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তবিতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

 

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

বাতহনী প্রধানগণ,  

তজওতি-৬৬ পদাতিক তিতিশন,  

উপতিি অতিিারগণ,  

জুতনয়র কতমশন্ড অতিিার ও তপ্রয় সিতনকবৃন্দ,  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

শীতির এই মতনারম িকাতল ৬৬ পদাতিক তিতিশতনর শীিকালীন য ৌথ প্রতশক্ষতণ উপতিি িবাইতক আতম আন্ততরক 

শুতিচ্ছা জানাই।  

িব বকাতলর িব বতেষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু যশখ মুতজবুর রহমাতনর িাতক িাড়া তদতয় ১৯৭১ িাতল বাঙাতল সিতনক 

িাইতয়রা এবং রংপুতরর িাধারণ জনিা পাতকস্তান যিনাবাতহনীর তবরুতে দুব বার প্রতিতরাধ গতড় তুতলতিতলন।  

শহীদ হতয়তিতলন অিংখ্য মানুষ। আতম িাঁতদর প্রতি েো জানাতচ্ছ। আতম েো জানাতচ্ছ, জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু যশখ 

মুতজবুর রহমান এবং জািীয় চার যনিার প্রতি। আতম মুতিযুতের িকল শহীতদর প্রতি গিীর েো জানাই।  

যুোহি মুতিত াো এবং শহীদ পতরবাতরর িদস্যতদর প্রতি গিীর িহমতম বিা জানাই।  

রংপুর যিনাতনবাতির ‘রি যগৌরব', সিয়দপুর যিনাতনবাতির ‘তবজয় যগৌরব' স্মৃতিতিৌধগুতলা যদতশর জন্য আত্মিযাতগর 

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তহতিতব আমাতদর িামতন আজও অম্লান।  

তপ্রয় অতিিার ও সিতনকবৃন্দ,  

লাখ শহীতদর রতির তবতনমতয় অতজবি আমাতদর স্বাধীনিা এবং যদতশর িাব বতিৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার লতক্ষয, িদ্য স্বাধীন 

বাংলাতদতশর অতনক িীমাবেিার মতেও জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু যশখ মুতজবুর রহমান স্বাধীিার পরপরই যিনাবাতহনী পুনগ বঠন শুরু 

কতরন।  

এরই ধারাবাতহকিায় ৬ নম্বর যিক্টতরর মুতিত াোতদর িমন্বতয় গঠিি হয় ৭২ পদাতিক তিতগি। পরবিীতি যদশ ও 

জাতির প্রতয়াজতন ৬৬ পদাতিক তিতিশন প্রতিতষ্ঠি হয়।  

এিাড়াও ১৯৭১ িাতল আর্ট বলারী, ১৯৭২ িাতল িাঁতজায়া বা ট্াংক বাতহনী, আতম ব িাতি বতিি যকার, অি বন্যান্স যকার, ইএমই 

যকার এবং ১৯৭৩ িাতল পুনগ বঠিি যমতিকযাল যকার  াত্রা শুরু কতর।  



একর্ট দক্ষ, য াগ্য ও সুশৃঙ্খল যিনাবাতহনী গতড় যিালার লতক্ষয উপযুি যনতৃত্ব সিতরর জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ িাতলর ১১ই 

মাচ ব বাংলাতদশ তমতলটাতর একাতিতম প্রতিষ্ঠা কতরন।  

১৯৭৫ িাতলর ১১ই জানুয়াতর প্রথম তবএমএ শট ব যকাতি বর রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াতজ তিতন িালাম গ্রহণ কতরন।  

মুতিযুে চলাকালীন িমতয় জন্ম যনওয়া বাংলাতদশ যিনাবাতহনী কাতলর পতরক্রমায় আজ আধুতনক ও যপশাদার বাতহনী 

তহিাতব যদতশ ও আন্তজবাতিক পতরমন্ডতল সুপ্রতিতষ্ঠি।  

িামতরক শতি ও দক্ষিা বৃতেতি আধুতনক িরঞ্জামাতদ ও উন্নি প্রতশক্ষণ অপতরহা ব। যিমতন যিনািদস্যতদর মতনাবল 

