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িহকমীবৃন্দ, 

শতন বাশহনীর প্রধানগণ, 

শজওশি ৫৫ পদাশতক শিশভশন, 

উপশিত অশিিারগণ, 

শপ্রয় সিশনক ভাইয়য়রা।  

 

আিিালামু আলাইকুম। 

 

৫৫ পদাশতক শিশভশয়নর শীতকালীন প্রশশক্ষয়ণ উপশিত িবাইয়ক আশম আন্তশরক শুয়ভচ্ছা জানাশচ্ছ। শকছুক্ষণ পূয়ব শ 

আপনারা িামশরক অশভযায়নর অংশ শহয়িয়ব নদী অশতক্রম কয়র শত্রু অবিায়নর উপর আক্রময়ণর শয অনুশীলনটি প্রদশ শন 

করয়লন তা শদয়খ আশম মুগ্ধ হয়য়শি।  

আজয়কর এই মহড়া ৫৫ পদাশতক শিশভশন তথা বাংলায়দশ শিনাবাশহনীর শপশাদাশরয়ের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করয়ি। 

আশম শনশিত, শদয়শর অখন্ডতা রক্ষায় শয শকান অশুভ শশিয়ক দৃঢ়ভায়ব প্রশতহত করয়ত আমায়দর শিনাবাশহনী িম্পূণ শভায়ব 

প্রস্তুত রয়য়য়ি।  

এই শুভক্ষয়ণ আশম গভীর শ্রদ্ধার িায়থ স্মরণ করশি িব শকায়লর িব শয়শ্রষ্ঠ বাঙাশল, জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুশজবুর 

রহমানয়ক। শ্রদ্ধা জানাশচ্ছ জাতীয় চার শনতা এবং মুশিযুয়দ্ধর শহীদয়দর। শ্রদ্ধা জানাশচ্ছ ২ লাখ শনয শাশতত মা-শবানয়ক। িকল 

মুশিয়যাদ্ধার প্রশত িালাম জানাশচ্ছ। িময়বদনা জানাশচ্ছ শহীদ পশরবায়রর িদস্য এবং যুদ্ধাহত মুশিয়যাদ্ধায়দর প্রশত। 

১৯৭১ িায়ল জাশতর শপতার আহ্বায়ন িাড়া শদয়য় িশস্ত্র বাশহনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাশহনীর বাঙাশল িদস্যগণ এবং 

আপামর জনিাধারণ দখলদার পাশকস্তান হানাদার বাশহনীর শবরুয়দ্ধ মরণপণ যুদ্ধ কয়র শপ্রয় মাতৃভূশমর শবজয় শিশনয়য় আয়নন।  

বঙ্গবন্ধু শবশ্বাি করয়তন শদয়শর স্বাধীনতা এবং িাব শয়ভৌমে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়য়াজন একটি প্রশশশক্ষত ও 

শশিশালী িশস্ত্র বাশহনী। এজন্য শতশন স্বাধীনতার পর পরই নানা িীমাবদ্ধতার মায়েও শিনাবাশহনীর আধুশনকায়য়ন উয়যাগ 

গ্রহণ কয়রন।  

এরই ধারাবাশহকতায় যয়শার শিনাশনবায়ি ৫৫ পদাশতক শিয়গি প্রশতষ্ঠা করা হয়, যা পরবতীয়ত শিশভশয়ন রূপান্তশরত 

হয়।  

শিনাবাশহনীর জন্য উপযুি শনতৃে গয়ড় শতালার জন্য জাশতর শপতা ১৯৭৪ িায়লর ১১ই মাচ শ বাংলায়দশ শমশলটাশর 

একায়িশম প্রশতষ্ঠা কয়রন। ১৯৭৫ িায়ল ১১ জানুয়াশর শতশন প্রথম শবএমএ শট শ শকায়ি শর ‘রাষ্ট্রপশত কুচকাওয়ায়জ’ িালাম গ্রহণ 

কয়রন।  



 
 

িামশরক বাশহনীর দক্ষতা বৃশদ্ধ করয়ত আমরা ১৯৯৬-২০০১ শময়ায়দ ব্যাপক কায শক্রম বাস্তবায়ন কশর। ঐ িময়য় 

আমরা শিনাবাশহনীয়ত একটি কয়পাশজট শিয়গি, একটি পদাশতক শিয়গি, শস্পশাল ওয়াকশি অগ শানাইয়জশনিহ একাশধক 

