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োননীয় প্রিানেন্ত্রী 

রেখ হাজসনা 
ইজিআেজস, চট্টগ্রাে রসনাজনিাস, েজনিাে, ১৭ োঘ ১৪২২, ৩০ িানুয়াজে ২০১৬ 

জিসজেল্লাজহে োহোজনে োজহে 

সহকেীবৃন্দ, 

রসনািাজহনী প্রিান, 

পাপা টাইগাে, 

ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্টে কোজডিং অজিসােগণ এিিং আেজন্ত্রত অজতজিবৃন্দ। 

  আসসালামু আলাইকুে। 

 রসনািাজহনীে ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্টে সকল ইউজনট অজিনায়মকে োমে উপজিত হমত রপমে আজে খুিই আনজন্দত। 

আপনাোই রসনািাজহনীে জনমদ েেনা ও পজেকল্পনা িাস্তিায়ন এিিং োঠ পর্ োময়ে উন্নয়নমূলক কে েকাড পজেচালনাে েহান দাজয়ত্ব 

পালন কমেন। এ সুকঠিন দাজয়ত্ব পালমন আপনামদে জনষ্ঠা ও আন্তজেকতা সি সেয়ই আোমক মুগ্ধ কমেমে।  

 আোে দুই ভাই েহীদ কযামেন রেখ কাোল ১ে ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেন্ট ও েহীদ রসমকড রলিমটন্যান্ট রেখ িাোল 

২য় ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্টে অজিসাে জেমলন। েহীদ রেখ কাোল মুজিযুমেে সেয় প্রজেক্ষণ জনময় ৯ই অমটািে ১৯৭১ 

কজেেন লাভ কমেন। অজিসাে জহমসমি জনয়জেত িাজহনীে সামি মুজিযুমে অিংেগ্রহণ কমেন। েহীদ রেখ িাোল েময়ল 

জেজলটােী একামেেী স্যাডহাস্টে রিমক প্রজেক্ষণ রেমে ২৮ জুন ১৯৭৫ কজেেন লাভ কমেন। ২য় ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্ট রর্াগ 

রদন এিিং িীিমনে রেে মুহুতে পর্ েন্ত রসখামনই কে েেত জেমলন। ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেন্ট আোমদে িীিমন এক অজিমেদ্য অিংে 

হময় আমে। 

 ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্টে ৫টি ব্যাটাজলয়ন আোমদে মুজি সিংগ্রামে সোসজে অিংেগ্রহণ কমেমে। িাজতে জপতা িঙ্গিন্ধু 

রেখ মুজিবুে েহোন এেই স্বীকৃজতস্বরূপ রসই সকল ইউজনমটে সকল সদমস্যে ইউজনিমে ে রেে পাইজপিং পোে জনমদ েে প্রদান 

কমেন। ১ে, ২য়, ৩য়, ৪ি ে এিিং ৮ে ইস্ট রিঙ্গল এে সকল সদমস্যে কামে জনিঃসমন্দমহ র্া অতযন্ত রগৌেমিে জিেয়। 

জপ্রয় সুিী, 

 িািংলামদে রসনািাজহনী এ রদমেে িনগমণে অিংে। ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেন্ট এ িাজহনীে প্রিান অঙ্গ। রদমেে স্বািীনতা 

সাি েমভৌেত্বমক সুেক্ষা দামনে পাোপাজে এ রেজিমেমন্টে সদস্যগণ প্রাকৃজতক দুমর্ োগ রোকামিলা, অিকাঠামো জনে োণ এিিং 

অন্যান্য িাজতগঠনমূলক কামি প্রেিংসনীয় ভূজেকা পালন কমে চমলমেন। শুধু রদমেই নয়, িজহজি েমেও িািংলামদে সেস্ত্র 

িাজহনীে সদস্যো সততা, জনষ্ঠা ও দক্ষতাে সামি দাজয়ত্ব পালন কেমেন। িাজতসিংঘ োজন্তেক্ষা জেেমনে অিীমন জিমেে জিজভন্ন 

রদমে োজন্তেক্ষা, গণতমন্ত্রে পমি উত্তেণ, সাোজিক উন্নয়ন, স্বািয ও জেক্ষাে প্রসােসহ পুনগ েঠন কামি সেস্ত্র িাজহনীে সদস্যগণ 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে অিদান োখমেন। 

