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হবসহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম 

সিকমীবৃন্দ, 

হিন বাহিনী প্রর্ান, 

সম্মাহনি অহিহিবৃন্দ, 

 আসসালামু আ’লাইকুম। 

 সশস্ত্র বাহিনী হিবস উদ যাপন উপলক্ষে আক্ষয়াহিি সংবর্ ধনা অনুষ্ঠাক্ষন আপনাক্ষির সকলক্ষক স্বাগি িানাই। একইসাক্ষি 

িানাই সশস্ত্র বাহিনী হিবক্ষসর শুক্ষেচ্ছা ও আন্তহরক অহেনন্দন। 

 শগৌরবময় এই হিক্ষন সশ্রদ্ধহিক্ষে স্মরণ করহি সব ধকাক্ষলর সব ধক্ষশ্রষ্ঠ বাঙাহল, িাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর 

রিমানক্ষক। যাঁর উিাে আহ্বাক্ষন সাড়া হিক্ষয় বাঙাহল িাহি ঝাঁহপক্ষয় পক্ষড়হিল মিান স্বার্ীনিা যুক্ষদ্ধ। আহম স্মরণ করহি িািীয় 

িার শনিা ও মুহিযুক্ষদ্ধর সকল বীর শিীিক্ষির। যাঁক্ষির রক্ষির হবহনমক্ষয় অহিধি িক্ষয়ক্ষি আমাক্ষির স্বার্ীনিা। আহম িাঁক্ষির 

সকক্ষলর স্মৃহির প্রহি গেীর শ্রদ্ধা হনক্ষবিন করহি। পরম করুণাময় আল্লাহ্ িায়ালার কাক্ষি িাঁক্ষির রূক্ষির মাগহিরাি কামনা 

করহি। একই সাক্ষি সকল মুহিক্ষযাদ্ধার বীক্ষরাহিি ভূহমকার িন্য িাঁক্ষির প্রহি হনক্ষবিন করহি শ্রদ্ধাঞ্জহল ও অপহরসীম কৃিজ্ঞিা। 

হিশ লে শিীক্ষির রি ও দু’লাখ মা-শবাক্ষনর সম্ভ্রক্ষমর হবহনমক্ষয় অহিধি এ স্বার্ীনিাক্ষক অি ধবি কক্ষর শিালা আমাক্ষির সকক্ষলর 

পহবি িাহয়ত্ব। 

 আমাক্ষির মিান স্বার্ীনিা যুক্ষদ্ধর ইহিিাক্ষস আিক্ষকর এই হিনটি এক হবক্ষশষ শগৌরবময় স্থান িখল কক্ষর আক্ষি। ১৯৭১ 

সাক্ষলর এই হিক্ষন শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনীর অকুক্ষিােয় সিস্যরা সহম্মহলিোক্ষব িখলিার বাহিনীর হবরুক্ষদ্ধ সমহিি আক্রমণ 

সূিনা কক্ষর। হমি বাহিনীর সিক্ষযাহগিায় শযৌি আক্রমক্ষণর মুক্ষখ িখলিার পাকবাহিনী আত্মসমপ ধক্ষণ বাধ্য িয়। যার িলশ্রুহিক্ষি 

আমরা অিধন কক্ষরহি আিক্ষকর এই স্বার্ীন ও সাব ধক্ষেৌম বাংলাক্ষিশ। স্বার্ীনিা যুক্ষদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির মিান আত্মিযাগ 

ও বীরত্ব গাঁিা িাহি গেীর শ্রদ্ধার সাক্ষি স্মরণ কক্ষর। 

সম্মাহনি অহিহিবৃন্দ, 

 িাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমান স্বার্ীনিা উের যুদ্ধ হবধ্বস্ত শিক্ষশর আহি ধক সীমাবদ্ধিা সক্ষত্বও একটি িে 

ও শিৌকস সশস্ত্র বাহিনী গক্ষড় শিালার হেহে তিহর কক্ষরহিক্ষলন। শসনাবাহিনীর প্রহশেণ ও সাংগঠহনক কাঠাক্ষমার উন্নহিকক্ষে 

হিহন হমহলটাহর একাক্ষেমী, কম্বাইন্ড আম ধে স্কুল ও প্রহিটি শকাক্ষরর িন্য শেহনং স্কুলসি আরও অক্ষনক সামহরক প্রহিষ্ঠান স্থাপন 

