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সেখ হানেনা  
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নবেনমল্লানহর রাহমাননর রাহীম  

েহকমীবৃন্দ,  

সেনাবানহনী প্রধান,  

এবং আমার নপ্রয় অনিোর, সেনেও ও অন্যান্য পদবীর সেননকবৃন্দ,  

আেোলামু আলাইকুম  

বাংলাসদে সেনাবানহনীর নবগঠিি ৯৯ কসপানেট নিসগড এর পিাকা উসতালন অনুষ্ঠান উপলসযে আসয়ানেি দরবাসর 

উপনিি হসি সপসর আনম অিেন্ত আননন্দি। দরবাসর উপনিি েকলসক আনম আন্তনরক শুসভচ্ছা োনানচ্ছ।  

েব বকাসলর েব বসেষ্ঠ বাঙানল, োনির নপিা বঙ্গবন্ধু সেখ মুনেবুর রহমাসনর ঐনিহানেক আহ্বাসন োড়া নদসয় ১৯৭১ োসল 

েেস্ত্র বানহনীর বাঙানল েদস্য ও োধারণ েনগণ েনিনলিভাসব পানকস্তানী বানহনীর নবরুসে েমনিি যুে পনরচালনা কসর েয়লাভ 

কসরন। মহান মুনিযুে চলাকাসলই বাংলাসদে সেনাবানহনীর যাত্রা শুরু হসয়নিল। স্বাধীনিা যুসে সেনাবানহনী েদস্যসদর মহান 

আত্মিোগ ও বীরত্ব গাঁথা োনি গভীর েোর োসথ েব বদা স্মরণ কসর।  

আপনারা েবাই োসনন, োনির নপিার লযে নিল একটি দয ও সচৌকে সেনাবানহনী গসড় সিালা। সে কারসণই স্বাধীনিা 

উতর যুে নবধ্বস্ত সদসের আনথ বক েীমাবেিা েসত্বও নিনন প্রখর ূররৃষনটি  ননসয় একটি আুনননক সেনাবানহনী গসড় সিালার ঐকানন্তক 

সচটি া সনন। েি প্রনিকূলিার মাসেও অনি অল্প েমসয় সেনাবানহনীর েন্য সবে কসয়কটি গুরুত্বপূণ ব প্রনিষ্ঠান গসড় সিাসলন। 

সেনাবানহনীর েন্য নবসদে সথসক আুনননক প্রযুনির েমরাস্ত্র েংগ্রসহও েদা েসচটি  নিসলন। োনির নপিার স্বসের পূণ বাঙ্গ বাস্তবায়ন 

এবং সেনাবানহনীসক একনবংে েিাব্দীর চোসলঞ্জ সমাকাসবলায় েযম কসর তুলসি বিবমান েরকারও কায বকর পনরকল্পনা গ্রহণ 

কসরসি। সেনাবানহনীর আুনননকীকরণ, অবকাঠাসমাগি উন্নয়ন ও নবনবধ কল্যাণমূলক কায বক্রম বাস্তবায়সন আমাসদর েরকার েব বদা 

বে পনরকর।  

সদে মাতৃকার অখন্ডিা রযায় আপনাসদর ননরলে পনরেম ও আত্মিোগ েপসকব আনম অবগি আনি। সেনাবানহনী আে 

িাসদর নানানবধ েনসেবামূলক কম বকাসন্ডর েন্য েনগসণর ননভ বরিা অেবন করসি সপসরসি। সদসের স্বাধীনিা ও োব বসভৌমত্ব রযার 

পাোপানে প্রাকৃনিক দুসয বাগ সমাকাসবলােহ উোর িৎপরিা ও অন্যান্য অভেন্তরীণ েংকট ননরেসন সেনাবানহনী সদেসপ্রসমর এক 

অনন্য ৃষটি ান্ত িাপন কসরসি। উোর কাে সুষ্ঠু ও ঝুঁনকমুিভাসব েপাদসন সেনাবানহনীর ইনঞ্জননয়ানরং সকাসরর েন্য প্রসয়ােনীয় 

েরঞ্জামানদ ক্রয় করা হসচ্ছ।  

এ েকল অনভযানধমী, কল্যাণমুখী ও েননহিকর কম বকাসন্ডর েন্য েরকাসরর পয সথসক আনম আপনাসদর েকলসক 