 ঐজতহযিাহী রেজিমেমন্টে অজিনায়ক জহমসমি আপনামদে উপে েময়মে জিোট দাজয়ত্ব। োজন্তমত ও সেমে অিীনি 

সসজনকমদেমক সােমন রিমক রনতৃত্ব দামনে েহান দাজয়ত্ব আপনামদে উপে ন্যস্ত। রস িন্য জনমিমক প্রস্ত্ত্তত কোে পাোপাজে 

কমঠাে প্রজেক্ষমণে োধ্যমে আপনামদে অিীনিমদে রর্াগ্য কমে তুলমত হমি।  

 আপনাো কমঠাে পজেশ্রে, অক্লান্ত প্রমচষ্টা ও কতেব্যজনষ্ঠা জদময় রেজিমেমন্টে রগৌেি ও ঐজতহযমক উত্তমোত্তে সমৃে 

কোে প্রমচষ্টায় জনময়াজিত আমেন। আে এিন্য রসনািাজহনীে উন্নয়মন আোে সেকাে সি সেয়ই প্রময়ািনীয় সি জকছুই কমে 

র্ামে। 

উপজিত সুিী, 

 িতেোন সেকাে দাজয়ত্ব গ্রহমণে পে রসনািাজহনীে উন্নয়মনে লমক্ষয অজত অল্প সেময় র্িাসম্ভি সকল িাস্তিমুখী 

কার্ েক্রে হামত জনময়মে। এেই িাোিাজহকতায় ইমতােমধ্য োমুমত ১০ পদাজতক জেজভেন প্রজতষ্ঠা কো হময়মে। এোড়াও আগােী 

োমস জসমলমট প্রজতজষ্ঠত হমত র্ামে ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্টে কজনষ্ঠতে ইউজনট ৬১ ইস্ট রিঙ্গল।  

 রসনািাজহনীমক আেও কার্ েক্ষে ও যুমগাপমর্াগী কোে লমক্ষয প্রচুে অতযাধুজনক যুে সেঞ্জাে সিংমর্াজিত হময়মে। 

ইমতােমধ্য ৪টি ব্যাটাজলয়ন, ম্যাকানাইিে ইনমিজি ব্যামটজলয়মন রূপান্তজেত হময়মে। ২০১৭-২০১৮ সামলে েমধ্য িািংলামদে 



 

রসনািাজহনীমত আেও ৩০০টি BTR-80 APC সিংমর্াজিত হমত র্ামে। র্া ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্টে সক্ষেতামক 

অমনকগুণ িাজড়ময় রদমি। 

 ইস্ট রিঙ্গল রেজিমেমন্টে িন্য পুোতন জেমকাময়লমলস্ োইমিল এে পজেিমতে রেটিস ও জপএি-৯৮ জেিাইল 

সিংমর্ািন কো হময়মে। এোড়াও জিজভন্ন আনুসাজঙ্গক আধুজনক অস্ত্র ও সেঞ্জাে সিংমর্ািমনে কার্ েক্রে প্রজক্রয়ািীন েময়মে। র্াে 

েমধ্য ATGW এিিং Automatic Grenade Launcher উমল্লখমর্াগ্য। পাোপাজে, আধুজনক পদাজতক িাজহনীে 

প্রজতটি সদস্যমক সুসজিত কোে িন্য নাইট জভেন গগল স, জিজপএস, রহে টু রহে কজেউজনমকেন রসট, বুমলট প্রুি িযামকট ও 

রহলমেট প্রভৃজত সিংযুজিে প্রজক্রয়াও চলোন েময়মে। 

সুজিেডলী, 

 রসনািাজহনীে সকল পদিীে সদস্য ও তাঁমদে পজেিামেে িন্য িাসিামনে ব্যিিা আোমদে সেকামেে অন্যতে 

অঙ্গীকাে। জিজভন্ন রসনাজনিামস অজিসাে, রিজসও ও অন্যান্য পদিীে সসজনকমদে িন্য িাসিান ও রেস এিিং সসজনক ব্যাোক-

এে সিংখ্যা বৃজেে প্রজক্রয়া চলোন েময়মে। জনে োণািীন উমল্লখমর্াগ্য িাপনাে েমধ্য েময়মে িািংলামদে জেজলটােী একামেজেমত 

