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ভাষণ  
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শেখ িারসনা  
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রবসরমল্লারিি িািমারনি িারিম  

সিকমীবৃন্দ,  

রতন বারিনী প্রধানগণ,                                                                                                     

কমািযান্ট, রিলফন্স সারভ িলসস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ,  

শকাস ি সমাপনকািী অরফসািবৃন্দ এবং  

সমলবত সুরধমন্ডেী।  

আসসাোমু আোইকুম ।  

সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি িাজুলয়েন রিরি প্রদান অনুষ্ঠালন উপরিত সবাইলক আরম আন্তরিক শুলভচ্ছা 

জানারচ্ছ। বাংোলদে সেস্ত্র বারিনীি এই ঐরতিযবািী প্ররতষ্ঠান শেলক স্টাফ কলেজ সম্পন্ন কিা সেস্ত্র বারিনীি অরফসািলদি জন্য 

অতযন্ত শগৌিলবি। সাফলেি সলে শকাস ি সম্পন্ন কলি আজ যািা িযাজুলয়ট িলেন তালদি জানাই আন্তরিক অরভনন্দন।  

সুরধবৃন্দ,  

মিান ভাষা আলন্দােলনি স্মৃরত রবজরিত মাস শফব্রুয়ারি। আরম সশ্রদ্ধরিলে স্মিণ কিরি ভাষা েিীদলদি। স্মিণ কিরি 

সব িকালেি সব িলশ্রষ্ঠ বাঙারে, জারতি রপতা বেবন্ধু শেখ মুরজবুি িিমানলক। জাতীয় িাি শনতালক এবং সকে মুরিলযাদ্ধালদিলক।  

২০০৯ সালেি এই শফব্রুয়ারি মালসই রপেখানায় েিীদ িলয়রিলেন ৫৭ শসনা কম িকতিা। পিম করুণাময় মিান 

আল্লািতা'য়াোি কালি আরম তাঁলদি রবলদিী আত্মাি মাগরফিাত কামনা করি।  

সুরধমন্ডেী,  

মিান মুরিযুলদ্ধি মাধ্যলম অরজিত বাংোলদলে জারতি রপতা 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। আজ স্টাফ কলেলজি আন্তজিারতক পরিমন্ডলে এক অনন্য রেক্ষা প্ররতষ্ঠান রিলসলব পরিরিরত শপলয়লি। এ 

জন্য আমিা গব ি অনুভব করি।  

রপ্রয় িযাজুলয়টবৃন্দ,  

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

রবজ্ঞালন উচ্চতি জ্ঞান োভ কলিি। আমাি রবশ্বাস, এ প্ররেক্ষণ আপনালদি ওপি অরপ িত দারয়ত্ব দক্ষতাি সালে পােন এবং শয শকান 

ধিলণি িযালেঞ্জ শমাকারবোয় আিও আত্মপ্রতযয়ী কিলব। আরম আপনালদি শপোগত জীবলনি উেলিােি সাফে কামনা করি।  

বন্ধুপ্রতীম শদলেি িযাজুলয়ট অরফসািবৃন্দ,  

আপনালদি শদলেি সলে আমালদি িলয়লি অতযন্ত বন্ধুত্বপূণ ি সম্পকি। শস সম্পকি ক্রলমই গাঢ় িলব এই আমালদি প্রতযাো। 

এখালন অধ্যয়নকালে বাংোলদলেি ঐরতিয ও সংস্কৃরত সম্পলকি আপনািা শজলনলিন। আমাি রবশ্বাস, রনজ শদলে রফলি রগলয় 

আমালদি সম্মারনত দূত রিলসলব এ শদলেি জনগলণি শুলভচ্ছা আপনালদি জনগলণি কালি শপৌৌঁলি রদলবন।  

সুরধমন্ডেী,  

সেস্ত্র বারিনী আমালদি স্বাধীনতা ও সাব িলভৌমলত্বি মূতি প্রতীক। রপ্রয় মাতৃভূরমি স্বাধীনতা িক্ষাি সুমিান দারয়ত্ব আমালদি 

সেস্ত্র বারিনীি উপি ন্যস্ত। এ পরবত্র দারয়ত্ব পােলনি পাোপারে আমালদি শদেলপ্ররমক সেস্ত্র বারিনীি সদস্যিা প্রাকৃরতক দুলয িাগ-