আন্তনরক অনভনন্দন োনাই।  

বিবমান েরকার যমিা গ্রহসণর পর সথসকই সেনাবানহনীর উন্নয়সনর লসযে যথা েম্ভব েকল বাস্তবমূখী কায বক্রম হাসি 

ননসয়সি। সেনা োসোঁয়া বহসর যুি হসয়সি ৪থ ব প্রে্ম  ্াংক-এমনবটি-২০০০, সগালন্দাে বহসরর েন্য প্রথমবাসরর মি স্বচানলি 

(Self Propelled) কামানেহ নবনভন্ন ধরসণর রাডার, পদানিক বানহনীর েন্য এনপনে ও অন্যান্য আুনননক েরঞ্জাম, আনম ব 

এনভসয়েসনর েন্য আুনননক সহনলকোর ইিোনদ।  

গি ১৭ সেসেম্বর ২০১৩ িানরসখ হযরি োহ োলাল (রহঃ) এর পূন্যভূনম নেসলসট েসির পদানিক নডনভেন এবং এর 

অধীনি একটি পদানিক নিসগড েদর ও দু'টি পদানিক ব্যাটানলয়সনর পিাকা উসতালসনর মধ্য নদসয় শুভ উসবাধন করা হসয়সি।  

আে আমরা আমাসদর স্বসের পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়সনর ননরাপতা ও িদারকীর েন্য আরও ২টি পদানিক ইউননট ও 

১টি ইনঞ্জননয়ার কনষ্ট্রাকেন ব্যাটানলয়সনর েমিসয় গঠিি ৯৯ কসপানেট নিসগড এর পিাকা উসতালন কসর শুভ সূচনা কসরনি।   



আনম আনসন্দর োসথ োনানচ্ছ সয, সিাসে বে সগাল-২০৩০ এর আসলাসক ইনিমসধ্য আমরা বাংলাসদে সেনাবানহনীর নবনভন্ন 

োংগঠননক কাঠাসমাসি আুনননক অস্ত্র, সগালাবারুদ ও সযাগাসযাগ েরঞ্জামানদ অমত্মর্ভ বি কসরনি। যা োমনগ্রকভাসব আমাসদর গনব বি 

সেনাবানহনীর েমরেনি (Combat Power) ও চলাচল েযমিা (Mobility) আসরা অসনক বৃনে করসব।  

আনম বান্দরবান সেলার রুমা এলাকায় নতুন সেনাননবাে িাপসনর েন্য প্রোেননক অনুসমাদন প্রদান কসরনি। সনায়াখালীর 

হানিয়া উপসেলার নবস্তৃি চর এলাকা সেনাবানহনীসক দীর্ বসময়াদী বসন্দাবস্ত সদয়া হসয়সি । এিাড়া চর কোনরং প্রদাসনর নবষয়টি 

প্রনক্রয়াধীন রসয়সি।  

নপ্রয় সেননকবৃন্দ,  

প্রনেযসণর মাধ্যসম সচৌকষ সেনােদস্য গসড় তুলসি কনপউটার, আুনননক যন্ত্রপানি ও প্রযুনিগি নবষসয় প্রনেযণ প্রদাসনর 

ব্যবিা গ্রহণ করা  হসয়সি। এিাড়া সেননকসদর উচচির নেযা গ্রহসণর সুসযাগ অনধকির করার পনরকল্পনা সনয়া হসয়সি।  

সেনাবানহনীসক আন্তেবানিক মাসন উন্নীি করণ এবং েনেংখ্যার বড় অংে নারীসদরও সদে সেবার সুসযাগ উস্ম াচসনর 

লসযে সেননক পসদ ভনিব করা হসব। এ লসযে ১০০০ েন মনহলা সেননক সমনডকোল এোনেস্ট্োন্ট নহসেসব ভনিবর কায বক্রম 

প্রনক্রয়াধীন রসয়সি। পরবিীসি অন্যান্য আম বে-োনভ বসেে এ মনহলা সেননক ননব বাচন করা হসব।  

নপ্রয় সেননকবৃন্দ,  

আমাসদর েরকার েব বদাই েনগসণর সেবক নহসেসব সদে পনরচালনা করসি চায়, কখসনাই োেক নহসেসব নয়। েনগসণর 

