
প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট এে ৩৮তে েসতষ্ঠা বাসষ ডকী - ২০১৩ উদযাপন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

োননীয় েধানেন্ত্রী  

প্রেখ হাসিনা  

০৩ জুলাই ২০১৩, বুধবাে, সপসিআে প্রহেডকায়াটাি ড, ঢাকা  প্রিনাসনবাি, ঢাকা  

 

সবিসেল্লাসহে োহোসনে োসহে 

িহকেীবৃন্দ,  

প্রিনা, প্রনৌ ও সবোন বাসহনী েধান,  

উর্দ্ডতন িােসেক-প্রবিােসেক অসিিােগণ,  

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে কম্যান্ড্যান্ট ও অন্যান্য িদস্যবৃন্দ,  

উপসিত সুসধেন্ড্লী,  

আিিালামু আলাইকুে।  

স্বনােধন্য ও ঐসতহযবাহী ‘‘প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট'' এে ৩৮তে েসতষ্ঠা বাসষ ডকী উদযাপন অনুষ্ঠাডন আপনাডদে োডে 

উপসিত হডত প্রপডে আসে গসব ডত ও আনসন্দত। এ শুভক্ষডণ, আপনাো আোে আন্তসেক অসভনন্দন ও শুডভচ্ছা গ্রহণ করুন।  

আপনাো িবাই িাডনন, ১৯৭৫ িাডলে ০৫ জুলাই িাসতে সপতা বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে েহোন তাঁে অিাোন্য দূেদসে ডতায় 

এই প্রেসিডেন্ট েসতষ্ঠা কডেন। আি এ োডহন্দ্র মুহুডতড আসে শ্রর্দ্াভডে স্মেণ কেসি হািাে বিডেে প্রশ্রষ্ঠ বাঙাসল আোডদে িাসতে 

সপতাডক। িেডয়ে আবডতড প্রি সদডনে প্রিই প্রেসিডেন্টটি হাঁটি হাঁটি পা পা কডে আি একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্ট হডয়ডি।  

আোে দাসয়ত্ব পালনকাডল আপনাডদে িাডে েসতসদনই প্রদখা হয়। আপনাডদে দক্ষতা , কতডব্যপোয়ণতা ও একাগ্রতায় 

েোণ পাই আপনাো িকডলই সবডেষভাডব সনব ডাসিত ও সনভ ডেডযাগ্য সিসনক। আপনাো সবশ্বস্ততা, আনুগতয, শৃঙ্খলা ও 

প্রপোদাসেডত্বে িাডে গাে ডি এে দাসয়ত্ব পালন কেডিন। িেকাে েধান সহডিডব এ প্রেসিডেডন্টে িাডে আোে একটি সনসবড় িম্পকড 

েডয়ডি। আপনাডদে সনেলি পসেশ্রে ও সনয়োনুবসতডতাে কােডণ ‘‘গাে ড প্রেসিডেন্ট'' আি একটি স্বতন্ত্র েসতষ্ঠান সহডিডব সুিংহত ও 

েেংসিত।  

সদবা ও োত্রীকালীন িেডয় প্রয প্রকান সবেীতা উডপক্ষা কডে আপনাডদে একসনষ্ঠ কতডব্য পালন প্রদডখ আসে মুগ্ধ ও গসব ডত 

হই। েসতসদনই আপনাডদে কাডিে িাপ বাড়ডি, আপনাডদে িাপ লাঘডবে িন্য প্রেসিডেডন্টে িনবল বৃসর্দ্ে কায ডক্রে েসক্রয়াধীন 

েডয়ডি। আপনাডদে ৪৮১ িন িনবল বৃসর্দ্ে িাডে ২৩টি এসপসিিহ ৬৫টি যানবাহন, ১ হািাে ২২২টি সবসভন্ন ধেডণে অস্ত্র এবং 

৯৪টি সবসভন্ন ধেডণে আধুসনক িেঞ্জাোসদও বৃসর্দ্ কো হডচ্ছ। িডব ডাপসে আপনাডদে প্রেসিডেন্ট একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্ট সহডিডব 

েসতসষ্ঠত ও নতুন িেডেেন িাইন েবসতডত হওয়ায় আসে অতযন্ত আনসন্দত।  

সেয় গাে ডি,  

আপনাো িাডনন, ‘‘সদন বদডলে িনদ'' সনডয় বতডোন িেকাে যাত্রা শুরু কডেডি। সনতয েডয়ািনীয় সিসনডিে দাে 

কোডনা, দুনীসতে সবরুডর্দ্ কায ডকে ব্যবিা, িসঙ্গ দেন, সুোিন েসতষ্ঠা, সবদুযৎ ও জ্বালানী িংকট সনেিডনে েডতা িযাডলঞ্জ িেকাে 

প্রোকাডবলা কডেডি। এ প্রদডেে িাধােণ োনুডষে মুডখ হাসি ফুটাডনা ও প্রদডেে অগ্রগসতে িন্য আোডদে েসতশ্রুসত োসিক 

িবসকছুই আেো কেডবা ইনোল্লাহ।  

সেয় সিসনকবৃন্দ,  

আপনাো িাডনন ‘‘সভেন ২০২১'' অিডডনে লডক্ষয আেো দীঘ ডডেয়াদী কে ডসূিী প্রঘাষণা কডেসি। ২০২১ িাডলে েডে 

