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ডবিডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম 

 

এনডিডি এবং ডিএিডিএিডি-এর ডিডনয়র িহ-িভাপডি,  

উপ-িভাপডিবৃন্দ ও িদস্যগণ, 

সুডধবৃন্দ। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

 

মহান স্বাধীনিার মাদ্ি ন্যােনাল ডিদ্ফন্স কদ্লজ ও িামডরক বাডহনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কদ্লজ-এর ১৫িম য ৌথ 

িভায় িবাইদ্ক শুদ্ভচ্ছা জানাডচ্ছ।  

ন্যােনাল ডিদ্ফন্স কদ্লজ ও িামডরক বাডহনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কদ্লজ বাংলাদ্দদ্ের দুটি অন্যিম ডেক্ষা প্রডিঠানান। 

প্রডিঠানান দুটি উন্নি মানিম্পন্ন ও যুদ্গাপদ্ াগী ডেক্ষা প্রদাদ্নর মাধ্যদ্ম যদদ্ে ও আন্তজচাডিক অঙ্গদ্ন ইদ্িামদ্ধ্য সুপডরডর্ডি 

লাভ কদ্রদ্ে।  

বাংলাদ্দে িেস্ত্র বাডহনীর যপোদাডরত্ব ও দক্ষিা অজচদ্নর ডপেদ্ন এ প্রডিঠানান দুটির অবদান অপডরিীম।  

আডম যজদ্ন খুডে হদ্য়ডে য , প্রডিঠানান দুটি হদ্ি এ াবি বন্ধুপ্রিীম ৩৭টি যদদ্ের িেস্ত্র বাডহনীর অডফিারগণ প্রডেক্ষণ 

গ্রহণ কদ্রদ্েন এবং পরবিীকাদ্ল িাঁরা ডনজ ডনজ যদদ্ে ডবডভন্ন গুরুত্বপূণ চ পদ্দ অডধডঠানি হদ্য়দ্েন। এর মাধ্যদ্ম বডহডব চদ্ের 

িাদ্থ বাংলাদ্দদ্ের িম্পকচ আরও যজারদার হওয়ার পাোপাডে বাংলাদ্দেদ্ক আন্তজচাডিকভাদ্ব সুপডরডর্ি কদ্র যিালার যক্ষদ্ে 

প্রডিঠানান দুটি গুরুত্বপূণ চ ভূডমকা যরদ্খ র্দ্লদ্ে।  

আডম আোবাদী, যদদ্ে ও ডবদ্দদ্ে প্রডিঠানান দুটি িাফদ্ের এ ধারাবাডহকিা বজায় থাকদ্ব এবং উন্নিির প্রডেক্ষণ 

প্রদাদ্নর মাধ্যদ্ম িেস্ত্র বাডহনীর যপোগি দক্ষিা বৃডিদ্ি অবদান রাখদ্ব। 

বিচমান ডবদ্ে প্রডিরক্ষা িথা জািীয় ডনরাপত্তার পডরডধ ও পডরির বহুগুদ্ণ বৃডি যপদ্য়দ্ে। প্রর্ডলি রাষ্ট্রীয় ডনরাপত্তা 

ধারণার িাদ্থ িাদ্থ ব্যডি, অথ চননডিক, জািীয় িমৃডি ও পডরদ্বেগি ডনরাপত্তা জািীয় ডনরাপত্তার অন্তর্ভ চি হদ্য়দ্ে।  

িাই িামডরক বাডহনীর িদস্য োাাও রাষ্ট্র পডরর্ালনার দাডয়দ্ত্ব ডনদ্য়াডজি যবিামডরক প্রোিদ্নর িদস্যদ্দর জন্য 

প্রডিরক্ষা ও জািীয় ডনরাপত্তা ডবষদ্য় িম্যক জ্ঞান থাকা অপডরহা চ।  

িমদ্য়াপদ্ াগী প্রডেক্ষণ প্রদাদ্নর মাধ্যদ্ম ন্যােনাল ডিদ্ফন্স কদ্লজ অিযন্ত দক্ষিার িাদ্থ এই দাডয়ত্ব পালন কদ্র 