আটি শলাশর শরশজয়মন্ট, শরভারাইন ইশিশনয়ার ব্যাটাশলয়ন, পদাশতক িায়পাট শ ব্যাটাশলয়ন, শিল্ড এযামু্বয়লন্স ও শিভ অি শন্যান্স 

শকাপাশন প্রশতষ্ঠা কশর।  

ন্যাশনাল শিয়িন্স কয়লজ, বাংলায়দশ ইনশিটিউট অব শপি িায়প শাট অপায়রশন শেশনং, আম শি শিায়ি শি শমশিকযাল 

কয়লজ এবং শমশলটাশর ইনশিটিউট অব িায়য়ন্স এন্ড শটকয়নালশজ প্রশতষ্ঠা করা হয়।  

একটি আধুশনক ও শচৌকি িশস্ত্রবাশহনী গয়ড় তুলয়ত আমায়দর িরকার বদ্ধপশরকর। এজন্য আমরা ১৯৭৪ িায়ল 

জাশতর শপতা প্রণীত প্রশতরক্ষা নীশতর আয়লায়ক ‘শিায়ি শি শগাল ২০৩০’ প্রণয়ন কয়রশি। এটি পয শায়ক্রয়ম বাস্তবায়ন করা হয়চ্ছ।  

ইয়তাময়ে শিয়লয়ট ১৭ পদাশতক শিশভশন এবং রামুয়ত ১০ পদাশতক শিশভশন প্রশতষ্ঠা করা হয়য়য়ি। রাজবাড়ীয়ত 

এবং বশরশাল-পটুয়াখালীর শলবুখালীয়ত শিনাশনবাি িাপয়নর কায শক্রম হায়ত শনওয়া হয়য়য়ি। পদ্মা শিতুর শনম শাণ ও শনরাপত্তার 

জন্য একটি কয়পাশজট শিয়গি প্রশতষ্ঠা করা হয়য়য়ি।  

িামশরক বাশহনীর জন্য অতযাধুশনক িরিামাশদ; শযমন- এিশপ গান, এ টি শজ িশিউ, উইয়পন শলায়কটিং রািার, এম 

শব আর এল, এ আর শভ এবং এম শব টি ২০০০ ট্াংক িংগ্রহ করা হয়য়য়ি। 

শিশজটাল বাংলায়দশ গয়ড় শতালার অংশ শহয়িয়ব বাংলায়দশ শিনাবাশহনীয়কও শিশজটালাইজ করা হয়চ্ছ। 

শিনাবাশহনীর প্রশতটি স্তয়র ইন্টারয়নট সুশবধা শদওয়া হয়য়য়ি। ২০১২ িায়ল আশম শ ইনিরয়মশন শটকয়নালশজ িায়পাট শ 

অগ শানাইয়জশন প্রশতষ্ঠা করা হয়য়য়ি। 

একইভায়ব শবমান বাশহনী এবং শনৌবাশহনীর আধুশনকায়য়নর জন্য আমরা শবশভন্ন কম শসূশচ বাস্তবায়ন কয়র যাশচ্ছ।  

বাংলায়দশ শিনাবাশহনী শপশাগত কম শকায়ন্ডর পাশাপাশশ শদশ ও জাশতর প্রয়য়াজয়ন অশপ শত দাশয়ে পালন কয়র 

আিয়ি। গত শনব শাচয়নর িময় আমায়দর শদশয়প্রশমক শিনাবাশহনী তাঁয়দর উপর অশপ শত দাশয়ে শনরয়পক্ষ ও দক্ষতার িায়থ পালন 

কয়র গণতয়ন্ত্রর অগ্রযাত্রায়ক অব্যাহত রাখয়ত িহয়যাশগতা কয়রয়ি।  

িশবিহ শভাটার তাশলকা প্রণয়ন ও জাতীয় পশরচয়পত্র সতশর কয়র শিনাবাশহনী শদয়শ শবয়দয়শ ভুয়িী প্রশংিা 

কুশড়য়য়য়ি।  

এিাড়াও শয শকান প্রাকৃশতক দুয়য শায়গ শিনাবাশহনী দুগ শত মানুয়ষর পায়শ দাঁশড়য়য়য়ি। ২০০৭ িায়ল ভয়াবহ ঘুশণ শেড় 

শিির এবং ২০০৯ িায়ল ঘূশণ শেড় আইলায় আমায়দর শিনাবাশহনী শবয়শষ কয়র ৫৫ পদাশতক শিশভশন দুয়য শাগ পশরশিশত 

