
জেনারেলস্' কনফারেন্স, উরবাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

জেখ হাসিনা  

 

জিনািদে িরেলন কক্ষ, ঢাকা জিনাসনবাি, মঙ্গলবাে, ২৫ মাঘ ১৪১৮, ০৭ জফব্রুয়াসে ২০১২  

 

সবিসমল্লাসহে োহমাসনে োসহম  

 

িামসেক উপরদষ্টা,  

জিনাবাসহনী প্রধান,  

জিনাবাসহনীে জেেষ্ঠ কম মকর্মাবৃন্দ,  

সুসধমন্ডলী।  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

মহান ভাষা আরন্দালরনে স্মৃসর্সবেসির্ জফব্রুয়াসে মারি বাংলারদে জিনাবাসহনীে জেেষ্ঠ কম মকর্মারদে এই িরেলরন 

উপসির্ িবাইরক আসম আন্তসেক শুরভচ্ছা োনাসচ্ছ ।  

আসম মরন কসে এ ধেরনে িরেলন িেকাে প্রদত্ত সদক সনরদ মেনা জিনাবাসহনীে িকল পর্ মারয় বাস্তবায়রন িহায়ক ও 

কার্ মকে ভূসমকা পালন কেরব।  

পাোপাসে, এই িরেলন বাংলারদে জিনাবাসহনীরক একটি দক্ষ, আধুসনক এবং যুরগাপরর্াগী জিনাবাসহনী সহরিরব গরি 

জর্ালাে জক্ষরে অর্েন্ত র্াৎপর্ মপূণ ম ভূসমকা োখরব।  

(দক্ষ ও জ ৌকি জিনাবাসহনী গঠরন োসর্ে সপর্াে অবদান)  

েক্তক্ষয়ী মহান মুসক্তযুরেে মধ্য সদরয় বাংলারদে জিনাবাসহনীে েন্ম। স্বাধীনর্াে পে পেই যুে-সবধ্বস্ত জদরেে বহু 

িীমাবের্াে মরধ্যও িব মকারলে িব মরেষ্ঠ বাঙাসল, োসর্ে সপর্া বঙ্গবন্ধু জেখ মুসেবুে েহমান একটি আধুসনক জিনাবাসহনী গঠরন 

হার্ সদরয়সিরলন। প্রসর্ষ্ঠা করেসিরলন বহু ইউসনট ও প্রসর্ষ্ঠান। িংগ্রহ করেসিরলন বহু আধুসনক অস্ত্রেস্ত্র ও িেঞ্জাম।  

িমরয়ে পসেক্রমায় র্ঁে হারর্ গিা এই জিনাবাসহনী আে অরনক দক্ষ ও সুিংগঠির্। দাসয়ত্ব পালরন আপনারদে দক্ষর্া, 

কর্মব্যপোয়নর্া, ির্র্া, সনষ্ঠা ও র্োগ স্বীকাে জদরেে মানুরষে এবং সবশ্ববািীে প্রেংিা কুসিরয়রি।  

সপ্রয় জেনারেলবৃন্দ,  

আপনারদে সনেলি পসেেম, িঠিক সদক-সনরদ মেনা এবং জিনািদরেে সনয়মানুবসর্মর্া এবং করঠাে পসেেরমে ফিল 

আমারদে জগৌেবময় জিনাবাসহনী।  

জদরেে স্বাধীনর্া ও িাব মরভৌমত্ব েক্ষাে পাোপাসে প্রাকৃসর্ক দুরর্ মাগ জমাকাসবলািহ উোে র্ৎপের্া ও অন্যান্য অভেন্তেীণ 

িঙ্কট সনেিরন বাংলারদে জিনাবাসহনী জদেরপ্ররমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃসষ্ট করেরি।  

সপ্রয় জেনারেলবৃন্দ,  

(বর্মমান িেকারেে সবসভন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী পদরক্ষপ)  



োসর্ে সপর্াে লক্ষেরক িামরন জেরখ আমোও জিনাবাসহনীে উন্নয়ন ও কল্যারণ বহু পদরক্ষপ গ্রহণ করেসি। ১৯৯৬ জেরক 

