
ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলফের কমান্ড্যান্ট, েযাকাডি, স্টাে অডেসার ও ন্যাশনাল ডিফেন্স 

ককাস স-২০১৩ এবং আম সি কোফস সস ওয়্যার ককাস স-২০১৩ এর কসৌেন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান   

ভাষণ   

   

মাননীয়্ প্রধানমন্ত্রী   

   

কশখ হাডসনা   

   

৪ ডিফসম্বর ২০১৩, বুধবার, করবী, প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়্, ঢাকা   

 

ডবসডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম   

কমান্ড্যান্ট, ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলে,  

অনুষদ সদস্যবৃন্দ,  

ন্যাশনাল ডিফেন্স ককাস স ও আম সি কোফস সস ওয়্যার ককাফস সর ককাস সফমম্বারগণ এবং  

সুডধমন্ড্লী।   

আসসালামু আলাইকুম।   

এখাফন উপডিত আপনাফদর সবাইফক আডরক শুফভচ্ছা োনাডচ্ছ।   

ডিফসম্বর মাস আমাফদর ডবেফয়্র মাস। ৯-মাফসর রক্তক্ষয়্ী মুডক্তযুফের পর ১৯৭১ সাফলর ১৬ই ডিফসম্বর বাঙাডল 

োডত চূড়ান্ত ডবেয়্ অেসন কফর।  

আডম শ্রো োনাডচ্ছ সব সকাফলর সব সফশ্রষ্ঠ বাঙাডল, োডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু কশখ মুডেবুর রহমানফক। স্মরণ করডি োতীয়্ 

চার কনতাফক। শ্রো োনাডচ্ছ মুডক্তযুফের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ ডনর্ সাডতত মা-কবানফক। যুোহত মুডক্তফর্াোফদর এবং 

শহীদ পডরবাফরর সদস্যফদর প্রডত গভীর সমফবদনা োনাডচ্ছ।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স ককাস স এবং আম সি কোফস সর ওয়্যার ককাফস সর কষ্টসাধ্য প্রডশক্ষফণর সেল সমাডির প্রাক্কালাফল আপনারা 

আমার আন্তডরক অডভনন্দন গ্রহণ করুন।  

আমাফদর স্বাধীনতা সংগ্রাফমর অন্যতম লক্ষয ডিল গণতন্ত্র, ন্যায়্ডভডিক ববষম্যহীন সমাে এবং ধম সডনরপক্ষ রাষ্ট্র 

প্রডতষ্ঠা। অফনক বাঁধাডবপডি সফেও আমরা রােনীডত, অর্ সনীডত ও শাসনব্যবিায়্ এই কমৌডলক নীডতমালাসমূহ ডনডিত করার 

লফক্ষয ডনফয়্ কাে কফর র্াডচ্ছ।   

ডপ্রয়্ ককাস স কমম্বারগণ,  

১৯৯৬ সাফলর পূফব স কদফশ সশস্ত্র বাডহনীর কেযষ্ঠ ও মাঝাডর পর্ সাফয়্র কম সকতসাফদর উচ্চতর প্রডশক্ষফণর ককান সুফর্াগ 

ডিল না। এেন্য গত কময়্াফদ আমরা কেযষ্ঠ কম সকতসাফদর প্রডশক্ষফণর েন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলে প্রডতষ্ঠা কডর এবং ওয়্যার 

ককাস স প্রবতসন কডর। আমাফদর হাফত গড়া এ প্রডতষ্ঠান আে একটি আন্তেসাডতক মানসম্পন্ন প্রডতষ্ঠাফন পডরণত হফয়্ফি।  

আে কর্ফক ৪২ বির আফগ মুডক্তযুফের ময়্দাফন েন্ম ডনফয়্ডিল বাংলাফদশ সশস্ত্র বাডহনী। েনগফণর আশা-আকাঙ্ক্ষা 

পূরফণ আমাফদর কদশরক্ষা বাডহনী সবসময়্ পাফশ এফস দাঁডড়ফয়্ফি। ভডবষ্যফতও আপনারা পাফশ র্াকফবন। গণতফন্ত্রর পফর্ 

বাংলাফদফশর েনগফণর অগ্রর্াত্রাফক আপনারা ডনরাপিা ডদফয়্ র্াফবন, এটাই আপনাফদর কাফি প্রতযাশা।   

আমরা একটি প্রডশডক্ষত ও কপশাদার সশস্ত্র বাডহনীর েন্য কাে কফর র্াডচ্ছ। আপনাফদর প্রডশক্ষফণর মান এবং 

