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হবসহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম 
 

সিকমীবৃন্দ, 

হিন বাহিনী প্রর্ানগণ 

ও সম্মাহনি অহিহিবৃন্দ,  

  আসসালামু আ’লাইকুম। 

 সশস্ত্র বাহিনী হিবস উদ যাপন উপলভে আভয়াহিি আিভকর এই সংবর্ ধনা অনুষ্ঠাভন আপনাভির সকলভক স্বাগি 

িানাই। একইসাভি িানাই সশস্ত্র বাহিনী হিবভসর শুভেচ্ছা ও আন্তহরক অহেনন্দন। 

 শগৌরবময় এই হিভন সশ্রদ্ধহিভে স্মরণ করহি সব ধকাভলর সব ধভশ্রষ্ঠ বাঙাহল, িাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর 

রিমানভক। যাঁর উিাে আহ্বাভন সাড়া হিভয় বাঙাহল িাহি ঝাঁহপভয় পভড়হিল মিান স্বার্ীনিা যুভদ্ধ। আহম স্মরণ করহি 

মুহিযুভদ্ধর সকল বীর শিীিভির, যাঁভির রভির হবহনমভয় অহিধি িভয়ভি আমাভির স্বার্ীনিা। আহম িাঁভির সকভলর স্মৃহির 

প্রহি গেীর শ্রদ্ধা হনভবিন করহি এবং পরম করুণাময় আল্লািায়ালার কাভি িাঁভির রূভির মাগহিরাি কামনা করহি। একই 

সাভি সকল মুহিভযাদ্ধার বীভরাহিি ভূহমকার িন্য িাঁভির প্রহি হনভবিন করহি শ্রদ্ধাঞ্জহল ও অপহরসীম কৃিজ্ঞিা।  

 আমাভির মিান স্বার্ীনিা যুভদ্ধর ইহিিাভস আিভকর এই হিনটি এক হবভশষ শগৌরবময় স্থান িখল কভর আভি। যুভদ্ধর 

হবিয়ভক ত্বরাহিি করভি ১৯৭১ সাভলর এই হিভন শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনীর অকুভিােয় সিস্যরা শযৌিোভব িখলিার 

বাহিনীর হবরুভদ্ধ আক্রমভণর সূিনা কভর। সব ধস্তভরর মুহিভযাদ্ধা ও হমত্র বাহিনীর সাভি সহম্মহলি বাহিনীর ঐকযবদ্ধ আক্রমভণ 

পযু ধিস্ত িখলিার বাহিনী আত্মসমপ ধভণ বাধ্য িয়। যার িলশ্রুহিভি আমরা অিধন কভরহি স্বার্ীন ও সাব ধভেৌম বাংলাভিশ। 

স্বার্ীনিা যুভদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যভির মিান আত্মিযাগ ও বীরত্ব গাঁিা িাহি গেীর শ্রদ্ধার সাভি স্মরণ কভর। 

সম্মাহনি অহিহিবৃন্দ, 

 আপনারা সবাই িাভনন শয, িাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমাভনর লেয হিল একটি িে ও শিৌকস সশস্ত্র 

বাহিনী গভড় শিালা। শস কারভণই স্বার্ীনিা উের যুদ্ধহবধ্বস্ত শিভশর আহি ধক সীমাবদ্ধিা সভেও হিহন গেীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃহি 

হনভয় একটি আধুহনক সশস্ত্র বাহিনী গভড় শিালার ঐকাহন্তক প্রভিিা ও উভযাগ গ্রিণ কভরহিভলন। শসনাবাহিনীর প্রহশেণ ও 

সাংগঠহনক কাঠাভমার উন্নহিকভে হিহন হমহলটাহর একাভেমী, কম্বাইন্ড আম ধে স্কুল ও প্রহিটি শকাভরর িন্য শেহনং স্কুলসি 

আরও অভনক সামহরক প্রহিষ্ঠান স্থাপন কভরহিভলন।  

 শনৌবাহিনীভক সুসংগঠিি করার লভেয হিহন একইসাভি ঢাকা, িট্টগ্রাম ও খুলনায় বাংলাভিশ শনৌবাহিনীর হিনটি ঘাঁটি 