বৃতের জন্য অবকাঠাতমাগি সুত াগ-সুতবধা বৃতে করাও জরুতর।  

তপ্রয় অতিিার ও সিতনকবৃন্দ,  

১৯৯৬-২০০১-যময়াতদ আমরা িামতরক বাতহনীর দক্ষিা বৃতের লতক্ষয তবতিন্ন উন্নয়ন, িম্প্রিারণ ও কল্যাণমুখী পদতক্ষপ 

বাস্তবায়ন কতর।  

প্রতিরক্ষা ব্যবিার প্রতয়াজনীয়িার প্রতি লক্ষয যরতখ যিনাবাতহনীতি একর্ট কতপাতজট তিতগি, একর্ট পদাতিক তিতগি, 

যেশাল ওয়াকবি অগ বানাইতজশনিহ একাতধক আর্ট বলাতর যরতজতমন্ট, তরিারাইন ইতঞ্জতনয়ার ব্যাটাতলয়ন, পদাতিক িাতপাট ব 

ব্যাটাতলয়ন, তিল্ড এযামু্বতলন্স ও তিি অি বন্যান্স যকাপানী প্রতিষ্ঠা করা হয়।  

এিাড়াও যিনাবাতহনীর যপশাগি দক্ষিা বৃতের জন্য ন্যাশনাল তিতিন্স কতলজ, বাংলাতদশ ইনতির্টউট অব তপি িাতপাট ব 

অপাতরশন যেতনং, বাংলাতদশ ইনতিতি যরতজতমন্ট, আম বি যিাতি বি যমতিকযাল কতলজ, তমতলটাতর ইনতির্টউট অব িাতয়ন্স এন্ড 

যটকতনালতজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।  

এিব প্রতিষ্ঠাতন যিনািদস্যতদর পাশাপাতশ িাঁতদর পতরবাতরর িদস্যবৃতন্দর জন্যও উন্নি তশক্ষার সুত াগ সিতর করা 

হতয়তি।  

যিনাবাতহনীর কল্যাণ িহতবতলর আয় বৃতের লতক্ষয োি ব্যাংক ও যহাতটল যরতিিন প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূতব বর ন্যায় এবারও 

আমাতদর িরকার বাংলাতদশ যিনাবাতহনী এবং িাতদর পতরবাতরর িদস্যতদর উন্নয়তনর লতক্ষয তবতিন্ন পদতক্ষপ বাস্তবায়ন কতর 

 াতব বতল আতম আপনাতদর আশ্বাি তদতচ্ছ।  

আমরা এবার দাতয়ত্ব যনওয়ার পর নতুন যবিন যেল চালু কতরতি। পাশাপাতশ আতম যিনািদস্যতদর রশদ বাতড়তয় 

এয়ারতিাি ব এবং বাংলাতদশ যনতির িমান কতরতি  া প্রতিষ্ঠালগ্ন যথতকই কম তিল।  

এিাড়াও অিায়ী কিবতব্যর জন্য সদতনক িািা যজতিও ও অন্যান্য পদবীর জন্য ৮০ যথতক ১৪০ টাকার মতে আনুপাতিক 

হাতর বৃতে, ইন এইি টু তিতিল আযািতমতনতেশতন দাতয়ত্ব পালতনর সদতনক িািা ৯.৭৫ টাকা যথতক ২০ টাকা এবং যজতিও ও 

অন্যান্য পদবীর সিতনকতদর এলতপআর এর িময়কাল ৪ মাি যথতক বাতড়তয় ৬ মাি করার কা বক্রম নীতিগিিাতব অনুতমাতদি 

হতয়তি।  

একইিাতব অবিরপ্রাপ্ত মৃি সিতনক িদতস্যর পাতরবাতরক যপনশতনর হার এবং তচতকৎিা িািা বৃতে করা হতয়তি। 

পাশাপাতশ আমরা িামতরক বাতহনীর িকলস্ততরর িদস্যতদর আবািন িমস্যা িমাধাতনর উতদ্যাগ তনতয়তি।  

তপ্রয় অতিিার ও সিতনকবৃন্দ,  

বাংলাতদশ যিনাবাতহনী যপশাগি কম বকান্ড ও প্রতশক্ষতণর পাশাপাতশ যদশ ও জাতির প্রতয়াজতন িব বদাই যগৌরতবাজ্জল 

