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মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী  

 

গেখ হোর্িনো  

 

আর্ট থলোর্র স্কুল, চট্টগ্রোম, বুধবোর, ১০ চচত্র ১৪১৬, ২৪ মোচ থ ২০১০  

 

র্বির্মল্লোর্হর রোহমোর্নর রোর্হম  

 

র্প্রয় িহকমীবৃন্দ  

গিনোবোর্হনী প্রধোন,  

আর্ট থলোর্র গরর্জমমমের নবর্নযুক্ত কমণ থল কমোন্ড্যোে,  

এর্রয়ো কমোন্ড্োর, অর্িিোর, গজর্িও ও চির্নকবৃন্দ,  

সুর্ধবৃন্দ।  

 

            আস িোলোমু আলোইকুম।  

 

গ োলন্দোজ বোর্হনীর আজমকর পুনর্ম থলনী অনুষ্ঠোমন উপর্িত িবোইমক জোনোর্ি আমোর আন্তর্রক শুমভিো।  

মহোন স্বোধীনতো র্দবমির প্রোক্কোমল আর্ম শ্রদ্ধো জোনোর্ি িব থকোমলর িব থমশ্রষ্ঠ বোঙোর্ল, জোর্তর জনক বঙ্গবন্ধু গেখ মুর্জবুর 

রহমোনমক- যাঁর গনতৃমে বোঙোর্ল জোর্ত যুদ্ধ কমর, রক্ত র্দময় র্প্রয় মোতৃভূর্মর স্বোধীনতো র্ির্নময় এমনর্িল। আর্ম শ্রদ্ধো জোনোই ৩০ 

লোখ েহীদ এবং ২ লোখ র্নয থোর্তত মোমবোমনর প্রর্ত যাঁমদর আত্মতযোম র মোধ্যমম অর্জথত হময়মি আমোমদর স্বোধীনতো। শ্রদ্ধোর িোমর্ 

স্মরণ করর্ি আর্ট থলোর্র গরর্জমমমের িকল বীর েহীদমদর।  

র্প্রয় গ োলন্দোজ বোর্হনীর িদস্যবৃন্দ,  

বোংলোমদমের ইর্তহোমি গ োলন্দোজ চির্নকমদর নোম স্বণ থোক্ষমর গলখো রময়মি। ১৭৫৭ িোমল পলোেীর যুমদ্ধ যখন মীর 

জোিরমদর র্বশ্বোিঘোতকতোয় বোংলোর স্বোধীনতো র্বপন্ন, তখন গ োলন্দোজ গিনোনোয়ক গমোহনলোল এবং মীর মদন বীরদমপ থ যুমদ্ধর 

গনতৃে র্দমত এর্ ময় যোন। আর র্বজয় যখন আিন্ন, ঠিক তখনই মীর জোিরমদর কোরমণ তাঁরো র্নহত হন। দু'ে বিমরর জন্য 

পরোধীনতোর শৃঙ্খমল বন্দী হয় বোঙোর্ল জোর্ত।  

আবোর ১৯৭১ িোমল বঙ্গবন্ধু যখন স্বোধীনতোর ডোক গদন, তখনও গ োলন্দোজ গিনোরো মুর্জব ব্যোটোর্র  ঠন কমর মুর্ক্তযুমদ্ধ 

ঝাঁর্পময় পমেন। ঐর্তহযবোহী এই গ োলন্দোজ বোর্হনীর প্রর্ম ইউর্নমটর জন্ম হয় ১৯৭১ িোমলর ২২গে জুলোই। জোর্তর জনক বঙ্গবন্ধু 

গেখ মুর্জবুর রহমোমনর নোমম এর নোমকরণ করো হময়র্িল মুর্জব ব্যোটোর্র।  

জমন্মর মোত্র এক িপ্তোহ পমর ২৯গে জুলোই েক্র অবিোমনর উপর িিলভোমব গ োলোবষ থমণর মোধ্যমম শুরু হয় ‘মুর্জব 

ব্যোটোর্র'র অর্ভযোত্রো। মহোন মুর্ক্তযুমদ্ধ মুর্জব ব্যোটোর্রর অবদোন নতুন প্রজমন্মর কোমি গ ৌরব ও অনুমপ্ররণোর উৎি হময় র্োকমব।  

র্প্রয় িেস্ত্র বোর্হনীর িদস্যবৃন্দ,  

স্বোধীনতোর পর যুদ্ধর্বধ্বস্ত গদমে বঙ্গবন্ধু একর্ট িোব থমভৌম ও ের্ক্তেোলী িোমর্রক বোর্হনী  মে গতোলোর জন্য ব্যোপক 

