
সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ - ২০১১  

ভার্ণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

সেখ হানেনা  
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নর্েনমল্লানহর রাহমাননর রানহম  

সেনার্ানহনী প্রধান,  

প্রনিরক্ষা েনচর্,  

উপনিি সেনাররলবৃন্দ,  

আেোলামু আলাইকুম।  

সেনার্ানহনীর ননর্ বাচনী পর্ বরদর েভায় উপনিি ের্াইরক আনম শুরভচ্ছা োনানচ্ছ।  

ের্ বকারলর ের্ বরেষ্ঠ র্াঙানল, োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমারনর ঐনিহানেক আহর্ারন োড়া নদরয় মহান 

মুনিযুরের েময় র্াাংলারদে সেনার্ানহনী যাত্রা শুরু করর।  

সদরের স্বাধীনিা ও োর্ বরভৌমত্ব রক্ষােহ স্বাধীনিারক অর্ বর্হ করার েন্য নানানর্ধ েীমার্েিার মরেও র্ঙ্গর্ন্ধু নর্ীন 

রারের েেস্ত্র র্ানহনীরক গরড় তুরলনিরলন।  

একটি েনিোলী, সুশৃঙ্খল এর্াং সপোগিভারর্ দক্ষ ও সুনেনক্ষি সেনার্ানহনীই োনির স্বাধীনিা ও োর্ বরভৌমরত্বর প্রিীক।  

েি প্রনিকূলিা েরত্বও র্ঙ্গর্ন্ধু অনি অল্প েমরয়র মরে প্রনিষ্ঠা কররনিরলন র্াাংলারদে নমনলটানর একারেনম, কম্বাইন্ড 

আম বে স্কুলেহ সর্ে করয়কটি গুরুত্বপূণ ব প্রনিষ্ঠান। োমনরক র্ানহনীর েন্য নর্রদে সর্রক োংগ্রহ কররনিরলন আধুননক অস্ত্রেস্ত্র, োে 

েরঞ্জাম এর্াং সগালার্ারুদ।  

নপ্রয় কম বকিবাবৃন্দ,  

র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর েরঙ্গ আমার পনরর্াররর একটি ঘননষ্ঠ আনিক েম্পকব ররয়রি। আমার সিাট ভাই েহীদ কযারেন 

সেখ কামাল ননয়নমি র্ানহনীর েদস্য নহরেরর্ মুনিযুরে অাংেগ্রহণ কররনিরলন। আমার আররক ভাই েহীদ সেরকন্ড সলফরটন্যান্ট 

সেখ োমাল ১৯৭৫ োরল ররয়ল নমনলটানর একারেনম স্যান্ডহার্স্ব সর্রক ননয়নমি প্রনেক্ষণ সেরর্ সেনার্নহনীরি কনমেন লাভ 

কররনিরলন। েীর্রনর সের্নদনটি পয বন্ত সেনার্ানহনীরি কম বরি নিরলন। আমার আদররর সিাট ভাই েহীদ সেখ রারেরলরও ইচ্ছা 

নিল আনম ব অনফোর হওয়ার।  

মুনিযুরের শুরুরি েীনমি োংখ্যক অনফোর ও সেননক ননরয় সেনার্ানহনীর যাত্রা শুরু হরলও আমারদর েেস্ত্র র্ানহনী আে 

োিীয় েেস্ত্র র্ানহনীরি পনরণি হরয়রি।  

আমরা েেস্ত্র র্ানহনীর উন্নয়ন, েম্প্রোরণ ও আধুননকায়রন নর্শ্বােী। সেই লক্ষযরক োমরন সররখ প্ররয়ােনীয় কায বকর 

পদরক্ষপ সনওয়া হরয়রি।  

১৯৯৬-২০০১ সময়ারদ আমরা সেনার্ানহনীরি সর্ে করয়কটি ইউননট, নিরগে এর্াং উচ্চির প্রনেক্ষরণর েন্য নর্নভন্ন ধররনর 