সেবা করার েন্য আপনাসদর োব বযনণক েহসযানগিা আমরা সপসয়নি।  

আনম সেনাবানহনীর েদস্যসদর েৎ, কটি োধ্য ও ঝুঁনকপূণ ব েীবসনর বাস্তবিার নবষসয় অবগি আনি। িলশ্রুনিসি আপনাসদর 

নবনভন্ন কল্যাসণর নবষয়গুসলাও েব েমসয়ই আমাসদর েরকাসরর েনক্রয় নবসবচনায় রসয়সি। আমাসদর েীনমি েপদ েসেও 

সেনাবানহনীর েন্য নবনভন্ন উন্নয়নমূলক কায বক্রম গ্রহণ অব্যাহি সরসখনি। এ ধারা ভনবষ্যসিও বোয় থাকসব।  

সেননক সমসে খাবাসরর মান উন্নয়সনর েন্য আনম সেনাপ্রধানসক ননসদ বে নদসয়নি। পাোপানে, সেননক সমসের নকসচন ও 

ডাইননং সুনবধানদ আুনননকায়ন ত্বরানিি করার কথা বসলনি। সেনাবানহনীর েদস্যসদর সরেন সেল বৃনে কসর সনৌ ও নবমান বানহনীর 

েদস্যসদর েমপয বাসয় উন্নীি কসরনি। সেনােদস্যসদরসক পাস্ত্তনরি দুধ, সুষম খাদ্য এবং নেএমএইসচর সরাগীসদর েন্য ননধ বানরি 

৫টি ডাসয়সটর পনরবসিব ৯টি ডাসয়ট প্রবিবন করার ব্যবিা গ্রহণ কসরনি।  

আনম সেনাবানহনীর েকল পদনবর েদস্যসদর োধারণ পানরবানরক সপনেসনর হার ২৫% হসি উন্নীি কসর ৩০% এ 

ননধ বারণ কসরনি। ননভ বরেীল সপনেসনর হার যথাক্রসম অনিোরসদর েন্য ১৫% এবং সেনেও ও ওআর-গসণর েন্য ২০% এ পুনঃ 

ননধ বারণ কসরনি। কম বস্পৃহা বাড়াসি বীরত্বপূণ ব-োহনেকিাপূণ ব কাসের েন্য পদক, এককালীন অনুদান ও ভািা প্রচলন কসরনি।  

এিাড়া, সেনাবানহনীর এনভসয়েন ইউননসটর সবমাননকসদর উড্ডয়ন সবিন বৃনে, কমাসন্ডা-প্যারাকমাসন্ডা েদস্যসদরসক 

উড্ডয়ন ঝুঁনক বীমার আওিায় আনা হসয়সি। েসব বাপনর েীবন যাত্রার মান উন্নয়সন সপ কনমেন-২০০৯ এর মাধ্যসম সেনাবানহনীর 

েকল েদস্যসদর মানেক সবিন-ভািা পুনঃ ননধ বারণ করা হসয়সি। সেনাবানহনীর সেনেও এবং িদ ননম্ন পদনবর সেননকসদর 

এলনপআর ০৪ মাে হসি ০৬ মাসে উন্নীি করা হসয়সি । কম বরি েকল পদনবর েন্য নতুন ওয়ানকবং সেে, োনন্ত কালীন পদক 

প্রবিবন করা হসয়সি।  

আনম সেনাবানহনীর েদস্যসদর আবানেক সুনবধা প্রদাসনর লসযে নবনভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়সনর ননসদ বে নদসয়নি। ইনিমসধ্য 

বনরোল ও পটুয়াখালীসি সেনাপল্লী প্লট এবং োভাসর সেনাপল্লী ফ্ল্োট প্রকল্প বাস্তবায়সনর কায বক্রম চলমান রসয়সি। এিাড়া নবনভন্ন 

সেনাননবাসে যথাক্রসম ১৬০টি সেনেও, ১৬৮টি ওআর এবং ১০৪টি িসলায়ার বােিানেহ ১২৮০ েসনর েন্য এেএম ব্যারাক ননম বাণ 

করা হসচি। ৫০টি সেনেও-ওআর বােিান পনরবধ বসনর কাে চলমান রসয়সি । সদসের অনুন্নি এবং প্রিেন্ত অঞ্চসলর সেনাননবাে 

