
সিএমসি সিন্টার এন্ড স্কুলকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ ড প্রদান-২০১৭ উিলকে প্রীসিক াজ 

     

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

সশখ হাসিনা 

২৩ নক ম্বর ২০১৭, বৃহস্পসিবার, সিএমসিসিএন্ডএি, িা ার সিনাসনবাি, িা ার, ঢাো 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

িহেমীবৃন্দ, 

সিন বাসহনীর প্রধানগণ, 

িংিদ িদস্যবৃন্দ,  

িামসরে অসিিার ও িদস্যবৃন্দ এবং 

িম্মাসনি অসিসিবৃন্দ, 

  আিিালামু আলাইকুম।  

আজকে িা ার সিনাসনবাকি আকয়াসজি ‘সোর অব সমসলটাসর পুসলশ সিন্টার এন্ড স্কুল’ এর ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ ড প্রদান 

উিলকে প্রীসিক াকজ স াগ সদকি সিকর আসম আনসন্দি। 

আসম গ ীর শ্রদ্ধার িাকি মরণরণ েরসস িব ডোকলর িব ডকশ্রঠ ব বালাসল, জাসির সিিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুসজবুর রহমানকে  াঁর 

ঐোসিে প্রকেষ্ট্ায় নবগঠিি বাংলাকদশ িশস্ত্র বাসহনী অগ্র াত্রা শুরু েকরসসল।   

শ্রদ্ধা জানাসি জািীয় োর সনিা, মুসিযুকদ্ধর ৩০ লাখ শসহদ এবং ২-লাখ সন ডাসিি মা-সবানকে।  

আসম গ ীর সবদনা ও শ্রদ্ধার িাকি মরণরণ েরসস ১৯৭৫ িাকলর ১৫ আগকস্ট্ শসহদ আমার মা, সিন  াইিহ িসরবাকরর 

িদস্যকদর। 

মরণরণ েরসস মহান স্বাধীনিা যুকদ্ধ সিনাবাসহনীর শসহদ িদস্যকদর এবং জাসিিংঘ শাসিরো সমশকন 

শাহাদািবরণোরী সিনািদস্যকদর। 

সুসধমন্ডলী, 

আজকের এই সদনটি আিনাকদর জন্য অিযি সগৌরকবর এবং িাৎি ডপূণ ড। আিনারা ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ ড অজডকনর 

মাধ্যকম িম্মাসনি হকয়কসন  া সোকরর ইসিহাকি িমুজ্জল িােকব। 

আিনারা সনশ্চয়ই অবগি আকসন, ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ ড অজডন েরা খুবই িম্মানজনে ব্যািার।  

আমাকদর িরোর আিনাকদর েম ডদেিা ও সিশাদাসরকের সবষয়টি সবকবেনায় সনকয় আিনাকদরকে এই িম্মাকন 

ভূসষি েরকলন।  

জাসির সিিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুসজবুর রহমাকনর সুমহান সনতৃকে ১৯৭১ িাকল মহান মুসিযুকদ্ধর মধ্য সদকয় আমরা 

স্বাধীনিা লা  েসর। জাসির সিিা যুদ্ধ-সবধ্বস্ত সদশকে গকে সিালার লকেয িমগ্র জাসিকে সনকয় োজ শুরু েকরসসকলন।  

বাংলাকদকশর ভূ-রাজননসিে গুরুে অনুধাবন েকর সিসন ১৯৭৪ িাকল এেটি প্রসিরো নীসিমালা প্রণয়ন েকরন। 

জাসির সিিা প্রণীি নীসিমালার আকলাকে আমরা ‘‘আম ডর্ সিাকি ডি সগাল-২০৩০’’ প্রণয়ন েকর সিনাবাসহনীর উন্নয়ন ও 