উভবার্ন কভরন। বঙ্গবন্ধুর ব্যহিগি উভযাভগ োরি ও যুভগাশ্লাহেয়া শিভক শনৌবাহিনীর িন্য যুদ্ধ িািাি সংগ্রি করা িয়।  

 একইোভব হবমান বাহিনীর উন্নয়ভনর িন্য বঙ্গবন্ধুর দূরিশী ও বহলষ্ঠ হসদ্ধাভন্ত ১৯৭৩ সাভলই শস সমভয়র অিযাধুহনক 

সুপারসহনক হমগ-২১ যুদ্ধহবমানসি শিহলকপ্টার ও পহরবিন হবমান এবং এয়ার হেভিন্স র যাোর ইিযাহি সংভযািভনর মাধ্যভম 

এভিভশ একটি আধুহনক হবমান বাহিনীর প্রকৃি যাত্রা শুরু িয়। বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনীর শয সুদৃঢ় হেহে রিনা কভর শগভিন িারই 

উপর িাঁহড়ভয় আি আমাভির সশস্ত্র বাহিনীর শপশািাহরত্ব এবং কম ধিেিার পহরহিহি শিশ িাহড়ভয় আন্তিধাহিক পহরমন্ডভল 

স্বীকৃি ও প্রশংহসি। 

হপ্রয় সুহর্বৃন্দ, 

 সশস্ত্র বাহিনী আি িাভির নানাহবর্ িনভসবামূলক কম ধকান্ডর িন্য িনগভণর হনে ধরিা অিধন করভি। শিভশর 

স্বার্ীনিা ও সাব ধভেৌমত্ব রোর পাশাপাহশ প্রাকৃহিক দুভয ধাগ শমাকাভবলাসি উদ্ধার িৎপরিা ও অন্যান্য অেযন্তরীণ সংকট 

হনরসনকভে সশস্ত্র বাহিনী শিশভপ্রভমর এক অনন্য দৃিান্ত স্থাপন কভরভি।  



 

 শপশাগি িাহয়ত্ব পালভনর পাশাপাহশ সশস্ত্র বাহিনী শিভশর হবহেন্ন স্থাভন রাস্তাঘাট ও অবকাঠাভমা হনম ধাণ, আশ্রয়ন 

প্রকেসি হবহেন্ন উন্নয়ন প্রকে বাস্তবায়ন, হবহেন্ন হশো প্রহিষ্ঠান প্রহিষ্ঠা এবং িাটকা হনর্ন শরার্সি হবহেন্ন িাহি গঠনমূলক 

ও আি ধসামাহিক উন্নয়ন কম ধকান্ড অসামহরক প্রশাসনভক সিায়িা কভর িভলভি।  

 এিাড়াও হেহিটাল বাংলাভিশ গঠভন সশস্ত্র বাহিনী উভল্লখভযাগ্য অবিান শরভখ িভলভি। এই সকল কল্যাণমুখী ও 

িনহিিকর কম ধকান্ডর িন্য সরকাভরর পে শিভক সশস্ত্র বাহিনীর সকল সিস্যভির আহম অহেনন্দন িানাই। 

 আন্তিধাহিক শাহন্ত, হস্থহিশীলিা ও হনরাপো রোর শেভত্র আমাভির সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যগণ হবশ্ব িরবাভর ভূয়সী 

প্রশংসা অিধন কভরভি। িাহিসংভঘর সার্ারণ পহরষভি আমাভির সরকাভরর শিারাভলা িাবীর শপ্রহেভি িাহিসংঘ শাহন্তরো 

হমশন সাইপ্রাভস শিাস ধ কমান্ডার, শসন্ট্রাল আহিকা এবং সুিাভন শেপুটি শিাস ধ কমান্ডারসি অন্যান্য হমশনসমূভি শিযষ্ঠ শনতৃভত্ব 

বাংলাভিশ শসনাবাহিনীর অহিসারগভণর পিায়ন ঘভটভি। িাহয়ত্ব পালনকাভল বাংলাভিভশর অভনক শাহন্তরেী শািািৎ বরণ 

কভরভিন। সশস্ত্র বাহিনী হিবভসর এই মিান হিভন আহম িাঁভির আত্মার মাগভিরাি কামনা করহি।  

