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   আিিালামু আলাইকুম। 

 ৬৬ পদাতিক তিতিশনের শীিকালীে প্রতশক্ষনণ আজ আপোনদর মানে উপতিি হনি শপনর আতম আেতন্দি। তকছুক্ষণ 

আনগ িামতরক অতিযানের অংশ তহনিনব শত্রু অবিানের উপর আক্রমনণর প্রদতশ িি অনুশীলেটি শদনখ আতম অতিভূি হনয়তি। 

আজনকর এই অনুশীলে ৬৬ পদাতিক তিতিশে িথা বাংলানদশ শিোবাতহেীর শপশাদাতরনের স্বাক্ষর বহে করনি।  

 আতম তেতিি শয, শদনশর অখন্ডিা রক্ষায় শয শকাে অশুি শতিনক দৃঢ়িানব প্রতিহি করনি আমানদর শিোবাতহেী 

িম্পূণ িিানব প্রস্ত্তি। আপোনদর প্রতশক্ষনণর দক্ষিায় বলনি পাতর আপোরা িতিিকার অনথ িই মুতিযুনের শেিোয় গনে ওঠা 

বাতহেী।  

 জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানের আহবানে িাো তদনয় ১৯৭১ িানল বাঙাতল অতিিার ও শিোিদস্যগণ 

এবং আপামর জেিাধারণ পাতকস্তাে শিোবাতহেীর তবরুনে দুব িার প্রতিনরাধ গনে তুনলতিল। িারই িাক্ষি বহেকারী রংপুর 

শিোতেবানি ‘রিনগৌরব’ স্মৃতিনিৌধটি শদশমাতৃকার জন্য আত্মিিানগর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তহনিনব আজও অম্লাে। আতম 

দৃঢ়িানব তবশ্বাি কতর, িকল শহীনদর আত্মিিাগ আপোনদরনক শদশ রক্ষার মহাে দাতয়িব পালনে আরও উজ্জ্বীতবি করনব। 

 লানখা শহীনদর রনির তবতেমনয় অতজিি স্বাধীেিা এবং িাব িনিৌমে অক্ষুণ্ণ রাখার লনক্ষি যুনোতর স্বাধীে বাংলানদনশ 

হাজারও িীমাবেিা িনেও জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহমাে শিোবাতহেীর পুেগ িঠে কনরে। এরই ধারাবাতহকিায় 

শদনশর উতরাঞ্চনলর রংপুর শিোতেবানি ৬৬ পদাতিক তিতিশে প্রতিতিি হয়।  

 সুপ্রতশতক্ষি শিোবাতহেী গনে শিালার লনক্ষি উপযুি শেতৃে সিরীর জন্য জাতির তপিা ১৯৭৪ িানলর ১১ই মাে ি 

বাংলানদশ তমতলটাতর একানিতম প্রতিিা কনরে। ১১ জানুয়াতর ১৯৭৫ 'রাষ্ট্রপতি কুেকাওয়ানজ' তিতে িালাম গ্রহণ কনরে।  

 িামতরক শতি ও দক্ষিা বৃতেনি আধুতেক িরঞ্জামাতদ ও উন্নি প্রতশক্ষণ শযমে অপতরহায ি, শিমতে শিোিদস্যনদর 

মনোবল বৃতেনি অবকাঠানমাগি সুনযাগ-সুতবধা বৃতে করাও অিিন্ত প্রনয়াজেীয়। একুশ বির পর রাষ্ট্র ক্ষমিায় এনিই িামতরক 

বাতহেীর দক্ষিা বৃতের লনক্ষি ১৯৯৬ িাল শথনক ২০০১ িাল পয িন্ত তবতিন্ন রকম উন্নয়ে, িম্প্রিারণ ও কল্যাণমুখী পদনক্ষপ 

শেয়া হনয়তিল। প্রতিরক্ষা ব্যবিার প্রনয়াজেীয়িার প্রতি লক্ষি শরনখ ঐ িমনয় শিোবাতহেীনি একটি কনপাতজট তিনগি, একটি 

পদাতিক তিনগি, শস্পশাল ওয়াকিি অগ িাোইনজশেিহ একাতধক আটি িলাতর শরতজনমন্ট, তরিারাইে ইতঞ্জতেয়ার ব্যাটাতলয়ে, 