প্রনিষ্ঠান প্রনিষ্ঠা কররনি।  

েেস্ত্র র্ানহনীর সপোগি দক্ষিা, প্রনেক্ষরণর মান বৃনে এর্াং োনর্ বক আর্ ব-োমানেক কল্যারণ আমরা ন্যােনাল নেরফন্স 

করলে, নমনলটানর ইননর্স্টিউট অর্ োইন্স এন্ড সটকরনালনে (MIST), আম বে সফারে বে সমনেকযাল করলে এর্াং র্াাংলারদে 

ইননর্স্টিউট অর্ নপে োরপাট ব অপাররেন এন্ড সেননাং (BIPSOT) এর মি সর্ে করয়কটি গুরুত্বপূণ ব প্রনিষ্ঠান িাপন কররনি। যার 

সুফল আমারদর েেস্ত্র র্ানহনীর েদস্য, িাঁরদর েন্তারনরা এর্াং সদের্ােী পারচ্ছন।  

র্াাংলারদে সমনেন টুলস্ ফযাক্টনর সেনার্ানহনীর কারি হস্তান্তর করা হরয়রি। আমার ব্যনিগি উরযারগই েেস্ত্র র্ানহনীরি 

ের্ বপ্রর্ম মনহলা অনফোর ননরয়ারগর ব্যর্িা করা হয়। িাঁরদর অরনরকই এখন োনিোংঘ নমেরনও োফরল্যর েরঙ্গ দানয়ত্ব পালন 

কররিন।  



আমরা খেড়া োিীয় প্রনিরক্ষানীনি ও সেনার্ানহনী সফারে বে সগাল ২০৩০ ননধ বাররণর কাে হারি ননরয়নি।  

 আমরা সেনার্ানহনীর েন্য ইরিামরে একটি এনে সরনেরমন্ট প্রনিষ্ঠা, Govt to govt deal-এর মােরম সদড় 

েিানধক এনপনে ক্রয় এর কায বক্রম েম্পন্ন কররনি।  

সেই েরঙ্গ সেনার্ানহনীর এেনপ সরনেরমরন্টর েন্য এেনপ গান ক্রয়, অিযাধুননক এযামুননেন ল্যার্ প্রস্ত্তি, এমনর্টি ২০০০-

চায়না মরেরলর ৪৪টি ট্যাঙ্ক ও োনন্তরক্ষা নমেরনর েন্য সহনলকোর ক্ররয়র কায বক্রম প্রনক্রয়াধীন ররয়রি।  

সদরের পূর্ ব েীমান্ত সুরক্ষার েন্য রামুরি একটি নিরগে গ্রুরপর েন্য িায়ী ননর্াে ও অনভযাননক নর্ন্যাে (Operational 

deployment) েম্পন্ন করা হরয়রি।   

নর্মান র্ানহনীর েন্য নমগ-২৯ োংগ্রহ করা হরয়রি। কক্সর্াোরর একটি অগ্রর্িী ঘাঁটি ননম বারণর কাে চলরি।  

সনৌ র্ানহনীর েন্য োংগৃহীি নর্এনএে র্ঙ্গর্ন্ধু নর্গি সোট েরকার নেকনমেন্ড করনিল। এর্ার আমরা আর্ার িা চালু 

কররনি। নর্এনএে ‘র্ঙ্গর্ন্ধু'র কায বক্ষমিা আরও বৃনের লরক্ষয ইরিামরে দুটি সহনলকোর এর্াং নমোইল ক্ররয়র চুনি েম্পন্ন 

হরয়রি। খুলনা েীপইয়ারে ব পাঁচটি গানরর্াট সিনরর কােও চলরি।  

আমরা নেএমএইচ, ঢাকারক েম্প্রোরণ ও আধুননকায়রনর প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করনি। এিাড়া, ৫০০ েয্যা নর্নেষ্ট কুনম বরটালা 

