
সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১২ উদ্বাধন  

 

ভার্ণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

সেখ হানেনা  

 

ঢাকা, রনর্র্ার, ১৭ আর্াঢ় ১৪১৯, ০১ জুলাই ২০১২  

 

নর্েনমল্লানহর রাহমাননর রানহম  

 

সেনার্ানহনী প্রধান,  

প্রনিরক্ষা েনচর্ এর্ং উপনিি সেনাদ্রলবৃন্দ।  

 

আেোলামু আলাইকুম।  

 

সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ ২০১২ এর এই েভায় ের্াইদ্ক শুদ্ভচ্ছা োনানচ্ছ। ননর্ বাচনী পর্ বদ্দর এ েভাটি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ব। 

কারণ এর মাধ্যদ্মই আপনারা স াগ্য অনিোরদ্দরদ্ক পদ্দান্ননির েন্য ননর্ বাচন করদ্র্ন। েিিার োদ্ে এ পনর্ত্র দানয়ত্ব পালদ্নর 

েন্য আনম আপনাদ্দর আহর্ান োনানচ্ছ।  

আপনারা োদ্নন, ের্ বকাদ্লর ের্ বদ্েষ্ঠ র্াঙানল, োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমাদ্নর আহর্াদ্ন োড়া নদদ্য় েমগ্র 

র্াঙানল োনি মহান মুনিযুদ্ে ঝাঁনপদ্য় পদ্ড়নিল। ঐনিহানেক প্রদ্য়ােদ্ন মহান মুনিযুদ্ের েময় র্াংলাদ্দে সেনার্ানহনীর  াত্রা 

শুরু হয়।  

একটি েনিোলী, সুশৃঙ্খল এর্ং আধুননক প্রযুনি্াদ্ন দক্ষ, সুনেনক্ষি ও সপোগি সেনার্ানহনী োনির স্বাধীনিা ও 

োর্ বদ্ভৌমদ্ত্বর প্রিীক।  

িাই োনির নপিা সেনার্ানহনীদ্ক েি প্রনিকূলিার মাদ্ঝও উপযুিভাদ্র্ গদ্ড় সিালার পদদ্ক্ষপ ননদ্য়নিদ্লন। নিনন অনি 

অল্প েমদ্য়র মদ্ধ্য প্রনিষ্ঠা কদ্রনিদ্লন র্াংলাদ্দে নমনলটানর একাদ্েনম, কম্বাইড আ আম বে কুলসলেহ সর্ে কদ্য়কটি গুরুত্বপূণ ব প্রনিষ্ঠান।  

োমনরক র্ানহনীর েন্য নর্দ্দে সেদ্ক েংগ্রহ কদ্রনিদ্লন আধুননক অস্ত্রেস্ত্র, োে-েরঞ্জাম ও সগালার্ারুদ। সেনার্ানহনীর 

প্রনি আিা, নর্শ্বাে এর্ং ভালর্াোই র্ঙ্গর্ন্ধুদ্ক িাঁর ননদ্ের েন্তানদ্দরদ্ক সেনার্ানহনীদ্ি স াগ নদদ্ি উৎোনহি কদ্রনিল।  

োনির নপিার সেযষ্ঠ পুত্র েহীদ সল. সেখ কামাল মহান স্বাধীনিা যুদ্ের েময় ননয়নমি র্ানহনীর োদ্ে মুনিযুদ্ে 

অংেগ্রহণ কদ্রনিদ্লন। নবিীয় পুত্র েহীদ সেখ োমাল ১৯৭৫ োদ্ল রদ্য়ল নমনলটানর একাদ্েনম স্যাড আহাট বে সেদ্ক ননয়নমি প্রনেক্ষণ 

সেদ্র্ কনমেন লাভ কদ্র র্াংলাদ্দে সেনার্ানহনীদ্ি স াগদান কদ্রন। েীর্দ্নর সের্নদনটি প বন্ত নিনন সেনার্ানহনীদ্ি কম বরি 

