক্ষদান্ননির েন্য ননর্ বাচন করক্ষর্ন। এটি অিযন্ত পনর্ত্র দানয়ত্ব। এ 

দানয়ত্ব ন্যায়পরায়ণিা ও েিিার োক্ষে পালন করক্ষি হক্ষর্।  

২।         ের্ বকাক্ষলর ের্ বক্ষেষ্ঠ র্াঙানল, োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমাক্ষনর ঐনিহানেক আহর্াক্ষন োড়া নদক্ষয় মহান 

মুনিযুদ্ধকালীন মরণপণ যুদ্ধরি র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনীর  াত্রা শুরু হয়।  া একটি নর্রল ঘটনা। আনম মহান মুনিযুক্ষদ্ধ সনতৃত্ব ও 

অাংেগ্রহণকারী সদেক্ষপ্রনমক র্ীর মুনিক্ষ াদ্ধাক্ষদর গভীর েদ্ধার োক্ষে স্মরণ করনি। একটি েনিোলী, সুশৃঙ্খল এর্াং আধুননক প্রযুনি 

জ্ঞাক্ষন েমৃদ্ধ সুনেনেি ও সপোদার সেনার্ানহনী োনির স্বাধীনিা ও োর্ বক্ষভৌমক্ষত্বর প্রিীক। োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর 

রহমান সেনার্ানহনীক্ষক েি প্রনিকূলিার মাক্ষেও উপযুিভাক্ষর্ গক্ষড় সিালার ব্যাপাক্ষর নিক্ষলন দৃঢ়প্রনিজ্ঞ। সেনার্ানহনীর প্রনি আিা, 

নর্শ্বাে এর্াং ভালর্াোই র্ঙ্গর্ন্ধুক্ষক িাঁর ননক্ষের েন্তানক্ষদর সেনার্ানহনীক্ষি স াগদাক্ষন অনুক্ষপ্ররণা যুনগক্ষয়নিল। োনির নপিার সেযষ্ঠ 

পুত্র েহীদ সলিক্ষটন্যান্ট সেখ কামাল মহান ের্াধীনিা যুক্ষদ্ধর েময় ননয়নমি র্ানহনীর োক্ষে মুনিযুক্ষদ্ধ অাংেগ্রহণ কক্ষরনিক্ষলন। 

নিিীয় পুত্র েহীদ সেক্ষকন্ড সলিক্ষটন্যান্ট সেখ োমাল ১৯৭৫ োক্ষল রক্ষয়ল নমনলটানর একাক্ষেনম স্যান্ডহাে বটে সেক্ষক ননয়নমি প্রনেেণ 

সেক্ষর্ কনমেন লাভ কক্ষর র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনীক্ষি স াগদান কক্ষরন। আমার সিাট ভাই সেখ রাক্ষেল র্লি, ‘‘র্ড় হক্ষয় আনম আনম ব 

হক্ষর্া''। নকন্তু দুভ বাগ্য মাত্র দে র্ির র্য়ক্ষে ঘািক্ষকর ননম বম বুক্ষলট িার সিাট্ট বুক নর্নদণ ব কক্ষর।  

৩।         স্বাধীনিার ঊর্ালক্ষে েীনমিোংখ্যক অনিোর ও সেননক ননক্ষয় র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনীর স   াত্রা শুরু হক্ষয়নিল আে সেই 

র্ানহনী  ক্ষেষ্ট অনভজ্ঞ, সুোংগঠিি ও নর্ধারায় প্রনেনেি একটি সুপনরকনিি র্ানহনী। ের্াধীনিার এই ৪২ র্ির পক্ষর 

েনিযকারভাক্ষর্ই আমাক্ষদর েেস্ত্র র্ানহনী োিীয় েেস্ত্র র্ানহনীক্ষি পনরণি হক্ষয়ক্ষি। আমাক্ষদর েরকার সেনার্ানহনীর উন্নয়ন, 

েম্প্রোরণ ও আধুননকায়ক্ষন নর্শ্বােী। সেই লেযক্ষক োমক্ষন সরক্ষখ আমরা প্রক্ষয়ােনীয় এর্াং কা বকর পদক্ষেপ গ্রহণ করনি।  