যথা দীনর্নালা, আনল কদম, নবসেএমনব ইিোনদসক অগ্রানধকার প্রদানপূব বক নবনভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হসচি।  

বাংলাসদে সেনাবানহনীর েনিনলি োমনরক হােপািালেমূসহ আুনননক যন্ত্রপানির েমিয় র্টাসনা েম্ভব হসলও 

প্রসয়ােনীয় েংখ্যক নবসেষজ্ঞ নচনকৎেসকর র্াটনি নিল দীর্ বনদন। সেই েংকট সথসক উতরসণর লসযে েম্প্রনি সেনাবানহনীসি 

েরােনর সমের পসদ এিআরনেএে, এিনেনপএে ইিোনদ নবসেষজ্ঞ নচনকৎেক ননসয়াগ করা হসচি।  



এিাড়া োমনরক হােপািাল েমূসহ প্রসয়ােনীয় ভবনবৃনেেহ নবনভন্ন আউটসডার, নডপাট বসমন্ট, ওয়াড ব ও েয্যা েংখ্যা বৃনে 

করা হসয়সি। একইোসথ প্রসয়ােনীয় েংখ্যক ডািার ও েনবল বৃনে করা হসয়সি।  

আনম সেনাবানহনীর সেনেওগণসক নবিীয় সেণী হসি প্রথম সেণীর পদময বাদায় এবং োসেবন্টসক তৃিীয় সেণী হসি নবিীয় 

সেণীর পদময বাদায় উন্নীি করসণর অনুসমাদন প্রদান কসরনি। এিাড়া, সেনাবানহনীর সমের ও িদ ননম্ন পদনবর অনিোরগসণর নবনভন্ন 

পদনবসি চাকুরীর েময়েীমা ০২ বির সময়াদ বৃনের ব্যাপাসর নীনিগি অনুসমাদন প্রদান কসরনি। একই োসথ পসদান্নানির 

ধারাবানহকিা ও োমঞ্জস্য বোয় রাখার েন্য সলঃ কসন বল ও িসদােব নবনভন্ন পদবীর অনিোরসদর চাকুরীর েময়েীমা 

প্রাথনমকভাসব এক বির এবং পরবিীসি আরও এক বির বৃনে করার নীনিগি নেোন্ত গ্রহণ কসরনি।  

একটি সদেসক বনহঃেত্রুর হাি সথসক রযার েন্য সেনা, সনৌ ও নবমান বানহনীর েনিনলি প্রসচটি া দরকার। িাই 

সেনাবানহনীর পাোপানে সনৌ ও নবমান বানহনীর আুনননকায়সনর েন্য নবনভন্ন উন্নয়নমূলক কাে েপন্ন করা হসয়সি। সনৌ বানহনীর 

আুনননকায়ন ও েযমিা বৃনের েন্য আমাসদর েরকার বাংলাসদে সনৌবানহনীর বহসর আুনননক নিসগট, সমনরটাইম সপসরাল 

এয়ারক্রািট্, করসভট, কাটার এবং অিোুনননক নমোইল, র োডার ইিোনদ েংসযােন কসরসি। আমাসদর েরকাসরর েমসয়ানচি 

পদসযসপ গি ১৪ মাচ ব ২০১২ বাংলাসদে আনুমাননক ১,১১,৬৩১ বগ বনকসলানমটার েমুদ্র এলাকার ননরঙ্কুে োব বসভৌমত্ব অেবন 

কসরসি। এ অনধকার রযায়  বাংলাসদে সনৌবানহনীসক নত্রমানত্রক করার েন্য োব-সমনরন ক্রসয়র নবষয়টি এখন প্রনক্রয়াধীন রসয়সি।  

অন্যনদসক বাংলাসদে নবমান বানহনীর আুনননকায়সনর েন্য নবমান বানহনীসি েংসযানেি হসয়সি অিোুনননক েনঙ্গনবমান 

, এমআই-১৭১ এেএইচ সহনলকোর ও আুনননক সযপণাস্ত্র । এিাড়াও বাংলাসদে নবমান বানহনীসক যুসগাপসযাগী ও আুনননকায়সনর 

লসযে সেট সরইনার নবমান, অোডভান্স সেট সরইনার ক্রসয়র নীনিগি অনুসমাদন প্রদান করা হসয়সি।  

