
ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুল - চতুর্ থ পুণর্ম থলনী ও  

বাৎের্রক অর্িনায়ক েম্মেলন 

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী  

 

সেখ হার্েনা  

 

সেয়দপুর সেনার্নবাে, বুিবার, ২৭ আর্িন ১৪১৮, ১২ অম্মটাবর ২০১১  

 

র্বের্মল্লার্হর রাহমার্নর রার্হম  

 

সেনাবার্হনী প্রিান,  

র্ের্নয়র োমর্রক অর্িোরবৃন্দ,  

ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুম্মলর কমান্ডযান্ট,  

উপর্িত অর্িোরবৃন্দ,  

 

আেোলামু আলাইকুম।  

 

ঐর্তহযবাহী ইম্মলকর্িকযাল ইর্ির্নয়াে থ সকাম্মরর চতুর্ থ পুণর্ম থলনী ও বাৎের্রক অর্িনায়ক েম্মেলম্মন উপর্িত েবাইম্মক 

আন্তর্রক শুম্মভচ্ছা জানার্চ্ছ।  

আর্ম প্রর্ম্মমই শ্রদ্ধাভম্মর স্মরণ করর্ি েব থকাম্মলর েব থম্মশ্র্ঠ  বাাার্ল, জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু সেখ মর্জবুর রহমানম্মক। আর্ম 

আরও শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার সনতােহ মহান স্বািীনতা যুম্মদ্ধ অংেগ্রহণকারী েকল েহীদ, যুদ্ধাহত এবং বীর মুর্িম্ম াদ্ধাম্মদর।  

সদম্মের স্বািীনতা ও োব থম্মভৌমত্ব সুেংহত করার জন্য প্রম্ময়াজন একটি বর্ল্ঠ  সদেম্মপ্রর্মক েেস্ত্র বার্হনীর। এজন্য 

স্বািীনতার পর যুদ্ধর্বধ্বস্ত সদম্মের চরম অর্ থননর্তক েঙ্কম্মের মম্মেও জার্তর র্পতা ের্িোলী েেস্ত্র বার্হনী গম্মে সতালার কাজ শুরু 

কম্মরর্িম্মলন।  

র্কন্তু সে কাজ র্তর্ন েম্পন্ন কম্মর স ম্মত পাম্মরনর্ন। তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ম্মনর িারাবার্হকতায় বাংলাম্মদে সেনাবার্হনী 

শুধুমাত্র জাতীয় পর্রেম্মরই নয় র্বম্মির দরবাম্মর একটি সুশৃঙ্খল ও আধুর্নক সেনাবার্হনী র্হম্মেম্মব আত্মপ্রকাে কম্মরম্মি। সুনাম অজথন 

কম্মরম্মি।  

আপনারা সেই আধুর্নক সেনাবার্হনীর ইএমই সকাম্মরর গর্ব থত েদস্য। আপনাম্মদর অক্লান্ত পর্রশ্রম ও কার্রগরী দক্ষতার 

মােম্মম সেনাবার্হনীর েকল প্রকার  ানবাহন ও েরিামার্দ েচল রাখার দার্য়ত্ব অতযন্ত েিলতার েম্মঙ্গ আপনারা পালন কম্মর 

আেম্মিন।  

আর্ম আোবাদী স , ‘েকল তযাম্মগ রার্খব েচল' এই মূলমম্মন্ত্র দীর্ক্ষত হম্ময় আপনারা েিলতার র্েখম্মর সপৌৌঁিম্মত েক্ষম 

হম্মবন।  

আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ম্মনর মােম্মম র্ির্জোল বাংলাম্মদে র্নম থাম্মণর জন্য কাজ কম্মর  ার্চ্ছ।  

র্নতয প্রম্ময়াজনীয় র্জর্নম্মষর মূল্য োিারণ মানুম্মষর নাগাম্মলর মম্মে রাখা, দুনীর্তর র্বরুম্মদ্ধ কা থকর ব্যবিা, জর্ঙ্গ দমন, 

সুোেন প্রর্ত্ঠ া, র্বদুযৎ ও জ্বালার্ন েঙ্কে র্নরেম্মনর মত চযাম্মলি আমাম্মদর সমাকার্বলা করম্মত হম্মচ্ছ।  



ক্ষুিা ও দার্রদ্র্য দূর কম্মর ২০২১ োম্মলর মম্মে আমরা বাংলাম্মদেম্মক একটি ‘মেম আম্ময়র সদে র্হম্মেম্মব রূপান্তর করম্মত 