পদমক্ষপ র্নময়র্িমলন।  



বঙ্গবন্ধু িোমর্রক বোর্হনীর প্রর্েক্ষমণর জন্য প্রর্মমই প্রর্তষ্ঠো কমরন র্মর্লটোর্র একোমডর্ম, কমবোইন্ড্ আম থি স্কুল, প্রমতযক 

আম থি িোর্ভ থমির জন্য র্নজস্ব গিেোর ও স্কুলিহ গবে র্ক প প্রর্তষ্ঠোন। র্বমদে হমত িংগ্রহ কমরর্িমলন আনির্নক অস্ত্রেস্ত্র যুদ্ধর্বমোন, 

ট্যোঙ্ক, কোমোন ইতযোর্দ। এরই ধোরোবোর্হকতোয় আজ একর্ট গচৌকে, দক্ষ ও গপেোদোর িোমর্রক বোর্হনী বোংলোমদমের স্বোধীনতোমক 

রক্ষো কমর চমলমি।  

আমোমদর িেস্ত্রবোর্হনী মুর্ক্তযুমদ্ধর িেস্ত্র িংগ্রোমমর মোধ্যমম জন্ম র্নময়মি। িেস্ত্রবোর্হনী আমোমদর জন মণরই একর্ট 

অর্বমিদ্য অংে। প্রলয়ঙ্করী  বন্যো, জমলোিোি, ঘুর্ণ থঝমের মত জোতীয় দুময থোম  িবিময় িেস্ত্রবোর্হনী িোধোরণ জন মণর পোমে 

এর্ ময় এমিমি।  পোব থতয চট্রগ্রোমম েোর্ন্ত প্রর্তষ্ঠোয় এবং জোর্তিংঘ েোর্ন্তরক্ষো র্মেমন তোমদর কৃর্তেপূণ থ ভূর্মকো গদে ও র্বমদমে 

বোংলোমদমের সুনোম ির্েময়মি।  

আওয়োমী লী  যখনই ক্ষমতোয় আমি তখনই িেস্ত্রবোর্হনীর উন্নয়মন কোজ কমর। ১৯৯৬ গর্মক ২০০১ পয থন্ত িরকোমর 

র্োকমত আমরো গিনোবোর্হনীমত একর্ট কমপোর্জট র্িম ড, একর্ট পদোর্তক র্িম ড, গেেোল ওয়োকথি অ থোনোইমজেনিহ একোর্ধক 

আর্ট থলোর্র গরর্জমমে, র্রভোরোইন ইর্ির্নয়োর ব্যোটোর্লয়ন, পদোর্তক িোমপোট থ ব্যোটোর্লয়ন র্িল্ড এযোমবুমলন্স ও র্ডভ অড থন্যোন্স 

গকোপোনী  প্রর্তষ্ঠো কর্র।  

গিনোবোর্হনীর গপেো ত দক্ষতো বৃর্দ্ধর লমক্ষয ন্যোেনোল র্ডমিন্স কমলজ, বোংলোমদে  ইনর্ির্টউট অব র্পি িোমপোট থ 

অপোমরেন গট্রর্নং, বোংলোমদে ইনমির্ি গরর্জমমে, আম থড গিোমি থি গমর্ডমকল কমলজ, র্মর্লটোর্র ইনর্ির্টউট অব িোময়ন্স এন্ড্ 

গটকমনোলর্জ প্রর্তষ্ঠো করো হয়। গিনোবোর্হনীর কল্যোণ তহর্বমলর আয় বৃর্দ্ধর লমক্ষয ট্রোি ব্যোংক ও গহোমটল গরর্ডিন প্রর্তষ্ঠো করো 

হয়।  

র্প্রয় চির্নক ভোইময়রো,  

১৯৯৬ িোমল দোর্য়ে গনওয়োর পর আর্ম যখন জোনমত পোর্র গয, আমোর চির্নকমদর দুপুমর ভোত গদওয়ো হয় নো, তখন আর্ম 

িোমর্ িোমর্ই দুপুমর রুর্টর পর্রবমতথ ভোমতর ব্যবিো কমরর্ি। গি িমময় র্িএমএইচ-এ িকল পদবীর চির্নকমদর র্পতো-মোতো ও 

র্নকটোত্মীময়র র্চর্কৎিো সুর্বধো চোলু কর্র।  

আম থড গিোমি থি গমর্ডমকল কমলজ-এর িোমর্ আমরো একর্ট ৫০০ েয্যোর হোিপোতোল চতর্রর কোজ হোমত র্নময়র্িলোম, যোমত 

গিনোিদস্যমদর পর্রবোমরর র্চর্কৎিোমিবো র্নর্িত হয়। দুুঃখজনক হমি, পরবতী িরকোমরর িমময় এই হোিপোতোল র্নম থোমণ গকোন 