শমাকায়বলায় প্রশংিনীয় ভূশমকা পালন কয়রয়ি। এিাড়া দশক্ষণ পশিমাঞ্চয়লর ভূশমহীন জনয়গাশষ্ঠর জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প 

বাস্তবায়য়নর মােয়ম আপনায়দর শিশভশন গুরুেপূণ শ দাশয়ে পালন করয়ি।  

ময়ন রাখয়বন, জনগণই শদয়শর শশি। আপনারা জনগয়ণরই অশবয়চ্ছয অংশ। আমায়দর িকয়লর দাশয়ে িাধারণ 

মানুয়ষর ভায়যান্নয়ন। তাই জনগয়ণর আিা অজশন অতযন্ত জরুশর।  

সুশধবৃন্দ, 

আমরা শিনাবাশহনীর কল্যাণ তহশবয়লর আয় বৃশদ্ধর জন্য োি ব্যাংক ও শহায়টল শরশিিন প্রশতষ্ঠািহ শবশভন্ন কম শসূচী 

গ্রহণ কয়রশি।   

এবার দাশয়ে শনওয়ার পর আমরা শিনািদস্যয়দর রিদ বৃশদ্ধ কয়র শবমান বাশহনী এবং শনৌবাশহনীর িমান কয়রশি।  

এিাড়া অিায়ী কতশব্য পালয়নর জন্য শজশিও ও অন্যান্য পদবীর সিশনকয়দর সদশনক ভাতা, ইন এইি টু শিশভল 

পাওয়ার-এ দাশয়ে পালয়নর সদশনক ভাতা এবং এলশপআর এর িময়কাল ৪ মাি শথয়ক ৬ মাি বৃশদ্ধ করার প্রস্তাব অনুয়মাদন 

কয়রশি।  

একইভায়ব অবিরপ্রাপ্ত মৃত শিনািদয়স্যর পাশরবাশরক শপনশয়নর হার এবং শচশকৎিা ভাতা বৃশদ্ধ করা হয়য়য়ি। 

শজশিওয়দর প্রথম শশ্রণী এবং িায়জশন্টয়দর শিতীয় শশ্রণীর কম শকতশার ময শাদায় উন্নীত করা হয়য়য়ি। 

আওয়ামী লীগ যখনই শদশ পশরচালনার দাশয়ে শপয়য়য়ি, শদশয়ক এশগয়য় শনয়য়য়ি। বাংলায়দশ আজ আর পরমুখায়পক্ষী 

শদশ নয়, বরং উন্নয়য়নর শরাল ময়িল শহয়িয়ব প্রশতশষ্ঠত হয়য়য়ি। 



 
 

মানুয়ষর জীবনমায়নর উন্নয়ন হয়চ্ছ। আমরা খায উৎপাদয়ন স্বয়ং-িম্পূণ শতা অজশন কয়রশি। সতশর শপাষাক রপ্তাশনয়ত 

শবয়শ্ব আমায়দর অবিান শিতীয়। শবশ্ব মন্দা িয়েও গয়ড় ৬ দশশমক ২ শতাংশ হায়র প্রবৃশদ্ধ অশজশত হয়য়য়ি। সবয়দশশক মুদ্রার 

শরজাভ শ ২০০৬ িায়লর ৬ দশশমক ৫ শবশলয়ন িলার শথয়ক বতশমায়ন ২২.৩৯ শবশলয়ন িলায়র উন্নীত হয়য়য়ি।  

মাথাশপছু আয় ৬৩০ িলার শথয়ক বৃশদ্ধ শপয়য় ১১৯০ িলায়র উন্নীত হয়য়য়ি। গত ৫ বিয়র িরকাশর-শবিরকাশর শমশলয়য় 

প্রায় ১ শকাটি মানুয়ষর কম শিংিান হয়য়য়ি। 

দাশরয়দ্রযর হার ২০০৫ িায়লর ৪০ শতাংশ শথয়ক হ্রাি শপয়য় বতশমায়ন ২৪ শতাংয়শর নীয়চ শনয়ম এয়িয়ি। পাঁচ শকাটির 

শবশশ মানুষ শনম্নশবত্ত শথয়ক মেশবয়ত্ত উয়ে এয়িয়ি। মুদ্রাস্ফীশত িাবল শিশজট শথয়ক শনয়ম এখন ৬.১০ শতাংশ। 