৪।         আমাক্ষদর নর্গি োেনামক্ষল েেস্ত্র র্ানহনীক্ষক েনিোলী করক্ষি, এর গুণগি উৎকর্ ব োধক্ষন আমরা ব্যাপক কম বসূনচ 

র্াস্তর্ায়ন কক্ষরনিলাম। ন্যােনাল নেক্ষিন্স কক্ষলে, নমনলটানর ইননিটিউট অর্ োইন্স এন্ড সটকক্ষনালনে, আম বে সিাক্ষে বে সমনেক্ষকল 

কক্ষলে, র্াাংলাক্ষদে ইননিটিউট অর্ নপে োক্ষপাট ব অপাক্ষরেনস্ সেননাং, এননেও'ে একাক্ষেনম, র্াাংলাক্ষদে ইনিযানি সরনেক্ষমন্টাল 

সেন্টার, োি ব্যাাংক নলিঃ, একটি নর্শ্বমাক্ষনর পাঁচ িারকা সহাক্ষটল সরনেেন প্রভৃনি আমাক্ষদর েরকাক্ষরর েময়ই করা। এিাড়াও দু'টি 

পদানিক নিক্ষগে ও সেোল ওয়াকবস্ অগ বানাইক্ষেেনেহ ের্ বক্ষমাট ৩৬টি সিাট র্ড় ইউননট প্রনিষ্ঠা ও পুনগ বঠন কক্ষরনি। আমাক্ষদর 

েরকাক্ষরর নর্গি োেনামক্ষল র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনীক্ষি মনহলা অনিোর ননক্ষয়াগ, নেওএইচএে নমরপুক্ষর প্লট র্রাদ্দ, নচনকৎো 

সুনর্ধা বৃনদ্ধ, সেননকক্ষদর রেদ ভািা বৃনদ্ধ, দুপুক্ষর রুটির পনরর্ক্ষিব ভাি প্রচলনেহ নানানর্ধ কল্যাণমুখী পদক্ষেপ সনয়া হক্ষয়নিল।  

৫।         এরই ধারার্ানহকিায় েরকার সেনার্ানহনীক্ষক নর্নভন্ন সভৌি এর্াং অর্কাঠাক্ষমাগি উন্নয়নমূলক কম বকান্ড েম্পৃিকরক্ষণর 

মাধ্যক্ষম সেনার্ানহনীর প্রনেেণ ও র্াস্তর্মুখী অনভজ্ঞিা লাক্ষভর সুক্ষ াগ সিনর কক্ষর সদয়া হক্ষয়ক্ষি।  া সেনার্ানহনীর োমনগ্রক দেিা 

ও উৎকর্ ব বৃনদ্ধক্ষি েহায়ক ভূনমকা পালন করক্ষি। র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনী কতৃবক র্াস্তর্ানয়ি হানিরনেল প্রকি, র্নানী ওভারপাে, 

নেল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, পার্ বিয চট্টগ্রাক্ষম নননম বি োননচ ও রুমা সেতু, নমরপুর-এয়ারক্ষপাট ব সরাে োংক্ষ াগ েড়ক ননম বাণ কাে 



র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনীর সপোদানরক্ষত্বর স্বাের র্হন কক্ষর। সেই েক্ষঙ্গ সেনার্ানহনী েয়ক্ষদর্পুর-সমাক্ষমনোহী হাইওক্ষয় েম্প্রোরক্ষণর 

কাে করক্ষি। সমঘনা-সগামিী সেতু সমরামি কাে েম্পন্ন কক্ষরক্ষি। এিাড়াও পদ্মা সেতু প্রকি র্াস্তর্ায়ক্ষন ননরাপত্তা ও িদারনকর 

কাে সেনার্ানহনীক্ষক প্রদান করা হক্ষয়ক্ষি। এ সপ্রনেক্ষি একটি ইনিননয়ার কনস্ট্রাকেন ব্যাটানলয়ন ও দু 'টি পদানিক ব্যাটানলয়ক্ষনর 

েমন্বক্ষয় একটি কক্ষম্পানেট নিক্ষগে প্রনিষ্ঠা করার নীনিগি অনুক্ষমাদন হক্ষয়ক্ষি।  

৬।         র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনীর পুনগ বঠন কা বক্রক্ষমর অাংে নহক্ষেক্ষর্ সিাক্ষে বে সগাল ২০৩০ চূড়ান্তকরণ ও োাংগঠননক কাঠাক্ষমাক্ষি 

