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আজকে িাোর সিনাসনবাকি আকয়াসজি সোর অব সমসলটাসর পুসলশ সিন্টার এন্ড স্কুল এর ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ ড প্রদান
প্যাকরকর্ স াগ সদকি সিকর আসম আনসন্দি।
আসম গেীর শ্রদ্ধার িাকি স্মরণ েরসি িব ডোকলর িব ডকশ্রষ্ঠ ব বালাসল, জাসির সিিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুসজবুর রহমানকে াঁর
ঐোসিে প্রকচষ্ট্ায় নবগঠিি বাংলাকদশ িশস্ত্র বাসহনী অগ্র াত্রা শুরু েকরসিল।
শ্রদ্ধা জানাসি জািীয় চার সনিা, মুসিযুকদ্ধর ৩০ লাখ শসহদ এবং ২-লাখ সন ডাসিি মা-সবানকে।
আসম গেীর সবদনা ও শ্রদ্ধার িাকি স্মরণ েরসি ১৯৭৫ িাকলর ১৫ আগকে শসহদ আমার মা, সিন োইিহ িসরবাকরর
িদস্যকদর।
স্মরণ েরসি মহান স্বাধীনিা যুকদ্ধ িশস্ত্রবাসহনীর শসহদ িদস্যকদর এবং সিএমসি সোকরর ১৭ জন শসহদ িদস্যকদর।
স্মরণ েরসি জাসিিংঘ শাসিরো সমশকন শাহাদািবরণোরী সিনািদস্যকদর।
িম্মাসনি অসিসিবৃন্দ,
জাসির সিিা বঙ্গবন্ধু সশখ মুসজবুর রহমান এর দীঘ ড ২৩ বিকরর স্বাসধোর আকন্দালন, িংগ্রাম এবং সুদৃঢ় ও বসলষ্ঠ ব
সনতৃকে ১৯৭১ িাকল মহান মুসিযুকদ্ধর মাধ্যকম আমরা অজডন েকরসি স্বাধীনিা। আমরা সিকয়সি স্বাধীন, িাব ডকেৌম রাষ্ট্র
বাংলাকদশ।
জাসির সিিা আজীবন স্বপ্ন সদকখসিকলন সুখী, িমৃদ্ধ বাংলাকদকশর। সিসন িব সশ্রসণ-সিশার মানুষকে িাকি সনকয়
ড আত্মসনকয়াগ েকরসিকলন।
যুদ্ধসবধ্বস্ত িদ্য স্বাধীন সদশকে পুনগঠকন
যুদ্ধসবধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাকদশকে মাত্র িাকে সিন বিকরর মকধ্য উন্নয়কনর িকি সনকয় ান বঙ্গবন্ধু সশখ মুসজবুর
রহমান।
জাসির সিিা সদকশর স্বাধীনিা ও িাব ডকেৌমে সুরোয় শসিশালী িশস্ত্র বাসহনী গকে সিালার োজ শুরু েকরসিকলন।
১৯৭২ িাকল ১ম সমসলটাসর পুসলশ ইউসনট গঠন েকরন।
িাঁরই হাি ধকর ১৯৭৪ িাকলর ১১ জানুয়াসর ৪টি সমসলটাসর পুসলশ ইউসনট প্রসিষ্ঠ বার মাধ্যকম ‘সোর অব সমসলটাসর
পুসলশ’ বাংলাকদশ সিনাবাসহনীর জন্য শৃঙ্খলার আদশড সনকয় ো ডক্রম শুরু েকর।
বঙ্গবন্ধু সশখ মুসজকবর স্বপ্ন বাস্তবায়কনর ক্রমধারায় আজ বাংলাকদশ সিনাবাসহনী সদকশর গসন্ড সিসরকয় সবশ্ব দরবাকর
এেটি সুশৃঙ্খল ও আধুসনে সিনাবাসহনী সহকিকব আত্মপ্রোশ েকরকি।
মুসিযুকদ্ধর সচিনায় উজ্জীসবি আমাকদর সিনাবাসহনী সদকশর আস্থা ও গকব ডর প্রিীে। সদশকপ্রসমে ও সিশাদার এই
