
সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ স্নাতক রিরি প্রদান অনুষ্ঠান 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ িারসনা 

রমিপুি, ঢাকা, মঙ্গেবাি, ১২ ফাল্গুন ১৪২১, ২৪ শফব্রুয়ারি ২০১৫ 

রবসরমল্লারিি িািমারনি িারিম 

সিকমীবৃন্দ,  

শসনা, শনৌ ও রবমান বারিনী প্রধানগণ, 

কমান্ডযান্ট, রিলফন্স সারভ িলসস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ  

শকাস ি সমাপনকািী অরফসািবৃন্দ, 

ও উপরিত সুরধমন্ডেী। 

 

আসসাোমু আোইকুম। 

সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি িাজুলয়েন রিরি প্রদান অনুষ্ঠালন উপরিত সবাইলক আরম আন্তরিক 

শুলভচ্ছা জানারচ্ছ।  

মিান ভাষা আলন্দােলনি স্মৃরত রবজরিত এ মালস আরম সশ্রদ্ধরিলে স্মিণ কিরি বীি ভাষা েিীদলদি। যাঁলদি িলেি 

রবরনমলয় আমালদি প্রাণরপ্রয় মাতৃভাষাি ময িাদা প্ররতরষ্ঠত িলয়লি।  

আরম আিও স্মিণ কিরি ভাষা আলন্দােলনি অন্যতম পরিকৃত এবং সব িকালেি সব িলশ্রষ্ঠ বাঙারে জারতি রপতা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুরজবুি িিমানলক।  

পিম করুণাময় মিান আল্লািতা’য়াোি কালি আরম তাঁলদি রবলদিী আত্মাি মাগরফিাত কামনা কিরি।  

বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি ঐরতিযবািী সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ  শিলক ‘রপএসরস’ রিরি অজিন সেস্ত্র 

বারিনীি শয শকান অরফসালিি জন্যই শগৌিলবি রবষয়। সাফলেি সলঙ্গ শকাস ি স্পন্ন  কলি আজ যাঁিা িাজুলয়  িলেন তাঁলদি 

সকেলক জানাই আন্তরিক শমাবািকবাদ। 

ভদ্র মরিো ও মলিাদয়গণ, 

স্বাধীনতালোি বাংোলদলে জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুরজবুি িিমান একটি সুশৃঙ্খে ও শপোদাি সেস্ত্র বারিনী গলি 

শতাোি উপি রবলেষ গুরুত্ব রদলয়রিলেন।  

তািই ধািাবারিকতায় বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি অরফসািলদি উচ্চতি প্ররেক্ষণ প্রদালনি েলক্ষয এ কলেজ প্ররতষ্ঠা 

োভ কলি। বতিমালন আমালদি এই স্টাফ কলেজ আন্তজিারতক পরিমন্ডলে এক অনন্য রেক্ষা প্ররতষ্ঠান রিলসলব পরিরিরত োভ 

কলিলি। এ জন্য আমিা গরব িত।  ১৯৯৬ সালে সিকাি গঠন কিাি পি সেস্ত্র বারিনীি উ্িতন অরফসািলদি প্ররেক্ষলণি জন্য 

ন্যােনাে রিলফন্স কলেজ, এমআইএসটি, আম িস শফালস িস শমরিকযাে কলেজ ইতযারদ আমিাই প্ররতষ্ঠা কলিরি। 

প্ররতষ্ঠাি পি শিলক এ পয িন্ত স্টাফ কলেলজ শসনাবারিনীি ৩৯টি, শনৌ বারিনীি ৩৩টি এবং রবমান বারিনীি ৩৫টি স্টাফ 

শকাস ি সাফলেি সলঙ্গ স্পন্ন  িলয়লি।  

এি মলে ৩৭টি বন্ধুপ্রতীম শদলেি ৮৬০জন অরফসািও এ কলেজ শিলক শকাস ি স্পন্ন  কলি িযাজুলয়েন রিরি অজিন 

কলিলিন। তাঁিা সকলেই রনজ রনজ শদলেি প্ররতিক্ষা ব্যবিায় গুরুত্বপূণ ি অবদান িাখলিন। আমালদি স্টাফ কলেলজি জন্য এটি 

একটি উলল্লখলযাগ্য সাফে বলে আরম মলন করি।  

রপ্রয় িযাজুলয়  অরফসািবৃন্দ, 

আজলকি রদনটি রনিঃসলন্দলি আপনালদি জীবলন অতযন্ত আনলন্দি। কলঠাি পরিশ্রম ও অোবসালয়ি মােলম আপনািা 

সমি রবজ্ঞালনি উপি উচ্চতি জ্ঞান অজিন কলিলিন।  

আমাি রবশ্বাস, এ প্ররেক্ষণ আপনালদি ওপি অরপ িত দারয়ত্ব দক্ষতাি সালি পােলন এবং শয শকান ধিলণি িযালেঞ্জ 