নিদ্লন।  

মুনিযুদ্ের েময় েীনমি েংখ্যক অনিোর ও সেননক ননদ্য় স  সেনার্ানহনীর  াত্রা শুরু হদ্য়নিল, আে িা  দ্েষ্ট অনভ্, 

সুেংগঠিি ও সুনেনক্ষি। স্বাধীনিার এই ৪১ র্িদ্র েনিযকারভাদ্র্ই আমাদ্দর েেস্ত্র র্ানহনী োিীয় েেস্ত্র র্ানহনীদ্ি পনরণি 

হদ্য়দ্ি।  

আওয়ামী লীগ েরকার সেনার্ানহনীর উন্নয়ন, েম্প্রোরণ ও আধুননকায়দ্ন নর্শ্বােী। এেন্য েেস্ত্র র্ানহনীর উন্নয়দ্ন আমরা 

ের্েময়ই কা বকর পদদ্ক্ষপ গ্রহণ কদ্র োনক।  



আমাদ্দর েরকার অিীদ্িও সেনার্ানহনীদ্ি সর্ে কদ্য়কটি ইউননট, নর্দ্গ্রে এর্ং উচ্চির প্রনেক্ষদ্ণর েন্য নর্নভন্ন ধরদ্ণর 

প্রনিষ্ঠান গদ্ড় তুদ্লদ্ি।  

১৯৯৬-২০০১ েমদ্য় আমরা েেস্ত্র র্ানহনীদ্ক েনিোলী করদ্ি এর্ং এর গুণগি উৎকর্ ব োধদ্ন ব্যাপক কম বসূনচ 

র্াস্তর্ায়ন কদ্রনিলাম। এরই ধারার্ানহকিায় অিীর্ প্রদ্য়ােনীয় খেড়া োিীয় প্রনিরক্ষানীনি ও সেনার্ানহনী সিাদ্ে বে সগাল ২০৩০ 

এর কা বক্রম চলমান রদ্য়দ্ি।  

আমরা ন্যােনাল নেদ্িন্স কদ্লে, নমনলটানর ইননিটিউট অর্ োইন্স অযাড আ সটকদ্নালনে (এমআইএেটি) আম বে সিাদ্ে বে 

সমনেকযাল কদ্লে এর্ং ট্রাি ব্যাংদ্কর মি প্রনিষ্ঠান গদ্ড় তুদ্লনিলাম। এের্ প্রনিষ্ঠাদ্নর সুিল আে ের্াই সভাগ করদ্িন।  

েেস্ত্র র্ানহনীদ্ক একনর্ংে েিাব্দীর উপদ্ াগী আধুননক েনিোলী র্ানহনী নহদ্েদ্র্ গদ্ড় সিালার উদ্যাগ ননদ্য়নি। এেন্য 

ইদ্িামদ্ধ্যই প্রেমর্াদ্রর মি অিযাধুননক মদ্েদ্লর নতুন ট্যাঙ্ক এর্ং সহনলকপ্টার সকনার প্রনক্রয়া চলদ্ি।  

পােপানে নেনেটাল র্াংলাদ্দে গড়ার অংে নহদ্েদ্র্ AITSO (Army IT Support Organisation), 

Ad-hoc EW (Early Warning Company, Army Aviation Group এর্ং Special Works 

Organisation (SWO) এর  াত্রা শুরু হদ্য়দ্ি।  

েেস্ত্র র্ানহনীর েযস্যদ্দর স্বািযদ্ের্া নননিি করদ্ি নেএমএইচ এর েম্প্রোরণ ও আধুননকায়নেহ ৫০০ সর্দ্ের 

কুনম বদ্টালা সেনাদ্রল হােপািাদ্লর উদ্বাধন করা হদ্য়দ্ি।  

নর্শ্বব্যাপী োনন্ত প্রনিষ্ঠার লদ্ক্ষয োনিেংদ্ের োনন্তরক্ষা কা বক্রদ্ম অংেগ্রহণ কদ্র র্াংলাদ্দে সেনার্ানহনী অিযন্ত 