পদাতিক িানপাট ি ব্যাটাতলয়ে, তিল্ড এিামু্বনলন্স ও তিি অি িন্যান্স শকাপাতে প্রতিিা করা হয়।  

 শিোবাতহেীর শপশাগি দক্ষিা বৃতের লনক্ষি িখে ন্যাশোল তিনিন্স কনলজ (NDC), বাংলানদশ ইেতিটিউট অব 

তপি িানপাট ি অপানরশে শেতেং (BIPSOT), বাংলানদশ ইেনিতি শরতজনমন্ট (BIR), আম িি শিানি িি শমতিকিাল কনলজ 

(AFMC) এবং তমতলটাতর ইেতিটিউট অব িানয়ন্স এন্ড শটকনোলতজ (MIST) প্রতিিা করা হয়। 

 এিব প্রতিিানে শিোিদস্যনদর পাশাপাতশ িানদর পতরবানরর িদস্যবৃনন্দর জন্যও উন্নি তশক্ষার সুনযাগ সিরী করা 

হনয়নি। শিোবাতহেীর কল্যাণ িহতবনলর আয় বৃতের লনক্ষি েিাি ব্যাংক ও শহানটল শরতিিে প্রতিিা করা হয়।  

সুতধমন্ডলী, 

 তবগি িাি বিনর আমানদর িরকার বাংলানদশ শিোবাতহেী এবং িানদর পতরবানরর িদস্যবৃনন্দর জীবেমাে 

উন্নয়নের লনক্ষি তবতিন্ন পদনক্ষপ গ্রহনণর ধারা অব্যাহি শরনখনি। বিিমাে িরকার ক্ষমিা গ্রহনণর িানথ িানথই আমরা 

শিোিদস্যনদর রিদ বৃতে কনরতি। নূিে শপ কতমশে গঠে কনর ইনিামনেই অন্যান্য িরকাতর োকুরীজীবীনদর িানথ 



 

শিোিদস্যনদরও শবিে ও িািার পতরমাণ বৃতে করা হনয়নি। এর আনগ োকতর শথনক অবির গ্রহনণর িময়িীমাও বৃতে করা 

হনয়নি।  

 শজতিও'শদরনক প্রথম শেণী এবং িানজিন্টনদরনক তিিীয় শেণীর কম িকিিার ময িাদায় উন্নীি করা হনয়নি। পাশাপাতশ 

আমরা িামতরক বাতহেীর প্রতিটি স্তনরর িদস্যনদর আবািে িমস্যা িমাধানের উনযাগও গ্রহণ কনরতি। আতম ি শমতিকিাল 

কনলজ, আতম ি োতি িং কনলজিহ অন্যান্য তশক্ষা প্রতিিানের কায িক্রম শুরু হনয়নি।  

 ২০০৯ িানল দাতয়ে গ্রহনণর পরপরই আমানদর িরকার িশস্ত্র বাতহেীর মাে উন্নয়ে প্রনেষ্টার পাশাপাতশ জািীয় ও 

আন্তজিাতিক অঙ্গনে শাতন্ত ও অগ্রগতির অন্যিম িহায়ক শতি তহনিনব বাংলানদশ শিোবাতহেীনক আধুতেক তবনশ্বর উপনযাগী 

কনর গনে শিালার লনক্ষি প্রনয়াজেীয় কায িক্রম ও উনযাগ গ্রহণ কনর।  

 বাংলানদশ শিোবাতহেী আজ িমকালীে তবনশ্বর িনঙ্গ িঙ্গতিপূণ ি িামতরক বাতহেী তহনিনব প্রতিতিি। এ লনক্ষি 

শপশাগি মানের উৎকর্ িিা িাধে এবং িব িাধুতেক প্রতশক্ষণ গ্রহনণর কায িক্রম অব্যাহি রনয়নি। িম্প্রতি প্রণীি 'শিানি িি শগাল-

২০৩০' এর মােনম আধুতেক ও শেৌকি িশস্ত্র বাতহেী গনে শিালার জন্য আমানদর িরকার বে পতরকর। 

 জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মতজবুর রহমাে উন্নি ও শপশাদার শিোবাতহেীর প্রনয়াজেীয়িা উপলতি কনর ১৯৭৪ 