ভূতমকা পালন কতর আিতি।  

তবতশষ কতর গি তনব বাচতনর আতগ দ্রুিিম িমতয় যিাটার িাতলকা প্রণয়ন ও পতরচয়পত্র সিতর কতর যিনাবাতহনী যদতশ 

তবতদতশ ভূয়িী প্রশংিা অজবন কতরতি। যদতশর য  যকান প্রাকৃতিক দুত বাতগ যিনাবাতহনী িব বদা দুগ বি মানুতষর পাতশ যথতকতি।  

এিাড়াও যিনাবাতহনী কতৃবক পতরচাতলি তবতিন্ন তশক্ষা প্রতিষ্ঠাতনর মােতম যদতশর মানিম্মি ও উন্নি তশক্ষা তবস্তাতর 

আপনারা য  প্রশংিনীয় অবদান যরতখতিন িা ইতিামতে সুশীল িমাতজ ব্যাপক িাড়া জাতগতয়তি।  

মতন রাখতবন, জনগণই যদতশর শতি, আর আপনারা এ জনগতণরই অংশ। িাই িাঁতদর আিা অজবন ও িা বজায় রাখা 

অিযন্ত জরুতর।  



এ প্রতশক্ষণ চলাকালীন আপনারা দুুঃি ও গরীব জনগতণর মতে শীিবস্ত্র তবিরণ, তবনামূতল্য অতস্ত্রাপচারিহ নানাতবধ 

তচতকৎিা প্রদান এবং অন্যান্য জনতহিকর কাতজ তনতজতদর িপৃি কতর অিযন্ত প্রশংিনীয় ভূতমকা যরতখতিন।  

এ জন্য আতম এই তিতিশতনর তজওতিিহ আপনাতদর প্রতিযকতক জানাই আন্ততরক ধন্যবাদ।  

আতশ আশা করব, আপনারা এই মহিী উতদ্যাগ অব্যাহি রাখতবন এবং জনগতণর িালবািা এবং আিা অজবন করতি 

িক্ষম হতবন।  

ক্রমবধ বমান উন্নয়তনর মােতম বিবমাতন বাংলাতদশ যিনাবাতহনী তবশ্ববািীর কাতি একর্ট আধুতনক ও িমতয়াপত াগী 

সুশৃঙ্খল বাতহনীতি পতরণি হতয়তি।  

জাতিিংঘ তমশতন আমাতদর িশস্ত্র বাতহনীর তবতশষ কতর যিনাবাতহনীর অবদান আজ িব বজনস্বীকৃি এবং তবশ্ব দরবাতর 

সুপ্রতিতষ্ঠি।  

জাতিিংঘ তমশতন সিন্য যপ্ররণকারী যদশ তহতিতব বাংলাতদশ প্রথম িাতন অবিান করতি। যিজন্য আপনাতদর অতনতকই 

তিিীয়বাতরর জন্য জাতিিংঘ তমশতন গমতনর সুত াগ পাতচ্ছন। জাতিিংঘ তমশতন আরও সিন্য িংখ্যা বৃতের ব্যাপাতর আমার 

িরকাতরর প্রতচষ্টা অব্যাহি আতি।  

পাশাপাতশ, তমশন এলাকায় কম বরি যিনািদস্যরা  াতি িহতজ কম খরতচ তনজ পতরবার এবং যদতশ আত্মীয়স্বজনতদর 

িাতথ যটতলতিাতন য াগাত াগ করতি পাতর আমরা িার ব্যবিা তনতিি কতরতি।  

তমশন চলাকাতল অল্প খরতচ একবার যদতশ ছুর্টতি আিা ও সদতনক িািা বৃতের ব্যাপাতর জাতিিংঘ িদরদপ্ততরর িাতথ 

আতলাচনা চলতি।  

আমাতদর যিনাবাতহনীতক আধুতনক, সুদক্ষ ও িমতয়াপত াগী কতর গতড় যিালার লতক্ষয আমার িরকাতরর আন্ততরক প্রতচষ্টা 

পূতব বর মিই অব্যাহি থাকতব, ইনশাল্লাহ।  

সুতধবৃন্দ,  

জািীয় অথ বনীতি এবং রাষ্ট্রীয় তনরাপত্তার তনতরতখ ৬৬ পদাতিক তিতিশতনর আওিাধীন  এলাকার যকৌশলগি িামতরক 