সরঞ্জামাডদ আধুডনকায়্ফন আমরা বাফেট বাডড়ফয়্ডি।  

কসনাবাডহনীর আধুডনকায়্ন ও সক্ষমতা বৃডের েন্য আমাফদর সরকার কসনা সাফোঁয়্া বহফরর েন্য ৪র্ স প্রেন্ম ট্াংক-

এমডবটি-২০০০, কগালন্দাে বহফরর েন্য প্রর্মবাফরর মত স্বচাডলত কামানসহ ডবডভন্ন ধরফণর রািার, পদাডতক বাডহনীর েন্য 

এডপডস ও অন্যান্য আধুডনক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হফয়্ফি। আডম স এডভফয়্শফনর েন্য আধুডনক কহডলকপ্টার ক্রয়্ করা হফয়্ফি। 

আমরা ডবমান বাডহনীফত ডমগ-২৯ েঙ্গী ডবমান, বড় পডরসফরর ডস-১৩০ পডরবহন ডবমান, Mi-171 কহডলকপ্টার এবং 



Surface to Air Missile System সংফর্ােন কফরডি। কনৌ বাডহনীর েন্য ডিফগট, কপফরাল কভফসলসহ আধুডনক 

র্ন্ত্রপাডত ক্রয়্ করা হফয়্ফি।  

োডতসংঘ শাডন্তরক্ষী বাডহনীফত আমাফদর অংশগ্রহণ বৃডের েন্য আমরা কাে কফর র্াডচ্ছ। ইফতামফধ্যই শাডন্তরক্ষী 

বাডহনীফত আমাফদর অংশগ্রহণ কবফড়ফি।  

ডপ্রয়্ ককাস স কমম্বারগণ,   

ককৌশলগত অবিাফনর কারফণ বাংলাফদশ ডবশ্ব রােনীডতফত একটি গুরুেপূণ স প্রডতডনডধেশীল ভূডমকায়্ প্রডতডষ্ঠত 

হফয়্ফি। কস েফন্য বাংলাফদশ আঞ্চডলক উন্নয়্ফন প্রধান ভূডমকা পালন করফত পারফি।  

আমাফদর অভযন্তরীণ রাষ্ট্রীয়্ নীডতমালা মানব উন্নয়্ন ও সাধারণ মানুফষর অর্ সননডতক ক্ষমতায়্ফনর েন্য অতযন্ত 

কার্ সকর ডহফসফব প্রমাডণত হফয়্ফি। এিাড়াও আমাফদর পররাষ্ট্রনীডত  উন্নয়্ফনর েন্য সবফচফয়্ অনুকূল পডরফবশ বতরী করার 

কাে কফরফি।  

তফব অব্যাহত উন্নয়্ন ও অর্ সননডতক প্রবৃডের ধারাবাডহকতা ডনডিত করফত আমাফদর আরও সফচষ্ট হফত হফব।  

ডপ্রয়্ সশস্ত্র বাডহনীর সদস্যবৃন্দ,  

মহান মুডক্তযুফের মধ্য ডদফয়্ আমাফদর সশস্ত্র বাডহনীর েন্ম। বাংলাফদশ তার সশস্ত্র বাডহনীর কপশাদাডরফের েন্য 

গব সফবাধ কফর।  

সশস্ত্র বাডহনীর সদস্যরা প্রাকৃডতক দুফর্ সাগ ও অন্যান্য ডবপর্ সফয়্র মুহুফতস মানুফষর সাহায্যাফর্ স সব সময়্ সততা, ডনষ্ঠা ও 

কফ ার পডরশ্রফমর সাফর্ কাে কফরফিন।  

আডম আশা কডর, আগামীফত কবসামডরক েনগণ ও সশস্ত্র বাডহনীর মধ্যকার এই অংশীদাডরে ক্রফমই আরও 

শডক্তশালী হফয়্ উ ফব।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলে ডনফবডদতভাফব কদডশ-ডবফদশী, অপাফরশনাল ও ককৌশলগত পর্ সাফয়্র, সামডরক ও কবসামডরক 

উচ্চপর্ সাফয়্র কম সকতসাফদর কনতৃফের গণতাডন্ত্রক ও সাংডবধাডনক নীডত ডনধ সারক ডহফসফব প্রডশডক্ষত কফর তুলফত অগ্রণী ভূডমকা 

রাখফি।   

আডম আশা কডর, আপনাফদর অডেসত জ্ঞান, সডদচ্ছা একডনষ্ঠতা েনগফণর ডিডতশীলতা, উন্নয়্ন ও ক্ষমতায়্ফন 

আফলাকবডতসকা ডহফসফব কাে করফব।   

সবাইফক আবারও আন্তডরক ধন্যবাদ োনাডচ্ছ।   

কখাদা হাফেে।  

েয়্ বাংলা, েয়্ বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাফদশ ডচরেীবী কহাক।  

 


