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নর্েনমল্লানহর রাহমাননর রানহম  

সেনার্ানহনী প্রধান,  

প্রনিরক্ষা েনচর্,  

উপনিি সেনাররলবৃন্দ,  

আেোলামু আলাইকুম।  

            সেনার্ানহনীর ননর্ বাচনী পর্ বরদর েভায় উপনিি ের্াইরক শুরভচ্ছা োনাই। এই ননর্ বাচনী পর্ বরদ আপনারা স াগ্য 

অনিোরগরণর পরদান্ননি প্রদারনর েন্য একনিি হরয়রেন। আনম এই ননর্ বাচনী পর্ বদ ২০১০ এর ের্ বাঙ্গীণ োিল্য কামনা করনে।  

শ্রদ্ধার োরে স্মরণ করনে গি র্ের ২৫ সিব্রুয়ানর নপলখানায় নৃেংেিম হিযাকারে েহীদ অনিোর, সেনােদস্য এর্ং 

সর্োমনরক ব্যনির্গ বরক। িাঁরদর নর্রদহী আত্মার মাগরিরাি কামনা করনে।  

একই োরে আনম র্াংলারদে সেনার্ানহনীর েদস্যরদর ধধ ব, সপোগি দানয়ত্বরর্াধ এর্ং েরকাররর প্রনি অকৃনিম 

আনুগরিযর প্রেংো করনে।  

আপনারদর েহর ানগিায় রিক্ষয়ী েংঘর্ ব এনিরয় আরলাচনায় মাধ্যরম আমরা এই কঠিন েমস্যাটির েমাধান কররি 

সপররনেলাম।  

ইনিমরধ্য এই েঘন্যিম হিযাকারের নর্চার কাে চলরে। মামলার চােবেীট দানখল করা হরয়রে। আমরা মনন্ত্রপনরর্রদ 

নতুন র্াংলারদে র্র্ বার অযাক্ট অনুরমাদন নদরয়নে। নর্নর্আর পুনগ বঠরনর কাে এনগরয় চরলরে এর্ং েহীদ পনরর্াররর েদস্যরদর 

পুনর্ বােন করা হরচ্ছ।  

ের্ বকারলর ের্ বরশ্রষ্ঠ র্াঙানল োনির েনক র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমারনর ঐনিহানেক আহর্ারন োিা নদরয় মহান 

মুনিযুরদ্ধর েমরয়ই র্াংলারদে সেনার্ানহনী  ািা শুরু কররনেল।  

স্বাধীনিার পর র্ঙ্গর্ন্ধু নানা েীমার্দ্ধিা োকা েরেও নর্ীন রারের েেস্ত্র র্ানহনীরক গরি তুরলনেরলন।  

অনি অল্প েমরয়র মরধ্য নিনন প্রনিষ্ঠা কররনেরলন র্াংলারদে নমনলটানর একারর্নম, কম্বাইে আম বে স্কুলেহ সর্ে করয়কটি 

গুরুত্বপূণ ব প্রনিষ্ঠান। োমনরক র্ানহনীর েন্য নর্রদে সেরক েংগ্রহ কররনেরলন আধুননক অস্ত্রেস্ত্র, োে-েরঞ্জাম এর্ং সগালার্ারুদ।  

নপ্রয় কম বকিবাবৃন্দ,  

র্াংলারদে সেনার্ানহনীর েরঙ্গ আমার পনরর্াররর একটি ঘননষ্ঠ আনত্মক েম্পকব ররয়রে। আমার সোট ভাই েহীদ কযারেন 

সেখ কামাল ননয়নমি র্ানহনীর েদস্য নহরেরর্ মুনিযুরদ্ধ অংেগ্রহণ কররনেরলন। আমার আররক ভাই েহীদ সেরকে সলিরটন্যান্ট 

সেখ োমাল ১৯৭৫ োরল ররয়ল নমনলটানর একারর্নম স্যােহাট বে সেরক ননয়নমি প্রনেক্ষণ সেরর্ সেনার্নহনীরি কনমেন লাভ 

কররনেরলন। েীর্রনর সের্নদনটি প বন্ত সেনার্ানহনীরি কম বরি নেরলন। আমার আদররর সোট ভাই েহীদ সেখ রারেরলরও ইচ্ছা 

নেল আনম ব অনিোর হওয়ার।  

আনম আপনারদরই একেন, আপনারদর সেনাপনরর্াররর েদস্য। এই প্রকৃি ইনিহাে অরনরকর োনা োকরলও প্রকৃি 

ইনিহাে ধামাচাপা সদওয়ার অপপ্ররচষ্টার কাররণ অরনরকর কারে এই িথ্য আেও অোনা ররয়রে অের্া নর্কৃিভারর্ উপিানপি 