দুরব িপাক শমাকারবোয়ও প্রেংসনীয় অবদান িাখলিন। শদলেি উন্নয়ন কায িক্রম, অবকা ালমা রনম িাণ, আইন-শৃঙ্খো িক্ষা ইতযারদ 

শক্ষলত্রও আমালদি সেস্ত্র বারিনী শবসামরিক প্রোসনলক প্রলয়াজনীয় সিায়তা রদলয় আসলি।  



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

প্রেংসা ও সুনাম অজিন কলিলিন। জারতসংলেি োরন্তিক্ষী বারিনীলত আমালদি সেস্ত্র বারিনী প্রেংরসত িলচ্ছ। আমিা এখন সলব িাচ্চ 

সংখ্যক সামরিক বারিনী পা ারচ্ছ। তালদি সাফলে সািারবলশ্ব বাংোলদলেি ভাবমূরতি আিও উজ্জ্বে িলয়লি।  

বতিমালন রবশ্ব রনিাপো ব্যবিায় নতুন নতুন পরিবতিলনি ফলে সামরিক বারিনীি ভূরমকা ও দারয়লত্ব এলসলি 

বহুমারত্রকতা। সেস্ত্র বারিনীি রেক্ষা ও প্ররেক্ষণ কায িক্রলমও পরিবরতিত সমলয়ি এই িারিদাি প্ররতফেন োকা প্রলয়াজন।  

সামরিক বারিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেলজি প্ররেক্ষণ কায িক্রলম এ রবষলয় প্রলয়াজনীয় গুরুত্ব আলিাপ কিা িলয়লি শজলন 

আরম আনরন্দত।  

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

আন্তজিারতক োরন্ত ও রনিাপো প্ররতষ্ঠায় আমিা অেীকািাবদ্ধ। রবশ্ব োরন্ত িক্ষা এবং সকে ধিলণি সন্ত্রালসি রবরুলদ্ধ আমালদি 

অবিান অতযন্ত সুস্পষ্ট। আি, শস আদে িলক সামলন শিলখ আমালদি সেস্ত্র বারিনীলক প্রস্ত্েরত িিণ কিলত িলব এবং সামলন এরগলয় 

শযলত িলব।  

আমালদি সম্পদ সীরমত। আি শস সীরমত সম্পদ রদলয়ই আমিা একটি যুলগাপলযাগী , দক্ষ ও েরিোেী সেস্ত্র বারিনী গলি 

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

১৯৯৬ সালে শদে পরিিােনাি দারয়ত্বভাি িিলণি পি সেস্ত্রবারিনীি সম্প্রসািণ ও আধুরনকায়লন অলনকগুলো ইউরনট 

গ ন করি। শস সময় আমিা ন্যােনাে রিলফন্স কলেজ, বাংোলদে ইনরস্টটিউট অফ রপস সালপাট ি অপালিেন শেরনং, আম িি 

শফালস িস শমরিকযাে কলেজ, রমরেটারি ইনরস্টটিউট অব সাইন্স এন্ড শটকলনােরজি মত গুরুত্বপূণ ি প্ররতষ্ঠান প্ররতষ্ঠা করি।  

শসনাবারিনীি উন্নয়লনি ধািাবারিকতায় প্রলয়াজনীয় খসিা জাতীয় প্ররতিক্ষানীরত ও শসনাবারিনী শফালস িস শগাে ২০৩০ 

রনধ িািলণি কায িক্রম প্ররক্রয়াধীন িলয়লি। ১৯৭৪ সালেি জারতি রপতাি প্ররতিক্ষা নীরত অনুযায়ী এ শফালস িস শগাে ততিী কলিরি। 

সেস্ত্র বারিনীি উন্নয়নকলে  সাম্প্ররতক িাষ্ট্রীয় ঋণ চুরি অনুযায়ী িারেয়া িলত ১ রবরেয়ন িোলিি সমিাস্ত্র ক্রলয়ি চুরি িলয়লি।  