বাসহনী সদকশর ভূখন্ড ও িাব ডকেৌমে সুরোর িাশািাসশ সদকশর স কোন প্রকয়াজকন িব ডদাই িকব ডাচ্চ আস্থা ও শৃঙ্খলার মাধ্যকম
সনকজকদর সনকবসদি েকর।
সুসধবৃন্দ,
আমরা এেটি আধুসনে, যুকগািক াগী ও শসিশালী সিনাবাসহনী গঠকনর লকেয জাসির সিিা প্রণীি ১৯৭৪ িাকলর
প্রসিরো নীসির আকলাকে আমডর্ সিাকি ডি সগাল-২০৩০ প্রণয়ন েকরসি। সবশ্বমাকনর অিযাধুসনে সিনাবাসহনী প্রসিষ্ঠ বার লকেয

সিনাবাসহনীর িাংগঠসনে োঠাকমা সবন্যাি ও িসরবিডকনর িাশািাসশ আধুসনোয়কনর প্রসক্রয়া চলমান রকয়কি। িশস্ত্র বাসহনীকে
অিযাধুসনে যুদ্ধিরঞ্জাম সদকয় িসজ্জি েরা হকয়কি।
সিকলট এবং েক্সবাজার সজলার রামুকি িদাসিে সর্সেশন গঠন েরা হকয়কি। বসরশাল সজলার সলবুখাসলকি আরও
১টি িদাসিে সর্সেশন গঠকনর োজ অচীকরই সশষ হকব।
সিএমসি সিন্টার এন্ড স্কুল এর আধুসনোয়কনও আমরা গুরুে প্রদান েকরসি। আিজডাসিে মাকনর প্রসশেণ ও
প্রশািসনে সুসবধা িম্বসলি আধুসনে এই েমকেক্স সনমডাণ েকর সদকয়সি।
নতুন দুইটি এমসি ইউসনট প্রসিষ্ঠ বা, িেল এমসি ইউসনকটর অসধনায়কের রযাংে সমজর হকি সলিকটন্যান্ট েকন ডল এ
উন্নয়ন এবং আধুসনে িরঞ্জাম ও ানবাহন দ্বারা এমসি ইউসনটিহকহকে সুিসজ্জি েরা হকয়কি।
িম্মাসনি অসিসিবৃন্দ,
সমসলটাসর পুসলশ সোর সিনাবাসহনীকি িামসরে শৃঙ্খলা প্রসিসষ্ঠ বি েরার ব্রি সনকয় সনষ্ঠ বার িাকি োজ েকর াকি।
প্রসিষ্ঠ বার ির সিকেই এ প্রসিষ্ঠ বান সিনাবাসহনীর সমসলটাসর পুসলশিহ অন্যান্য বাসহনী ও বন্ধুপ্রসিম সদশিহককহর
িদস্যকদর উন্নি প্রসশেণ প্রদান েকর আিকি।
এই প্রসিষ্ঠ বান বন্ধুপ্রসিম সদকশর অসিিারিহ সবমান বাসহনী, সনৌ বাসহনী, সোষ্ট্ গার্ ড এবং সবসজসব, আনিার ও োরা
অসধদপ্তকরর উকল্লখক াগ্য িংখ্যে িদস্যকদর িিলোকব প্রসশেণ প্রদান েকরকি।
িাশািাসশ উচ্চির িদি সবষকয় প্রসশেণ প্রদাকনর মাধ্যকম দে সিনািদস্য তিরীকি সবকশষ ভূসমো িালন েরকি।
সুসধবৃন্দ,
নবসনসমডি এই েমকেক্স ও িব ডাধুসনে প্রযুসি ব্যবহাকরর মাধ্যকম এই প্রসিষ্ঠ বান প্রসশেণ প্রদাকনর সেকত্র আরও
িিলিা অজডন েরকব, এমনসে বসহসব ডকশ্বও স্বনামধন্য প্রসিষ্ঠ বান সহকিকব সনকজকদরকে সুপ্রসিসষ্ঠ বি েরকি িেম হকব।
আধুসনোয়ন ও সিশাদাসরে বৃসদ্ধর জন্য প্রসশেণ ও উন্নয়কনর এই ধারা আগামীকিও অব্যাহি িােকব এবং
সিনািদস্যকদর আরও সনষ্ঠ বার িাকি সদশমাতৃোর োকজ উদ্বুদ্ধ েরকব।