েনর্ল েম্পৃিকরক্ষণর লক্ষেয সটনর্ল অি অরগানাইক্ষেেন এন্ড ইকুযইপক্ষমন্ট-এর পনরর্িবন, পনরমােবন ও আধুননকায়ক্ষনর কা বক্রম 

চলমান রক্ষয়ক্ষি। েম্প্রনি সেনার্ানহনীক্ষি চতুে ব প্রেক্ষের ট্াাংক-এমনর্টি ২০০০, অিযাধুননক রাোর, সেল্ফ প্রক্ষপলড্ গান এর্াং নতুন 

সহনলকপ্টার োংক্ষ ােন করা হক্ষয়ক্ষি। েেস্ত্র র্ানহনীর উন্নয়নকক্ষি অনি েম্প্রনি েরকার রানেয়ার োক্ষে ঋণ চুনি অনু ায়ী েমরাস্ত্র 

ক্রক্ষয়র পনরকিনা কক্ষরক্ষি। র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনীর সর্নশ্বক মাক্ষন আধুননকায়ক্ষনর লক্ষেয জুলাই ২০১৩ সেক্ষক প্রােনমক প বাক্ষয় 

সমনেকযাল সকাক্ষর মনহলা সেননক ভনিবর উক্ষযাগ সনয়া হক্ষয়ক্ষি। োাংগঠননক এর্াং প্রনেেণ কা বক্রম েম্প্রোরক্ষণর লক্ষেয নেক্ষলক্ষট 

একটি পদানিক নেনভেন প্রনিষ্ঠার কা বক্রম প্রনক্রয়াধীন। ইক্ষিামক্ষধ্য ৩টি পদানিক ব্যাটানলয়নক্ষক রূপান্তর কক্ষর একটি ম্যাকানাইেড্ 

পদানিক নিক্ষগে প্রনিষ্ঠার প্রনক্রয়া চলমান রক্ষয়ক্ষি।  

৭।         েকল পদনর্র েন্য নেনেটাল সপ নেক্ষিম চালুকরণ, সরেন সেল বৃনদ্ধকরণ, সেনাপল্লী আর্ােন ফ্লযাট প্রকি র্াস্তর্ায়ন ও 

কম বরি েদস্যক্ষদর আর্ােন েমস্যা েমাধাক্ষন র্হুিল ভর্ন ননম বাণ ইিযানদ অব্যাহি রক্ষয়ক্ষি। এিাড়া, োমনরক অনিোরক্ষদর 

ব্যনিগি অে বায়ক্ষন ‘েলনিঁনড় আর্ােন' প্রকি র্াস্তর্ায়ক্ষনর প্রনক্রয়া চলমান রক্ষয়ক্ষি। উি প্রকক্ষির অধীক্ষন প্রায় চার হাোর প্লট 

েেস্ত্র র্ানহনীর অনিোরক্ষদরক্ষক র্রাদ্দ সদয়া হক্ষর্। এরই অাংে নহক্ষেক্ষর্ ইনিমক্ষধ্য ৪৬৯টি প্লট র্রাদ্দ সদয়া হক্ষয়ক্ষি। র্িবমাক্ষন নমরপুর 

নেওএইচএে-এ নপলখানায় েহীদ পনরর্ারেমূক্ষহর েন্য র্হুিল ভর্ন ননম বাণাধীন। অনিোর ও উত্তরানধকারীক্ষদর নর্ক্ষের্ 

পনরনিনিক্ষি পুনর্ বােক্ষন োভার নেওএইচএে-এ একটি র্হুিল ভর্ন ননম বাণ পনরকিনাধীন রক্ষয়ক্ষি। নেওএইচএে প্রকক্ষির ব্যানি 

র্াড়াক্ষনার েন্যও প্রক্ষয়ােনীয় পদক্ষেপ সনয়া হক্ষয়ক্ষি। নর্ক্ষের্ অর্িার নেশু-নকক্ষোরক্ষদর েন্য ঢাকার র্াইক্ষর সর্ে কক্ষয়কটি নর্ক্ষের্ 

সুনর্ধা েম্বনলি নেো প্রনিষ্ঠান গক্ষড় সিালা হক্ষয়ক্ষি। উন্নয়ন ও কল্যাক্ষণর এ ধারা অব্যাহি সরক্ষখ সেনার্ানহনীক্ষক একটি অিযাধুননক 