কক্ষরহিক্ষলন।  

 শনৌবাহিনীক্ষক সুসংগঠিি করার লক্ষেয হিহন িট্টগ্রাক্ষম বাংলাক্ষিশ শনৌবাহিনী ঘাঁটি ঈসা খান উক্ষবার্ন কক্ষরন। বঙ্গবন্ধুর 

ব্যহিগি উক্ষযাক্ষগ িৎকালীন যুক্ষগাশ্লাহেয়া শিক্ষক শনৌবাহিনীর িন্য দুটি িািাি সংগ্রি করা িয়।  

 একইোক্ষব হবমান বাহিনীর উন্নয়ক্ষনর িন্য বঙ্গবন্ধুর দূরিশী ও বহলষ্ঠ হসদ্ধাক্ষন্ত ১৯৭৩ সাক্ষলই শস সমক্ষয়র অিযাধুহনক 

সুপারসহনক হমগ-২১ যুদ্ধহবমান, এমআই-৮ শিহলকপ্টার ইিযাহি সংক্ষযািক্ষনর মাধ্যক্ষম এক্ষিক্ষশ একটি আধুহনক হবমান বাহিনীর 

প্রকৃি যািা শু  িয়। 

 বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনীর শয সুদৃঢ় হেহে রিনা কক্ষর শগক্ষিন, িারই উপর িাঁহড়ক্ষয় আি আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনীর 

শপশািাহরত্ব এবং কম ধিেিার পহরহিহি শিশ িাহড়ক্ষয় আন্তিধাহিক পহরমন্ডক্ষল স্বীকৃি ও প্রশংহসি। 

হপ্রয় সুহর্বৃন্দ, 

 সশস্ত্র বাহিনী আি িাক্ষির নানাহবর্ িনক্ষসবাূললক কম ধকাক্ষন্ডর িন্য িনগক্ষণর হবশ্বস্তিা অিধন করক্ষি শপক্ষরক্ষি। 

শিক্ষশর স্বার্ীনিা ও সাব ধক্ষেৌমত্ব রোর পাশাপাহশ শযক্ষকান দুক্ষয ধাক্ষগ সার্ারণ মানুক্ষষর পাক্ষশ শিক্ষক সশস্ত্র বাহিনী শিশক্ষপ্রক্ষমর 

এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন কক্ষরক্ষি। 



 

 শপশাগি িাহয়ত্ব পালক্ষনর পাশাপাহশ সশস্ত্র বাহিনী অবকাঠাক্ষমা হনম ধাণ, আশ্রয়ণ প্রকেসি হবহেন্ন উন্নয়ন প্রকে 

বাস্তবায়নসি হবহেন্ন গঠনূললক ও আি ধসামাহিক উন্নয়ন কম ধকান্ড শবসামহরক প্রশাসনক্ষক সিায়িা কক্ষর িক্ষলক্ষি।  

 হেহিটাল বাংলাক্ষিশ গঠক্ষন সশস্ত্র বাহিনী উক্ষল্লখক্ষযাগ্য অবিান রক্ষয়ক্ষি। এই সকল কল্যাণমুখী ও িনহিিকর 

কম ধকাক্ষন্ডর িন্য সশস্ত্র বাহিনীর সকল সিস্যক্ষির আহম অহেনন্দন িানাই। 

 িাহিসংঘ শাহন্তরো হমশক্ষন অহপ ধি িাহয়ত্ব িেিা ও হনষ্ঠার সাক্ষি পালন কক্ষর িারা হবশ্ববাসীর হনকট বাংলাক্ষিক্ষশর 

সম্মান ও ময ধািা বৃহদ্ধ করার পাশাপাহশ িাহিসংক্ষঘর োবূলহিধক্ষকও উজ্জ্বলির কক্ষরক্ষি। এ িাহয়ত্ব পালনকাক্ষল বাংলাক্ষিক্ষশর 

অক্ষনক শাহন্তরেী শািািি বরণ কক্ষরক্ষিন। সশস্ত্র বাহিনী হিবক্ষসর এই মিান হিক্ষন আহম িাঁক্ষির আত্মার মাগহিরাি কামনা 

করহি। 

সুহপ্রয় সুহর্মন্ডলী, 

 িাহির হপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমাক্ষনর হনক্ষি ধক্ষশ প্রণীি ১৯৭৪ সাক্ষলর প্রহিরো নীহির শপ্রোপক্ষট শিাক্ষস ধস 

শগাল-২০৩০ এর আওিায় সশস্ত্র বাহিনীর পুনগ ধঠন ও আধুহনকায়ক্ষনর কায ধক্রমসূলি পয ধায়ক্রক্ষম বাস্তবায়ন করা িক্ষচ্ছ। আমাক্ষির 