শবদুযৎ উৎপাদন িক্ষমতা এখন ১৩ হাজার শমগাওয়ায়ট শপৌৌঁয়িয়ি। ১৪টি বৃহৎ শিতু, ৪ হাজার ৫০৭টি মাোশর ও শিাট 

শিতু, ১৩ হাজার ৭৫১ কালভাট শ এবং ২১ হাজার শকয়লাশমটার নতুন িড়ক শনম শাণ করা হয়য়য়ি। শনজস্ব অথ শায়য়ন আমরা পদ্মা 

শিতুর শনম শাণ কাজ শুরু কয়রশি।  

িারায়দয়শ ৫ হাজার ২৭৫টি শিশজটাল শিন্টার চালু করা হয়য়য়ি। ১২ হাজার ৫৫৭ টি কশমউশনটি শিশনক এবং ৩ 

হাজার ৮৮১টি ইউশনয়ন স্বািযয়কন্দ্র শথয়ক জনগণ স্বািযয়িবা এবং শবনামূয়ল্য ৩০ ধরয়ণর ওষুধ পায়চ্ছন। বিয়রর প্রথমশদয়নই 

িারায়দয়শ মােশমক পয শন্ত শশক্ষাথীয়দর ময়ে ৩২ শকাটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩ টি বই শবতরণ করা হয়য়য়ি। 

শপ্রয় কম শকতশা এবং সিশনকবৃন্দ, 

আশম শজয়ন অতযন্ত আনশন্দত হয়য়শি শয, এই প্রশশক্ষণ চলা কায়ল আপনারা শীতবস্ত্র শবতরণ, শবনামূয়ল্য অস্ত্রপচারিহ 

শবশভন্ন শচশকৎিা িহায়তা প্রদান এবং অন্যান্য জনশহতকর কাজ কয়রয়িন। আশা কশর আপনারা এ ধরয়ণর মহতী উয়যাগ 

অব্যাহত রাখয়বন এবং জনগয়ণর অকৃশত্রম ভালবািা ও আিা অজশন করয়ত িক্ষম হয়বন।  

শবশ্ববািী আজ বাংলায়দশ শিনাবাশহনীয়ক একটি আধুশনক ও যুয়গাপয়যাগী সুশৃঙ্খল বাশহনী শহয়িয়ব জায়ন। জাশতিংঘ 

শাশন্তরক্ষা শমশয়ন আমায়দর িশস্ত্র বাশহনীর শবয়শষ কয়র শিনাবাশহনীর অবদান আজ িব শজন স্বীকৃত এবং শবশ্ব দরবায়র 

সুপ্রশতশষ্ঠত। শাশন্তরক্ষা শমশয়ন বাংলায়দয়শর অবিান এখন শীয়ষ শ। 

জাশতিংঘ শমশয়ন সিন্যিংখ্যা বৃশদ্ধর জন্য আমায়দর িরকার প্রয়চষ্টা অব্যাহত শরয়খয়ি। এিাড়া শমশন চলাকায়ল স্বল্প 

খরয়চ একবার শদয়শ ছুটিয়ত আিা এবং সদশনক ভাতা বৃশদ্ধর ব্যাপায়র জাশতিংঘ িদরদপ্তয়রর িায়থ আমায়দর আয়লাচনা চলয়ি।  

আশম শজয়ন খুশশ হয়য়শি শয পূয়ব শর ন্যায় এবায়রর প্রশশক্ষয়ণও আনিার এবং শবএনশিশি কযায়িটয়দর িপৃি করা 

হয়য়য়ি। আধা-িামশরক বাশহনী ও জনগয়ণর অংশগ্রহয়ণর মােয়ম মাতৃভূশম রক্ষার এ শকৌশল আমায়দর শিনাবাশহনীর 

রণয়কৌশয়ল এক শভন্ন ও প্রশংিনীয় মাত্রা যুি কয়রয়ি বয়ল আশম ময়ন কশর।  

িবয়শয়ষ, ৫৫ পদাশতক শিশভশয়নর শজনায়রল অশিিার কমাশন্ডং এবং অধীনি িকল অশিিার এবং সিশনকয়ক 

আমার আন্তশরক ধন্যবাদ জানাশচ্ছ।  

আপনায়দর িকয়লর সুস্বািয কামনা করশি। মহান আল্লাহ্ রাব্বলু আলাশমন আমায়দর িহায় শহান। 

 

শখাদা হায়িজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলায়দশ শচরজীবী শহাক। 
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