২০০১ িাল পর্ মন্ত িেকাে পসে ালনাে িময় বহু কার্ মক্রম গ্রহণ করেসিলাম র্া আপনাো িবাই অবগর্ আরিন। এবােও িেকাে 

গঠরনে পে জেরক আে পর্ মন্ত বহু পদরক্ষপ গ্রহণ করেসি র্াে লম্বা সফসেসস্ত আসম এখারন সদরর্  াই না।  

স্বাধীনর্াে পে জেরক ১৯৭৫ পর্ মন্ত এবং আমারদে িেকারেে দু-জময়ারদ জর্িব উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্ মক্রম গ্রহণ কো 

হরয়রি র্াে একটি র্াসলকা িবাইরক জদওয়া হরয়রি।  

আিরল জিনাবাসহনীে উরল্লখরর্াগ্য উন্নয়ন আওয়ামী লীগ িেকারেে িমরয়ই হরয়রি। বাংলারদে আওয়ামী লীগ র্খন 

িেকাে গঠন করে, র্খনই িবাই সকছু না সকছু পায়। আিরল আমো িব িময় জদওয়ারর্ই সবশ্বাি কসে, জনওয়ারর্ নয়।  

(জফারি মি জগাল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন)  

আপনাো োরনন, োসর্ে সপর্াে সনরদ মরে বাংলারদে জিনাবাসহনীে েন্য ১৯৭৪ িারল িব মপ্রেম ‘জফারি মি জগাল' প্রণীর্ 

হরয়সিল।  

বহু বিে পে এবােই আপনাো আবাে আমাে সনরদ মরে জফারি মি জগাল ২০৩০ প্রণয়ন করেরিন। জফারি মি জগারলে প্রেম পঁ  

বিে জময়াদী ধারপে বাস্তবায়রনে অংে সহরিরব জবে করয়কটি প্রসর্ষ্ঠানরক অনুরমাদন জদওয়াে প্রসক্রয়া  লমান েরয়রি।  

আসম মরন কসে জিনাবাসহনী আইটি পসলসি বাস্তবায়রন ‘আসম ম আইটি িারপাট ম অগ মানাইরেেন' সিসেটাল বাংলারদে গিরর্ 

িহায়ক ভূসমকা োখরব। জিনাবাসহনীে সনেস্ব বারেট জেরক একটি আধুসনক িাটা জিন্টাে িাপন কোে কারে হার্ সদরয়রি জেরন 

আসম অর্েন্ত আনসন্দর্।  

জফারি মি জগাল এে পর্ মায়ক্রসমক বাস্তবায়রন আমাে ও আমাে িেকারেে পূণ ম িমে মন োকরব।  

সুসধবৃন্দ,  

(দুরর্ মাগ জমাকারবলায় জিনাবাসহনীে িা ম ও উোেকােী দল িংগঠন)  

ভসবষ্যরর্ ভূসমকম্প ও অন্যান্য দুরর্ মাগ জমাকাসবলা কোে েন্য বাংলারদে জিনাবাসহনী সনেস্ব বারেট জেরক ২৫টি 

হালকা, ৮টি মধ্যম এবং ৮টি ভােী িা ম ও উোেকােী দল িংগঠির্ কোে পসেকল্পনা গ্রহণ করেরি। আসম এই উরযাগরক স্বাগর্ 

োনাসচ্ছ। দুরর্ মাগ ব্যবিাপনা মন্ত্রণালয় এবং িেস্ত্র বাসহনী সবভাগ এই কম মসূস  বাস্তবায়রন িহায়র্া কেরব।  

(ফেরমেন প্রসেক্ষরণ নতুন িংরর্ােন)  

আসম জেরন খুসে হরয়সি জর্, নতুনভারব প্রণীর্ ফেরমেন প্রসেক্ষণ পেসর্রর্ বসহোঙ্গন প্রসেক্ষণ িময় িািা আপনাো 

সমসলটােী অপারেেন আদাে জদন ওয়াে (MOOTW) এে আওর্ায় সনধ মাসের্ েনবল বিেব্যাপী সবন্যাি করে প্রসেক্ষরণ সনরয়াগ 