সুহপ্রয় সুহর্মন্ডলী, 

 সশস্ত্র বাহিনীভক একহবংশ শিাব্দীর িযাভলঞ্জ শমাকাভবলায় সেম কভর শিালার িন্য আমাভির সরকার কায ধকরী 

পহরকেনা গ্রিণ কভরভি। প্রহিরো বাহিনীভক শহিশালী করার লেয হনভয় শসনা, শনৌ এবং হবমান বাহিনীভক শিভশ ও হবভিভশ 

উন্নিির প্রহশেণ প্রিানসি আধুহনক প্রযুহিসম্পন্ন যুদ্ধসরঞ্জাম হিভয় সহিি করার প্রয়াস অব্যািি আভি। িাহির হপিা 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমাভনর হনভি ধভশ প্রণীি প্রহিরো নীহিমালার আভলাভক প্রণীি শিাভস ধস শগাল-২০৩০-এর আওিায় 

হিন বাহিনীর পূনগ ধঠন ও আধুহনকায়ভনর কায ধক্রমসমূি পয ধায়ক্রভম বাস্তবায়ন করা িভচ্ছ।  

 বিধমান সরকার হবিীয় শময়াভি েমিা গ্রিভণর পর শিভশর প্রহিরো ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং শসনাবাহিনীর উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারভণর অংশ হিভসভব নতুন পিাহিক হেহেশন ও শবশ হকছু হিভগে প্রহিষ্ঠা কভরভি। বিধমান সরকাভরর িলহি শময়াভি 

বাংলাভিশ শসনাবাহিনীর প্রহশেণ, অস্ত্র, সরঞ্জামাহি ও িনবভলর শেভত্র অভূিপূব ধ উন্নহি সার্ন করা িভয়ভি।  

 শসনাবাহিনীর সাংগঠহনক কাঠাভমাভি ব্যাপক পহরবিধন সাহর্ি িভয়ভি। পদ্মা শসতুর আনুষহঙ্গক অবকাঠাভমা হনম ধাণ 

এবং হনরাপোর িন্য একটি কভম্পাহিট হিভগে গঠন করা িভয়ভি। এিাড়া হমঠামইভন একটি হরোরাইন হিভগে প্রহিষ্ঠার 

কািও শুরু িভয়ভি। অহি শীঘ্রই শিভশর িহেণ-পহিমাঞ্চভল শলবুখাহলভি একটি পিাহিক হেহেশন প্রহিষ্ঠা লাে করভব শিভশর 

সাহব ধক হনরাপো হনহিিকরভণর লভে হিভগে পয ধাভয় শেশাল শিাস ধ গঠভনর হবষয়টি সরকাভরর সহক্রয় হবভবিনার্ীন রভয়ভি।  

সুহর্মন্ডলী, 

 বাংলাভিশ শনৌবাহিনীর আধুহনকায়ভনও হবহেন্ন উন্নয়নমূখী কায ধক্রম গ্রিণ করা িভয়ভি। সরকাভরর দূরদৃহিসম্পন্ন 

হসদ্ধান্ত এবং সহক্রয় ভূহমকায় আন্তহিক আিালভির রাভয় হবশাল সমুদ্র এলাকায় আমাভির ন্যায্য অহর্কার প্রহিষ্ঠা িভয়ভি। 

Blue Economy- র মাধ্যভম সমুভদ্রর এই সম্পি আমাভির িাহির োভগ্যান্নয়ভন অপহরসীম অবিান রাখভি সেম। শয 

কারভণই আমাভির িািীয় অি ধননহিক উন্নয়ভন সমুদ্র এলাকার উন্নয়ন ও হনরাপো হবর্ান করা অপহরিায ধ।  

 আমাভির শনৌবাহিনীর সিস্যরা প্রহিহনয়ি অভনক প্রহিকূলিা শমাকাভবলা কভর আমাভির এই সমুদ্র এলাকার 

হনরাপোর হনিয়িা হবর্ান করভি। এরই স্বীকৃহিস্বরূপ বাংলাভিশ শনৌবাহিনী এ বির স্বার্ীনিা পুরস্কাভর ভূহষি িভয়ভি। এ 

