
‘‘সশস্ত্র বাহিনী হিবস ২০১৩'' উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী হবভাক্ষে  

স্বাধীনতাযুক্ষে বীরক্ষেষ্ঠেক্ষের উত্তরাহধকারী ও  

অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত মুহিক্ষ াো/উত্তরাহধকারীক্ষির  

আক্ষ াহিত সংবধ ধনা অনুষ্ঠান  

ভাষে  

মাননী  প্রধানমন্ত্রী  

খশে িাহসনা  

সশস্ত্র বাহিনী হবভাে, ঢাকা, বৃিস্পহতবার, ৭ অগ্রিা ে ১৪২০, ২১ নক্ষভম্বর ২০১৩  

 

হবসহমল্লাহির রািমাহনর রহিম  

বীরক্ষেষ্ঠেক্ষের উত্তরাহধকারীেে,  

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুহিক্ষ াো ও তাঁক্ষির উত্তরাহধকারীেে,  

সিকমীবৃন্দ,  

খসনা, খনৌ ও হবমান বাহিনী প্রধানেে,  

অহিসার ও  

উপহিত সুহধবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

মিান সশস্ত্র বাহিনী হিবস উপলক্ষে আপনাক্ষির সকলক্ষক িানাই শুক্ষভচ্ছা ও আন্তহরক অহভনন্দন। স্বাধীনতা যুক্ষে 

শািািত বরেকারী সকল বীর শিীক্ষির পহবত্র স্মৃহতর প্রহত েভীর েো িানাই। মিান আল্লাির িরবাক্ষর তাঁক্ষির হবক্ষিিী আত্মার 

মােহিরাত কামনা করহি।  

আহম সকল শিীি মুহিক্ষ াোর পহরবাক্ষরর সিস্যক্ষির এবং যুোিত মুহিক্ষ াোর প্রহত আন্তহরক সিমহম ধতা িানাহচ্ছ।  

আহম স্মরে করহি আমাক্ষির িীর্ ধ মুহি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুক্ষের অহবসংবাহিত খনতা সব ধকাক্ষলর সব ধক্ষেষ্ঠ বাঙাহল, 

িাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু খশে মুহিবুর রিমান, স্বাধীন বাংলাক্ষিশ সরকাক্ষর খনতৃত্বকারী সস ি নিরুল ইসলাম, তািউহিন 

আিক্ষেি, কযাক্ষেন মনসুর আলী, এইচ এম কামরুজ্জামানক্ষক।  াঁক্ষির অতুলনী  খিশক্ষপ্রম ও সাংেঠহনক পারঙ্গমতা  আমরা 

খপক্ষ হি স্বাধীন-সাব ধক্ষভৌম রাষ্ট্র।  

উপহিত সুহধমন্ডলী,  

বঙ্গবন্ধুর উিাত্ত আহ্বাক্ষন সাড়া হিক্ষ  আমাক্ষির বীর মুহিক্ষ াোরা অসীম সািহসকতার সাক্ষে যুে কক্ষর খিশক্ষক স্বাধীন 

কক্ষরহিল। মুহিযুে বাংলাক্ষিক্ষশর ইহতিাক্ষস সব ধক্ষেষ্ঠ র্টনা। মুহিযুে চলাকাক্ষলই আিক্ষকর এই হিক্ষন বাংলাক্ষিশ খসনা, খনৌ ও 

হবমান বাহিনী েঠিত ি । এরপর খেক্ষকই িীবনপে যুক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যরা আরও পরাক্রক্ষম ঝাঁহপক্ষ  পক্ষড় একমাক্ষসর 

কম সমক্ষ  চূড়ান্ত হবি  অিধন হনহিত কক্ষর। বাঙাহল িাহতর অন্তক্ষর মুহিক্ষ াোক্ষির এই অবিান হচরভাস্বর িক্ষ  োকক্ষব। 