প্রেংেনীয় দৃষ্টান্ত িাপন কদ্রদ্ি। আপনাদ্দর শৃঙ্খলা, দক্ষিা ও কিবব্যদ্র্াধ নর্শ্ব দরর্াদ্র স্বীকৃনি সপদ্য়দ্ি। এেন্য োনিেংে 

োনন্তরক্ষা নমেদ্ন েেস্ত্র র্ানহনীর েদদ্স্যর েংখ্যা এখন েদ্র্ বাচ্চ অর্িাদ্ন। এ েংখ্যা ইনোআল্লাহ আরও র্াড়দ্র্। এটা ননিঃেদ্ন্দদ্হ 

পুদ্রা োনির েন্য নর্রল েম্মাদ্নর।  

নর্নভন্ন ধরদ্নর প্রাকৃনিক দুদ্ বাগ সেনার্ানহনীর েদস্যরা দুগ বি মানুদ্র্র পাদ্ে দাঁনড়দ্য় আিব-মানর্িার সের্া কদ্র োদ্কন। 

োিীয় েমস্যা সমাকাদ্র্লাদ্িও েনগণ আপনাদ্দর পাদ্ে সপদ্য় োদ্ক। পাোপানে নর্নভন্ন অর্কাঠাদ্মা উন্নয়দ্নও সেনার্ানহনী 

েনক্রয়ভাদ্র্ েম্পৃি রদ্য়দ্ি। এর অংে নহদ্েদ্র্ আপনারা Flyover ননম বাণ, হানিরনঝল প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন করদ্িন। ভনর্ষ্যদ্ি 

োিীয় উন্নয়নমূলক কম বকাদ্ড আ আপনারা আরও ব্যাপকভাদ্র্ অংেগ্রহণ করদ্র্ন র্দ্ল আো রানখ।  

আওয়ামী লীগ েরকার ের্েময়ই েনগদ্ণর োেক নয়, সের্ক নহদ্েদ্র্ সদে পনরচালনা কদ্র েদ্ক। েনগদ্ণর সের্া করার 

েন্য আপনাদ্দর োর্ বক্ষনণক েহদ্ ানগিা আমরা সপদ্য়নি।  

 খনই প্রদ্য়ােন হদ্র্ আমরা আপনাদ্দর েনগদ্ণর পাদ্ে পার্ এটা আমার দৃঢ় নর্শ্বাে।  

এ েন্য স াগ্য, দক্ষ, কম বক্ষম এর্ং সদেদ্প্রনমক অনিোরদ্দর হাদ্ি এর সনতৃত্ব ন্যস্ত করদ্ি হদ্র্। আনম আো করর্, সে 

লদ্ক্ষয এ ননর্ বাচনী পর্ বদ উপযুি কম বকিবাদ্দর পদ্দান্ননির েন্য সুপানরে করদ্র্ন।  

সেনার্ানহনীর অনিোরদ্দর পদ্দান্ননির েন্য িকীয় পেনি অনুেরণ করা হয়। এদ্ি সপোগি দক্ষিার ও সেযষ্ঠিার 

তুলনামূলক মূল্যায়ন এর্ং আপনাদ্দর প্র্া ও নর্চক্ষণ নর্চার নর্দ্ের্দ্ণর মাধ্যদ্ম আপনারা স াগ্য ব্যনিদ্ক পদ্দান্ননির েন্য 

ননর্ বাচন কদ্রন। পদ্দান্ননি প্রদাদ্নর েময় স  েকল নর্র্য় নর্দ্র্চনায় আনা উনচি র্দ্ল আনম মদ্ন কনর  সেগুদ্লা হল:  

সপোগি দক্ষিা: স  সকান সেনার্ানহনীর দক্ষিা ও সুনাম ননভ বর কদ্র িার প্রনেক্ষণ, শৃঙ্খলা ও সপোগি দক্ষিার উপর। 