সেনাররল হােপািাল িাপন প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করা হরচ্ছ। এগুরলা েম্পন্ন হরল সেনার্ানহনীর আভযন্তরীণ নচনকৎো ব্যর্িার উন্ননি 

হরর্।  

আমারদর েময়ই সেনার্ানহনীর েদস্যরদর কল্যারণ প্রনিনষ্ঠি হরয়রি োর্স্ ব্যাাংক নলনমরটে। এিাড়া, েেস্ত্র র্ানহনীর 

েদস্যরদর েন্য স্বািযর্ীমার মি আরও নকছু কল্যাণমুখী পদরক্ষপ আমরা ননরয়নিলাম।  

আমারদর েরকাররর আমরলই সেননকরদর আহারর দু'সর্লা ভারির ব্যর্িােহ খার্াররর মান উন্নি করা হয়। ইরিামরে 

েেস্ত্রর্ানহনীর েদস্যরদর নতুন সর্িন কাঠারমা র্াস্তর্ায়ন করা হরয়রি।  

েেস্ত্রর্ানহনীর েদস্যরদর আর্ানেক েমস্যা েমাধারন আমরা র্হুিল ভর্ন ননম বাণেহ সর্েনকছু ব্যর্িা গ্রহণ কররনিলাম। 

সেনা অনফোররদর েন্য এ.এইচ.এে প্রকরল্পর র্াস্তর্ায়ন এনগরয় চলরি।  

পয বায়ক্ররম সেনেও এর্াং অন্যান্য পদনর্র কম বকিবারদর েন্য একই ধররনর প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করা হরর্। এিাড়া োনিোংঘ 

োনন্তরক্ষা নমেন হরি আমারদর সেননকরদর সদরে েহরে সটনলরফারন কর্া র্লার েন্য কায বকর পদরক্ষপ গ্রহণ করা হরয়রি।  

প্রনেক্ষণ, গরর্র্ণা এর্াং পয বাপ্ত প্রোেননক েরঞ্জামানদর েমন্বরয় একটি আধুননক যুরগাপরযাগী র্ানহনী নহরেরর্ েেস্ত্র 

র্ানহনীরক গরড় সিালার প্ররয়ােনীিা আমরা ের্ বদাই অনুভর্ কররনি।  

র্িবমান েরকার দানয়ত্ব গ্রহরণর পর এ পয বন্ত অরনক র্াস্তর্মুখী কায বক্রম হারি সনওয়া হরয়রি। এগুরলা নননিিভারর্ই 

আমারদর েরকাররর সেনার্ানহনীরক একটি অিযাধুননক র্ানহনী নহরেরর্ গরড় সিালার অঙ্গীকারররই পনরচায়ক।  

নর্গি সোট েরকাররর েমরয় ২০০৬-২০০৭ অর্ বর্িরর সেনার্ানহনীর েন্য র্ারেট র্রাদ্দ নিল ৩ হাোর ৯৪ সকাটি টাকা। 

এরমরে েক্ষমিা বৃনের েন্য খরচ করা হরয়নিল সমাট র্ারেরটর ১০ দেনমক এক পাঁচ েিাাংে এর্াং শূন্য দেনমক দুই িয় েিাাংে 

অর্ ব খরচ কররি পাররনন সেনার্ানহনী।  

অপরনদরক গি ২০১০-২০১১ অর্ বর্িরর আমারদর েরকার সেনার্ানহনীর েন্য র্ারেট র্রাদ্দ কররনিল ৫ হাোর ৫৫৪ 

সকাটি টাকা। যা সোট েরকার আমরলর র্ারেরটর সচরয় ৭৯ দেনমক পাঁচ এক েিাাংে সর্নে।  

এই র্রারদ্দর মে হরি ২১ দেনমক পাঁচ পাঁচ েিাাংে অর্ ব েক্ষমিা বৃনের েন্য র্রাদ্দ নিল। যা পুররাটাই আপনারা কারে 