প্রহিরো বাহিনীক্ষক শহিশালী করার লেয হনক্ষয় শসনা, শনৌ এবং হবমান বাহিনীক্ষক শিক্ষশ ও হবক্ষিক্ষশ উন্নিির প্রহশেণ 

প্রিানসি আধুহনক প্রযুহি স্পনন্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম হিক্ষয় সহজিতি করার প্রয়াস অব্যািি আক্ষি। 

 এরই র্ারাবাহিকিায় হসক্ষলক্ষট একটি পিাহিক হেহেশন এবং কক্সবািাক্ষরর রামুক্ষি একটি পিাহিক হেহেশন প্রহিষ্ঠা 

করা িক্ষয়ক্ষি। িািাড়াও ি  ণাঞ্চক্ষলও একটি পূণ ধাঙ্গ হেহেশন প্রহিষ্ঠা করা িক্ষব। বন্ধু প্রিীম শিশগুক্ষলার সিায়িায় আধুহনক 

যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রি কক্ষর সমর শহি বৃহদ্ধ করা িক্ষচ্ছ। 

 বাংলাক্ষিশ শসনাবাহিনীর প্রহশেণ এলাকার সীমাবদ্ধিার কিা হি   কক্ষর ির শকহরং এলাকায় ১০ িািার একর িহম 

শসনাবাহিনীক্ষক প্রিান করা িক্ষয়ক্ষি।  

 ইক্ষিামক্ষধ্যই শসনাবাহিনীর ০৫টি িরক্ষমশক্ষনর প্রহিটিক্ষি শমহেক্ষকল কক্ষলক্ষির কায ধক্রম িালু িক্ষয়ক্ষি। কুহম  , 

কাহিরাবাি এবং তসয়িপুক্ষর হিনটি বাংলাক্ষিশ আহম ধ ইউহনোহস ধটি অব সাক্ষয়ন্স এন্ড শটকক্ষনালহি এবং সাোর ও িালালাবাি 

শসনাহনবাক্ষস দুটি আহম ধ স্কুল অব হবিক্ষনস এন্ড এযােহমহনক্ষেশন প্রহিষ্ঠা করা িক্ষয়ক্ষি।  

 শসনাবাহিনীক্ষি আরও ০৫টি শেন্টাল কক্ষলি এবং ০৫টি নাহস ধং ইনহিটিউট স্থাপন করা িক্ষয়ক্ষি।  

 সরকাক্ষরর দূরদৃহষ্টস্পনন্ন হসদ্ধান্ত এবং সহক্রয় ভূহমকার িলস্বরূপ ১ লে ১৮ িািার ৮১৩ বগ ধ হকক্ষলাহমটার হবশাল 

সমুদ্র এলাকায় আমাক্ষির ন্যায্য অহর্কার প্রহিষ্ঠা িক্ষয়ক্ষি। এই শপ্রোপক্ষট বাংলাক্ষিশ শনৌবাহিনীক্ষক হিমাহিক বাহিনী হিসাক্ষব 

গক্ষড় শিালার লক্ষেয দু’টি সাবক্ষমহরন আগামী বিক্ষরর মক্ষধ্য সংক্ষযািন করা িক্ষব। এ বিক্ষরর শশষ নাগাি বাংলাক্ষিক্ষশ ০২টি 

করক্ষেট আগমন করক্ষব বক্ষল আশা করা যায়।  

 শিক্ষশর হশপইয়াে ধ সূলক্ষি তিরীকৃি হিট ট্াংকার, ল্যাহন্ডং ক্রািট ট্াংক ও লািধ প্যাক্ষোল ক্রািট বাংলাক্ষিশ 

শনৌবাহিনীক্ষক সমৃদ্ধ কক্ষরক্ষি।  

 বাংলাক্ষিশ শনৌবাহিনীর িাইক্ষরাগ্রাহি হবোক্ষগর সেমিা বৃহদ্ধর লক্ষেয খুলনা হশপইয়াক্ষে ধ দুইটি িাইক্ষরাগ্রাহিক িহরপ 

িািাি হনম ধাক্ষণর উক্ষযাগ গ্রিণ করা িক্ষয়ক্ষি। পটুয়াখালী শিলার রাবনাবাক্ষি এহেক্ষয়শন সুহবর্াসম্বহলি পূণ ধাঙ্গ শনৌঘাঁটি বাক্ষনৌিা 