চাই। আমাম্মদর লক্ষয এই েতম্মকর উপম্ম াগী র্ির্জোল বাংলাম্মদে গম্মে সতালা।  

আর এ জন্য েরকাম্মরর েকল প্রোেন ন্ত্রম্মক র্ির্জোল বাংলাম্মদে গম্মে সতালার লম্মক্ষয র্নম্মজম্মদরম্মক উপম্ম াগী কম্মর গম্মে 

তুলম্মত হম্মব। বাংলাম্মদে সেনাবার্বহনীর র্ির্জোল েক্ষমতা বৃর্দ্ধম্মত আপনাম্মদর কম থদক্ষতা, কতব্যথম্মবাি এবং ঐকার্ন্তক প্রম্মচষ্টা 

েিলতা এম্মন র্দম্মত পাম্মর।  

আর্ম সজম্মন খুেী হম্ময়র্ি স , বাংলাম্মদে সেনাবার্হনীর ইএমই সকার র্ির্জোল বাংলাম্মদে গোর ব্যাপাম্মর কা থকর উম্মযাগ 

গ্রহণ কম্মরম্মি।  

বতথমান েরকাম্মরর ‘‘র্ভেন ২০২১''- এর আম্মলাম্মক বাংলাম্মদে সেনাবার্হনীর ‘‘সিাম্মে থে সগাল ২০৩০'' চুোন্তকরণ ও 

প থায়ক্রম্মম বাস্তবায়ম্মনর প্রর্ক্রয়া চলম্মি।  

চারটি িাম্মপ পাঁচ বির সময়াদী পর্রকল্পনার আওতায় সেনাবার্হনীর োংগঠর্নক কাঠাম্মমা র্বন্যাে, পর্রবতথন ও 

আধুর্নকায়ন প্রর্ক্রয়া বতথমান েরকাম্মরর েমম্ময়ই েম্পন্ন হম্মব।  

‘‘সিাম্মে থে সগাল-২০৩০'' এর োর্ব থক বাস্তবায়ন েম্পন্ন হম্মল  বাংলাম্মদে সেনাবার্হনী একটি আধুর্নক, কা থকর ও 

যুম্মগাপম্ম াগী বার্হনীম্মত পর্রণত হম্মব।  

োংগঠর্নক কাঠাম্মমা পুনর্ব থন্যাস্ত হম্মল সেনাবার্হনীর প্রাপ্ত েম্পম্মদই আরও দক্ষতা অজথন করা েম্ভব। এিাোও 

সেনাবার্হনীম্মত তথ্য প্রযুর্ির ব্যবহার, র্বস্তার ও বাস্তবায়ন োংগঠর্নক পুনর্ব থন্যাম্মের োম্মর্ই চলমান। এই েকল কা থক্রম্মমর 

বাস্তবায়ন সেনাবার্হনীর আধুর্নকায়ম্মন েহায়তা করম্মব।  

আমাম্মদর র্বগত সময়াম্মদ ন্যােনাল র্িম্মিন্স কম্মলজ, র্মর্লোরী ইনর্ষ্টটিউে অব োম্ময়ন্স এন্ড সেকম্মনার্লর্জ ও আম থি 

সিাম্মে থে সমর্িম্মকল কম্মলজ প্রর্ত্ঠ া করা হয়।  

এেব প্রর্ত্ঠ ানম্মক আন্তজথার্তকমাম্মন উন্নীত করার জন্য আপনাম্মদরম্মক জানাই আন্তর্রক অর্ভনন্দন।  

বাংলাম্মদে েমরাস্ত্র কারখানায় স্বয়ংর্ক্রয় রাইম্মিল সতর্র করা হম্মচ্ছ। আম্মগ র্বম্মদে সর্ম্মক সবম্মদর্েক মুদ্র্ার র্বর্নমম্ময় এেব 

রাইম্মিল আমদার্ন করা হত। এিাো র্বর্ভন্ন িরম্মণর ক্ষুদ্র্াস্ত্র এবং সগালাবারুদ সতর্রম্মত স্বয়ংেম্পূণ থতা অজথম্মনর প্রর্ক্রয়াও চলমান 

রম্ময়ম্মি।  

আর্ম আপনাম্মদর আিস্ত করম্মত চাই স , বতথমান েরকার েেস্ত্র বার্হনীর কম থকতথাম্মদর কল্যাণমূলক কম থকা- বাস্তবায়ম্মন 

েম্মচষ্ট রম্ময়ম্মি  া আপনাম্মদর মম্মনাবলম্মক দৃঢ় করম্মব। সুনাগর্রক র্হম্মেম্মব সদে ও জার্তর সেবা করা আপনাম্মদর একান্ত কতথব্য একর্া 