কেরবন।  

এই েনবল প্ররয়ােরন জবিামসেক প্রোিনরক জর্ জকান কারে িহায়র্াে েন্য প্রস্ত্ত্তর্ োকরব। আসম মরন কসে আপনাো 

এভারবই বঙ্গবন্ধুে স্বপ্ন ‘েনগরণে জিনাবাসহনী'জক িাংগঠসনকভারব রূপান্তে কেরবন।  

আপনারদে এই সনধ মাসের্ েনেসক্তরক জদরেে জকান্ জকান্ জিবা বা উন্নয়নমূলক কারে এবং কীভারব ব্যবহাে কো র্ায় র্া 

িমন্বয় এবং সনধ মােণ কোে েন্য আসম আম মি জফারি মি সিসভেনরক কাে শুরু কোে অনুরোধ োনাসচ্ছ।  

সপ্রয় ঊধ্বমর্ন কম মকর্মাবৃন্দ,  

(জিনাবাসহনীরর্ সবশৃঙ্খলা সৃসষ্টে িাম্প্রসর্ক অপর ষ্টা প্রিরঙ্গ)  

জিনাবাসহনীরর্ সবশৃঙ্খলা সৃসষ্টে জর্ অপর ষ্টা িম্প্রসর্ ঘরটসিল র্া িমূরল নোৎ করে জদওয়াে েন্য আসম জিনাবাসহনীে 

িকল িদেরক িাধুবাদ োনাই।  

মরন োখরর্ হরব বাংলারদরেে িাব মরভৌমত্ব েক্ষা কেরর্ হরল গণর্াসন্ত্রক ধাোবাসহকর্ারক িমুন্নর্ োখরর্ হরব। 

গণর্াসন্ত্রক ধাো ব্যাহর্ কেরর্ অর্ীরর্ জিনাবাসহনীরক জর্ভারব অপব্যবহাে কো হরয়সিল, র্াে জর্ন পুনোবৃসত্ত না ঘরট।  

আসম সবশ্বাি কসে একটি েসক্তোলী গণর্াসন্ত্রক োরেে েন্য প্ররয়ােন একটি সুশৃঙ্খল, ননসর্ক মরনাবল ও িরব মাচ্চ 

জপোদােী মরনাভাবিম্পন্ন েসক্তোলী িেস্ত্র বাসহনী। র্রব এই ঘটনা জেরক আমারদে িকলরক সেক্ষা সনরর্ হরব।  

(জিনাবাসহনীে জ ইন অব কমান্ডরক ি ল োখা)  



প্র সলর্ জিনা আইন জমার্ারবক জিনাবাসহনীে িকলিত্মরেে জ ইন অব কমান্ডরক জকান প্রকাে িংেয় িািাই ি ল 

োখরর্ হরব। জ ইন অব কমান্ডরক সুদৃঢ় কোে েন্য এবং জিনাবাসহনীরক জপোগর্ ও ননসর্ক মানদন্ড েক্ষা কেরর্ জর্ জকান 

প্রস্তাবনারক আমো িরব মাচ্চ প্রাধান্য সদরয় সবরব না কেব। সবরেষ করে িকল জেেষ্ঠ কম মকর্মারদে ব্যসক্তগর্ভারব জপোগর্ দক্ষর্া ও 

ননসর্কর্াে মানদরন্ডে নসেে িাপন কেরর্ হরব। জেেষ্ঠ কম মকর্মাগণরক ননসর্কর্া, ির্র্া এবং কর্মব্যপোয়নর্াে উদাহেণ 

সহরিরব অধঃস্তনরদে িামরন উপিাপন কেরর্ হরব।  

(জপোদােীত্ব এবং জপোগর্ দক্ষর্া বৃসে কো)  

আমো একটি জপোদাে জিনাবাসহনী  াই। জিনাবাসহনীে িদেো হরবন জপোগর্ভারব সুদক্ষ, সুপ্রসেসক্ষর্ এবং সুশৃঙ্খল। 