িানলই প্রতিরক্ষা েীতিনি তেনদ িশো তদনয়তিনলে, পদ্মা, শমঘো ও যমুো েদী িমগ্র শদশনক তিেটি িানগ তবিি কনরনি, 

শিোবাতহেীনকও শিই শমািানবক িক্ষমিার তদক শথনক স্বিন্ত্র ও প্রশািতেকিানব িামর্থ্িবাে তিেটি কমানন্ড তেনয়াতজি হনি 

হনব’’।  

 এই তেনদ িশোর আনলানকই প্রবতিিি ‘শিানি িি শগাল ২০৩০’ এর পয িায়ক্রতমক বাস্তবায়ে শুরু হনয়নি এবং ধানপ ধানপ 

িা িপন্ন করা হনব। ইনিামনে তিনলনট ১৭ পদাতিক তিতিশে এবং রামুনি ১০ পদাতিক তিতিশে প্রতিিা করা হনয়নি। 

 রাজবােীনি এবং বতরশাল-পটুয়াখালীর শলবুখালীনি শিোতেবাি িাপনের কায িক্রম গৃহীি হনয়নি। পদ্মা শিতুর তেম িাণ 

ও তেরাপতার জন্য একটি কনপাতজট তিনগি প্রতিিা করা হনয়নি। িামতরক বাতহেীর জন্য অিিাধুতেক িরঞ্জামাতদও িংনযাজে 

করা হনয়নি। 

সুতধবৃন্দ, 

 বাংলানদশ আজ আর ক্ষুধা দাতরদ্র্ি-পীতেি েয়। এখে দাতরনদ্র্ির হার ৪০ শথনক কতমনয় ২২ দশতমক ৪ শিাংনশ তেনয় 

এনিতি। কনমনি মানুনর্র আয়-সবর্ম্য। মাথাতপছু গে আয় শবনে ৫শ’ ৪৩ িলার শথনক এখে ১৩শ’ ১৪ িলানর শপৌৌঁনিনি। 

সবতশ্বক অথ িনেতিক মন্দার মনেও প্রবৃতের হার তিল ৬ দশতমক ২ িাগ। আমানদর তরজাি ি শবনেনি ২৭ তবতলয়ে মাতকিে 

িলানরর উপনর। পানে শগনি মানুনর্র জীবে-মাে। গে আয়ু শবনে ৭০ বির ৭ মানি শপৌৌঁনিনি।   

বিনরর শুরুনি প্রাথতমক শথনক মােতমক পয িন্ত তবোমূনল্য তশক্ষাথীনদর েতুে পাঠ্য বই শদওয়া হনে। এবির পনহলা 

জানুয়াতর শমাট ৩৩ শকাটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই তবিরণ করা হনয়নি। 

আমরা তেজস্ব অথ িায়নে পদ্মা বহুমুখীনিতু তেম িাণিহ শযাগানযাগ, কৃতর্, তশক্ষা, স্বািি, তবদুিৎ, োরী উন্নয়ে, শদনশ এবং 

তবনদনশ কম িিংিাে, োগতরক সুতবধা বৃতে, আইে-শৃঙখলা পতরতিতির উন্নয়ে, জঙ্গী দমে, তিতজটাল বাংলানদশ গোিহ তবতিন্ন 

শক্ষনে আমানদর িরকার অিাবেীয় উন্নয়ে িাধে কনরনি। 

 বাংলানদশ হনব িারা তবনশ্বর উন্নয়নের ‘শরাল মনিল’। শযমেটা হনয়তিল এমতিতজ অজিনে। এিতিতজ অজিনেও 

আমানদর িািল্য তেতিি। 

 তিতজটাল বাংলানদশ গনে শিালার লনক্ষি ির্থ্ ও শযাগানযাগ প্রযুতির যথাযথ ব্যবহার তেতিি কনর ২০২১ িানলর 

মনে বাংলানদশনক একটি িমৃে ও আধুতেক রাষ্ট্র তহনিনব গনে শিালার উনযাগ শেওয়া হনয়নি। এই শপ্রতক্ষনি বাংলানদশ 

শিোবাতহেীনকও তিতজটালাইজ করা হনে। 

 শিোবাতহেীর শজতিও এবং অন্যান্য পদবীর িদস্যনদর জন্য তিতজটাল শপনমন্ট তিনিম োলু হনয়নি। ির্থ্-প্রযুতি 