ইলতামলধ্য আমিা বাংোলদে শসনাবারিনীি জন্য শসল্ফ শপ্রালপল্ড গান, অতযাধুরনক এযামুরনেন প্ল্যান্ট, িতুে ি প্রজলেি 

এমরবটি-২০০০ মলিলেি ট্াংক, উইপন শোলকটিং িািাি, আম িাি ি পালস িানাে কযারিয়াি, আম িাি ি রিকভারি শভরিকযাে এবং 

শিরেকপ্টাি ক্রয় কলিরি।  

সুরধমন্ডেী,  

আমিা ২০০৯ সালে সিকাি গ লনি পি সকে শক্ষলত্র অিোবিা কাটিলয় শদেলক সামলন এরগলয় রনলয়রি। রবশ্বমন্দা 

সলেও আমিা সালি িয় েতাংে িালি প্রবৃরদ্ধ অজিন কলিরি। িাি বিলি ২০ োখ ৪০ িাজাি জনেরিি রবলদলে কম িসংিান 

িলয়লি। শিরমলটন্স এলসলি প্রায় ৪ িাজাি ৮০০ শকাটি িোি।  

িপ্তারন আয় ২ িাজাি ৪৩০ শকাটি িোলি উন্নীত িলয়লি। প্রায় ৩৮২ শকাটি িোি তবলদরেক রবরনলয়াগ এলসলি। তবলদরেক 

মুদ্রাি রিজাভ ি ১৩ দেরমক ১১ রবরেয়ন িোলি উন্নীত িলয়লি। িাি বিলি িাজস্ব আদায় রিগুণ শবলিলি। িাজস্ব আদালয়ি উপি 

গুরুত্ব রদলয়রি এজন্য শয আমিা আত্মরনভ িিেীে িলত িাই।  

রবদুযৎ সিবিাি গত িাি বিলি প্রায় ৬ িাজাি ৫০০ শমগাওয়ালট উন্নীত কলিরি। উৎপাদন ক্ষমতা ৮৫২৫ শমগাওয়ালট 

উন্নীত িলয়লি। দীে িলময়ালদ প্রবৃরদ্ধ অজিলন বাংোলদে এখন রবলশ্বি পঞ্চম েীষ ি শদে।  

আওয়ামী েীগ সিকাি সবসময়ই জনগলণি শসবক রিলসলব শদে পরিিােনা কিলত িায়, োসক রিলসলব নয়। আমিা 

অরনয়ম দুনীরতি প্রলে কাউলকই িাি শদইরন। সব িত্র আইলনি োসন প্ররতষ্ঠা কলিরি। সন্ত্রাস, জেীবাদ দূি কিলত শপলিরি। 

রিরজটাে প্রযুরি সাধািলণি মানুলষি মলধ্য সম্প্রসািণ কিা িলয়লি। জেীবাদ রনমু িে কলি বাংোলদলেি ভাবমূরতি পুনরুদ্ধাি 

কলিরি।  

রপ্রয় িযাজুলয়টবৃন্দ,  

মিান মুরিযুলদ্ধি মাধ্যলমই আমালদি সেস্ত্র বারিনীি জে। সেস্ত্র বারিনীি সদস্যলদি মুরিযুলদ্ধি শিতনায় উিুদ্ধ িলত 

িলব। োলখা েিীলদি িলিি রবরনমলয় শয স্বাধীনতা অজিন কলিরি তা আমালদি িক্ষা কিলত িলব। ২০২১ সালে আমিা আমালদি 



স্বাধীনতাি সূবণ ি জয়ন্তী পােন কিলবা। এ সমলয় বাংোলদেলক একটি সমৃদ্ধ শদে রিলসলব গলি তুেলত িাই। অধীনস্তলদিলকও 

শসভালব গলি তুেলত িলব।  

আজলকি িযাজুলয়েন অনুষ্ঠালন রিরিপ্রাপ্ত অরফসািবৃন্দ ও তাঁলদি সিধরমনীলদি পুনিায় অরভনন্দন জানাই। একই সালে 

আরম তাঁলদি কম ি জীবলনি সাফে কামনা করি। মিান আল্লািতায়াো আমালদি সিায় শিান।  

শখাদা িালফজ।  

জয়বাংো, জয় বেবন্ধু  

বাংোলদে রিিজীবী শিাক। 