ন্যাশনাল েযান্ডার্ ড প্রাসপ্তর মাধ্যকম স সবরল স্বীতিসি ও সগৌরব আজ আিনারা অজডন েরকলন, িা েসবষ্যকি সনষ্ঠ বা ও
উদ্দীিনার িাকি োজ েরার সপ্ররণা স াগাকব।
সুসধমন্ডলী,
আমাকদর িরোর সদকশর আি ড-িামাসজে উন্নয়কন সনরলিোকব আত্মসনকবসদি হকয় োজ েকর াকি। সদকশর িাসব ডে
উন্নয়ন িাধকন আমরা িিল হকয়সি।
বাংলাকদশ আজ উন্নয়কনর মহািেকে। বাংলাকদশ এখন সবকশ্ব উন্নয়কনর িব ডজনীন মকর্ল।
আমরা ইকিামকধ্যই সনম্ন মধ্যম আকয়র সদকশ উন্নীি হকয়সি।
অি ডননসিে অগ্রগসির সূচকে সবকশ্বর শীষ ড ৫টি সদকশর এেটি আজ বাংলাকদশ।
ধারাবাসহেোকব ৬.৫ শিাংশ হাকর প্রবৃসদ্ধ ধকর সরকখ সবশ্বকে িাে লাসগকয় সদকয়সি। ২০১৬-১৭ অি ডবিকর সজসর্সি
প্রবৃসদ্ধ হকয়কি ৭ দশসমে ২৮ শিাংশ।
জনগকণর মািাসিছু আয় সবকে আজ ১৬শ ১০ র্লার হকয়কি।
দাসরকযযর হার ২০০৫-০৬ িাকল সিল ৪১.৫ শিাংশ। এখন িা হ্রাি সিকয় হকয়কি ২২.৪ শিাংশ। অসি দাসরকযযর হার
২৪.২৩ শিাংশ সিকে ১২ শিাংকশ হ্রাি সিকয়কি।
সিৌকন নয় বিকর সদশ-সবকদকশ েমিকে সদে সোটি মানুকষর েমডিংস্থান হকয়কি। ৫ সোটি মানুষ সনম্নসবত্ত সিকে
মধ্যসবত্ত সশ্রণীকি উন্নীি হকয়কি।
িাসব ডে উন্নয়কনর লকেয ৬ষ্ঠ ব িঞ্চবাসষ ডে িসরেল্পনা বাস্তবায়ন ইকিামকধ্য সশষ হকয়কি। ৭ম িঞ্চবাসষ ডে িসরেল্পনা
বাস্তবায়কনর োজ শুরু হকয়কি।
বিডমাকন সদকশ সবদুযৎ উৎিাদন প্রায় ১৫ হাজার ৮২১ সমগাওয়াট। ৮০ শিাংশ মানুষ সবদুযৎ সুসবধার আওিায়
একিকি। ইনশাআল্লাহ ২০২১ িাকলর মকধ্য আমরা ঘকর ঘকর সবদুযৎ সিৌৌঁকি সদব।
সশোিীরা সবনাহককে বই িাকি। গরীব মানুষ সবনা টাোয় ৩০ িকদর ঔষধ িাকি।
আমরা িাে ট্রাে প্রেল্প গ্রহণ েকরসি। গেীর িমুযবন্দর, িারমাণসবে সবদুযৎ সেন্দ্র, েয়লাসেসত্তে সবদুযৎ প্রেল্প,
সমকট্রাকরল প্রেল্প, আিঃকদশীয় সরল প্রেল্প এবং এলএনসজ টাসমডনাল সনমডাকণর উকদ্যাগ সনওয়া হকয়কি।

বঙ্গবন্ধু স্যাকটলাইট ও েণ ডফুসল নদীর িলকদকশ সদকশর প্রিম টাকনল সনমডাকণর োজ এসগকয় চলকি।
িেল ষে ন্ত্র সমথ্যা প্রমাণ েকর সনজস্ব অি ডায়কন িদ্মা সিতু সনমডাণ েরসি। ইনশাআল্লাহ ২০১৮ িাকলর মকধ্যই
সিতুকি ান চলাচল েরকব।
আগামী ৩০ নকেম্বর রূিপুর িারমাণসবে সবদুযৎ সেকন্দ্রর হকল সনমডাণ োজ উকদ্বাধন েরা হকব।
এ প্রেল্পগুকলা বাস্তবায়ন হকল আমাকদর অি ডনীসি আরও শসিশালী হওয়ার িাশািাসশ জনগকণর জীবনমান বৃসদ্ধ
িাকব।
আমসন্ত্রি অসিসিবৃন্দ,