লাগারি সপরররিন।  

চলনি অর্ বর্িররও সেনার্ানহনীর েন্য ৬ হাোর ১ সকাটি টাকা র্ারেট র্রাদ্দ করা হরয়রি। গি অর্ বর্িররর সচরয় এ 

পনরমাণ েিকরা ৮ দেনমক শূন্য ৫ ভাগ সর্নে।  

আনম সেরন খুেী হরয়নি সয এ র্িরও আপনারা ২১ দেনমক োি আট েিাাংে অর্ ব েক্ষমিা বৃনের কারে ব্যয় করার 

পনরকল্পনা করররিন। আনম আো করর্, মূল্যর্ান এই অর্ ব আপনারা যর্াযর্ভারর্ ব্যয় কররর্ন যারি সকান অপচয় র্া েমপ বণ 

কররি না হয়।  



সপোগি দক্ষিা, প্রনেক্ষণ এর্াং শৃঙ্খলার নননররখ এই সেনার্ানহনীর চানহদা এর্াং সদে-নর্রদে সর্রক িাঁরদর শৃঙ্খলা ও 

কিবব্যরর্ারধর সগৌরর্ময় স্বীকৃনি আমারদররক নর্শ্বদরর্ারর নর্রের্ভারর্ েম্মাননি করর তুরলরি।  

সুনধবৃন্দ,  

োনিোংরঘর োনন্তরক্ষা কায বক্ররম অাংেগ্রহণ করর র্াাংলারদে সেনার্ানহনী অিযন্ত প্রোংেনীয় দৃষ্টান্ত িাপন করররি।  

োনন্তরক্ষীরদর মরে র্াাংলারদে এককভারর্ প্রায় ১০ েিাাংে সলাকর্ল েরর্রাহ করর আেরি। োনিোংঘ োনন্তরক্ষা 

নমেরন েেস্ত্র র্ানহনীর কম বকিবার োংখ্যায় এই অর্িান নিিীয় েরর্ বাচ্চ।  

ইনোআল্লাহ্ ভনর্ষ্যরিও আমরা োনন্তরক্ষা নমেরন আমারদর েেস্ত্রর্ানহনীর আরও অনধকোংখ্যক েদস্যরক পাঠারনার 

প্ররয়ােনীয় েকল ব্যর্িা গ্রহণ করর্।  

আো কনর প্রাকৃনিক দুরয বাগেহ ভনর্ষ্যরি োিীয় উন্নয়নমূলক কম বকারন্ড আপনারদর অাংেগ্রহণ অব্যাহি র্াকরর্।  

আওয়ামী লীগ ের্েময়ই েনগরণর সের্ক নহরেরর্ সদে পনরচালনা কররি চায়। োেক নহরেরর্ নয়। েনগরণর সের্া 

করার েন্য আপনারদর োর্ বক্ষনণক েহরযানগিা আমরা সপরয়নি।  

আনম আো কনর এই ননর্ বাচনী পর্ বদ উপযুি কম বকিবারদর পরদান্ননির েন্য সুপানরে কররর্ন। আনম শুরন খুনে হরয়নি সয, 

সেনার্ানহনীর অনফোররদর পরদান্ননির েন্য িকীয় পেনিরি সপোগি দক্ষিার ও সেযষ্ঠিার তুলনামূলক মূল্যায়ন করর র্ারকন। 

পাোপানে আপনারদর প্রজ্ঞা ও নর্চার নর্রের্রণর মােরম আপনারা সযাগ্য ব্যনিরক পরদান্ননির েন্য ননর্ বাচন কররন।  

আনম আো কনর আপনারা ের্েময়ই েমরয়াপরযাগী সুনননদ বষ্ট নীনিমালা অনুেরণ কররর্ন এর্াং নর্জ্ঞানেম্মি স্বচ্ছ 

