
সামরিক বারিনী কমান্ড ও ষ্টাফ কলেজ, স্নাতক রিগ্রী প্রদান অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শেখ িারসনা  

 

ঢাকা, বৃিস্পরতবাি, ০৪ ফাল্গুন ১৪১৮, ১৬ শফব্রুয়ারি ২০১২  

 

রবসরমল্লারিি িািমারনি িারিম  

 

সিকমীবৃন্দ ও সংসদ সদস্যগণ,  

রতন বারিনী প্রধানগণ  

স্টাফ কলেলজি কমান্ডযান্ট,  

মান্যবি কূটনীরতকবৃন্দ,  

স্টাফ শকাস স সমাপ্তকািী অরফসািবৃন্দ এবং সমলবত সুরধমন্ডেী।  

 

আসসাোমু আোইকুম।  

 

সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি গ্রাজুলয়েন রিরগ্র প্রদালনি এই অনুষ্ঠালন উপরিত সবাইলক আরম শুলভচ্ছা 

জানারচ্ছ।  

মিান ভাষা আলন্দােলনি স্মৃরত রবজরিত এ মালস আরম সশ্রদ্ধরিলে স্মিণ কিরি, শসসব অকুলতাভয় বীি েিীদলদি যাঁলদি 

িলেি রবরনমলয় মাতৃভাষাি মযা সাদা প্ররতরষ্ঠত িলয়লি। আরম আিও স্মিণ কিরি ভাষা আলন্দােলনি অন্যতম পরিকৃত সব সকালেি 

সব সলশ্রষ্ঠ বাঙারে, জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুরজবুি িিমানলক। মিান আল্লািতা'য়াোি কালি আরম তঁলদি রবলদিী আত্মাি 

মাগলফিাত কামনা কিরি।  

বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি এই ঐরতিযবািী প্ররতষ্ঠান শিলক ‘রপএসরস' রিরগ্র অজসন সেস্ত্র বারিনীি শযা শকান অরফসালিি 

জন্যই শগৌিলবি রবষয়। সাফলেি সলঙ্গ শকাস স সম্পন্ন কলি আজ যাঁিা গ্রাজুলয়ট িলেন তঁলদি সকেলক জানাই আন্তরিক 

শমাবািকবাদ।  

ভদ্র মরিো ও মলিাদয়গণ,  

মিান মুরেযুলদ্ধি মাধ্যলম অরজসত স্বাধীনতালোি বাংোলদলে জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুরজবুি িিমান একটি সুশৃঙ্খে 

ও শপোদাি সেস্ত্র বারিনী গলি শতাোি উপি রবলেষ গুরুত্ব রদলয়রিলেন।  

তািই ধািাবারিকতায় বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি অরফসািলদি উচ্চতি প্ররেক্ষণ প্রদালনি েলক্ষয এ কলেজ প্ররতষ্ঠা োভ 

কলি। বতসমালন আমালদি এই স্টাফ কলেজ আন্তজসারতক পরিমন্ডলে এক অনন্য রেক্ষা প্ররতষ্ঠান রিলসলব পরিরিরত োভ কলিলি।  

প্ররতষ্ঠাি পি শিলক এ পযা সন্ত স্টাফ কলেলজ শসনাবারিনীি ৩৬টি, শনৌ বারিনীি ৩০টি এবং রবমান বারিনীি ৩২টি স্টাফ 

শকাস স সাফলেি সলঙ্গ সম্পন্ন িলয়লি।  

এিমলধ্য ৩৪টি বন্ধুপ্রতীম শদলেি ৭২০ জন অরফসািও এ কলেজ শিলক শকাস স সম্পন্ন কলি গ্রযাজুলয়েন রিরগ্র অজসন 

কলিলিন।  



তঁিা সকলেই রনজ রনজ শদলেি প্ররতিক্ষা ব্যবিায় গুরুত্বপূণ স অবদান িাখলিন। আমালদি স্টাফ কলেলজি জন্য এটি একটি 

উলল্লখলযাাগ্য সাফে বলে আরম মলন করি। এই সাফলেি জন্য আরম কলেলজি কমান্ডযান্ট, অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও সকে অরফসািলক 

জানাই আমাি আন্তরিক অরভনন্দন।  

সদ্য সমাপ্ত শকালস স বাংোলদে রবমান বারিনীি একজন মরিো অরফসাি সেস্ত্র বারিনীি ইরতিালস প্রিমবালিি মত 

সাফলেি সলঙ্গ স্টাফ শকাস স সম্পন্ন কলিলিন। তঁলক আমাি রবলেষ অরভনন্দন। রবগত আওয়ামী েীগ োসনামলে সেস্ত্র বারিনীলত 

মরিো অরফসািলদি অংেগ্রিলণি শুরু িলয়রিে।  

রপ্রয় গ্রযাজুলয়ট অরফসািবৃন্দ,  

আজলকি রদনটি রনঃসলন্দলি আপনালদি জীবলন অতযন্ত আনলন্দি। কল াি পরিশ্রম ও অধ্যবসালয়ি মাধ্যলম আপনািা সমি 

রবজ্ঞালনি উপি উচ্চতি জ্ঞান োভ কলিলিন। আমাি রবশ্বাস, এ প্ররেক্ষণ আপনালদি ওপি অরপ সত দারয়ত্ব দক্ষতাি সালি পােলন 

এবং শযা শকান ধিলনি িযালেঞ্জ শমাকারবোয় আিও আত্মপ্রতযয়ী িলত শেখালব। আরম আপনালদি শপোগত জীবলনি উেলিােি 

সাফে কামনা করি।  

Dear graduating officers from abroad,  

It is a great pleasure to have you among us. I hope you have enjoyed your stay in this 

beautiful country. As our goodwill ambassadors, please convey our good wishes to your 

government, the armed forces and your countrymen.  