সমগ্র িাহত মুহিক্ষ াোক্ষির আত্মতযাে ও বীরত্বপূে ধ ভূহমকার িন্য েহব ধত। মুহিযুক্ষের খেৌরক্ষবাজ্জ্বল ইহতিাস ও ঐহতিয 

সংরেক্ষের ব্যাপাক্ষর আমাক্ষির সরকার দৃঢ় প্রহতজ্ঞ।  

মুহিক্ষ াোক্ষির সঠিক ম ধািা  পুনঃপ্রহতষ্ঠা এবং তাঁক্ষির অবিাক্ষনর সক্ষব ধাচ্চ স্বীকৃহত িাক্ষন আমাক্ষির সরকার আন্তহরক। 

আমরা খেতাবপ্রাপ্ত মুহিক্ষ াোক্ষির মাহসক ভাতা বৃহেসি আরও অক্ষনক উন্ন ন ও কল্যােমূলক কা ধক্রম গ্রিে কক্ষরহি।  

বতধমান সরকার হবেত চার বিক্ষর দুইবার বীর মুহিক্ষ াোক্ষির সোনী ভাতার পহরমাে ও ভাতাক্ষভােীর সংখ্যা বৃহে 

কক্ষরক্ষি। বতধমাক্ষন দুই লে মুহিক্ষ াো ২,০০০ টাকা ভাতা পাক্ষচ্ছন।  

২০০৯-১০ অে ধ বিক্ষর বীরক্ষেষ্ঠ পহরবাক্ষরর মাহসক ভাতা ১১,২৫০ টাকা িক্ষত বৃহে কক্ষর ১৪,৪০০ টাকা করা িক্ষ ক্ষি 

এবং আড়াই িািার শিীি পহরবাক্ষরর ভাতা বৃহে কক্ষর ৭,০২০ টাকা  উন্নীত করা িক্ষ ক্ষি। ২০১০-১১ অে ধ বিক্ষর সব ধক্ষমাট 

৭,৮৩৮ িন যুোিত মুহিক্ষ াো ও শিীি পহরবারক্ষক ৬১ খকাটি সাক্ষড় সাত লে টাকা রাষ্ট্রী  সোনী ভাতা প্রিান করা িক্ষ ক্ষি। 

২০১১-১২ অে ধ বিক্ষর আমরা এই ভাতার পহরমাে আক্ষরা শতকরা ২০ ভাে বৃহে কক্ষরহি।  



মিান স্বাধীনতা যুক্ষে বীরত্বপূে ধ অবিাক্ষনর িন্য ৬৭৬ িন খেতাবপ্রাপ্ত মুহিক্ষ াোক্ষক আমাক্ষির সরকার বহধ ধত িাক্ষর 

সোনী ভাতা প্রিান কক্ষরক্ষি।  

আমরা রাষ্ট্রী  সোনী ভাতা প্রাপ্ত ৭,৮৩৮ িন যুোিত মুহিক্ষ াো ও শিীি পহরবাক্ষরর ২৫,৮১৬ িনক্ষক স্বল্পমূক্ষল্য 

খরশনসামগ্রী হবতরে কা ধক্রম চালু কক্ষরহি।  

মুহিক্ষ াো কম ধকতধা-কম ধচারীক্ষির কল্যাোক্ষে ধ সরকাহর চাকহর খেক্ষক অবসর গ্রিক্ষের ব সসীমা ৫৭ বির খেক্ষক 

বাহড়ক্ষ  ৬০ বিক্ষর উন্নীত করা িক্ষ ক্ষি।  

এিাড়া সরকাহর চাকহরর খেক্ষত্র মুহিক্ষ াো ও শিীি মুহিক্ষ াো সন্তানক্ষির িন্য শতকরা ৩০ ভাে এবং হবহভন্ন হশো 

প্রহতষ্ঠাক্ষন ভহতধর খেক্ষত্র শতকরা ৫ ভাে খকাটা সংরেে হনহিত করা িক্ষচ্ছ।  

আমাক্ষির সরকার বাংলাক্ষিশ মুহিক্ষ াো কল্যাে ট্রাস্ট ‘‘উোর পহরকল্পনা-২০১০'' নাক্ষম একটি রূপক্ষরো প্রে ন 