েবেময় মম্মন রাখম্মত হম্মব।  

অিীনস্ত সের্নকম্মদর প্রর্ত আপনারা অতযন্ত  ত্নবান র্াকম্মবন। তাঁম্মদর ভালমন্দ সদখাম্মোনার দার্য়ত্ব আপনাম্মদর।  

আমরা সের্নকম্মদর জন্য র্বর্ভন্ন কল্যাণমূলক পদম্মক্ষপ গ্রহণ কম্মরর্ি। সেনাবার্হনীর েঠিক ব্যবিাপনায় এেব পদম্মক্ষপ 

েহায়ক হম্মব বম্মল আমার র্বিাে।  

আমাম্মদর সেনাবার্হনী র্বর্ভন্ন সদম্মে োর্ন্ত রক্ষায় র্নম্ময়ার্জত আম্মি। তাঁরা দক্ষতা ও র্নরলে পর্রশ্রম্মমর মােম্মম তাঁম্মদর 

সশ্র্ঠ ত্ব প্রমাণ কম্মরম্মিন।  

ইএমই সকাম্মরর েদস্যম্মদর কার্রগর্র জ্ঞান োর্ন্তরক্ষা র্মেম্মন প্রম্ময়াগ কম্মর বাংলাম্মদম্মের েকল  ন্ত্রপার্ত ও েরিামার্দ 

েচল সরম্মখম্মিন।  

আপনারা েকম্মলই ইর্ির্নয়ার এবং সেকর্নর্েয়ান। আপনাম্মদর কাি সর্ম্মক জার্ত অম্মনক র্কছু আো কম্মর। আপনাম্মদর 

সমিা শুধুমাত্র সেনাবার্হনীর মম্মে েীমাবদ্ধ না সরম্মখ বাংলাম্মদম্মের েকম্মলর জন্য উন্মুি করম্মবন।  

আপনাম্মদর সকাম্মরর প্রর্তটি েদস্যম্মক েঠিক কার্রগর্র র্েক্ষা প্রদান অব্যাহত রাখম্মবন।  াম্মত তাঁরা অবেম্মর সগম্মল তাম্মদর 

অর্জথত জ্ঞান োমার্জক উন্নয়ম্মন কাম্মজ লাগাম্মত পাম্মরন।  

আর্ম র্বিাে কর্র, কা থকর কমান্ড চযাম্মনলই সেনাবার্হনীর স  সকান কাজ েমািাম্মন ের্ক্রয় ভূর্মকা রাম্মখ। েকলস্তম্মরর 

কমান্ডারম্মদর প্রর্ত শ্রদ্ধাম্মবাি ও তাঁম্মদর প্রর্ত আনুগতয র্াকম্মল স  সকান কাজ দক্ষতা ও শৃঙ্খলার োম্মর্ েম্পন্ন করা েম্ভব। সনতৃম্মত্বর 

প্রর্ত েম্পূণ থ আিা সরম্মখ েকল কাম্মজ আপনারা এর্গম্ময়  াম্মবন বম্মল আর্ম প্রতযাো কর্র।  



প্রর্েক্ষম্মণর সকান র্বকল্প সনই। প্রর্েক্ষম্মণর মােম্মম জ্ঞানাজথন হয়। েঠিক প্রর্েক্ষণ েকলম্মক শৃঙ্খলাবদ্ধ রাম্মখ। সপোগত 

জ্ঞান বৃর্দ্ধ করম্মত োহায্য কম্মর। দক্ষতা বাোয়। েম্মব থাপর্র অনুগত র্াকম্মত সেখায়। কতথব্য পালম্মনর পাোপার্ে তাই আপনারা 

প্রর্েক্ষণও চার্লম্ময়  াম্মবন।  

আজ আর্ম স্মরণ করর্ি আপনাম্মদর পূব থসূরীম্মদর  াঁরা কতথব্য পালনকাম্মল েম্মব থাচ্চ আত্মর্বেজথম্মনর মােম্মম ইএমই সকাম্মরর 

ইর্তহােম্মক কম্মরম্মিন সগৌরবার্িত এবং অনুকরণীয়।  

এ র্বম্মেষ মুহূম্মতথ আর্ম েমগ্র জার্তর পক্ষ সর্ম্মক ইএমই সকাম্মরর েকল েহীম্মদর আত্মার মাগর্িরাত কামনা করর্ি।  

আপনাম্মদর েকম্মলর সুস্বািয ও উত্তম্মরাত্তর েমৃর্দ্ধ কামনা করর্ি। মহান আল্লাহ আমাম্মদর েকম্মলর েহায় হউন।  

সখাদা হাম্মিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাম্মদে র্চরজীবী সহাক ।  

..... 


