
সামরিক বারিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ - গ্র্যাজুলেশন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীে প্রধানমন্ত্রী  

শশখ িারসনা  

ঢাকা, বৃিস্পরিবাি, ০৫ ফাল্গুন ১৪১৭, ১৭ শফব্রুোরি ২০১১  

 

রবসরমল্লারিি িািমারনি িারিম  

সিকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবর্ গ,  

রিন বারিনীি প্রধানর্ণ,  

স্টাফ কলেলজি কমান্ডযান্ট,  

স্টাফ শকাস গ সমাপ্তকািী অরফসািবৃন্দ,  

সমলবি সুরধমন্ডেী।  

আসসাোমু আোইকুম।  

সামরিক বারিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেলজি গ্র্যাজুলেশন অনুষ্ঠালন উপরিি সবাইলক আমাি আন্তরিক শুলভচ্ছা।  

মিান ভাষা আলন্দােলনি এ মালস আরম শ্রদ্ধাভলি স্মিণ কিরি সকে ভাষা শিীদলক। শ্রদ্ধা জানারচ্ছ ভাষা আলন্দােলনি 

শনতৃত্বদানকািী সব গকালেি সব গলশ্রষ্ঠ বাঙারে, জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুি িিমানলক।  

ঐরিিযবািী এই প্ররিষ্ঠান শেলক রপএসরস রিরগ্র্ অজগন সশস্ত্র বারিনীি শে শকান অরফসালিি জন্যই শর্ৌিলবি রবষে। 

সাফলেি সলঙ্গ শকাস গ সম্পন্ন  কলি আজ োঁিা গ্র্যাজুলেট িলেন িাঁলদি সবাইলক জানাই আন্তরিক অরভনন্দন।  

সুরধমন্ডেী,  

জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুি িিমান স্বাধীন বাংোলদলশি জন্য একটি সুশৃঙ্খে ও শপশাদাি সশস্ত্র বারিনী র্লে 

শিাোি উপি রবলশষ গুরুত্ব রদলেরিলেন। িািই ধািাবারিকিাে বাংোলদশ সশস্ত্র বারিনীি অরফসািলদি উচ্চিি প্ররশক্ষণ প্রদালনি 

েলক্ষয এ কলেজ প্ররিষ্ঠাোভ কলি।  

বিগমালন আমালদি এই স্টাফ কলেজ আন্তজগারিক পরিমন্ডলে এক অনন্য সামরিক রশক্ষা প্ররিষ্ঠান রিলসলব পরিরিরি োভ 

কলিলি। এটি আমালদি জন্য অিযন্ত র্লব গি রবষে।  

প্ররিষ্ঠাি পি শেলক এ পে গন্ত স্টাফ কলেলজ শসনাবারিনীি ৩৫টি, শনৌ বারিনীি ২৯টি এবং রবমান বারিনীি ৩১টি স্টাফ 

শকাস গ সাফলেি সলঙ্গ সম্পন্ন  িলেলি।  

এিমলে ৩৪টি বন্ধুপ্রিীম শদলশি ৬৭৩ জন অরফসাি এ কলেজ শেলক শকাস গ সম্পন্ন  কলি সনদ অজগন কলিলিন। িাঁিা 

সকলেই রনজ রনজ শদলশি প্ররিিক্ষা ব্যবিাে গুরুত্বপূণ গ অবদান িাখলিন। আমালদি স্টাফ কলেলজি জন্য এটি একটি উলল্লখলোগ্য 

সাফে বলে আরম মলন করি।  

এই সাফলেি জন্য আরম কলেলজি কমান্ডযান্ট, অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও সকে অরফসািলক জানাই আমাি আন্তরিক 

অরভনন্দন।  

রপ্রে গ্র্যাজুলেট অরফসািবৃন্দ,  

শিামালদি মালে এলে আরম শেন আমাি আপনজনলদি মালে রফলি আরস। আমাি দুই ভাই শিীদ কযালেন শশখ কামাে 

