
ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ এবং সামডিক বাডিনী কমান্ড ও  

স্টাে কফলফজি ১৩তম য ৌথ সভা উফবাধন বক্তব্য  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

যশখ িাডসনা  

 

ঢাকা, বৃিস্পডতবাি, ০৪ োল্গুন ১৪১৮, ১৬ যেব্রুয়াডি ২০১২  

 

ডবসডমল্লাডিি িািমাডনি িাডিম 

 

ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ এবং সামডিক বাডিনী কমান্ড ও  

স্টাে কফলফজি ১৩তম য ৌথ সভাি ডসডনয়ি সি সভাপডত,  

উপসভাপডতবৃন্দ ও সদস্যগণ,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

আজ আডম ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ ও সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড স্টাে কফলজ এি ১৩তম য ৌথ সভায় সবাইফক 

শুফভচ্ছা জানাডচ্ছ।  

ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ ও সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড স্টাে কফলজ বাংলাফদফশি দুটি অন্যতম সামডিক ডশক্ষা 

প্রডতষ্ঠান। প্রডতষ্ঠান দুটি উন্নত মানসম্পন্ন ও যুফগাপফ াগী ডশক্ষা প্রদাফনি মাধ্যফম যদফশ ও ডবফদশ ইফতামফধ্য আন্তজজাডতক মাফনি 

ডশক্ষাপ্রডতষ্ঠান ডিসাফব পডিডিডত লাভ কফিফে। বাংলাফদশ সশস্ত্রবাডিনীি সব জজনস্বীকৃত, যপশাদাডিত্ব, দক্ষতা ও পডিপক্কতা অজজফনি 

ডপেফন এ প্রডতষ্ঠান দুটিি অবদান অপডিসীম।  

আডম যজফন খুডশ িফয়ডে য , উভয় প্রডতষ্ঠান ডমডলফয় বন্ধুপ্রতীম ৩৫টি যদফশি সশস্ত্র বাডিনীি অডেসািগণ প্রডশক্ষণ গ্রিণ 

কফি আসফেন। এ দুটি প্রডতষ্ঠান িফত প্রডশক্ষণপ্রাপ্ত ডবডভন্ন যদফশি সামডিক কম জকতজািা তদফদি ডনজ ডনজ যদফশ ডবডভন্ন ুরুতত্বূরণ জ 

পফদ অডধডষ্ঠত িফয়ফেন। এি মাধ্যফম এ সব বন্ধুপ্রতীম যদশুরফলাি সাফথ বাংলাফদফশি সম্পকজ আিও যজািদাি কিাি সাফথ সাফথ এ 

প্রডতষ্ঠানবয় বডিডব জফে বাংলাফদশফক সুপডিডিত কফি যতালাি যক্ষফে ুরুতত্বূরণ জ ভূডমকা যিফখ িফলফে।  

আডম আশাবাদী য , এ প্রডতষ্ঠানবফয়ি কা জক্রফমি উচ্চমান আগামীফত আিও যবডশ ডবফদশী সামডিক ও যবসামডিক 

কম জকতজাফক প্রডতষ্ঠানবফয় প্রডশক্ষণ গ্রিণ কিফত আকৃষ্ট কিফব।  

বতজমান ডবফে প্রডতিক্ষা ও জাতীয় ডনিাপত্তা সংজ্ঞাি ব্যডপ্ত ও পডিসি বহুুরণ বৃডি যপফয়ফে। ডিিািডিত িাফেি ডনিাপত্তাি 

সাফথ সাফথ ব্যডক্ত ডনিাপত্তা, অথ জননডতক জাতীয় সমৃডি ও পডিফবশগত ডনিাপত্তা ইতযাডদ এফত অন্তর্ভ জক্ত িফয়ফে। তাই সামডিক 

বাডিনীি সদস্য োড়াও িাে পডিিালনাি দাডয়ফত্ব ডনফয়াডজত যবসামডিক প্রশাসফনি সদস্যফদি জন্য প্রডতিক্ষা ও জাতীয় ডনিাপত্তা 