গুরুত্ব অপতরিীম। তবতশষিুঃ ব্যাপক কয়লা ও কঠিন তশলা খতনর উপতিতি এ অঞ্চতলর যকৌশলগি গুরুত্ব আরও বৃতে কতরতি।  

এই গুরুদাতয়ত্ব পালতন যপশাগি দক্ষিা এবং উৎকষ ব িাধতনর প্রতচষ্টায় এ তিতিশতনর িকলতক তনতয়াতজি যদতখ আতম 

অিযন্ত আনতন্দি।  

আতম যজতন খুতশ হতয়তি য , পূতব বর ন্যায় এবাতরর প্রতশক্ষতণও আনিার এবং তবএনতিতি কযাতিটতদর িপৃি করা হতয়তি। 

আধািামতরক বাতহনী ও জনগতণর অংশগ্রহতণর মােতম মাতৃভূতম রক্ষার এ যকৌশল আমাতদর যিনাবাতহনীর রণতকৌশতল এক তিন্ন 

যপ্রষণা ও নতুন মাত্রা যুি করতব বতল আতম মতন কতর।  

যিনাবাতহনীর উন্নয়তনর পাশাপাতশ আমাতদর িরকার িাধারণ মানুতষর আথ ব-িামাতজক উন্নয়তন তনরলিিাতব কাজ কতর 

 াতচ্ছ।  

আমরা কৃতষ, তশক্ষা, স্বািয, তবদুযৎ, জ্বালাতনিহ িামাতজক তনরাপত্তা যবষ্টনীখাতি ব্যাপক কম বসূতচ বাস্তবায়ন কতর  াতচ্ছ।  

রংপুর এলাকা দু বির আতগও মঙ্গা-প্রবণ এলাকা তহতিতব পতরতচি তিল। আমরা গি দুই বিতর রংপুর এলাকা যথতক 

মঙ্গা তবদায় কতরতি। কম বিংিান সৃতষ্টর জন্য এখাতন তিতজতি, তিতজএিিহ তবতিন্ন কম বসূতচর বাস্তবায়ন করা হতচ্ছ।  

কৃষকতদর মতে কৃতষ কাি ব যদওয়া হতয়তি। ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট যখালার ব্যবিা করা হতয়তি। আমরা বিতরর 

শুরুতিই িাত্রিাত্রীতদর মতে তবনামূতল্য ২৩ যকার্ট বই তবিরণ কতরতি।  

১০ হাজার কমুযতনর্ট তিতনক চালু করা হতয়তি। িাতড় ২৬ হাজাতরর মি িািার, নাি ব, স্বািয িহকাতর এবং স্বািযকমী 

তনতয়াগ যদওয়া হতয়তি।  

১০০০ যমগাওয়াট তবদুযৎ জািীয় তগ্রতি য াগ হতয়তি। ৩০ র্ট তবদুযৎ যকতের তনম বাণ কাজ চলতি। ২৪র্টর যটন্ডার আহবান 

করা হতয়তি।  

তপ্রয় অতিিার ও সিতনকবৃন্দ,  

িামতরক অতি াতনর অংশ তহতিতব আপনারা আজ য  অনুশীলনর্ট প্রদশ বন করতলন িাতি আতম অিযন্ত অতিভূি হতয়তি।  



আজতকর এই অনুশীলতনর মােতম ৬৬ পদাতিক তিতিশন িথা বাংলাতদশ যিনাবাতহনী িার উঁচু যপশাদাতরতত্বর স্বাক্ষর 

যরতখতি। আতম তনতিি য , যদতশর িাব বতিৌমত্ব রক্ষায় য  যকান আগ্রািী শতিতক দৃঢ়িাতব প্রতিহি করতি আমাতদর যিনাবাতহনী 

িম্পূণ বিাতব িক্ষম।  

এই সুন্দর অনুষ্ঠান আতয়াজতনর জন্য আতম ৬৬ পদাতিক তিতিশতনর যজনাতরল অতিিার কমাতন্ডং এবং িাঁর অধীনি 

িকল িদস্যতক অতিনন্দন জানাতচ্ছ।  

আপনাতদর িকতলর সুস্বািয ও মঙ্গল কামনা  করতি। মহান আল্লাহ আমাতদর িহায় যহান।  

যখাদা হাতিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাতদশ তচরজীবী যহাক ।  

.....  

 