র্ানহনী নহক্ষেক্ষর্ গক্ষড় সিালার নর্র্ক্ষয় আনম দৃঢ়ভাক্ষর্ আোর্াদী।  

৮।         ন্যায় ও োনন্ত প্রনিষ্ঠার নর্র্য়টি েমুন্নি রাখক্ষি োনিোংক্ষঘর োনন্তরো কা বক্রক্ষম অাংেগ্রহণ কক্ষর র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনী 

অিযন্ত প্রোংেনীয় দৃষ্টান্ত িাপন কক্ষরক্ষি। িাক্ষদর শৃঙ্খলা, দেিা ও কিবব্যক্ষর্াক্ষধর প্রিযয় নর্শ্ব দরর্াক্ষর স্বীকৃনি সপক্ষয়ক্ষি। এক্ষি 

আন্তেবানিক অঙ্গক্ষন সদক্ষের সুনাম বৃনদ্ধ সপক্ষয়ক্ষি।  

৯।         গি ২৪ এনপ্রল ২০১৩ োভাক্ষর অর্নিি ‘রানা প্লাো' ধক্ষের পর পরই দ্রুিিম েমক্ষয় সেনােদক্ষরর প্রিযে িত্ত্বার্ধাক্ষন ৯ 

পদানিক নেনভেন উদ্ধার অনভ ান পনরচালনা কক্ষর। আমাক্ষদর সেনা েদস্যক্ষদর অক্লান্ত পনরেক্ষম আহি ও আটক্ষক পড়া েনমকক্ষদর 

দ্রুি উদ্ধার েম্ভর্ হক্ষয়ক্ষি। ননহিক্ষদর মৃিক্ষদহ উদ্ধার কক্ষর িাক্ষদর পনরর্াক্ষরর কাক্ষি হস্তান্তর সুষ্ঠাভাক্ষর্ েম্পন্ন হক্ষয়ক্ষি। ভর্ন ধক্ষের 

েক্ষির নদন পর উদ্ধারকমীক্ষদর নভিক্ষর আটক্ষক পড়া সরেমা'সক েীনর্ি সর্র কক্ষর আনক্ষি পারা নিল আক্ষলাড়ন সৃনষ্টকারী। একেন 

হক্ষলও িাক্ষক েীনর্ি অর্িায় উদ্ধাক্ষর আমাক্ষদর আন্তনরক সচষ্টার এটি ের্ক্ষচক্ষয় র্ড় দৃষ্টান্ত।  

১০।       আনম খুর্ই আননন্দি স , সেনার্ানহনীর অনিোরক্ষদর পক্ষদান্ননির েন্য িকীয় পদ্ধনিক্ষি সপোগি দেিার ও সেযষ্ঠিার 

তুলনামূলক মূল্যায়ন এর্াং পক্ষদান্ননির েন্য স াগ্য ব্যনিক্ষক ননর্ বাচন করক্ষর্ন। স  েকল অনিোর োমনরক েীর্ক্ষন েিলভাক্ষর্ 

সনতৃত্ব কক্ষরক্ষিন পক্ষদান্ননিক্ষি িারা অগ্রানধকাক্ষর নর্ক্ষর্নচি হক্ষর্ন। এ প্রক্ষে শৃঙ্খলার নর্র্য়টিক্ষক অনাক্ষপার্ভাক্ষর্ নর্ক্ষর্চনায় ননক্ষি 

হক্ষর্। সননিকভাক্ষর্ র্লীয়ান ও নর্শ্বস্তিায় প্রেহীন অনিোরগণক্ষক আমাক্ষদর পক্ষদান্ননি প্রদাক্ষন অগ্রানধকাক্ষর নর্ক্ষর্চনা করক্ষি হক্ষর্। 

উচ্চপদি কম বকিবার োংনর্নধর্দ্ধ আক্ষদক্ষের প্রনি আনুগিযক্ষর্াধক্ষক অনিোক্ষরর অননর্া ব স াগ্যিা নহোক্ষর্ সদখক্ষি হক্ষর্।  