হরয়রে।  

স্বাধীনিা যুরদ্ধর প্রকৃি ইনিহাে এর্ং সেনার্ানহনীর প্রনি োনির েনক র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমারনর গভীর ভালর্াোর 

কো নতুন প্রেরের কননষ্ঠ সেনােদস্যগরণর োমরন তুরল ধররি হরর্। এ দানয়ত্ব সেযষ্ঠ অনিোর নহরেরর্ আপনারদররকই ননরি 

হরর্।  



মুনিযুরদ্ধর েময় েীনমি েংখ্যক অনিোর ও ধেননক ননরয় স  সেনার্ানহনীর  ািা শুরু হরয়নেল আে িা  রেষ্ট অনভজ্ঞ, 

সুেংগঠিি ও সুনেনক্ষি। দীঘ ব পেপনরক্রমায় আমারদর েেস্ত্রর্ানহনী আে োিীয় েেস্ত্রর্ানহনীরি পনরণি হরয়রে।  

আওয়ামী লীগ েরকার সেনার্ানহনীর উন্নয়ন, েম্প্রোরণ ও আধুননকায়রন নর্শ্বােী। আমারদর েরকার অিীরিও 

সেনার্ানহনীরি সর্ে করয়কটি ইউননট, নিরগর্ এর্ং উচ্চির প্রনেক্ষরণর েন্য নর্নভন্ন ধররনর প্রনিষ্ঠান প্রনিষ্ঠা করররে। ১৯৯৬-

২০০১ োরল আমারদর োেনামরল েেস্ত্র র্ানহনীরক েনিোলী কররি আমরা ব্যাপক কম বসূনচ র্াস্তর্ায়ন কররনেলাম।  

আমরা সেনার্ানহনীর েন্য একটি করম্পানেট নিরগর্, নেরলরট একটি পদানিক নিরগর্, একটি কনস্ট্রাকেন ব্যাটানলয়নেহ 

সস্পোল ওয়াকবে নিরগর্, একটি নরভারাইন ইনঞ্জননয়ানরং ব্যাটানলয়ন, একটি োরপাট ব ব্যাটানলয়ন, একটি অর্ বন্যান্স সকাম্পানন এর্ং 

একটি নিল্ড অযামু্বরলন্স প্রনিষ্ঠােহ ব্যাপক উন্নয়ন কম বসূনচ র্াস্তর্ায়ন কররনে।  

েেস্ত্রর্ানহনীর সপোগি দক্ষিা, প্রনেক্ষরণর মান বৃনদ্ধ এর্ং োনর্ বক কল্যারণ আমরা ন্যােনাল নর্রিন্স করলে, নমনলটানর 

ইননিটিউট অর্ োইন্স অযাে সটকরনালনে (MIST), আম বর্ সিারে বে সমনর্কযাল করলরের মি করয়কটি গুরুত্বপূণ ব প্রনিষ্ঠান 

িাপন কনর। সে েময় র্াংলারদে সমনেন টুলে িযাক্টনর সেনার্ানহনীর কারে হস্তান্তর করা হরয়রে। আে িা একটি েিল ও 

লাভেনক প্রনিষ্ঠান।  

আমার ব্যনিগি উরযারগই েেস্ত্র র্ানহনীরি ের্ বপ্রেম মনহলা অনিোর ননরয়ারগর ব্যর্িা করা হয়। িাঁরদর অরনরকই 

এখন োনিেংঘ নমেরনও োিরল্যর েরঙ্গ কাে করর  ারচ্ছন। আমারদর েময়ই সেনার্ানহনীর েদস্যরদর কল্যারণ প্রনিনষ্ঠি হরয়রে 

ট্রাি ব্যাংক নলনমরটর্। এোিা, েেস্ত্রর্ানহনীর েদস্যরদর েন্য স্বািযর্ীমার মি আরও নকছু কল্যাণমুখী পদরক্ষপ আমরা 

ননরয়নেলাম। আমারদর েরকাররর আমরলই ধেননকরদর আহারর দু'সর্লা ভাি চালুেহ খার্াররর মারনান্নয়ন করা হরয়নেল।  

এর্ার দানয়ত্ব গ্রহরণর পর আমরা সনৌ ও নর্মান র্ানহনীর োরে সেনার্ানহনীর সরেরনর েমিা আনয়ন কররনে এর্ং 

ধেননকরদর েন্য আনমর্ োিীয় খাযোমগ্রীর মাোনপছু র্রারের পনরমাণ বৃনদ্ধ কররনে। েেস্ত্রর্ানহনীর েদস্যরদর নতুন সর্িন 