শমাকারবোয় আিও আত্মপ্রতযয়ী িলত শেখালব। আরম আপনালদি শপোগত জীবলনি উেলিােি সাফে কামনা করি। 

বন্ধুপ্রতীম শদলেি িযাজুলয়  অরফসািবৃন্দ, 

আপনালদি শদলেি সলঙ্গ আমালদি িলয়লি অতযন্ত উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূণ ি স্পনকি। শস স্পনলকি উেলিােি দৃঢ় ও সমৃদ্ধ িলব 

এই আমালদি প্রতযাো।  



 
 

এখালন অেয়নকালে বাংোলদলেি ঐরতিযবািী সংস্কৃরত স্পনলকি আপনালদি রনশ্চয়ই ভালো ধািণা িলয়লি। আমাি 

রবশ্বাস, রনলজি শদলে রফলি রগলয় আপনািা আমালদি সম্মারনত দূত রিলসলব এ শদলেি জনগলণি শুলভচ্ছা এবং এ শদলেি 

ননসরগ িক শসৌন্দয ি ও অরতরিপিায়ণ জনগলণি কিা আপনালদি শদলেি জনগলণি কালি শপৌেলি রদলবন।  

সুরধমন্ডেী, 

সেস্ত্র বারিনী আমালদি স্বাধীনতা ও সাব িলভৌমলত্বি মূতি প্রতীক। রপ্রয় মাতৃভূরমি স্বাধীনতা িক্ষাি সুমিান দারয়ত্ব 

আমালদি সেস্ত্র বারিনীি উপি ন্যস্ত। এ সুমিান দারয়ত্ব পােলনি পাোপারে আমালদি শদেলপ্ররমক সেস্ত্র বারিনীি সদস্যগণ 

প্রাকৃরতক দুলয িাগ-দুরব িপাক শমাকারবোয়ও প্রেংসনীয় অবদান িাখলিন।  

শদলেি উ্ন য়ন কায িক্রম, অবকাঠালমা রনম িাণ এবং অন্যান্য জারতগঠনমূেক কালজ আমালদি সেস্ত্র বারিনী অসামরিক 

প্রোসনলক প্রলয়াজনীয় সিায়তা রদলয় আসলি।  

শুধু শদলেই নয়, বরিরব িলশ্বও বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি সদস্যিা সততা, রনষ্ঠা ও দক্ষতাি সালি দারয়ত্ব পােন কলি 

প্রেংসা ও সুনাম অজিন কলিলিন।  

জারতসংঘ োরন্তিক্ষা রমেলনি অধীলন রবলশ্বি রবরভ্ন  শদলে োরন্তিক্ষা, গণতলন্ত্র উেিণ, সামারজক উ্ন য়ন, স্বািয ও 

রেক্ষা ব্যবিাপনাসি পুনগ িঠন কায িক্রলম বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি সদস্যগণ অতযন্ত তাৎপয িপূণ ি অবদান িাখলিন। তাঁলদি 

সাফলে সািারবলশ্ব বাংোলদলেি ভাবমূরতি আিও উজ্জ্বে িলয়লি।  

বতিমালন রবশ্ব রনিাপো ব্যবিায় নতুন নতুন পরিবতিলনি ফলে সামরিক বারিনীি ভূরমকা ও দারয়লত্ব এখন শযাগ 

িলয়লি নতুন মাত্রা ও বহুমারত্রকতা। সুতিাং সেস্ত্র বারিনীি রেক্ষা ও প্ররেক্ষণ কায িক্রলমও পরিবরতিত সমলয়ি এই িারিদাি 

প্ররতফেন িাকা প্রলয়াজন। সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি প্ররেক্ষণ কায িক্রলম এ রবষলয় প্রলয়াজনীয় গুরুত্ব প্রদান 

কিা িলয়লি বলে আরম মলন করি। 

বাংোলদে রবলশ্বি প্ররতটি প্রালন্তি সকে রিপারক্ষক, আঞ্চরেক ও আন্তজিারতক সমস্যাি োরন্তপূণ ি সমাধালন রবশ্বাসী। 

আমালদি পিিাষ্ট্র নীরতি মূেমন্ত্র িলচ্ছ - ‘সমময িাদাি রভরেলত সকলেি সলঙ্গ বন্ধুত্ব, কািও সলঙ্গ নবরিতা নয়।’  

আন্তজিারতক োরন্ত ও রনিাপো প্ররতষ্ঠায় আমিা অঙ্গীকািাবদ্ধ। রবশ্ব োরন্ত িক্ষা এবং সকে প্রকাি সস্ত্রালসি রবরুলদ্ধ 