িম্প্রিারকণর ধারাবাসহেিা অব্যাহি সরকখসস।  

আমাকদর িরোকরর ১৯৯৬-২০০০ সময়াকদ বাংলাকদশ সিনাবাসহনীর ব্যািে উন্নয়ন ও েল্যাণ িাধন েরা হকয়সসল।   

আমরা োই মুসিযুকদ্ধর সেিনায় উদ্বুদ্ধ সদশকপ্রসমে, সিশাদার সিনাবাসহনীকে সবশ্বমাকনর সিনাবাসহনীকি উন্নীি 

েরকি। সিই লকেয ২০০৯ িাকল েমিা গ্রহকণর ির সিনাবাসহনীর উন্নয়কন সবস ন্ন বাস্তবমুখী িদকেি অব্যাহি সরকখসস।  

সিনাবাসহনীকি নতুন িদাসিে সর্স শন ও সিকগর্ প্রসিঠ বার িাশািাসশ অিযাধুসনে অস্ত্রশস্ত্র ও িরঞ্জামাসদকি িসজ্জি 

েরা হকয়কস। সিনাবাসহনীকি প্রসিসঠ বি হকয়কস আম ডর্ সিকগর্, েকপাসজট সিকগর্ ও প্যারা েমাকন্ডা সিকগর্। বাংলাকদশ 

ইনকিসি সরসজকমন্ট আমরা প্রসিঠ বা েকরসস। 

আধুসনোয়কনর ধারায় সিনাবাসহনীকি িংক াসজি হকয়কস অিযাধুসনে এমসবটি-২০০০ ট্াংে, এমএলআরএি 

সরসজকমন্ট, সিল্ফ সপ্রাকিল্ড সরসজকমন্ট, এমআই-১৭১ এি এইে সহসলেপ্টার গানসশি ও োিা সি ২৯৫ র্সিউ এর মি 

অিযাধুসনে িসরবহন সবমান, অিযাধুসনে ট্াংে সবধ্বংিী সমিাইল সিএি-৯৮, সবমান সবধ্বংিী সমিাইল এিএম-৯০, আধুসনে 

িদাসিে সিসনে ব্যবস্থা (Modern Infantry Soldier System) প্রভৃসি,  া বাংলাকদশকে আঞ্চসলে এে শসি সহকিকব 

ম ডাদার দাসবদার েকরকস। 



 

িম্মাসনি  অসিসিবৃন্দ, 

আমাকদর িরোকরর আিসরে প্রকেষ্ট্ায় সিনািদস্যকদর জীবনমাকনর উন্নসি হকয়কস। অিযাধুসনে ব্যবস্থা সনকয় 

সিএমএইেিমূকহ উন্নিমাকনর সেসেৎিাকিবা প্রদাকনর ব্যবস্থা েরা হকয়কস।  

ঢাো সিএমএইকে যুি হকয়কস যুগািোরী সবান ম্যাকরা ট্রান্সপ্লাকন্টশন সিন্টার। এেই িাকি যুি হকয়কস েেসলয়ার 

প্রসিস্থািন সেন্দ্র, বান ড অযান্ড প্লাসষ্ট্ে িাজডাসর সেন্দ্র প্রভৃসি। িকল সিনািদস্যকদর িাকি িাকি সদকশর সবস ন্ন স্তকরর নাগসরেরা 

আধুসনে সেসেৎিা সিবা িাকিন।  

আমরা সিনাবাসহনীর িেল িদবীর সিসনেকদর উন্নি প্রসশেকণর ব্যবস্থািহ িাকদর বািস্থান, সমি, এিএম ব্যারাে 

ইিযাসদ সনম ডাণ েকরসস। সবিন ও সরশন বৃসদ্ধিহ অন্যান্য সুক াগ সুসবধাসদও বৃসদ্ধ েকরসস।  

সুসধবৃন্দ, 

সমসলটাসর পুসলশ িংক্রাি প্রসশেকণর সেকত্র িেল বাসহনীর জন্য সিএমসি সিন্টার এন্ড স্কুল এেমাত্র প্রসিঠ বান হওয়ায় 