আিনারা সনশ্চয়ই অবগি আকিন, এ বিকরর ২৫ আগে সিকে মায়ানমার সিকে সবিাসেি িয় লোসধে নাগসরে
িীমাি অসিক্রম েকর বাংলাকদকশ প্রকবশ েকরকি।
নানা িীমাবদ্ধিা িকেও মানসবে োরকণ আমরা িাকদরকে আশ্রয় সদকয়সি, খাবার-সচসেৎিািহ নানা ধরকনর সিবা
সদকয় াসি।
আসম জাসিিংকঘর ৭২িম িাধারণ অসধকবশকনর োষকণ সরাসহঙ্গা িমস্যা িমাধাকন ৫ দিা প্রস্তাব উিস্থািন েকরসি।
সময়ানমারকে অবশ্যই বলপূব ডে বাস্ত্ত্তচ্যযি সরাসহঙ্গাকদর সনজ সদকশ প্রিযাবিডন ও পুনব ডািন সনসশ্চি েরকি হকব।
আসম সবশ্বাি েসর, আমাকদর আিসরে প্রকচষ্ট্ায় আিজডাসিেোকব এই িমস্যার এেটি কূটননসিে িমাধান এ অঞ্চকল
স্থায়ী শাসি আনকি িাহায্য েরকব।
সবশ্ব িম্প্রদায় আমাকদর মানসবে ও কূটননসিে িদকেকির ভূয়িী প্রশংিা েকরকি।
সজারপূব ডে বাস্ত্ত্তচ্যযি সময়ানমাকরর নাগসরেকদর িব ধরকণর িহায়িায় িশস্ত্র বাসহনীর ভূসমো বহুল প্রশংসিি
হকয়কি।
সপ্রয় সুসধবৃন্দ,
সবশ্ব শাসি প্রসিষ্ঠ বা এবং সবসেন্ন তবকদসশে সমশকন আমাকদর সিনাবাসহনীর িদস্যরা িাকদর আত্মিযাগ, েিডব্যসনষ্ঠ বা ও
সিশাদাসরকের মাধ্যকম বাংলাকদকশর জন্য বকয় আনকি িম্মান ও ম ডাদা।
জাসিিংঘ শাসিরো সমশকন শাসিরোয় বাংলাকদশ এখন এেটি ‘ব্র্যান্ড সনম’ া আমাকদর জন্য অিযি সগৌরকবর।
এজন্য আসম আিনাকদর প্রসি তিিজ্ঞ।
সিবা ও েিডব্যিরায়ণিার মাধ্যকম সিনাবাসহনীর িদস্যরা জনগকণর শ্রদ্ধা, োকলাবািা এবং িমগ্র জাসির আস্থা ও
োলবািা অজডন েকরকি।
ড
িাম্প্রসিে িমকয় প্রাতিসিে দুক ডাকগ দাসয়েশীলিা ও িহমসমডিার িাকি দুগিকদর
িাহায্য, িহক াসগিা েকর িশস্ত্র
বাসহনী অনন্য দৃষ্ট্াি স্থািন েকরকি।
সদকশর গণিাসন্ত্রে ও িাংসবধাসনে ধারা অব্যাহি রাখার িাশািাসশ জনেোণহকলে োকজ েসবষ্যকিও
সিনাবাসহনীকে গুরুেপূণ ড অবদান রাখকি হকব।
সপ্রয় অসিসিবৃন্দ,
আজ এেটি সুশৃঙ্খল ও মকনাজ্ঞ কুচোওয়াজ উিহার সদওয়ার জন্য আসম আিনাকদরকে অসেনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞািন
েরসি।
আমাকে মহিী এ অনুষ্ঠ বাকন আমন্ত্রণ জানাকনার জন্য সিনাবাসহনী প্রধান এবং েমান্ডযান্ট সিএমসি সিন্টার এন্ড স্কুল ও
এমসি সোকরর িেল িদস্যকে আবারও আিসরে ধন্যবাদ জ্ঞািন েরসি। মহান আল্লাহ আমাকদর িহায় সহান।
সখাদা হাকিজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাকদশ সচরজীবী সহাে।
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