সম্পফকজ সম্যক জ্ঞান থাকা অপডিিা জ িফয় পফড়ফে।  

আডম আনডন্দত য , সমফয়াপফ াগী প্রডশক্ষণ প্রদাফনি মাধ্যফম ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ এই কাজটি অতযন্ত সুিাুতভাফব 

বাস্তবায়ন কিফে।  



ইফতামফধ্য সামডিক বাডিনী ও যবসামডিক প্রশাসফন এ প্রডশক্ষফণি সুপ্রভাব পডিলডক্ষত িফচ্ছ। পিিাে মন্ত্রণালফয়ি 

কম জকতজাগণ সামডিক বাডিনী কমান্ড ও স্টাে কফলফজ পডিিাডলত পিবতী যকাফস জ য াগদাফনি ডবষফয় ইফতামফধ্য ১২তম য ৌথ সভায় 

আডম ডসিান্ত প্রদান কফিডে। এি মাধ্যফম যবসামডিক-সামডিক সিফ াডগতাি বাি আিও প্রসাডিত িফব বফল আডম আশা কডি।  

আডম ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ এবং সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড স্টাে কফলফজি প্রডতষ্ঠা লগ্ন যথফক সকল কমান্ডযান্ট, 

প্রডশক্ষক, কম জকতজা ও কম জিাডিসি  দিা অবদান যিফখফেন তদফদি সকফলি প্রডত শ্রিা জ্ঞাপন কিডে এবং আমাি আন্তডিক কৃতজ্ঞতা 

জানাডচ্ছ। সকফলি সডিডলত প্রফিষ্টা ও সক ক ডদক-ডনফদ জশনায় উভয় প্রডতষ্ঠান উত্তফিাত্তি উন্নডতি পফথ এডগফয়  াফব, এ আমাি দৃঢ় 

ডবোস।  

আডম আনডন্দত য , এ প্রডতষ্ঠান দুটিি প্রশাসন বিাবিই তাফদি সম্পদ, প্রডশক্ষণ উপকিণ, সুফ াগ সুডবধা, এবং বিাদ্দকৃত 

বাফজট এি সুষ্ঠু ও সফব জাত্তম ব্যবিাফিি মাধ্যফম তদফদি উপি অডপ জত দাডয়ত্ব সুিাুত ুতফপ সম্পন্ন এবং উদািিণফ াগ্য েলােল অজজফন 

সক্ষম িফয়ফেন।  

বতজমান সিকাি দাডয়ত্ব যনওয়াি পিপিই ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ এবং সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড স্টাে কফলফজি 

প্রডশক্ষণ সংক্রান্ত ও আবাডসক প্রফয়াজন যমটাফনাি উফদ্দফযে  অবকাাাফমাগত সুডবধা স্প্রসসািণ প্রকফপেরি কাজ িাফত যনওয়া িফয়ফে। 

এি আওতায় ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলফজি স্প্রসসাডিত ডব টাইপ অডেসাস জ আবাডসক ভবন ও একটি ডস ও ডি টাইপ বহুতল 

অডেসাস জ আবাডসক ভবন ডনম জাফণি কাজ প্রায় চূড়ান্ত প জাফয় িফয়ফে।  

সামডিক বাডিনী কমান্ড এন্ড স্টাে কফলফজ একটি বহুতল একাফিডমক এবং একটি বহুতল অডেসাি আবাডসক ভবন 

ডনডম জত িফচ্ছ। অবকাাাফমাগত এই স্প্রসসািফণি মাধ্যফম প্রডতষ্ঠান দুটিি সাডব জক মান আিও বৃডি পাফব বফল আডম আশাবাদী।  

আডম সভাি সকল সদফস্যি প্রডত আিবান জানাব, সকফলি সডিডলত প্রফিষ্টায় এই প্রডতষ্ঠান দুটি আগামী বেিুরফলাফত 

 াফত আিও আধুডনক ও অডধক কা জকি িফয় ওফা যস ডদফক সকফল সফিষ্ট থাকফবন।  

সকলফক ধন্যবাদ জাডনফয় আমাি সূিনা বক্তব্য এখাফনই যশষ কিডে এবং সভাি কাজ পডিিালনাি জন্য আিবান 

জানাডচ্ছ।                  

যখাদা িাফেজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাফদশ ডিিজীবী যিাক।  

... 