অব্যাহি কদ্ঠার পনরেম ও প্রনেক্ষদ্ণর মাধ্যদ্মই আপনারা ক্রমাগিভাদ্র্ সপোগি ্ান ও দক্ষিার উন্ননি েটাদ্র্ন এটাই সদে ও 

োনি প্রিযাো কদ্র। পদ্দান্ননির সক্ষদ্ত্র সপোগি মান ও  ো ে স াগ্যিােম্পন্ন অনিোরদ্দর অর্শ্যই অগ্রানধকার সদওয়া উনচি।  

মুনিযুদ্ের সচিনায় নর্শ্বাে: মহান মুনিযুে হাোর র্িদ্রর র্াঙানল োনির ইনিহাদ্ে ের্দ্চদ্য় উজ্জ্বল ও সগৌরর্ময় 

অধ্যায়। আদে বগিভাদ্র্ র্াংলাদ্দদ্ের স্বাধীনিা ও মুনিযুদ্ের সচিনা োমনরক র্ানহনীর েন্য অিযন্ত সমৌনলক এর্ং মুখ্য নর্র্য়। 

আপনাদ্দর ের্েময় লক্ষয রাখদ্ি হদ্র্  াদ্ি সেনার্ানহনীর সনতৃত্ব ন্যস্ত হয় িাঁদ্দরই হাদ্ি  াঁরা সদেদ্প্রনমক ও মহান মুনিযুদ্ের 

সচিনায় নর্শ্বােী।  

সনতৃত্ব: উপযুি ও স াগ্য সনতৃদ্ত্বর মাধ্যদ্মই স  সকান নর্েয় র্া োিল্য অেবন করা েম্ভর্। সুিরাং স  েকল অনিোর 

োমনরক েীর্দ্নর নর্নভন্ন কম বকাদ্ড আ স াগ্য সনতৃত্ব প্রদাদ্ন েিল হদ্য়দ্িন পদ্দান্ননির সক্ষদ্ত্র িাঁদ্দরদ্ক নর্দ্র্চনায় আনদ্ি হদ্র্।  



শৃঙ্খলা: শৃঙ্খলা একটি সুেংগঠিি সেনার্ানহনীর সমরুদড আ। নর্শৃঙ্খলা শুধু সদে ও োনির কাদ্ি নয়, র্নহনর্ বদ্শ্বও 

সেনার্ানহনী িো সদদ্ের ভার্মূনিব নষ্ট কদ্র। পদ্দান্ননির সক্ষদ্ত্র শৃঙ্খলার নর্র্য়টি অন্য সকান গুণার্লীর োদ্ে তুলনীয় নয়। শৃঙ্খলার 

েদ্ঙ্গ সকান প্রকার আদ্পার্ করা  াদ্র্ না।  

েিিা ও নর্শ্বস্তিা ও আনুগিয: োমনরক র্ানহনীর একেন সনিার েন্য অিযন্ত আর্শ্যকীয় গুণার্লী হদ্চ্ছ েিিা, 

নর্শ্বস্তিা এর্ং আনুগিয। সননিক মদ্নার্ল এর্ং েৎ গুণার্লীেম্পন্ন অনিোর অর্শ্যই উচ্চির পদ্দান্ননির দানর্দার। কাদ্েই সদে, 

েংনর্ধান ও েরকাদ্রর প্রনি আনুগিযদ্ক সকান প্রকার দলীয় দৃনষ্টভনঙ্গ নহদ্েদ্র্ সদখার অর্কাে সনই।  

ননযুনিগি উপদ্ ানগিা: একেন অনিোর সকর্ল একটি পদ র্া ননযুনির েন্যই স াগ্য না হদ্য় র্রং নর্নভন্ন প্রকার 

ননযুনি স মন - কমাড আ, িাি, প্রোেননকেহ নর্নভন্ন গুরুত্বপূণ ব ননযুনির েন্য উপযুি হন। নর্নভন্ন প বাদ্য় িাঁদ্দর নেক্ষা, মদ্নাভার্, 