আিদ্ে যজদ্ন আডম অিযন্ত আনডন্দি। ইদ্িামদ্ধ্যই িামডরক বাডহনী ও যবিামডরক প্রোিদ্ন এ ধরদ্ণর প্রডেক্ষদ্ণর সুদূরপ্রিারী 

ইডিবার্ক প্রভাব পডরলডক্ষি হদ্র্ে। 

আডম ন্যােনাল ডিদ্ফন্স কদ্লজ এবং িামডরক বাডহনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কদ্লদ্জর প্রডিঠানালগ্ন যথদ্ক িকল 

কমান্ডযান্ট, প্রডেক্ষক, কম চকিচা ও কম চর্াডরিহ  াঁরা অবদান যরদ্খদ্েন িাঁদ্দর িকলদ্ক আমার ধন্যবাদ এবং আন্তডরক কৃিজ্ঞিা 

জানাডচ্ছ।  



 

 

িকদ্লর িডিডলি প্রদ্র্ষ্টা ও িঠিক ডদকডনদ্দ চেনায় উভয় প্রডিঠানান উত্তদ্রাত্তর উন্নডির পদ্থ এডগদ্য়  াদ্ব, এ আমার 

দৃঢ় ডবোি। 

আডম আরও আনডন্দি হদ্য়ডে য , এ প্রডিঠানান দুটির প্রোিন বরাবরই িাদ্দর িম্পদ, প্রডেক্ষণ উপকরণ, সুদ্ াগসুডবধা 

এবং বরাদ্দকৃি বাদ্জদ্ের সুঠানু ও িদ্ব চাত্তম ব্যবহাদ্রর মাধ্যদ্ম িাঁদ্দর উপর অডপ চি দাডয়ত্ব সুর্ারুরূদ্প িম্পন্ন এবং িাৎপ চপূণ চ 

ফলাফল অজচদ্ন িক্ষম হদ্য়দ্ে।  

২০০৯ িাদ্ল দাডয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর পরই আমরা ন্যােনাল ডিদ্ফন্স কদ্লজ এবং িামডরক বাডহনী কমান্ড এন্ড স্টাফ 

কদ্লদ্জর প্রডেক্ষণগি ও আবাডিক প্রদ্য়াজন যমোদ্নার উদ্দ্দদ্ে অবকাঠাদ্মাগি সুডবধা িম্প্রিারণ প্রকদ্ের কাজ হাদ্ি যনই।  

এর আওিায় ন্যােনাল ডিদ্ফন্স কদ্লদ্জর িম্প্রিাডরি ডব-োইপ অডফিাি চ আবাডিক ভবদ্নর ডনম চাণ কাজ িম্পন্ন 

হদ্য়দ্ে এবং একটি ডি ও ডি োইপ বহুিল অডফিাি চ আবাডিক ভবন ডনম চাদ্ণর কাজ শুরু হদ্য়দ্ে।  

িামডরক বাডহনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কদ্লদ্জর একটি বহুিল অডফিাি চ আবাডিক ভবন ডনম চাণ কাজ িম্পন্ন হদ্য়দ্ে 

এবং একটি বহুিল একাদ্িডমক ভবন ডনডম চি হদ্র্ে। অবকাঠাদ্মাগি এই িম্প্রিারদ্ণর মাধ্যদ্ম প্রডিঠানান দুটির িাডব চক মান 

আরও বৃডি পাদ্ব বদ্ল আডম আোবাদী।  

প্রডিঠানান দুটি আগামী বেরগুদ্লাদ্ি  াদ্ি যুদ্গাপদ্ াগী ও আরও কা চকরভাদ্ব আন্তজচাডিক অঙ্গদ্ন অডধকির 

সুপডরডর্ডি লাভ করদ্ি পাদ্র, যিডদদ্ক যবাদ্ি চর িকল িদস্যদ্ক িদ্র্ষ্ট হওয়ার আহবান জানাডচ্ছ।  

িবাইদ্ক আবারও ধন্যবাদ জাডনদ্য় আমার সূর্না বিব্য এখাদ্নই যেষ করডে এবং িভার কাজ পডরর্ালনার জন্য 

আহ্বান জানাডচ্ছ। 

 

যখাদা হাদ্ফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদ্দে ডর্রজীবী যহাক। 

... 