কক্ষরক্ষি। এর মাধ্যক্ষম ২০১৪ সাল নাোি অতীক্ষতর সকল িটিলতা ও িা মুি িক্ষ  কল্যাে ট্রাস্ট কমপক্ষে ১৩৫ খকাটি টাকার 

মূলধন আিরে করক্ষব। বতধমাক্ষন বাংলাক্ষিশ মুহিক্ষ াো কল্যাে ট্রাক্ষস্টর আর খকান ব্যাংক ঋে খনই। সরকার নারা েেক্ষে এক 

হবর্ার উক্ষবধ িহম অববধ িেলিাক্ষরর কাি খেক্ষক উোর কক্ষর কল্যাে ট্রাস্টক্ষক বুহঝক্ষ  হিক্ষ ক্ষি। ঢাকা ও চট্টগ্রাক্ষম আরও ১৩০ 

খকাটি টাকা মূল্যমাক্ষনর ৮.৫০ একর ভূহমর িাহলহলক িটিলতা দূর কক্ষর হনষ্কন্টক করা িক্ষ ক্ষি।  

বাংলাক্ষিশ মুহিক্ষ াো কল্যাে ট্রাক্ষস্টর আওতাধীন চট্টগ্রাম, আগ্রাবাি ও ঢাকার খপাস্তক্ষোলা  খেক্ষভলপাক্ষরর মাধ্যক্ষম 

বহুতল হবহশষ্ট বাহেহিযক ও আবাহসক ভবন হনম ধাে কা ধক্রম প্রহক্র াধীন আক্ষি। এগুক্ষলা শুধুমাত্র মুহিক্ষ াোক্ষির কল্যাক্ষেই 

ব্যবিার িক্ষব।  

িাতী  মুহিক্ষ াো কাউহিল মুহিক্ষ াো হিক্ষসক্ষব হনবহিকরে কা ধক্রম অব্যািত খরক্ষেক্ষি।  

প্রা  খসা া িশ খকাটি টাকা ব্যক্ষ  সারাক্ষিক্ষশ ১০ খিলার ১৩টি িাক্ষন মুহিযুক্ষের সেুে সমক্ষরর িানগুক্ষলা সংরেে ও 

স্মৃহতস্তম্ভ হনম ধাক্ষের কাি এহেক্ষ  চক্ষলক্ষি।  

আমাক্ষির খেৌরবিীপ্ত মিান মুহিযুক্ষে বীরত্বপূে ধ অবিাক্ষনর িন্য বক্ষরণ্য মুহিক্ষ াোক্ষির হবহভন্ন রাষ্ট্রী  খেতাক্ষব ভূহষত 

করা ি । হকন্তু তাঁক্ষির ম ধািা ও সুক্ষ াে-সুহবধা বৃহে পা হন। তাই বতধমাক্ষন হভআইহপেে খ  সকল ম ধািা ও সুক্ষ াে-সুহবধা 

খভাে কক্ষরন একই ম ধািা ও সুক্ষ াে-সুহবধা খ ন িাতী  খেতাবপ্রাপ্ত ও যুোিত মুহিক্ষ াোরা খপক্ষত পাক্ষরন তা আমাক্ষির 

সহক্র  হবক্ষবচনা  আক্ষি।  

প্র াত বীর মুহিক্ষ াোক্ষির অক্ষন্তহষ্টহক্র ার ব্য  মুহিযুে হবষ ক মন্ত্রোলক্ষ র মাধ্যক্ষম হনব ধাি করা িক্ষচ্ছ।  

মুহিক্ষ াো তাহলকা িক্ষত বাি পড়া প্রকৃত মুহিক্ষ াোক্ষির তাহলকাভুহির হবষক্ষ  ইক্ষতামক্ষধ্য সকল খিলা ও উপক্ষিলা 