ও শিীদ শেেঃ শশখ জামাে বাংোলদশ শসনাবরিনীি অরফসাি রিলেন। আমাি শিাট ভাই শশখ িালসলেিও স্বপ্ন রিে শসনাবারিনীি 

অরফসাি িওোি। িািপলিি শবদনাদােক ইরিিাস শিামালদি সবািই জানা আলি।  

আজলকি রদনটি রনেঃসলন্দলি শিামালদি জীবলন অিযন্ত আনলন্দি। কল াি পরিশ্রম ও অেবসালেি মােলম শিামিা সমি 

রবজ্ঞালনি উপি উচ্চিি জ্ঞান োভ কলিি।  



আমাি রবশ্বাস, এ প্ররশক্ষণ শিামালদি ওপি অরপ গি দারেত্ব দক্ষিাি সলঙ্গ পােলন সিােক িলব। শে শকান ধিলনি িযালেঞ্জ 

শমাকারবোে শিামালদি আিও আত্মপ্রিযেী িলি শশখালব। আরম শিামালদি শপশার্ি জীবলনি উত্তলিাত্তি সাফে কামনা করি।  

বন্ধুপ্রিীম শদলশি গ্র্যাজুলেট অরফসািবৃন্দ,  

আপনালদি শদলশি সলঙ্গ আমালদি িলেলি অিযন্ত উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূণ গ সম্পকগ। শস সম্পকগ উত্তলিাত্তি দৃঢ় ও সমৃদ্ধ িলব এই 

আমালদি প্রিযাশা। এখালন অেেনকালে বাংোলদলশি শোকােি জীবন ও সংস্কৃরি সম্পলকগ আপনালদি ধািণা িলেলি।  

আমাি রবশ্বাস, রনজ রনজ শদলশ রফলি রর্লে আপনািা আমালদি সম্মারনি দূি রিলসলব এ শদলশি জনর্লণি শুলভচ্ছা এবং 

এ শদলশি ননসরর্ গক শসৌন্দে গ ও অরিরেপিােণ জনর্লণি কো আপনালদি শদলশি জনর্লণি কালি শপৌৌঁলি রদলবন।  

সুরধমন্ডেী,  

সশস্ত্র বারিনী আমালদি স্বাধীনিা ও সাব গলভৌমলত্বি প্রিীক। রপ্রে মাতৃভূরমি স্বাধীনিা িক্ষাি সুমিান দারেত্ব আমালদি 

সশস্ত্র বারিনীি উপি ন্যস্ত।  

এ সুমিান দারেত্ব পােলনি পাশাপারশ আমালদি শদশলপ্ররমক সশস্ত্র বারিনীি সদস্যিা প্রাকৃরিক দুলে গার্-দুরব গপাক 

শমাকারবোেও প্রশংসনীে অবদান িাখলিন।  

শদলশি অবকা ালমা রনম গাণ এবং আইন-শৃঙ্খো িক্ষাি শক্ষলেও আমালদি সশস্ত্র বারিনী শবসামরিক প্রশাসনলক প্রলোজনীে 

সিােিা রদলে আসলি।   

শুধু শদলশই নে, বরিরব গলশ্বও বাংোলদশ সশস্ত্র বারিনীি সদস্যিা সিিা, রনষ্ঠা ও দক্ষিাি সলঙ্গ দারেত্ব পােন কলি 

প্রশংসা ও সুনাম অজগন কলিলিন।  

জারিসংঘ শারন্তিক্ষা রমশলন বাংোলদশ বিগমালন সলব গাচ্চ নসন্য শপ্রিণকািী শদশ। রবরভন্ন  শদলশ শারন্তিক্ষা, র্ণিলন্ত্র উত্তিণ 

এবং আে গ-সামারজক উন্ন েলন বাংোলদশ সশস্ত্র বারিনীি সদস্যিা অিযন্ত প্রশংসনীে অবদান িাখলিন। িাঁলদি সাফলে সািারবলশ্ব 