কাঠারমা র্াস্তর্ায়ন করা হরয়রে। িাঁরদর আর্ানেক েমস্যা েমাধারন র্হুিল ভর্ন ননম বাণেহ সর্েনকছু ব্যর্িা গ্রহণ কররনে।  

সেনা অনিোররদর েন্য এএইচএে প্ররেরক্টর র্াস্তর্ায়ন এনগরয় চলরে। প বায়ক্ররম সেনেও  এর্ং অন্যান্য পদর্ীর 

কম বকিবারদর েন্য একই ধররনর প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করা হরর্।  

এোিাও োনন্তরক্ষা নমেরন কম বরি ধেননকরদর সদরে েহরে সটনলরিারন কো র্লার পদরক্ষপ সনওয়া হরয়রে।  

েেস্ত্রর্ানহনীরক একনর্ংে েিাব্দীর উপর াগী আধুননক েনিোলী র্ানহনী নহরেরর্ গরি তুলরি এর্ং এর েদস্যরদর 

সপোগি মান ও দক্ষিা আরও উন্নয়রন আমারদর েরকাররর োনর্ বক প্ররচষ্টা ের্ েময় অব্যাহি োকরর্।  

আওয়ামী লীগ েরকার আমরল সেনার্ানহনীর েন্য গৃহীি উন্নয়ন প্রকল্পেমূরহর েঠিক পনরেংখ্যারনর পাোপানে অন্যান্য 

েরকার আমরলর পনরেংখ্যারনর তুলনামূলক নর্রের্ণ কররলই আপনারা সদখরি পারর্ন,  আমারদর েমরয়ই সেনার্ানহনীর 

েন্য ের্রচরয় সর্েী উন্নয়ন প্রকল্প র্াস্তর্ানয়ি হরয়রে। এই েঠিক িথ্য এর্ং পনরেংখ্যারনর ব্যাপক প্রচাররর ব্যর্িা আপনারদররক 

গ্রহণ কররি হরর্।  

পনরর্নিবি নর্শ্ব-পনরনিনিরি আধুননক যুদ্ধ েরঞ্জারম আমারদর েমৃদ্ধ হরি হরর্। নর্গি সোট েরকাররর আমরল এর্ং 

পরর্িী দু র্ের েেস্ত্র র্ানহনীরি সকান উরল্লখর াগ্য উন্ননি হয়নন। িাই এর্াররর র্ারেরট প্রনিরক্ষা খারি আমরা র্রাে বৃনদ্ধ কররনে 

 া সমাট র্ারেরটর ৮.০৯%। কারণ, আমরা েেস্ত্র র্ানহনীরক যুরগাপর াগী করর গরি তুলরি চাই।  

আমারদর র্ীর সেনারা োনিেংঘ নমেন ও অন্যান্য কূটনননিক িৎপরিায় র্িবমারন স ভারর্ কৃনিরত্বর োরে দানয়ত্ব 

পালন কররেন োমরনর নদনগুরলারিও িা অব্যাহি রাখরি হরর্।   

োনিেংঘ নমেরন আমারদর েম্পৃিিা আরও সুদৃঢ় করার লরক্ষয আমরা সেনার্ানহনীর পদর্ীেমূহ আন্তেবানিক মারনর 

োরে োমঞ্জস্যপূণ ব কররনে।  

োনন্তরক্ষা নমেরন দানয়ত্ব আরও সচৌকেভারর্ পালরনর লরক্ষয গির্ার আমারদর েরকাররর েমরয়ই রারেন্দ্রপুরর 

র্াংলারদে ইন্সটিটিউট অর্ নপে োরপাট ব অপাররেন সট্রননং প্রনিষ্ঠা করা হরয়রে। োনিেংঘ োনন্তরক্ষা নমেরন আমরাই ের্ বপ্রেম 

ইনিরগ্ররটর্ নিরগর্ সপ্ররণ শুরু কনর।  



ইনোল্লাহ ভনর্ষ্যরিও আমরা োনন্তরক্ষা নমেরন আমারদর েেস্ত্রর্ানহনীর আরও অনধক েংখ্যক েদস্যরক সপ্রররণর েন্য 

প্ররয়ােনীয় েকল ব্যর্িা গ্রহণ করর্।  

আনম ব্যনিগিভারর্ োনিেংরঘর েংনল্লষ্ট উধ্বিবন প বারয় কো র্নল এর্ং আমারদর সেনার্ানহনীর উধ্ববিন কম বকিবারদর 

োনন্তরক্ষা নমেরন দানয়ত্ব প্রদারনর েরন্য আহর্ান োনাই। এরই ধারার্ানহকিায় োনিেংঘ োনন্তরক্ষা নমেন আইভনর সকারি সিাে ব 