কম মকান্ড এবং স ন্তা ভাবনায় জপোদােী মরনাভারবে প্রসর্ফলন োকরব। উন্নর্ এবং করঠাে প্রসেক্ষণ এবং র্োর্ে জপ্রষণাে মাধ্যরম 

এটা কেরর্ হরব।  

(উধ্বমর্ন এবং অধঃস্তনরদে মরধ্য দূেত্ব না োখা)  

জিনাবাসহনীরর্ উধ্বমর্ন এবং অধঃস্তনরদে মরধ্য জকান েকম গ্যাপ বা দূেত্ব োকা জমারটই কাম্য নয়। অধঃস্তনরদে েো 

এবং অনুগর্ে অেমন কেরর্ হরব। র্ঁরদে িকল প্ররয়ােনীয়র্া, আো আকাঙক্ষা এবং স ন্তাভাবনাে সদরক লক্ষে োখরর্ হরব। একটা 

পােস্পসেক িমর ার্াে সনসবি িম্পকম গরি তুলরর্ হরব।  

অধঃস্তনরদে কম মকান্ড, গসর্সবসধ, স ন্তাভাবনাে সদরক লক্ষে োখরর্ হরব এবং র্ঁো জর্ন শৃঙ্খলা পসেপসি জকান সকছুরর্ 

েসিরয় না পরি জিসদরকও লক্ষে োখরর্ হরব। অধঃস্তনরদে জর্ জকান ভুলত্রুটিে দায়দাসয়ত্ব সকন্তু কমারন্ডে উপেও বর্মায়। সনসবি 

এবং সনয়সমর্ জর্াগারর্াগ এরক্ষরে সবরেষ ভূসমকা োখরর্ পারে।  

(িংসবধান ও গণর্াসন্ত্রক মূল্যরবারধে প্রসর্ পূণ ম আনুগর্ে এবং েো)  

বাংলারদরেে িংসবধান এবং গণর্াসন্ত্রক িেকারেে প্রসর্ পূণ ম আনুগর্ে োকরর্ হরব। িংসবধান এবং গণর্ন্ত্র সবরোধী জর্ 

জকান কম মকান্ড িব মেসক্ত সদরয় প্রসর্হর্ কেরর্ হরব। মরন োখরর্ হরব অরনক র্োগ-সর্সর্ক্ষা ও িংগ্রারমে সবসনমরয় জদরে আে 

গণর্ন্ত্র প্রসর্সষ্ঠর্ হরয়রি।  

অর্ীরর্ গণর্াসন্ত্রক ধাো ব্যাহর্ কোে েন্য স্বাে মারন্বষী মহল জিনাবাসহনীরক ব্যবহাে করেরি। জিনাবাসহনীে সপরঠ িওয়াে 

হরয় িামসেক োিন, নস্বেোিন এবং িন্ত্রারিে খিগ জনরম এরিসিল সনেীহ েনগরণে উপে। জদরেে উন্নয়ন ও িদ্সেে অগ্রর্াো 

এিব অপোিরনে ফরল মাোত্বকভারব ব্যাহর্ হরয়সিল।  

আে জর্ন জকান অগণর্াসন্ত্রক েসক্ত জিনাবাসহনীরক ব্যবহাে করে ক্ষমর্া কুসক্ষগর্ কেরর্ না পারে, জিটা সনসির্ কেরর্ 

হরব। জিনাবাসহনীে িদেরদেরক গণর্াসন্ত্রক েীসর্নীসর্রর্ ও মুসক্তযুরেে জ র্নায় উবুে করে গরি তুলরর্ হরব। র্ারর্ র্ঁো 

গণর্রন্ত্রে প্রসর্ েোেীল হয় এবং জদরেে িংসবধান এবং গণর্াসন্ত্রক িেকারেে প্রসর্ িম্পূণ ম অনুগর্ এবং েোেীল হরয় গরি উরঠ।  

সপ্রয় জেনারেলবৃন্দ,  

(ধমীয় জগািাসম এবং ধম মান্ধর্া প্রিরঙ্গ)  