সুরধমন্ডেী,  

সেস্ত্র বারিনী আমালদি স্বাধীনতা ও সাব সলভৌমলত্বি মূতস প্রতীক। রপ্রয় মাতৃভূরমি স্বাধীনতা িক্ষাি সুমিান দারয়ত্ব আমালদি 

সেস্ত্র বারিনীি উপি ন্যস্ত। এ সুমিান দারয়ত্ব পােলনি পাোপারে আমালদি শদেলপ্ররমক সেস্ত্র বারিনীি সদস্যিা প্রাকৃরতক দুলযা সাগ-

দুরব সপাক শমাকারবোয়ও প্রেংসনীয় অবদান িাখলিন।  

শদলেি উন্নয়ন কাযা সক্রম, অবকা ালমা রনম সাণ, আইন-শৃঙ্খো িক্ষা ইতযারদ শক্ষলেও আমালদি সেস্ত্র বারিনী শবসামরিক 

প্রোসনলক প্রলয়াজনীয় সিায়তা রদলয় আসলি।  

শুধু শদলেই নয়, বরিরব সলশ্বও বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি সদস্যিা সততা, রনষ্ঠা ও দক্ষতাি সালি দারয়ত্ব পােন কলি 

প্রেংসা ও সুনাম অজসন কলিলিন। জারতসংঘ োরন্ত িক্ষা রমেলনি অধীলন রবলশ্বি রবরভন্ন শদলে োরন্তিক্ষা, গণতলন্ত্র উেিণ, 

সামারজক উন্নয়ন, স্বািয ও রেক্ষা ব্যবিাপনাসি নরনগ স ন কাযা সক্রলম বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি সদস্যিা অতযন্ত তারপযা সপূণ স অবদান 

িাখলিন।  

বতসমান রবশ্ব রনিাপো ব্যবিায় নতুন নতুন পরিবতসলনি ফলে সামরিক বারিনীি ভূরমকা ও দারয়লত্ব এখন শযাাগ িলয়লি 

নতুন মাো ও িযালেঞ্জ।  

সুতিাং সেস্ত্র বারিনীি রেক্ষা ও প্ররেক্ষণ কাযা সক্রলমও পরিবরতসত সমলয়ি এই িারিদাি প্ররতফেন িাকা প্রলয়াজন। 

সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি প্ররেক্ষণ কাযা সক্রলম এ রবষলয় প্রলয়াজনীয় গুরুত্ব প্রদান কিা িলয়লি বলে আরম মলন 

করি।  

বাংোলদে রবলশ্বি প্ররতটি প্রালন্তি সকে রিপারক্ষক, আঞ্চরেক ও আন্তজসারতক সমস্যাি োরন্তপূণ স সমাধালন রবশ্বাসী। 

আমালদি পিিাষ্ট্র নীরতি মূেমন্ত্র িলচ্ছ ‘সমমযা সদাি রভরেলত সকলেি সলঙ্গ বন্ধুত্ব, কািও সলঙ্গ ববরিতা নয়।'  

আন্তজসারতক োরন্ত ও রনিাপো প্ররতষ্ঠায় আমিা অঙ্গীকািাবদ্ধ। রবশ্ব োরন্ত িক্ষা এবং সকে প্রকাি সন্ত্রালসি রবরুলদ্ধ 

আমালদি অবিান অতযন্ত সুস্পষ্ট। আি, শস আদে সলক সামলন শিলখ আমালদি সেস্ত্র বারিনীলক সামলন এরগলয় শযালত িলব।  

আমালদি সম্পদ সীরমত। আি ও সীরমত সম্পদ রদলয়ই আমিা একটি যুগ-উপলযাাগী, দক্ষ ও েরেোেী সেস্ত্র বারিনী গলি 

তুেলত িাই। এই েক্ষয অজসলনি জন্য আমালদিলক উন্নত প্ররেক্ষণ ও অনুেীেলনি ওপি আিও শবরে গুরুত্ব রদলত িলব।  

সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি অবকা ালমাগত সুরবধা সম্প্রসািলণি েলক্ষয বতসমান সিকাি ইরতমলধ্য 

প্রলয়াজনীয় পদলক্ষপ গ্রিণ কলিলি। এি আওতায় একটি বহুতে একালিরমক এবং আবারসক ভবন প্রকলেি রনম সাণ কাজ শুরু 

িলয়লি। প্রকেটি বাস্তবারয়ত িলে এ কলেলজি প্ররেক্ষণ সক্ষমতা আিও বৃরদ্ধ পালব।  



গ্রযাজুলয়ট অরফসািবৃন্দ ও তঁলদি পত্নীলদি নরনিায় অরভনন্দন জারনলয় আরম সবাি কম সময় জীবলনি সফেতা ও উন্নরত 

কামনা কিরি। মিান আল্লািতায়াো শযান শদলেি স্বাধীনতা-সাব সলভৌমত্ব িক্ষা এবং উন্নয়ন ও অগ্রগরতি পলি এরগলয় যাাওয়াি 

শতৌরফক শদন।  

আপনালদি সবাইলক আবািও ধন্যবাদ।  

শখাদা িালফজ।  

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংোলদে রিিজীবী শিাক।  

... 