শক্ষনে উন্নয়নের লনক্ষি ২০১২ িানল আতম ি ইেিরনমশে শটকনোলতজ িানপাট ি অগ িাোইনজশে (AITSO) প্রতিিািহ আধুতেক 

শযাগানযাগ িামগ্রী যুি হনয়নি। ইন্টারনেনটর মােনম শিোিদর শথনক িরািতর ব্যাটাতলয়ে পয িায় পয িন্ত িাব িক্ষতণক শযাগানযাগ 

তেতিি হনয়নি। 

সুতধমন্ডলী, 

 বাংলানদশ শিোবাতহেী শপশাগি কম িকা- ও প্রতশক্ষনণর পাশাপাতশ শদশ ও জাতির প্রতিটি প্রনয়াজনে িব িদা 

শগৌরনবাজ্জ্বল ভূতমকা পালে কনর আিনি।  



 

 শয শকাে প্রাকৃতিক ও মােবসৃষ্ট দুনয িানগ শিোবাতহেী িব িদা দুগ িি মানুনর্র পানশ এনি দাঁতেনয়নি পরম মমিায়। 

উতরাঞ্চনলর ভূতমহীে জেনগািীর জন্য আেয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মােনমও আপোনদর তিতিশে একটি মহাে দাতয়িব পালে 

করনি বনল আতম মনে কতর।  

 জেগণই শদনশর শতি, আপোরা এ জেগনণরই অতবনেয অংশ। িাই িানদর আিা অজিে ও বজায় রাখা অিিন্ত 

জরুরী। এ প্রতশক্ষণ েলাকালীে িমনয় আপোরা শীিবস্ত্র তবিরণ, তবোমূনল্য অনস্ত্রাপোর, োোতবধ তেতকৎিা িহায়িা প্রদাে 

এবং অন্যান্য জেতহিকর কানজ তেনজনদর িপৃি কনর জেিাধারনণর আিা অজিে কনরনিে শজনে আতম খুশী হনয়তি। আশা 

কতর আপোরা িতবষ্যনি এরূপ মহিী উনযাগ অব্যাহি রাখনবে এবং জেগনণর অকৃতেম িালবািা ও আিা অজিনে 

অব্যাহিিানব িক্ষম হনবে।  

 ক্রমবধ িমাে উন্নয়নের মােনম বিিমানে বাংলানদশ শিোবাতহেী তবশ্ববািীর দৃতষ্টনি একটি আধুতেক ও িমনয়াপনযাগী 

সুশৃঙ্খল বাতহেীনি পতরণি হনয়নি। জাতিিংঘ শাতন্তরক্ষা তমশনে আমানদর িশস্ত্র বাতহেীর তবনশর্ কনর শিোবাতহেীর অবদাে 

আজ িব িজে স্বীকৃি এবং তবশ্ব দরবানর সুপ্রতিতিি।  

 আতম শজনে খুতশ হনয়তি শয, পূনব ির ন্যায় এবানরর প্রতশক্ষনণও তবতজতব, আেিার এবং তবএেতিতি কিানিটনদর িপৃি 

করা হনয়নি। আধািামতরক বাতহেী ও জেগনণর অংশগ্রহনণর মােনম মাতৃভূতম রক্ষার এ শকৌশল আমানদর শিোবাতহেীর 

রণনকৌশনল এক তিন্ন ও প্রশংিেীয় মাো যুি কনরনি বনল আতম মনে কতর। 

 পতরনশনর্, ৬৬ পদাতিক তিতিশনের শজোনরল অতিিার কমাতন্ডং শক অতিেন্দে জাোতে এবং শিই িানথ িার 

অধীেি িকল িদস্যনক, তবনশর্ কনর যারা আজনকর মহোয় অংশগ্রহণ কনরনিে িানদর প্রতি রইল আমার আন্ততরক 

অতিেন্দে। 

 আপোনদর িকনলর সুস্বািি কামো করতি। মহাে আল্লাহ আমানদর িকলনকই িৎ ও ন্যানয়র পনথ েলার শিৌতিক 

দাে করুে। িকলনক আবারও ধন্যবাদ জাতেনয় আমার বিব্য শশর্ করতি। 

শখাদা হানিজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, 

বাংলানদশ তেরজীবী শহাক। 

--- 