উপলভে শনৌবাহিনীর প্রহিটি সিস্যভক িানাই আন্তহরক অহেনন্দন।  

 বিধমান সরকাভরর আমভল শনৌবাহিনীভি উভল্লখভযাগ্য সংখ্যক যুদ্ধিািাি, শমহরটাইম শিহলকপ্টার এবং শমহরটাইম 

শপভোল এয়ারক্রািট সংযুি িভয়ভি। এর িভল বাংলাভিশ শনৌবাহিনী একটি কায ধকরী হত্র-মাহত্রক শনৌবাহিনীভি পহরণি 

িভয়ভি। 

 আপনারা শিভন আনহন্দি িভবন শয, খুব শীঘ্রই শনৌবাহিনীভি কহমশহনং িভি যাভচ্ছ বহু আহিি দুটি সাবভমহরন। এই 

অন্তর্ভ ধহির মাধ্যভম শনৌবাহিনী একটি িে হত্রমাহত্রক বাহিনীভি রূপান্তহরি িভব, যা আমাভির সামহগ্রক প্রহিরো ব্যবস্থায় 

হবভশষ অবিান রাখভব।  

অেযাগি অহিহিবৃন্দ, 

 হবমান বাহিনীভক আরও শহিশালী ও আধুহনকায়ভনর দূরদৃহিভক সামভন শরভখ ১৯৯৬-২০০১ শময়াভি শিশ 

পহরিালনার িাহয়ত্ব গ্রিণ কভর আমাভির সরকার হবমান বাহিনীভক একটি যুভগাপভযাগী ও িে বাহিনী হিভসভব গভড় শিালার 

িন্য িতুি ধ প্রিভের অিযাধুহনক হমগ-২৯ যুদ্ধহবমানসি পহরবিন হবমান এবং উচ্চ েমিাসম্পন্ন আকাশ প্রহিরো র যাোর 

সংভযািন কভর। সাম্প্রহিককাভল আমাভির সরকার হবমান বাহিনীভি যুি কভরভি এি-৭ হবহি যুদ্ধহবমানসি শিহলকপ্টার ও 

অিযাধুহনক আকাশ প্রহিরো শেপণাস্ত্র।  



 

 শিাভস ধস শগাল-২০৩০ এর আওিায় ইভিামভধ্যই হবমান বাহিনীভি সংভযাহিি িভয়ভি নতুন নতুন ইউহনট, বৃহদ্ধ 

শপভয়ভি িনবল। অনুভমাহিি িভয়ভি বঙ্গবন্ধু এযাভরানটিকযাল শসন্টার এবং পূণ ধাঙ্গ ঘাঁটি হিভসভব আত্মপ্রকাশ কভরভি বঙ্গবন্ধু ও 

কক্সবািার হবমান ঘাঁটি।  

 এিাড়াও হবমান বাহিনীর েহবষ্যি প্রিভের উন্নিির এবং যুভগাপভযাগী প্রহশেণ সুহনহিি করার িন্য সংভযাহিি 

িভয়ভি অিযাধুহনক প্রহশেণ হবমান ও শিহলকপ্টার। এর পাশাপাহশ অবকাঠাভমাগি উন্নয়নও িলমান রভয়ভি। মিান স্বার্ীনিা 

যুভদ্ধর সময় মাত্র হিনটি হবমান হনভয় শয বহিনীর িে, শস বাহিনী আি অিযাধুহনক হবমান, আকাশ প্রহিরো র যাোর, 

শেপণাস্ত্র, এমনহক হবমান ওোরভিাহলং প্রযুহিভি সমৃদ্ধ।  

সুহর্মন্ডলী, 

 সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যভির উন্নি হিহকৎসা শসবা প্রিাভনর লভেয হবহেন্ন কম্বাইন্ড হমহলটাহর িাসপািাভল আধুহনক 

হিহকৎসা যন্ত্রপাহি সহন্নভবহশি িভয়ভি। সশস্ত্র বাহিনীর হিহকৎসা শসবা আধুহনকায়ভনর লভেয হিহকৎসার হবহেন্ন নতুন শাখা ও 