আমালদি অবিান অতযন্ত সুস্পষ্ট। আি, শস আদে িলক সামলন শিলখ আমালদি সেস্ত্র বারিনীলক সামলন এরগলয় শযলত িলব।  

আমালদি স্পনদ সীরমত। আি শস সীরমত স্পনদ রদলয়ই আমিা একটি যুলগাপলযাগী, দক্ষ ও েরেোেী সেস্ত্র বারিনী 

গলি তুেলত িাই।  

এই েক্ষয অজিলনি জন্য আমালদিলক উ্ন ত প্ররেক্ষণ ও অনুেীেলনি ওপি আিও শবরে গুরুত্ব রদলত িলব।  

সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি অবকাঠালমাগত সুরবধা সম্প্রসািলণি েলক্ষয আমালদি সিকাি ইলতামলে 

প্রলয়াজনীয় পদলক্ষপ িিণ কলিলিন। ইলতামলে একটি আবারসক ভবলনি রনম িাণ কাজ স্পন্ন  িলয়লি। একটি বহুতে 

একালিরমক ভবলনি রনম িাণ কাজ েীঘ্রই শেষ িলব। একালিরমক ভবনটিি রনম িাণকাজ স্পন্ন  িওয়ায় এ কলেলজি প্ররেক্ষণ 

সক্ষমতা আিও বৃরদ্ধ পালব। 

১৯৯৬ সালে আমিা প্রিমবাি শদে পরিিােনাি দারয়ত্ব িিলণি পি শসনাবারিনীি সম্প্রসািণ ও আধুরনকায়লন 

অলনকগুলো ইউরন  প্ররতষ্ঠা করি।  

আমালদি গত শময়ালদ শফালস িস শগাে ২০৩০ এি আওতায় সেস্ত্র বারিনীি উ্ন য়ন ও আধুরনকায়লন বহু উলল্লখলযাগ্য 

কায িক্রম িিণ কলিরি। এবািও সিকাি গঠন কিাি পি আমিা এই উ্ন য়লনি ধািাবারিকতা অব্যািত শিলখরি। সেস্ত্র বারিনীি 

উ্ন য়ন ও কোলণি জন্য যা যা কিাি দিকাি আমিা সবই কিব, ইনোআল্লাি।   

জাতীয় জীবলনি সব িক্ষক্ষলত্র সুোসন প্ররতষ্ঠা কলি সাধািণ মানুলষি ভালগ্যা্ন য়নই আমালদি সিকালিি মূে েক্ষয। 

অরনয়ম-দুনীরত প্রলে আমিা কাউলকই িাি শদইরন। আইলনি োসন প্ররতষ্ঠায় সব িাত্মক প্রলিষ্ঠা শনওয়া িলয়লি। সব িলত্র রিরজ াে 

প্রযুরেি রবসত্মাি ঘটিলয় স্বচ্ছতা ও জবাবরদরিতা রনরশ্চত কিা িলচ্ছ। জরঙ্গবাদ-সন্ত্রালসি ব্যাপালি আমালদি সিকাি রজলিা 

 োলিন্স নীরত িিণ কলিলি। আমিা ২০২১ সালেি আলগই বাংোলদেলক মেম আলয়ি শদলে পরিণত কিাি েলক্ষ কাজ কলি 

যারচ্ছ।  

রবগত ৬ বিি যাবত ৬.২ েতাংে িালি প্রবৃরদ্ধ অরজিত িলচ্ছ। আমালদি মািারপছু আয় বৃরদ্ধ শপলয় বতিমালন ১১৯০ 

মারকিন িোলি উ্ন ীত িলয়লি। দারিলদ্রযি িাি ২৪ েতাংলে শনলম এলসলি। আগামী ৫ বিলি এই িাি ১৪ েতাংলে নারমলয় আনা 



 
 

িলব। ৫ শকাটি মানুষ মেরবলে উ্ন ীত িলয়লিন। অি িনীরতি সকে সূিলকই বাংোলদে শুধু দরক্ষণ এরেয়ায় নয়, অলনক উ্ন ত 

শদলেি শিলয় এরগলয় আলি। 

আমালদি েক্ষয ২০৪১ সালেি মলে বাংোলদে একটি উ্ন ত শদে রিলসলব রবলশ্বি দিবালি মািা উচু কলি দাঁিালব। 

এজন্য আমালদি রনজ রনজ অবিান শিলক শদলেি উ্ন য়লন কাজ কিলত িলব। 

সবলেলষ, িযাজুলয়  অরফসািবৃন্দ ও তাঁলদি পত্নীলদি পুনিায় অরভনন্দন জারনলয় আরম সবাি কম িময় জীবলনি 

সফেতা ও উ্ন রত কামনা কিরি।  

মিান আল্লািতায়াো আমালদি সিায় শিান। 

 

শখাদা িালফজ। 

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংোলদে রিিজীবী শিাক। 

... 