অগ্র র্ত হয়র্ন। ইনেোল্লোহ্ অর্চমরই আমরো এই হোিপোতোমলর র্নম থোণকোজ িমোপ্ত করব।  

আমরো দোর্য়ে গনওয়োর পরপরই গিনোিদস্যমদর গরেন বোর্েময় র্বমোনবোর্হনী ও গনৌবোর্হনীর িমোন করো হময়মি। অিোয়ী 

কতথমব্যর জন্য চদর্নক ভোতো গজর্িও ও অন্যোন্য পদবীর জন্য ৮০ গর্মক ১৪০ টোকোর মমধ্য আনুপোর্তক হোমর বৃর্দ্ধ, ইন এইড টু 

র্ির্ভল পোওয়োর এ দোর্য়ে পোলমনর জন্য চদর্নক ভোতো ৯ টোকো গর্মক ২০ টোকো এবং গজর্িও ও অন্যোন্য পদবীর চির্নকমদর 

এলর্পআর এর িময়কোল ও অমর্ থর পর্রমোণ ৪ মোি গর্মক বোর্েময় ৬ মোি করো হময়মি। িরকোর  ঠমনর এক বিমরর মমধ্যই 

আমরো িকমলর গবতন বৃর্দ্ধ কমরর্ি।  

অবিরপ্রোপ্ত মৃত চির্নক িদমস্যর পোর্রবোর্রক গপনেমনর হোর এবং র্চর্কৎিো ভোতো বৃর্দ্ধ করো হময়মি। র্মেন চলোকোমল 

যৎিোমোন্য খরমচ একবোর গদমে  পর্টমত আিোর র্িদ্ধোন্ত চুেোন্ত পয থোময় রময়মি।  

আন্তজথোর্তক অঙ্গমন আমোমদর চির্নকমদর ঔপর্নমবর্েক পদবী র্নময় র্বমদেী চির্নকমদর িোমর্ কোজ করমত অসুর্বধো 

হর্িল। আমোমদর নোময়ক, হোর্বলদোর পদগুমলো আন্তজথোর্তকভোমব পর্রর্চত নয়। এটো িরকোমরর ষ্র্োম োচর হওয়োর িোমর্ িোমর্ 

পদবীগুমলোর আনির্নকোয়ন করো হয়। কমপ থোরোল, িোমজথে, ওয়োমরে অর্িিোর ইতযোর্দ পদবী চোলু করো হয়।  

এবোর িরকোর  ঠন করোর পর-পরই আর্ম গদখলোম, র্বমদে হমত চির্নকরো গদমে পর্রবোর-পর্রজমনর িোমর্ কর্ো বলমত 

অমনক অর্ থ খরচ কমর। অর্তর্রক্ত অর্ থ ব্যময়র কোরমণ অমনক িময় কর্ো বলোই িম্ভব হয় নো।  ত বির ১লো নমভম্বর হমত স্বল্পমূমল্য 

এবং র্ক প গক্ষমত্র র্বনোমূমল্য র্মেন এলোকো হমত গটর্লমিোমন কর্ো বলোর ব্যবিো করো হময়মি।  

র্প্রয় গিনো িদস্যবৃন্দ,  

িোমর্রক জীবমন প্রর্েক্ষমণর গকোন র্বকল্প গনই। প্রর্েক্ষণ িকলমক শৃঙ্খলোবদ্ধ রোমখ, গপেো ত জ্ঞোন বৃর্দ্ধ করমত িহোয্য 

কমর, দক্ষতো বোেোয় এবং িমব থোপর্র অনু ত র্োকমত গেখোয়। তোই আপনোরো র্নয়র্মত প্রর্েক্ষণ চোর্লময় যোমবন।  



আজমক এই দরবোমর গ োলন্দোজ বোর্হনীর িদস্যমদর পোেোপোর্ে চট্রগ্রোম এর্রয়োর এর্রয়ো কমোন্ড্োর, র্বর্ভন্ন িদর 

দপ্তর/ইউর্নমটর অর্িিোর, গজর্িও ও চির্নকবৃন্দ উপর্িত রময়মিন। গিনোবোর্হনীর র্বর্ভন্ন গুরুেপুণ থ কোয থক্রম তর্ো জোতীয় পয থোময় 

র্বর্ভন্ন গুরুেপুণ থ র্বষময় চট্টগ্রোম এর্রয়োর ভূর্মকো অতযন্ত তোৎপয থপূণ থ।  

এই চট্টগ্রোম এর্রয়োর অধীমন পোব থতয চট্রগ্রোমম েোর্ন্ত শৃঙ্খলো রক্ষো ও িন্ত্রোির্বমরোধী অর্ভযোন, অপোমরেন পূব থ প্রোচীর, চট্টগ্রোম 