োে পসে ালনাে নীসর্মালায় ধম মসনেরপক্ষর্া একটি অন্যর্ম মানদন্ড। র্রব বাংলারদরে ধম মসনেরপক্ষর্াে প্ররয়াগ অরনক 

জদে জেরক সভন্ন র্া আপনাো োরনন।  

বাংলারদরে ধম মসনেরপক্ষর্াে অে ম ‘আপসন সনে সনে স্বীকৃর্ ধম ম পালন কেরবন এবং অপেরক র্ঁে ধম ম পালরন বাধা 

সদরবন না'।  

এই িংজ্ঞা পসবে জকােআরনও স্বীকৃর্। র্রব যুগ যুগ ধরে ধাসম মকরদে মরধ্য সবসভন্ন প্রকারেে দল সবযমান জর্মন ধম মপ্রাণ, 

ধম মপোয়ণ, ধমীয় জগািাসম, ধম মান্ধ এবং ধম ম ব্যবিায়ী। এেমরধ্য সবসভন্ন গুণীেরনে মরর্ ধম মপ্রাণ ও ধম মপোয়ণ স্তেটিই িমারে 

স্বাভাসবকভারব গ্রহণীয়।  

অপেসদরক ধমীয় জগািাসম ও ধম মান্ধস্তরেে েন্য ধমীয় জ্ঞারনে প্রকৃর্ আরলা প্ররয়ােন। জিনাবাসহনীরর্ র্ারর্ জকান ধেরনে 

উগ্রর্া বা ধম মান্ধর্া িান না পায় জিসদরক সবরেষভারব লক্ষে োখরর্ হরব। এেন্য আপনারদেরক সনে সনে অবিারন জেরকই র্োর্ে 

মটিরভেন কেরর্ হরব। হার্ গুটিরয় বরি োকরল ধমীয় জগািাসম ও ধম মান্ধর্ারক পুসঁে করে ধম ম ব্যবিায়ীো প্রেয় জপরয় র্ারব এবং 

জিনাবাসহনীে সবোট ক্ষসর্ হরয় র্ারব।  



(জিনাবাসহনীরক যুরগাপরর্াগী ও কার্ মকেী করে গরি জর্ালা)  

নীসর্সনধ মােক সহরিরব জিনা িদেরদে মরনাবল উঁচুস্তরে োখাে দাসয়ত্ব আপনারদে। আসম আো কেব আপনাো জিনা 

িংগঠরন সবযমান িদোিমূহ স সির্ করে র্া দূে কোে র্োর্ে ব্যবিা গ্রহণ কেরবন।  

বর্মমান সবরশ্বে জপ্রক্ষাপরট জিনািমােরক সেসক্ষর্, যুরগাপরর্াগী ও কার্ মকেী করে গরি তুলুন। িংগঠন সহরিরব এে 

িদেরদে মরধ্য আিা ধরে োখাে পাোপাসে র্ঁরদে স্বপ্ন ও আো োগ্রর্ োখাে দাসয়ত্বটিও আপনারদে।  

এ লক্ষে অেমরন আসম ও আমাে িেকাে আপনারদে িব ধেরনে িহরর্াসগর্া সদরর্ বেপসেকে। বাংলারদে জিনাবাসহনী 

হরব োসর্ে ঐকে ও আিাে প্রর্ীক, জদরেে িাব মরভৌমত্ব েক্ষাে মূল  াসবকাঠি।  

িবরেরষ আসম, আমাে সপ্রয় জিনাবাসহনীরক শৃঙ্খলা, একর্া, িহমসম মর্া বোয় জেরখ জদেমাতৃকাে সবরুরে জর্ জকান 

অপর ষ্টা নোৎ করে উত্তরোত্তে এসগরয় র্াওয়াে েন্য ঐকেবে োকাে আহবান োনাসচ্ছ। আসম বাংলারদে জিনাবাসহনীে িকল 

পদবীে িদেরদে সুখ, িদ্সে ও মঙ্গল কামনা কেসি।  

মহান আল্লাহর্ায়ালা আমারদে িকরলে িহায় জহান।  

জখাদা হারফে।  

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলারদে স েেীবী জহাক।  

... 