একটি সদসের েেস্ত্র বানহনীর উন্ননির পূব ব েিব হসলা োিীয় উন্নয়ন। োিীয় উন্নয়ন ও েেস্ত্র বানহনীর উন্নয়ন এসক 

অপসরর পনরপূরক। োিীয় উন্নয়ন হসল েেস্ত্র বানহনীর উন্নয়ন েহায়ক ভূনমকা পালন করসব এবং আপনাসদরও সুসযাগ-সুনবধা 

বাড়াসনা যাসব।  

২০০৯ োসল মাথানপছু গড় আয় নিল ৬৯০ ডলার, বিবমাসন িা সবসড় দাঁনড়সয়সি ১০৪৪ ডলার।  

টাকার মান ডলাসরর নবপরীসি অসনক েি অবিাসন রসয়সি। যা সদসের েনিোলী অথ বনীনিরই প্রনিিলন।  

২০০৯-২০১০ অথ ব বিসর সযখাসন বাসেসটর পনরমাণ নিল ১১৩৮.১৯ নবনলয়ন টাকা, সেখাসন ২০১৩-২০১৪ অথ ব বিসর 

বাসেসটর পনরমাণ বৃনে সপসয় দানড়সয়সি ২২২৪.৯১ নবনলয়ন টাকা।  

উন্ননির এই অগ্রগনি ধসর রাখসি পারসল অনি েীঘ্রই আমরা মধ্যম আসয়র সদসে পনরণি হব এবং নবসির বুসক মাথা উঁচু 

কসর দাঁড়াসি েযম হব।  

সদসে েড়ক ও েনপদ নবভাসগর আওিায় ২১ হাোর ৫৭১ নকসলানমটার েড়ক ননম বাণ করা হসয়সি। এেব েড়সক ৪ 

হাোর ৫০৭টি সেতু, ১৩ হাোর ৭৫১টি কালভাট ব ও ৬০টি সিরীর্াট িাপন কসরনি।  

টঙ্গী-কানলগঞ্জ সরলক্রনেংসয় েহীদ আহোন উল্লাহ মাস্ট্ার উড়াল সেতু, সদড় নকসলানমটার দীর্ ব চট্টগ্রাম বন্দর েংসযাগ 

ফ্ল্াইওভার, হযরি োহোলাল আন্তেবানিক নবমানবন্দর েড়ক, সমাগড়াপাড়া সচৌরাস্তা, ঢাকা ইনপসেড ও নবীনগর সমাড়েহ 

সবেনকছু িাসন ফুটওভার িীে ননম বাণ কসরনি।  

নমরপুর-এয়ারসপাট ব সরাড ফ্ল্াইওভার, কুনড়ল ফ্ল্াইওভার, বনানী ওভারপাে চালু হসয়সি। যাত্রাবাড়ী ফ্ল্াইওভার অনচসরই 

চালু হসব। োনন্তনগর হসি ঢাকা-মাওয়া সরাসডর নেলনমল পয বন্ত আরও একটি ফ্ল্াইওভার ননম বাসণর উসদ্যাগ গ্রহণ করা হসয়সি। ২৬ 

নকসলানমটার দীর্ ব এনলসভসটড এক্সসপ্রেওসয়র কাে চলসি। হানিরনেল প্রকল্প চালু করা হসয়সি।  

৯৯ দেনমক ৩৭ েিাংে নেশুর নবদ্যালসয় ভনিব নননিি হসয়সি। বিসরর প্রথম নদসন ২৭ সকাটি পাঠ্যপুস্তক নবিরণ করা 

হসয়সি।  

সদে আে খাসদ্য প্রায় স্বয়ংেম্পূণ ব। কৃষসকর েন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট সখালার সুসযাগ নদসয় ৯৫ লাসখরও সবেী 

ব্যাংক একাউন্ট সখালার ব্যবিা কসর সদই।  

পাসটর েীবন রহস্য ও উনিদ নবধ্বংেী িত্রাসকর েীবন রহস্য আনবোর কসরসিন একেন বাঙানল। োমানেক ননরাপতা 

সবটি নীর বরাদ্দ বহুগুসণ বৃনে কসরনি। ১৫ সকাটি মানুষসক োমানেক ননরাপতা সদয়ার উসদ্যাগ ননসয়নি।  