প ধাক্ষ  কহমটি েঠন করা িক্ষ ক্ষি।  

আপনারা খিক্ষন খুশী িক্ষবন, মুহিযুে মন্ত্রোলক্ষ র সাহব ধক ব্যবিাপনা  বীর মুহিক্ষ াোক্ষির োটাক্ষবি সতরীর উক্ষযাে 

গ্রিে করা িক্ষ ক্ষি। এক্ষত মুহিক্ষ াোক্ষির তক্ষের পাশাপাহশ তাঁক্ষির পহরবাক্ষরর তোহিও সংরেে িক্ষব।  

মুহিক্ষ াোক্ষির কল্যাোক্ষে ধ ১,৩০২ খকাটি টাকা ব্যক্ষ  খিক্ষশর সকল খিলা  মুহিক্ষ াো কমক্ষেক্স ভবন হনম ধাক্ষের প্রকল্প 

িাক্ষত খন া িক্ষ ক্ষি। এ িাড়াও ১,০৭০.৫০ খকাটি টাকা ব্যক্ষ  সকল উপক্ষিলা ও অনুরূপ ভবন হনম ধাে প্রকল্প গ্রিে করা িক্ষ ক্ষি। 

খ োক্ষন খিাকান, কহমউহনটি খসন্টার, লাইক্ষেরী, অহেক্ষটাহর াম ও কনিাক্ষরি রুম সতরী করা িক্ষব। এর মাধ্যক্ষম মুহিক্ষ াো 

সংসক্ষির িা ী অহিস িক্ষব এবং খসই সাক্ষে খিাকান ও অহেক্ষটাহর াম ভাড়া খেক্ষক প্রাপ্ত অে ধ মুহিক্ষ াোক্ষির কল্যাক্ষে ব্য  িক্ষব।  

মিান মুহিযুক্ষে অংশগ্রিেকারী বহু মুহিক্ষ াো তাক্ষির অঙ্গিাহনর িন্য মানক্ষবতর িীবন  াপন করক্ষিন। এ সকল 

যুোিত মুহিক্ষ াো ও শিীি মুহিক্ষ াো পহরবাক্ষরর কল্যাে ও পুনব ধাসক্ষনর িন্য ঢাকার েিনবী খরাক্ষে ৬৯.০৩ খকাটি টাকা 

ব্যক্ষ  ১৫তলা হবহশষ্ট আবাহসক ও বাহেহিযক ভবন হনম ধাোধীন। হেক্ষসম্বক্ষরর মক্ষধ্য এ প্রকক্ষল্পর কাি খশষ িক্ষব বক্ষল আশা করা 

 া ।  

শািািত বরেকারী ৩০ লে শিীক্ষির স্মৃহত রো এবং নতুন প্রিন্মক্ষক তাঁক্ষির আত্মতযাক্ষের হবষক্ষ  িানাক্ষত খিশব্যাপী 

বধ্যভূহম হচহিত করা িক্ষ ক্ষি। ২০৬ খকাটি টাকা ব্যক্ষ  সারাক্ষিশ ব্যাপী ২০৪টি বধ্যভূহম সংরেে ও স্মৃহতস্তম্ভ হনম ধাক্ষের কা ধক্রম 

গ্রিে করা িক্ষ ক্ষি। ইক্ষতামক্ষধ্য আমরা ১৭৬টি বধ্যভূহম সংরেক্ষের উক্ষযাে হনক্ষ হি। ১ম প ধাক্ষ  ২৭টি বধ্যভূহম সংরেে ও 

উন্ন ন এবং ৬৪ খিলা  শিীি মুহিক্ষ াোক্ষির নাম িলক হনম ধাে কাি সরকার সম্পন্ন কক্ষরক্ষি।  

আমাক্ষির সরকার ৩৮০ খকাটি টাকা ব্যক্ষ  সারাক্ষিশ ব্যাপী ২,০১৬টি শিীি সমাহধিল সংরেে ও উন্ন ন কা ধক্রম 