পেনিরি ভনর্ষ্যৎ সনিারদর পরদান্ননি প্রদান কররর্ন।  

আপনারা এই পর্ বরদর মােরম যাঁরদররক পরদান্ননির েন্য সুপানরে কররর্ন িাঁরদর মােরমই পরর্িী েমরয় এই 

সেনার্ানহনী পনরচানলি হরর্। প্রনিরক্ষা র্ানহনীর ননরয়াগ, পদায়ন, পরদান্ননির সক্ষরত্র সযাগ্যিা, সমধা, দক্ষিা ও সেযষ্ঠিার 

নীনিমালা করঠারভারর্ অনুেরণ কররি হরর্।  

েেস্ত্র র্ানহনীর অভযন্তরীণ শৃঙ্খলা, প্রোেন ও ব্যর্িাপনায় োংনর্ধানেম্মিভারর্ প্ররয়ােনীয় স্বোেরনর অনধকার নননিি 

করা হরর্।  

পরদান্ননি প্রদারনর েময় সয েমস্ত নর্র্য় নর্রর্চনায় আনা উনচি র্রল আনম মরন কনর িা হল মুনিযুরের সচিনায় নর্শ্বাে, 

সপোগি দক্ষিা, সনতৃত্ব, শৃঙ্খলা, েিিা, নর্শ্বস্তিা ও আনুগিয, ননযুনিগি উপরযানগিা।  

একটি সদরের গণিন্ত্ররক প্রনিনষ্ঠি এর্াং সুোংহি কররি একটি সুশৃঙ্খল ও েনিোলী সেনার্ানহনী অিযন্ত েহায়ক ভূনমকা 

পালন করর। আনম দৃঢ়ভারর্ নর্শ্বাে কনর সয র্াাংলারদে সেনার্ানহনী গণিরন্ত্রর পূণ ব নর্কারে ের্ েমরয় দৃঢ় প্রিযয়ী হরর্ এর্াং 

কায বকর ভূনমকা পালন কররর্।  

কারেই সনতৃত্ব ন্যস্ত কররি হরর্ িাঁরদরই হারি যাঁরা সুনেনক্ষি, কম বক্ষম, েরচিন, বুনেমান এর্াং েরর্ বাপনর গণিন্ত্ররক 

সুোংহি করার েন্য দৃঢ় প্রিযরয়র অনধকারী।  

আপনারদররক ের্ নকছুর ঊরবব সর্রক ননররপক্ষ দৃনষ্টরি নর্চার নর্রের্ণ করর মহান মুনিযুরের সচিনায় নর্শ্বােী 

সদেরপ্রনমক সযাগ্য সনিারদর খু ুঁরে সর্র কররি হরর্। যাঁরা দক্ষ সেনার্ানহনী গরড় তুলরি নর্রের্ অর্দান রাখরর্ন, গণিন্ত্ররক 

সুোংহি কররর্ন এর্াং সদরের উন্ননির েন্য েরকাররক েহায়িা কররর্ন।  

সদরে কম বরি সেনার্ানহনীর সেযষ্ঠ কম বকিবাবৃন্দ আে এখারন একনত্রি হরয়রিন। আপনারদর প্রজ্ঞা, নর্চার-বুনে এর্াং 

ন্যায়পরায়ণিার উপর আমার পূণ ব আিা আরি। ব্যনিগি পিন্দ-অপিরন্দর ঊরবব উরঠ, আপনারা ন্যায়-নীনির নভনতরি উপযুি 

সনতৃত্ব ননর্ বাচরন ের্ বরিাভারর্ েফল হরর্ন এ আো করর সেনাপ্রধানরক সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১১ এর কায বক্রম শুরু করার 

অনুমনি প্রদান করনি। র্াাংলারদে সেনার্ানহনী দীঘ বেীর্ী সহাক।  

সখাদা হারফে।  

েয় র্াাংলা,  েয় র্ঙ্গর্ন্ধু।  

র্াাংলারদে নচরেীর্ী সহাক।  

..... 