বাংোলদলশি ভাবমূরিগ আিও উজ্জ্বে িলেলি।  

বিগমালন রবশ্ব রনিাপত্তা ব্যবিাে নতুন নতুন পরিবিগলনি ফলে সামরিক বারিনীি ভূরমকা ও দারেলত্ব এখন শোর্ িলেলি 

নতুন মাো ও বহুমারেকিা। সুিিাং সশস্ত্র বারিনীি রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ কাে গ্রমলমও এই িারিদাি প্ররিফেন োকা প্রলোজন।  

আরম সামরিক বারিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেলজি প্ররশক্ষণ কাে গ্রমলম এ রবষলে প্রলোজনীে গুরুত্ব প্রদালনি অনুলিাধ 

জানারচ্ছ।  

সুরধমন্ডেী,  

বাংোলদশ রবলশ্বি প্ররিটি প্রালন্তি সকে রিপারক্ষক, আঞ্চরেক ও আন্তজগারিক সমস্যাি শারন্তপূণ গ সমাধালন রবশ্বাসী। 

আমালদি পিিাষ্ট্র নীরিি মূেমন্ত্র িলচ্ছ - সমমে গাদাি রভরত্তলি সকলেি সলঙ্গ বন্ধুত্ব, কািও সলঙ্গ নবরিিা নে।  

আন্তজগারিক শারন্ত ও রনিাপত্তা প্ররিষ্ঠাে আমিা অঙ্গীকািাবদ্ধ। রবশ্বশারন্ত িক্ষা এবং সকেপ্রকাি সন্ত্রালসি রবরুলদ্ধ 

আমালদি অবিান অিযন্ত সুস্পষ্ট। আি শস আদশ গলক সামলন শিলখ আমালদি সশস্ত্র বারিনীলক সামলন এরর্লে শেলি িলব।  

আমালদি সম্পদ সীরমি। আি শস সীরমি সম্পদ রদলেই আমিা একটি যুলর্াপলোর্ী, দক্ষ ও শরিশােী সশস্ত্র বারিনী র্লে 

তুেলি িাই। এজন্য প্রলোজন উন্ন িমালনি প্ররশক্ষণ এবং প্ররিটি সদলস্যি আন্তরিকিা ও রনষ্ঠাি সলঙ্গ দারেত্ব পােন।  

আমিা সামরিক বারিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেলজি অবকা ালমার্ি সুরবধা সম্প্রসািলণি েলক্ষয ইলিামলেই প্রলোজনীে 

পদলক্ষপ গ্র্িণ কলিরি। একটি বহুিে একালিরমক ভবন এবং আবারসক ভবন প্রকলেি রনম গাণ কাজ শুরু িলেলি। প্রকেটি 

বাস্তবারেি িলে এ কলেলজি প্ররশক্ষণ সক্ষমিা আিও বৃরদ্ধ পালব।  

সুরধ,  

বাংোলদশ আওোমী েীর্ েখনই িাষ্ট্র পরিিােনাি দারেত্ব শপলেলি, িখনই সশস্ত্র বারিনীি উন্ন েলন মলনালোর্ী িলেলি।  

১৯৯৬-২০০১ সালে দারেত্ব পােনকালে আমিা সশস্ত্র বারিনীি উন্ন েলন ব্যাপক কম গসূরি বাস্তবােন কলিরিোম। শস সমে 

আমিা রিনটি নতুন রিলর্ি, একটি রিভািাইন ইরঞ্জরনোরিং ব্যাটারেেন, একটি সালপাট গ ব্যাটারেেন, একটি অি গন্যান্স শকাম্পারন ও 

একটি রফল্ড অযামু্বলেন্স প্ররিষ্ঠা করি।  



উচ্চরশক্ষাি জন্য ন্যাশনাে রিলফন্স কলেলজি পাশাপারশ রমরেটারি ইনরস্টটিউট অব সাইন্স এন্ড শটকলনােরজ এবং আম গি 