শসন্টার স্থাপন করা িভচ্ছ। এিাড়াও, প্রহশেণ প্রিাভনর মাধ্যভম হবহেন্ন হবষভয় হবভশষজ্ঞ িনশহি গভড় শিালা িভচ্ছ। হসএমএইি 

ঢাকায় দুইশি শকাটি টাকা ব্যভয় কযান্সার হনরাময় শকন্দ্র স্থাপভনর সরকারী অনুভমািন প্রিান করা িভয়ভি। ইভিামভধ্য স্বে 

পহরসভর এই শকভন্দ্রর কায ধক্রম শুরু করা িভয়ভি। 

  আপনারা শিভন খুহশ িভবন শয, সশস্ত্র বাহিনী সিস্যভির আবাসন সমস্যা দূরীকরভণ ইভিামভধ্য অহিসার, শিহসও ও 

অন্যান্য পিহবর সসহনকভির িন্য বাসস্থান, শমস ও ব্যারাক ইিযাহি হনম ধাণ করা িভয়ভি।  

 এিাড়াও হনম ধাণার্ীন উভল্লখভযাগ্য স্থাপনার মভধ্য বাংলাভিশ হমহলটাহর একাভেহমভি কযাভেভটর িন্য বাসস্থান, শনৌ ও 

হবমান বাহিনী একাভেহমর িন্য আন্তিধাহিক মাভনর ‘বঙ্গবন্ধু কমভেক্স’ হনম ধাণ করা িভচ্ছ। হবহেন্ন শসনাহনবাভস অহিসার, 

সসহনক ও শবসামহরক ব্যহিবভগ ধর িন্য বহুিল হবহশি নতুন ব্যারাক ও পাহরবাহরক বাসস্থান হনম ধাণ করা িভচ্ছ।  

সমভবি সুহর্মন্ডলী, 

 মুহিযুভদ্ধর শিিনায় উজ্জ্বীহবি সশস্ত্র বাহিনী আমাভির িাহির অিংকার। আহম িাভির উেভরাের সমৃহদ্ধ কামনা 

কহর। আপনারা শযন শৃঙ্খলা ও শপশাগি িেিায় সব ধত্র প্রশংহসি িভি পাভরন, শিভশর প্রহিরোয় এবং শিশ গড়ার কাভি 

অবিান শরভখ আপনাভির শগৌরব সমুন্নি রাখভি পাভরন -পরম করুণাময় আল্লাহ্ িায়ালার কাভি এই প্রাি ধনা িানাই।  

হপ্রয় অহিহিবৃন্দ, 

 শিমভন্তর এই হবভকভল উৎসবমুখর পহরভবভশ আপনাভির সাভি সাোভির সুভযাগ শপভয় আহম অিযন্ত আনহন্দি। 

আপনাভির উপহস্থহি আিভকর এই মিিী অনুষ্ঠানভক প্রাণবন্ত ও মহিমাহিি কভরভি। এিন্য সশস্ত্র বাহিনীর পে শিভক 

আপনাভির সকলভক িানাই আন্তহরক র্ন্যবাি।  

 পহরভশভষ, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সিস্য ও িাঁভির পহরবারবভগ ধর সুখ, শাহন্ত ও কল্যাণ কামনা কহর। আপনারা শযন 

শিভশর উন্নয়ন ও অগ্রগহি সার্ভন সশস্ত্র বাহিনী হিবভসর আিশ ধ ও অনুভপ্ররণায় উবুদ্ধ িভয় সবাই ঐকযবদ্ধোভব কাি কভর শযভি 

পাভরন শসই কামনা কহর।  

 Now I take the privilege to thank the excellencies and distinguished 

guests from our friendly countries for joining us to celebrate our Armed 

Forces Day. On this occasion, we gratefully recall the contribution of the 

people of our friendly nations during our War of Liberation. Thank you all 

for your kind presence. 

সুহর্মন্ডলী, 

 আপনাভির সবাইভক এখাভন সমভবি িবার িন্য আন্তহরক র্ন্যবাি জ্ঞাপন করহি। মিান আল্লাি আমাভির সিায় 

শিান।  

শখািা িাভিি। 

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাভিশ হিরিীবী শিাক। 

... 