এর আধুসনোয়কনর ব্যবস্থা আমরা সনকয়সস। 

আধুসনে সুক াগ-সুসবধা িম্বসলি নবসনসম ডি এই েমকপ্লক্স এবং িেল সুসবধাসদ ব্যবহার েকর আিনারা আিনাকদর 

িাসব ডে েম ডোন্ড আরও উন্নসি লাক  িেম হকবন।  সবষ্যকিও আমরা আরও নানাসবধ উন্নসি িাধন েরব। এমনসে অেীকরই 

সমসলটাসর পুসলশ সোকর মসহলা সিনািদস্যকদর অির্ভ ডি েরা হকব। 

আসম সবশ্বাি েসর, সোর অব সমসলটাসর পুসলকশর িেল িদস্য শৃঙ্খলার মান িমুন্নি রাখকি অসি ডি দাসয়ে 

িঠিে াকব িালন েকর  াকবন।  

ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ ড প্রাসির মাধ্যকম স  অিাধারণ স্বীকৃসি ও সগৌরব আিনারা অজডন েরকলন আগামী সদকনর 

অিযাধুসনে সবশ্বমাকনর সিনাবাসহনী প্রসিঠ বায় এই অজডন অনুকপ্ররণা স াগাকব।  

সপ্রয় সুসধবৃন্দ, 

  সদশকপ্রসমে সিনাবাসহনী এোগ্রিা, েম ডদেিা এবং নানাসবধ জনকিবামূলে েম ডোকন্ডর জন্য িাব ডজনীন 

গ্রহণক াগ্যিা অজডন েকরকস।  

স্বাধীনিা ও িাব ডক ৌমে রোর িাশািাসশ স কোন দুক ডাকগ আিডমানবিার সিবা ও জান-মাল রোয় িশস্ত্র বাসহনীর 

েিডব্য ও দাসয়েশীল ভূসমো িবিময় প্রশংসিি হকয় আিকস।  

 সজারপূব ডে বাস্ত্তচ্যযি সময়ানমাকরর নাগসরেকদর িহায়িায় সিনাবাসহনী অিযি প্রশংিার িাকি েম ডোন্ড োসলকয় 

 াকি।  

সবকশ্ব শাসি, সস্থসিশীলিা ও সনরািতা রোর সেকত্র আমাকদর সিনাবাসহনীর িদস্যগণ আিজডাসিে িসরমন্ডকল ভূয়িী 

প্রশংিা অজডন েকরকস। 

িমকবি সুসধম লী, 

আমাকদর লেয জাসির সিিার স্বকনেরর সিানার বাংলাকদশ প্রসিঠ বা েকর একদশকে সবকশ্ব ম ডাদার আিকন অসধসঠ বি 

েরা। এ লেয অজডকন িেলকে সদশকপ্রকম জাগ্রি হকয় োজ েরকি হকব।  

এজন্য সিনাবাসহনীকেও অগ্রণী ভূসমো িালন েকর বাসহনীর সুনাম ও সগৌরব িমুন্নি রাখকি হকব।  

আমাকে এই অনুঠ বাকন আমন্ত্রণ জানাকনার জন্য সিনাপ্রধান, েকন ডল েমান্ডযান্ট, েমান্ডযান্ট সিএমসি সিন্টার এন্ড স্কুল 

এবং এই সোকরর িেল িদস্যকে আিসরে ধন্যবাদ জানাসি। 

এই প্রসিঠ বান িিা সোর অব সমসলটাসর পুসলকশর িেল িদকস্যর উতকরাতর উন্নসি, িমৃসদ্ধ ও অগ্রগসি োমনা েরসস। 

মহান আল্লাহ আমাকদর িেকলর িহায় সহান।  

িবাইকে আবারও ধন্যবাদ। 

সখাদা হাকিজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাকদশ সেরজীবী সহাে। 

... 

 