মহান মুনিযুদ্ধ হাোর র্িক্ষর র্াঙানল োনির ইনিহাক্ষে ের্ক্ষচক্ষয় উজ্জ্বল ও সগৌরর্ময় অধ্যায়। আদে বগিভাক্ষর্ ‘র্াাংলাক্ষদক্ষের 

ের্াধীনিা ও মুনিযুক্ষদ্ধর সচিনা' োমনরক র্ানহনীর েন্য অিযন্ত সমৌনলক ও মুখ্য নর্র্য়।  

১১।       একটি সদক্ষের গণিন্ত্রক্ষক প্রনিনষ্ঠি এর্াং সুোংহি করক্ষি একটি সুশৃঙ্খল ও েনিোলী সেনার্ানহনী অিযন্ত েহায়ক ভূনমকা 

পালন কক্ষর। কাক্ষেই, সনতৃত্ব ন্যাস্ত করক্ষি হক্ষর্ িাঁক্ষদরই হাক্ষি  াঁরা সুনেনেি, কম বেম, েক্ষচিন, বুনদ্ধমান এর্াং েক্ষর্ বাপনর 

গণিন্ত্রক্ষক সুোংহি করার েন্য দৃঢ় প্রিযক্ষয়র অনধকারী।  



১২।       আেক্ষকর এই গুরুত্বপূণ ব কা বক্রম শুরুর পূক্ষর্ ব, োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু'র প্রেম ব্যাক্ষচর অনিোরক্ষদর উক্ষদ্দক্ষে প্রদত্ত র্িক্ষব্যর 

নদকননক্ষদ বেনামূলক অাংে ের্াইক্ষক স্মরণ কনরক্ষয় নদক্ষি চাই। আে সেক্ষক প্রায় চার দেক পূক্ষর্ ব নিনন র্ক্ষলনিক্ষলন, ‘‘এক দল আক্ষি 

 ারা নর্ক্ষদক্ষের অক্ষে ব র্াাংলার স্বাধীনিাক্ষক নস্যাৎ করক্ষি চায়, নর্ক্ষদেী আদে ব র্াাংলার মাটিক্ষি চালু করক্ষি চায়। িাক্ষদর র্াাংলার 

মাটিক্ষি িান হক্ষর্ না, িাক্ষদর র্াাংলার মাটি সেক্ষক সের্ করক্ষি হক্ষর্। এটা সিামাক্ষদর সখয়াল রাখা দরকার। আর স খাক্ষন অন্যায় 

অনর্চার সদখক্ষর্, সেখাক্ষন চরম আঘাি করক্ষর্, ন্যাক্ষয়র পক্ষে দাঁড়াক্ষর্, গুরুেনক্ষক মানক্ষর্; েৎ পক্ষে সেক, শৃঙ্খলা সরখ।''  

১৩।       সেনার্ানহনীর সেযষ্ঠ কম বকিবাবৃন্দ আে এখাক্ষন একনত্রি হক্ষয়ক্ষিন। আপনাক্ষদর প্রজ্ঞা, নর্চার-বুনদ্ধ এর্াং ন্যায়পরায়ণিার 

উপর আমার পূণ ব আিা আক্ষি। ব্যনিগি পিন্দ-অপিক্ষন্দর ঊক্ষবব উক্ষঠ, আপনারা উচ্চ-প্রনেনেি, কক্ষম বাযমী, েক্ষচিন, প্রতুযিপন্ন 

ের্ বার্িায় গণপ্রোিক্ষন্ত্রর মূল নীনির প্রনি অনর্চল োকার  নভনত্তক্ষি উপযুি সনতৃত্ব ননর্ বাচক্ষন েক্ষর্ বািভাক্ষর্ েিল হক্ষর্ন। এ আোর্াদ 

ব্যি কক্ষর সেনার্ানহনী প্রধানক্ষক সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১৩ এর কা বক্রম শুরু করার অনুমনি প্রদান করনি।  

১৪।       আনম ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১৩ এর ের্ বাঙ্গীন োিল্য কামনা করনি। সদায়া কনর র্াাংলাক্ষদে সেনার্ানহনী উত্তক্ষরাত্তর উন্ননি ও 

েমৃনদ্ধর পক্ষে এনগক্ষয়  াক।  

সখাদা হাক্ষিে  

েয় র্াাংলা। েয় র্ঙ্গর্ন্ধু  

র্াাংলাক্ষদে নচরেীর্ী সহাক। 

 