বন্দমর  র্তেীলতো আনয়ন, পোব থতয চট্টগ্রোম ও কক্সবোজোর এলোকোয় রোস্তোঘোট ও অবকোঠোমমো র্নম থোণ ইতযোর্দ পর্রচোর্লত হমি। 

গিনোবোর্হনীর চট্টগ্রোম এর্রয়োর অবদোনমক আর্ম কৃতজ্ঞতোর িোমর্ স্মরণ কর্র।  

র্প্রয় সুর্ধবৃন্দ,  

দোর্রদ্র্যমুক্ত গিোনোর বোংলো প্রর্তষ্ঠো আমোমদর মূল লক্ষয। র্বশ্ব অর্ থননর্তক মন্দোর মমধ্যও র্বমদেী মুদ্র্োর র্রজোভ থ ১০ র্বর্লয়ন 

ডলোর িোর্েময় গ মি। গপ গেল গঘোষণোর পরও মুদ্র্োস্ফীর্ত র্নয়ন্ত্রমণ রময়মি। এবোরই প্রর্ম আমোমদর িরকোর স্কুমলর িোত্র-িোত্রীমদর 

মমধ্য র্বনোমূমল্য পোঠ্যপুস্তক র্বতরণ কমরমি। িরকোর  ঠমনর পরপরই িোর, বীজ, কীটনোেক র্ডমজমলর দোম কর্মময়র্ি। গিচসুর্বধো 

র্নর্িত করমত গবোমরো গমৌসুমম েহর গর্মক গ্রোমম র্বদুযৎ িরবরোহ বোেোমনো হময়মি। িমল খোদ্য উৎপোদন গবমেমি।  

চোরদলীয় গজোট িরকোমরর ৫ বির এবং তত্ত্বোবধোয়ক িরকোমরর ২ বিমর এক গম োওয়োট র্বদুযৎ উৎপোদন বোমের্ন। 

আমরো িরকোর  ঠন করোর পর প্রোয় একহোজোর গম োওয়োট উৎপোদন বোর্েময়র্ি। ইনেোল্লোহ ২০১৩ িোমলর মমধ্য র্বদুযৎ উৎপোদন 

হমব িোত হোজোর গম োওয়োট। র্ডর্জটোল বোংলোমদে  েোর লমক্ষয প্রর্ত গজলোর তথ্যর্ভর্িক ওময়বমপোট থোল করো হময়মি। গ্রোমমর 

মোনুমষর র্েক্ষো, স্বোিয ও তথ্যমিবো র্নর্িত করমত একহোজোর গ্রোমম ইেোরমনট গিবো ও তথ্যমক্র কর করো হমি।  

িকল বোধোর্বপর্ি অর্তক্রম কমর জোর্তর জনক বঙ্গবন্ধু হতযোর র্বচোমরর রোয় কোয থকর হময়মি। যুদ্ধোপরোধীমদর র্বচোরও 

শুরু হমত যোমি। র্বর্ডআর র্বমদ্র্োমহর র্বচোর শুরু হময়মি। র্পলখোনো হতযোকোমন্ড্র র্বচোরও আমরো রুত ত গেষ করব।  

আজমকর এই পূণর্ম থলনী উৎিমবর মূল উমেশ্য হমি অর্ভজ্ঞতো আর নতুনমের িংর্মশ্রণ। আমোমদর আজমকর সুন্দর 

বতথমোন এমিমি অবিরপ্রোপ্ত িদস্যমদর র্নরলি আর আন্তর্রক প্রমচোো গর্মক। আর্ম আন্তর্রকভোমব আেো করব, প্রবীণরো আজও এই 

গরর্জমমমের সুনোম বৃর্দ্ধমত আম র মতই মমতো ও আন্তর্রকতো র্দময় যোর যোর গক্ষত্র গর্মক অবদোন গরমখ যোমবন।  

আর্ম আেো কর্র নতুন কমণ থল কমোন্ড্যোমের গনতৃমে এই গকোমরর আরও উন্নর্ত হমব। িম্মোন ও গ ৌরমবর আদমে থ বলীয়োন 

এবোর্হনীর িকল িদমস্যর জন্য রইল আমোর আন্তর্রক অর্ভনন্দন ও শুমভিো।  

চতুর্ থ গ োলন্দোজ পুনর্ম থলনী িিল গহোক। মহোন আল্লোহতোয়োলো গ োলন্দোজ বোর্হনীর ও বোংলোমদে গিনোবোর্হনীর মঙ্গল 

করুন।  

গখোদো হোমিজ  

জয় বোংলো,  জয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোমদে র্চরজীবী গহোক। 