োরাসদসে প্রায় ১৫ হাোর কমুেননটি নিননক এবং স্বািে সকন্দ্র িাপন করা হসয়সি।  

প্রযুনি নবসভদ মুি বাংলাসদে গড়ায় অনন্য অগ্রগনি হসয়সি। সদসের প্রনিটি ইউননয়সন িথ্য সেবা সকন্দ্র চালু। প্রনি মাসে 

৪০ লযানধক মানুষ সেবা পাসচ্ছন।  

এ পয বন্ত ৫ হাোর ৬৯১টি ননব বাচন অনুনষ্ঠি হসয়সি। ৬৩ হাোর ৯০৯ েন েনপ্রনিনননধ ননব বানচি হসয়সিন। প্রনিটি 

ননব বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও ননরসপয হসয়সি। সকাথাও সকাসনা অনভসযাগ উসঠনন।  

িানীয় েরকার ও উপননব বাচনেহ নবনভন্ন ননব বাচসন আমাসদর প্রাথীও পরানেি হসয়সি। আমরা েনগসণর রায় মাথা সপসি 

ননসয়নি। অিীসি সকান েরকাসরর আমসলই এ ধরসনর োনন্তপূণ ব ননব বাচন হয় নাই। সকান ননব বাচসনাতর েনহংেিা র্সট নাই।  

নবদুেৎ উৎপাদন এখন ৬৬৭৫সমগাওয়াট। সলাডসেনডং সনই বলসলই চসল। গ্যাে উৎপাদন ৬০০ নমনলয়ন র্নফুট সবসড়সি। 

নতুন নতুন গ্যােসযত্র আনবষ্কৃি হসচ্ছ।  

অথ বনননিক সযসত্র স্বাবলম্বী ও আত্মননভ বরেীল োনি নহসেসব ননসেসদর গসড় সিালার েন্য ইনিমসধ্য আমরা েমনিি 

পদসযপ গ্রহণ কসরনি। আমরা েকসলর োসথ বন্ধুসত্ব নবিােী। সদেসক আমরা সুন্দরভাসব গসড় তুলসি চাই।  

োিীয় েেস্ত্র বানহনী সদসের ঐকে এবং োব বসভৌমসত্বর প্রিীক। েেস্ত্র বানহনীর ব্যাপাসর আমাসদর েরকাসরর রসয়সি 

সুস্পটি  ও স্বচ্ছ ৃষনটি ভনঙ্গ। আমরা একটি দয, সুশৃঙ্খল, সুেনিি ও েনিোলী েেস্ত্র বানহনী চাই।  

একটি মহল ধমীয় উিাদনা ও নমথ্যা প্রচারণা নদসয় এ অগ্রগনিসক থানমসয় নদসি চায়। নকন্তু বাস্তবিা হল  বঙ্গবন্ধুই 

এসদসে ইেলাসমর সখদমসি ইেলানমক িাউসন্ডেন প্রনিষ্ঠা, মদ-জুয়া নননষে, টঙ্গী ইেসিমা মাসঠর িায়ী বসন্দাবস্ত  নদসয়নিসলন। 

আল্লাহ রববুল আলামীন আওয়ামী লীগ েরকাসরর েময়ই বায়তুল সমাকাররম মেনেসদর যাবিীয় উন্নয়ন ও েম্প্রোরণ কাে 

েপসন্নর সিৌনিক নদসয়সিন।  

নপ্রয় সেনােদস্যবৃন্দ,  

আপনাসদর পারস্পনরক আিা ও েো েব বদা বোয় রাখসবন। আনম সেনাবানহনী প্রধান এবং আপনাসদরেহ েকলসক 

নবনভন্ন প্রনিকুলিার মাসেও সেনাবানহনীর অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহি সরসখ বাংলাসদে েরকাসরর উন্নয়সনর ধারাসক এনগসয় ননসয় 

যাওয়ার েন্য আন্তনরক ধন্যবাদ োনানচ্ছ।  

পনরসেসষ, আনম সেনাবানহনীর েকল েদস্যসদর োনব বক কল্যাণ ও সু-স্বািে কামনা করনি। মহান আল্লাহ িায়ালা আমাসদর 

েকসলর েহায় সহাক।  

সখাদা হাসিে  

েয় বাংলা েয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাসদে নচরেীবী সহাক। 

 