শশর-ই-বাংলা এর হেহেপ্রস্তর স্থাপন এবং কক্সবািাক্ষরর শপকুয়ায় একটি সাবক্ষমহরন ঘাঁটির হনম ধাণ কাি িলমান রক্ষয়ক্ষি। 

অেযাগি অহিহিবৃন্দ, 

 হবমান বাহিনীক্ষক আরও শহিশালী ও আধুহনকায়ক্ষনর লক্ষেয ১৯৯৬-২০০১  শময়াক্ষি এ বাহিনীক্ষক একটি যুক্ষগাপক্ষযাগী 

ও িে বাহিনী হিক্ষসক্ষব গক্ষড় শিালার িন্য িতুি ধ প্রিক্ষের অিযাধুহনক MIG-29 যুদ্ধ হবমান, C-130 পহরবিন হবমান এবং 

উচ্চ েমিা স্পনন্ন আকাশ প্রহিরো র যাোর সংক্ষযািন কক্ষর। 

 আমাক্ষির সরকার হবমান বাহিনীক্ষি যুি কক্ষরক্ষি F-7 হবহি যুদ্ধহবমান, MI-171 SH শিহলকপ্টার, অিযাধুহনক 

আকাশ প্রহিরো শেপণাস্ত্র FM-90, স্থাহপি িক্ষয়ক্ষি বঙ্গবন্ধু এযাক্ষরানটিকযাল শসন্টার এবং পূণ ধাঙ্গ ঘাঁটি হিক্ষসক্ষব আত্মপ্রকাশ 

কক্ষরক্ষি বঙ্গবন্ধু ও কক্সবািার হবমান ঘাঁটি।  

 সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির উন্নি হিহকৎসা শসবা প্রিাক্ষনর লক্ষেয আধুহনক হিহকৎসা যন্ত্রপাহি সহন্নক্ষবহশি ০৪টি 

‘এযােোন্স লাইি সাক্ষপাট ধ’ এযামু্বক্ষলন্স ক্রয় করা িক্ষয়ক্ষি। 

 দুরবিী কম্বাইন্ড হমহলটাহর িাসপািালসূলক্ষি হবক্ষশষজ্ঞ হিহকৎসা ব্যবস্থা ও পরামশ ধ  িিম সমক্ষয় শপৌৌঁক্ষি শিওয়ার 

লক্ষেয শটহল-শমহেহসন ব্যবস্থা িালু করা িক্ষয়ক্ষি।  



 

সুহর্ন্ডলী, 

 আপনারা শিক্ষন খুহশ িক্ষবন শয, সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির আবাসন সমস্যা দূরীকরক্ষণ ইক্ষিামক্ষধ্য অহিসার, শিহসও ও 

তসহনকক্ষির িন্য বাসস্থান, সশস্ত্র বাহিনী হবোক্ষগর িন্য মাহিপারপাস কনিাক্ষরন্স িল ও অহিস ক   ক্স এবং শসনাসিক্ষরর 

িন্য মাহিপারপাস িল ও কনিাক্ষরন্স িল হনম ধাণ করা িক্ষয়ক্ষি।  

 অহিসারক্ষির িন্য িলহিঁহড় আবাসন প্রকক্ষে ৬ িািার ৬৫টি  ট সং  ষ্ট অহিসারক্ষিরক্ষক ি   র করা িক্ষয়ক্ষি। 

হপলখানাসি িাহিসংঘ শা  রো হমশক্ষন ও অন্যান্য শেক্ষি কম ধরি অবস্থায় মৃতুযবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সব ধক্ষমাট ৬৮িন 

কম ধকিধার পহরবারবক্ষগ ধর িন্য হমরপুর হেক্ষিন্স অহিসাস ধ িাউহসং শসাসাইটি-শি আধুহনক সকল সুহবর্া সম্বহলি আবাসক্ষনর 

ব্যবস্থা িক্ষয়ক্ষি। 

             , 

 সশস্ত্র বাহিনীর আধুহনকায়ন ও সম্প্রসারক্ষণর সব হকছুই আওয়ামী লীগ সরকাক্ষরর শময়ািকাক্ষল সুস্পনন্ন িক্ষয়ক্ষি। 

আরও যা যা প্রক্ষয়ািন িক্ষব িার সব হকছুই হনহিি করার মাধ্যক্ষম আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনীক্ষক শহিশালী করক্ষি আমরা 

বদ্ধপহরকর। বাংলাক্ষিশ আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন কক্ষর িখনই সবাই হকছু পায়। আমাক্ষির এই হপ্রয় শিশক্ষক বঙ্গবন্ধুর 