কমাোররর দানয়রত্ব আমারদর সদে সেরক একেন সমের সেনাররল পদনর্র অনিোর ননরয়াগ সদয়।  

নর্নভন্ন প্রাকৃনিক দুর বাগ সমাকানর্লায় েেস্ত্রর্ানহনীর মিনমকা েনগণ ের্ েময়ই কৃিজ্ঞিার েরঙ্গ স্মরণ করর। নর্গি 

োিীয় ননর্ বাচরনর আরগ একটি ননর্ভ বল সভাটার নলষ্ট উপহার সদয়ার েন্য গণিন্ত্রকামী মানুর্ সেনার্ানহনীর র্ভনমকারক স্মরণ কররর্।   

নপ্রয় কম বকিবাবৃন্দ,  

            আওয়ামী লীগ েরকার ের্ েময়ই েনগরণর সের্ক নহরেরর্ সদে পনরচালনা কররি চায়। েনগরণর সের্া করার েন্য 

আপনারদর োর্ বক্ষনণক েহর ানগিা প্ররয়ােন।  

এ েন্য স াগ্য, দক্ষ, সমধার্ী এর্ং সদেরপ্রনমক অনিোররদর হারি সনতৃত্ব ন্যস্ত কররি হরর্। আনম আো করর্ সেই লরক্ষয 

এই ননর্ বাচনী পর্ বদ উপযুি কম বকিবারদর পরদান্ননির েন্য সুপানরে কররর্ন।  

আনম খুর্ই আননন্দি স , সেনার্ানহনীর অনিোররদর পরদান্ননির েন্য েকীয় পদ্ধনিরি সপোগি দক্ষিার ও সেযষ্ঠিার 

তুলনামূলক মূল্যায়ন এর্ং আপনারদর প্রজ্ঞা ও নর্চক্ষণ নর্চার নর্রশ্রর্রণর মাধ্যরম আপনারা স াগ্য ব্যনিরক পরদান্ননির েন্য 

ননর্ বাচন কররন।  

আপনারা আে  াঁরদর পরদান্ননির েন্য সুপানরে কররর্ন িাঁরাই আগামীরি সেনার্ানহনীর সনতৃত্ব নদরর্ন। প্রনিরক্ষা 

র্ানহনীর ননরয়াগ, পদায়ন, পরদান্ননির সক্ষরি স াগ্যিা, সমধা, দক্ষিা ও সেযষ্ঠিার নীনিমালা করঠারভারর্ অনুেরণ কররি হরর্।  

নর্নর্আর নপলখানায় েংগঠিি হিযাকােরক সকন্দ্র করর মুনষ্টরময় কননষ্ঠ এর্ং মধ্যম োনরর অনিোরগণ, সকউ আরর্রগর 

র্ের্িী হরয়, সকউর্া অরন্যর প্রররাচনায় উস্কানীমূলক র্িব্য ও কম বকারের োরে েম্পৃি হরয়নেল।  া আনুগিয ও শৃঙ্খলা 

পনরপনি। এ নর্র্রয় আনম অরনকটা নমনীয় মরনাভার্ প্রদে বন কররলও নেরলকটিভ র যারে পরদান্ননির সক্ষরি এ নর্র্রয় 

আপনারদররক অর্শ্যই নের নদরি হরর্।  

পরদান্ননি প্রদারনর েময় স  েমস্ত নর্র্য় নর্রর্চনায় আনা উনচি র্রল আনম মরন কনর িা হল মুনিযুরদ্ধর সচিনায় নর্শ্বাে, 

সপোগি দক্ষিা, সনতৃত্ব, শৃঙ্খলা, েিিা, নর্শ্বস্তিা ও আনুগিয, ননযুনিগি উপর ানগিা।  

সেনার্ানহনীর সেযষ্ঠ কম বকিবাবৃন্দ আে এখারন একনিি হরয়রেন। আপনারদর প্রজ্ঞা, নর্চার-বুনদ্ধ এর্ং ন্যায়পরায়ণিার 

উপর আমার পূণ ব আিা আরে। ব্যনিগি পেন্দ-অপেরন্দর ঊরধ্বব উরঠ, আপনারা ন্যায়-নীনির নভনিরি উপযুি সনতৃত্ব ননর্ বাচরন 

ের্ বরিাভারর্ েিল হরর্ন এ আোর্াদ ব্যি করর সেনাপ্রধানরক সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১০ এর কা বক্রম শুরু করার অনুমনি 

প্রদান করনে।  

সখাদা হারিে  

েয় র্াংলা, েয় র্ঙ্গর্ন্ধু  

র্াংলারদে নচরেীর্ী সহাক।  

র্াংলারদে সেনার্ানহনী দীঘ বেীর্ী সহাক। 

--- 