শফালস গস শমরিলকে কলেজ প্ররিষ্ঠা করি। রবমান বারিনীি জন্য অিযাধুরনক জঙ্গী রবমান রমর্-২৯ এবং শনৌ বারিনীি জন্য রিলর্ট 

রবএনএস বঙ্গবন্ধু সংগ্র্ি করি।  

সশস্ত্র বারিনীি উন্ন েন এবং আধুরনকােলন এবািও আমিা রবরভন্ন  পদলক্ষপ গ্র্িণ কলিরি। শসনা অরফসািলদি জন্য আরম গ 

িাউরজং রিম বাস্তবােন এরর্লে িেলি। পে গাে্রমলম শজরসও ও অন্যান্য পদবীি কম গকিগালদি জন্য একই ধিলনি প্রকে বাস্তবােন 

কিা িলব।  

আরম জারিসংঘ শারন্ত িক্ষা রমশন সদি দপ্তলি, নীরি রনধ গািক পে গালে আিও শসনা কম গকিগা রনলোলর্ি আিবান 

জারনলেরি।  

সুরধমন্ডেী,  

দারেত্ব গ্র্িলণি পি জনর্লণি জীবনমান উন্ন েলন আমিা রনিেসভালব কাজ কলি োরচ্ছ। ইলিামলে শবশ কলেকটি শক্ষলে  

উলল্লখলোগ্য অগ্র্র্রি িলেলি।   

আন্তজগারিক বাজালি রজরনসপলেি দাম অস্বাভারবক িালি বৃরদ্ধ শপলেলি। িা সলত্বও আমিা রবরভন্ন  ইনলসনটিভ রদলে 

রজরনসপলেি দাম সিনীে পে গালে িাখাি শিষ্টা কিরি।  

খাদ্য রনিাপত্তা অজগলনি েলক্ষয আমিা কৃরষ উৎপাদন বৃরদ্ধি উপি সলব গাচ্চ নজি রদলেরি। সাি, বীজসি কৃরষ উপকিলণ 

ভতুগরক রদলে সিজেভয কিা িলেলি।  

রবদুযৎ সমস্যা সমাধালনি সব গাত্মক প্রলিষ্টা শনওো িলেলি। ইলিামলেই ১১৫০ শমর্াওোট রবদুযৎ জািীে রগ্র্লি শোর্ 

িলেলি।  

মােরমক পে গাে পে গন্ত রবনামূলে বই রবিিণসি রশক্ষাি গুণর্ি মালনান্ন েলন নতুন রশক্ষা নীরি গ্র্িণ কিা িলেলি।  

গ্র্ামীণ জনলর্ারষ্ঠি স্বািযলসবা রনরিি কিলি ১০ িাজালিিও শবরশ কমুযরনটি রিরনক িাপন কিা িলেলি।  

রপ্রে অরফসািবৃন্দ,  

েক্ষ শিীলদি িলিি রবরনমলে অরজগি মাতৃভূরমি স্বাধীনিা িক্ষাি পরবে দারেত্ব শিামালদি উপি। বাংোলদশলক একটি 

উন্ন ি, সমৃদ্ধ এবং আধুরনক র্ণিারন্ত্রক িাষ্ট্র রিলসলব রনম গাণ কিলি শিামালদিলকই এরর্লে আসলি িলব। শদশ ও জারিি প্রলোজলন 

অরপ গি দারেত্ব সিিা, সািস ও রনষ্ঠাি সালে শিামিা পােন কিলব বলে আরম রবশ্বাস করি।  

পরিলশলষ, গ্র্যাজুলেট অরফসািবৃন্দ ও িাঁলদি পত্নীলদি পুনিাে অরভনন্দন জারনলে আরম সবাি কম গমে জীবলনি সফেিা ও 

উন্ন রি কামান কিরি। মিান আল্লািিাোো আমালদি সিাে শিান।  

শখাদা িালফজ।  

জে বাংো, জে বঙ্গবন্ধু।  

বাংোলদশ রিিজীবী শিাক।  

...... 