োমানেকিা, চানরনত্রক সর্নেষ্টয ননরীক্ষা কদ্রই পদ্দান্ননি প্রদান করদ্ি হদ্র্। এদ্ি কদ্র েকদ্লর গ্রহণদ্ াগ্যিা বৃনে পাদ্র্।  

একটি সদদ্ের গণিন্ত্রদ্ক প্রনিনষ্ঠি এর্ং সুেংহি করদ্ি একটি সুশৃঙ্খল ও েনিোলী সেনার্ানহনী অিযন্ত েহায়ক ভূনমকা 

পালন কদ্র। কাদ্েই সনতৃত্ব ন্যস্ত করদ্ি হদ্র্ িাঁদ্দরই হাদ্ি  াঁরা সুনেনক্ষি, কম বক্ষম, েদ্চিন, বুনেমান এর্ং েদ্র্ বাপনর গণিন্ত্রদ্ক 

সুেংহি করার েন্য দৃঢ় প্রিযদ্য়র অনধকারী।  

আপনাদ্দরদ্ক ের্ নকছুর ঊদ্ধ বর্ সেদ্ক ননরদ্পক্ষ দৃনষ্টদ্ি নর্চার নর্দ্ের্ণ কদ্র মহান মুনিযুদ্ের সচিনায় নর্শ্বােী 

সদেদ্প্রনমক স াগ্য সনিাদ্দর খ ুঁদ্ে সর্র করদ্ি হদ্র্।  

আেদ্কর এই গুরুত্বপূণ ব কা বক্রম শুরুর পূদ্র্ ব প্রেম ব্যাদ্চর অনিোরদ্দর উদ্েদ্শ্য োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু প্রদত্ত র্িদ্ব্যর 

নদকননদ্দ বেনামূলক নকছু অংে ের্াইদ্ক স্মরণ কনরদ্য় নদদ্ি চাই। আে সেদ্ক প্রায় চার দেক পূদ্র্ ব নিনন র্দ্লনিদ্লন: ‘এক দল 

আদ্ি  ারা নর্দ্দদ্ের অদ্ে ব র্াংলার স্বাধীনিাদ্ক নস্যাৎ করদ্ি চায়, নর্দ্দেী আদে ব র্াংলার মাটিদ্ি চালু করদ্ি চায়, িাদ্দর 

র্াংলার মাটিদ্ি িান হদ্র্ না, িাদ্দর র্াংলার মাটি সেদ্ক সের্ করদ্ি হদ্র্। এ েন্য সিামাদ্দর সখয়াল রাখা দরকার। আর স খাদ্ন 

অন্যায় অনর্চার সদখর্া সেখাদ্ন চরম আোি করর্া, ন্যাদ্য়র পদ্ক্ষ দাঁড়ার্া, গুরুেনদ্ক সমন, েৎ পদ্ে সেদ্ক শৃঙ্খলা সরখ'।  

সদদ্ে কম বরি সেনার্ানহনীর সেযষ্ঠ কম বকিবাবৃন্দ আে এখাদ্ন একনত্রি হদ্য়দ্িন। আপনাদ্দর প্র্া, নর্চার-বুনে এর্ং 

ন্যায়পরায়নিার উপর আমার পূণ ব আিা আদ্ি। ব্যনিগি পিন্দ-অপিদ্ন্দর ঊদ্বব উদ্ঠ, আপনারা ন্যায়-নীনির নভনত্তদ্ি উপযুি 

সনতৃত্ব ননর্ বাচদ্ন ের্ বদ্িাভাদ্র্ েিল হদ্র্ন এ আো কদ্র সেনাপ্রধানদ্ক সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ ২০১২ এর কা বক্রম শুরু করার 

অনুমনি প্রদান করনি।  

র্াংলাদ্দে সেনার্ানহনী দীে বেীর্ী সহাক।  

   

সখাদা হাদ্িে।  

েয় র্াংলা, েয় র্ঙ্গর্ন্ধু।  

র্াংলাদ্দে নচরেীর্ী সহাক।  

... 