স্বক্ষের শসানার বাংলায় রূপা র করক্ষি িক্ষব। 

 বিধমান সরকাক্ষরর শময়াক্ষি িাহরক্ষদ্রযর িার কক্ষম ২২.৪২ শিাংক্ষশ এবং অহি িাহরক্ষদ্রযর িার ৭.৯২ শিাংক্ষশ হ্রাস 

শপক্ষয়ক্ষি। মািাহপছু আয় বৃহদ্ধ শপক্ষয় ১ িািার ৩১৪ মাহকধন েলার িক্ষয়ক্ষি।  

 মানুক্ষষর গড় আয়ু ৭০.৭ বিক্ষর উন্নীি িক্ষয়ক্ষি। গড় প্রবৃহদ্ধ অহিধি িক্ষয়ক্ষি ৬ শিাংক্ষশর উপর। রপ্তাহন আয় ৩ গুণ শবক্ষড় 

িাঁহড়ক্ষয়ক্ষি ৩১.২ হবহলয়ন মাহকধন েলার। তবক্ষিহশক মুদ্রার হরিাে ধ ৬ গুক্ষণরও শবহশ বৃহদ্ধ শপক্ষয় ২৭.০২ হবহলয়ন েলার িক্ষয়ক্ষি।  

৫ শকাটি মানুষ মধ্যহবে শশ্রণীক্ষি উন্নীি িক্ষয়ক্ষি। ৫ িািার ২৭৫টি হেহিটাল শসন্টার প্রহিষ্ঠার মাধ্যক্ষম ২০০ র্রক্ষণর হেহিটাল 

শসবা প্রিান করা িক্ষচ্ছ। ১৬ িািার ৪৩৮টি কহমউহনটি হিহনক ও ইউহনয়ন স্বাস্থযক্ষকন্দ্র শিক্ষক গ্রাক্ষমর মানুষক্ষক স্বাস্থযক্ষসবা 

শিওয়া িক্ষচ্ছ। হবনাূলক্ষল্য ৩০ পক্ষির ঔষর্ শিওয়া িক্ষচ্ছ। 

 মুহিযুক্ষদ্ধর শিিনায় উজ্জ্বীহবি সশস্ত্র বাহিনী আমাক্ষির িাহির অিংকার। আহম িাক্ষির উেক্ষরাের সমৃহদ্ধ কামনা 

কহর। আপনারা শযন শৃঙ্খলা ও শপশাগি িেিায় সব ধি প্রশংহসি িক্ষি পাক্ষরন, শিক্ষশর প্রহিরোয় এবং শিশ গড়ার কাক্ষি 

অবিান শরক্ষখ আপনাক্ষির শগৌরব সমুন্নি রাখক্ষি পাক্ষরন পরম আ  হ্ িায়ালার কাক্ষি এই প্রাি ধনা িানাই।  

হপ্রয় অহিহিবৃন্দ, 

 শি   র এই হবক্ষকক্ষল, উৎসবমুখর পহরক্ষবক্ষশ আপনাক্ষির সাক্ষি সাোক্ষির সুক্ষযাগ শপক্ষয় আহম অিয  আনহন্দি। 

আপনাক্ষির উপহস্থহি আিক্ষকর এই মিিী অনুষ্ঠানক্ষক প্রাণব  ও মহিমাহিি কক্ষরক্ষি। এিন্য সশস্ত্র বাহিনীর পে শিক্ষক 

আপনাক্ষির সকলক্ষক িানাই আ হরক র্ন্যবাি। পহরক্ষশক্ষষ, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সিস্য ও িাক্ষির পহরবারবক্ষগ ধর সুখ, শা   ও 

কল্যাণ কামনা কহর।  

 Now I take the privilege to thank the excellencies and distinguished guests from our 

friendly countries for joining us to celebrate our Armed Forces Day. On this occasion, we 

gratefully recall the contribution of the people of our friendly nations during our War of 

Liberation.  

 I am also thankful for the excellent training support and assistance provided to our 

Armed Forces by your countries. I hope you will continue to provide similar support in future 

as well.  

 Thank you all for your kind presence. 

       , 

 সকলক্ষক আবারও র্ন্যবাি। মিান আল্লাহ্  আমাক্ষির সিায় শিান। 

শখািা িাক্ষিি। 

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাক্ষিশ হিরিীবী শিাক। 

বাংলাক্ষিশ সশস্ত্র বাহিনী হিরিীবী শিাক। 

... 