গ্রিে কক্ষরক্ষি। এ প্রকক্ষল্পর আওতা  শিীি মুহিক্ষ াোক্ষির ১,৩৬৮টি হচহিত সমাহধিল সংরহেত করা িক্ষব।  



সারাক্ষিক্ষশ ভূহমিীন ও অস্বচিল মুহিক্ষ াোক্ষির আবাসক্ষনর িন্য তাঁক্ষির হনিস্ব বসতবাহড়ক্ষত ২২৮ খকাটি টাকা ব্যক্ষ  

আবাসন প্রকক্ষল্পর কাি চলমান রক্ষ ক্ষি। এ প্রকল্প বাস্তবাহ ত িক্ষল ২,৯৭১ িন মুহিক্ষ াোর িন্য হনিস্ব পাকা ভবন হনম ধাে 

করা সম্ভবপর িক্ষব।  

সরকার মুহিযুে হবষ ক মন্ত্রোলক্ষ র ওক্ষ ব সাইট আধুহনকা ক্ষনর ব্যবিা গ্রিে কক্ষরক্ষি। এক্ষত ও ানস্টপ সাহভ ধস 

চালুকরক্ষের মাধ্যক্ষম মুহিক্ষ াোক্ষির তাহলকা, সনি হবতরে, সুক্ষ াে-সুহবধা ও মন্ত্রোল  কতৃধক গৃিীত প্রকল্পসমূক্ষির কা ধক্রম 

দ্রুত সম্পন্ন িক্ষব।  

৬টি পক্ষব ধ হবক্ষের হবহভন্ন খিক্ষশর ৩৫১ ব্যহি/সংেঠনক্ষক আমরা মুহিযুক্ষে অহবস্মরেী  অবিাক্ষনর স্বীকৃহত স্বরূপ 

সোননা প্রিান কক্ষরহি। হবক্ষিশী নােহরকক্ষির সোননা প্রিাক্ষনর ধারাবাহিক প্রহক্র া ধাক্ষপ ধাক্ষপ বাস্তবা ন করহি।  

সশস্ত্র বাহিনী, হবহিহব ও বাংলাক্ষিশ পুহলশ তাক্ষির স্ব স্ব বাহিনীর মুহিক্ষ াো এবং উত্তরাহধকারীক্ষির কল্যাক্ষে 

সাধ্যমত সিা তা প্রিান কক্ষর  াক্ষচ্ছ। দুি ও অস্বচ্ছল মুহিক্ষ াো ও তাঁক্ষির পহরবারক্ষক আহে ধক সিা তা, পুনব ধাসন, হচহকৎসা ও 

আবাসিক্ষলর সংস্কারসি হবহভন্ন কল্যােমুেী কাি বাহিনী সির িপ্তরসমূি অব্যািত রােক্ষব বক্ষল আমার হবোস।  

হপ্র  সুহধবৃন্দ,  

আিক্ষকর এই সুন্দর সকাক্ষল বীর মুহিক্ষ াো ও তাঁক্ষির উত্তরাহধকারীক্ষির সাহন্নক্ষধ্য আসার সুক্ষ াে খপক্ষ  আহম 

আনহন্দত। মুহিক্ষ াোক্ষির সোক্ষন এ সংবধ ধনা অনুষ্ঠাক্ষনর আক্ষ ািন করা  আহম সশস্ত্র বাহিনী হবভােসি সংহিষ্ট সকলক্ষক 

ধন্যবাি িানাই।  

আহম সকল মুহিক্ষ াো এবং তাঁক্ষির পহরবারবে ধসি খিশবাসীর সুে, শাহন্ত এবং সাহব ধক মঙ্গল কামনা করহি।  খিক্ষশর 

উন্ন ন ও কল্যাক্ষে সকলক্ষক হনি হনি অবিান খেক্ষক আত্ম-হনক্ষ াক্ষের আিবান িাহনক্ষ  আমার বিব্য খশষ করহি।  

খোিা িাক্ষিি।  

ি  বাংলা, ি  বঙ্গবন্ধু  

বাংলাক্ষিশ হচরিীবী খিাক।  