১২০০ কযামেমটে িন্য েেজেটেী, ইজিআেজস, জিআইআেজস এিিং এনজসও'স একামেজেমত একামেজেক ভিন। 

 রদমেে স্বািীনতা ও সাি েমভৌজেত্ব েক্ষাে েহান দাজয়ত্ব পালমন পুরুমেে পাোপাজে নােীোও সোন ভূজেকা োখমত 

পামে এটা আোো প্রোণ কমেজে। িািংলামদে জেজলটােী একামেজেমত লিং রকামস েে সামি েজহলা কযামেটমদে জনয়জেত কজেেন 

প্রদামনে জিেয়টি জেল আোে সেকামেে সেময়ামপামর্াগী ও যুগান্তকােী জসোন্ত। এেই িাোিাজহকতায় আজে ে রেজেমকল রকামে 

প্রিেিামেে েত ৮৭৮ িন েজহলা সসজনক তাঁমদে সিল প্রজেক্ষণ সোজিে পে ইউজনমট রর্াগদান কমেমেন। র্া িািংলামদে 

রসনািাজহনীে িন্য একটি োইলিলক। 

 ইমতােমধ্যই রসনািাজহনীে ৫টি িেমেেমন আে েে রিামস েস রেজেমকল কমলমিে আজঙ্গমক ৫টি রেজেমকল কমলমিে 

কার্ েক্রে শুরু হময়মে। কুজেল্লা, কাজদোিাদ এিিং সসয়দপুমে জতনটি জেজলটােী ইনজস্টটিউট অি সাময়ন্স এড রটকমনালজি এিিং 

সাভাে ও িালালািাদ রসনাজনিামস দুটি ‘আজে ে স্কুল অি জিিমনি এড এযােজেজনমেেন’ প্রজতষ্ঠা কো হময়মে।  

 রসনািাজহনীমত আেও ৫টি রেন্টাল কমলি এিিং ৫টি নাজস েিং ইনজস্টটিউট িাপমনে পজেকল্পনাও প্রজক্রয়ািীন আমে। এে 

িমল জচজকৎসা ও কাজেগজে জেক্ষাে োনও িহুগুমণ বৃজে পামি িমল আোে জিোস। জচজকৎসা রসিাে োমনান্নয়মনে লমক্ষয 

আেো সজেজলত সােজেক হাসপাতালগুমলামত আধুজনক সেঞ্জাোজদ িাপন কমেজে। জচজকৎসাে আধুজনক সুজিিাসহ ঢাকা 

জসএেএইচ’রক একটি আন্তিোজতকোমনে হাসপাতামল পজেণত কো হময়মে। আজে ে রেন্টাল রকােমক আলাদা রকামে পজেণত 

কোে জিেয়টি প্রজক্রয়ািীন েময়মে। 

সুজিবৃন্দ, 

 িািংলামদে রসনািাজহনীে রপোগত উৎকমে েে কােমণ িহু কাজিত এিিং প্রতীজক্ষত পদ্মা রসতু জনে োণ কামিে 

তদােজকসহ জিজভন্ন গুরুত্বপূণ ে দাজয়ত্বভাে ইমতােমধ্যই আপনামদে ন্যস্ত কো হময়মে। সেকাে প্রিান জহমসমি গত দুই রেয়ামদ 

আজে আোে সাধ্যেত রসনািাজহনীে আধুজনকায়মনে রচষ্টা কমেজে। র্ামত আন্তিোজতক পজেেডমল রসনািাজহনী োিা উঁচু কমে 

তামদে উপে অজপ েত দাজয়ত্ব পালন কেমত সক্ষে হয়। 

 আজে আো কজে, রদে ও িাজতে প্রময়ািমন িািংলামদে রসনািাজহনী রর্ রকান তযাগ স্বীকামে সি েদা প্রস্ত্ত্তত িাকমি। এ 

িন্য প্রময়ািন আপনামদে েত রর্াগ্য, দক্ষ, কে েক্ষে এিিং রদেমপ্রজেক কোজডিং অজিসাে। আপনাো অিীনিমদে প্রজত র্ত্নিান 

হমিন।  

 অিীনি সসজনকমদে সামি অজিসােমদে সম্পকে রকেন হওয়া উজচৎ রস সম্পমকে িলমত জগময় ১৯৭৫ সামলে ১১ই 

িানুয়াজে সােজেক একামেজেমত প্রিে ব্যামচে অজিসােমদে উমেমে প্রদত্ত ভােমণ িাজতে জপতা িমলজেমলন, ‘েমন রেখ, 

োসন কো তােই সামি, রসাহাগ কমে রর্। রতােো োসন কেমি, তাই রসাহাগ কেমতও জেখমি। তামদে দুিঃমখে জদমন পামে 

দাঁজড়ময়া, তামদে ভালমিমসা। কােণ, রতাোমদে হুকুমেই তাো িীিন রদমি। রতাোমদে শ্রোও অিেন কেমত হমি। 

 আে, রস-শ্রো অিেন কেমত হমল শিংখলা জেখমত হমি, জনমিমদে সৎ হমত হমি। জনমিমদে রদেমক ভালিাসমত হমি, 

োনুেমক ভালিাসমত হমি এিিং চজেত্র ঠিক োখমত হমি। অন্যিায় রকান ভাল কাি কো র্ামি না।’ 

সুজিেডলী,  

আিমকে রর্ িািংলামদে তা অি ে-দেক আমগে িািংলামদমেে রচময় সম্পূণ ে জভন্ন এক িািংলামদে। আিমকে িািংলামদে 

িদমল র্াওয়া িািংলামদে। িািংলামদমেে োনুে আি অমনক রিজে আত্মজিোসী। রর্মকান অসাধ্য সািমন অমনক রিজে 

আত্মপ্রতযয়ী, সঙ্কল্পিে। 



 

আোমদে ব্যজিখামত রদজে ও জিমদজে জিজনময়াগ আকে েমণে দক্ষতা রিমড়মে। উমদ্যািামদে েমনািল এিিং দক্ষতা 

রিমড়মে। আোমদে িড় িড় প্রকল্প িাস্তিায়মনে সক্ষেতা সতজে হময়মে। জনিস্ব অি োয়মন পদ্মামসতুে েত বৃহৎ প্রকল্প িাস্তিায়মন 

রর্ সাহসী উমদ্যাগ আেো জনময়জে, তা আোমদে সক্ষেতােই পজেচয় িহন কমে।  

জিগত ৬ িেমে আোমদে িামিমটে আকাে প্রায় ৫ গুণ বৃজে রপময় প্রায় ৩ লাখ রকাটি টাকায় উন্নীত হময়মে। েিাজন 

আয় বৃজে রপময় হময়মে ৩২ দেজেক ২ জিজলয়ন েলাে। ২০০৫-২০০৬ অি েিেমে সিমদজেক মুদ্রাে জেিাভ ে জেল ৩.৪৮ জিজলয়ন 

েলাে। তা আি রপৌমণ আট গুণ বৃজে রপময় ২৭ জিজলয়ন েলাে োজড়ময় রগমে। 

িািংলামদমেে অি েনীজত এখন জিজেজপ’ে জভজত্তমত জিমেে ৪৫তে এিিং ক্রয়ক্ষেতাে জভজত্তমত ৩৩তে িান অজিকাে 

কমেমে। 

সাম্প্রজতক আন্তিোজতক রলািাল স্ট্রামটজিক পাট েনােস এিিং ইন্টােন্যােনাল জেপািজলকান ইনজস্টটিউমটে পজেচাজলত 

িজেপ প্রজতমিদমন জেক্ষা, রর্াগামর্াগ, অি েনীজতে উন্নয়মনে জভজত্তমত িলা হময়মে িািংলামদে সঠিক পমিই এজগময় র্ামে। 

জপ্রয় সুিী, 

 মুজিযুমেে সেস্ত্র সিংগ্রামেে েধ্য জদময় িন্ম জনময়জেল িািংলামদে রসনািাজহনী। তাই আপনামদে কাে রিমক আজে 

রদে রপ্রমেে সমি োচ্চ দৃষ্টান্ত আো কজে।  

 পজেমেমে, আজে েহান আল্লাহে কামে আপনামদে উত্তমোত্তে সমৃজে এিিং সািল্য কােনা কেজে। আপনামদে এ 

িাৎসজেক অজিনায়ক সমেলন এিিং টাইগাস ে পুনজে েলনী অি েিহ এিিং সিল রহাক। 

রখাদা হামিি। 

িয় িািংলা, িয় িঙ্গিন্ধু 

িািংলামদে জচেিীিী রহাক 

... 