আেো বাংলাডদেডক েেে আডয়ে একটি সেসিটাল প্রদডে রূপান্তসেত কেডত িাই। আেো ক্ষুধা ও দাসেদ্র দূে কডে এডদেডক একটি 

সুখী িমৃর্দ্ োডে পসেণত কেডত িাই। আপনাো িকডলই ইডতােডে অবগত আডিন প্রয, বতডোন িেকাে োসেয়াে িাডে োয় এক 

সবসলয়ন েলাে মূডে এ যাবত কাডলে িব ডবৃহৎ অস্ত্র চুসি কডেডি। এই চুসিে িডল আেো খুবই কে মূডে অতযাধুসনক অস্ত্র ক্রয় 

কেসি। এটি িােসেক বাসহনীে িক্ষেতাডক বৃসর্দ্ কেডব। িাসতিংঘ সেেডন এ িকল আধুসনক অস্ত্র আোডদে আেও দাসয়ত্ব লাডভে 



পেডক সুগে কেডব। এডত একসদডক প্রযেন প্রিনাবাসহনীে েয ডাদা বৃসর্দ্ পাডব অপেসদডক প্রদডেে িন্যও আেো েচুে সবডদসেক মুদ্রা 

অিডন কেডত পােডবা।  

সেয় গাে ডি,  

প্রদে ও িাসতে িসব ডক উন্নয়ডন এবং িেস্ত্র বাসহনীডক আধুসনকীকেডণ িাসতে সপতাে স্বপ্নডক বাস্তবায়ন কেডত আেো বর্দ্ 

পসেকে। আোে দুই ভাই ১৫ আগষ্ট োহাদাৎ বেণকােী প্রেখ কাোল ও প্রেখ িাোল বাংলাডদে প্রিনাবাসহনীে িদস্য সিডলন। 

িব ডকসনষ্ঠ ভাই দে বিডেে সেশু প্রেখ োডিলও ভসবষ্যডত প্রিনাবাসহনীে অসিিাে হডব বডল োয়েঃই ইচ্ছা েকাে কেডতা। এ 

কােডণ িেস্ত্র বাসহনীে িন্য আোে গভীে ভাডলাবািা েডয়ডি।  

আোডদে িেকাে ১৯৯৭ িাডল সিসনকডদে িন্য দুপুডে রুটিে পসেবডতড ভাত েবতডন কডে। ১৫ িানুয়াসে ২০১০ তাসেখ 

হডত প্রিনাবাসহনীডত কে ডেত প্রিসিও ও অন্যান্য পদবীে সিসনকডদে েিদ বৃসর্দ্ কডে নতুন প্রেেন প্রেল েণয়ন কডে। প্রিনাবসহনীে 

িকল িদডস্যে িন্য ২০১০ িাল হডত মূল প্রবতন ও সবসভন্ন ভাতাসদ বৃসর্দ্ কডে নতুন িাতীয় প্রবতন প্রেল ২০১০ েবতডন কডেডি।  

আোডদে প্রিনাবসহনী োসন্ত েক্ষায় পৃসেবীে সবসভন্ন প্রদডে সনডয়াসিত আডি। আন্তিডাসতক অঙ্গডন োসন্ত েসতষ্ঠায় দক্ষতা ও 

সনেলি পসেশ্রডেে োেডে তাঁডদে প্রশ্রষ্ঠত্ব েোণ কডেডি। এিন্য প্রদে ও িাসত হডয়ডি গসব ডত, একই িাডে আোসিত।  

আপনাো িকডল প্রিই গসব ডত ও দক্ষ প্রিনাবাসহনী প্রেডক সবডেষভাডব সনব ডাসিত। আপনাডদে দীপ্ত ও গসব ডত পদিােণায় এবং 

কতডব্য পালডনে একসনষ্ঠতায় আসে একটি অতযন্ত সুশৃংখল বাসহনীে েসতসবম্ব প্রদখডত পাই। প্রদায়া কসে, আল্লাহ্ োববুল আলােীন 

প্রযন আোডদে এ িম্মান সিেসদন অক্ষুণ্ণ োডখন।  

কায ডকেী কোন্ড্ িযাডনল প্রিনাবাসহনীডত প্রয প্রকান কাি িোধাডন িসক্রয় ভূসেকা োডখ। আসে সবশ্বাি কসে, িকল স্তডেে 

কোন্ড্ােডদে েসত শ্রর্দ্াডবাধ ও তাডদে েসত অনুগত োকডল প্রয প্রকান কাি সুিারুভাডব িম্পন্ন কো িম্ভব। প্রনতৃডত্বে েসত িম্পূণ ড 

আিা প্রেডখ িকল কাডি আপনাো এসগডয় যাডবন বডল আসে েতযাো কসে। আসে আো কসে, কোন্ড্ােগণও তাঁডদে অধীনিডদে 

েসত িবিেয়ই েডয়ািনীয় েডনাডযাগ বিায় োখডবন।  

সেয় গাে ডি,  

আি আসে স্মেণ কেসি আপনাডদে পূব ডসুেীডদে, যাো কতডব্য পালনকাডল িডব ডাচ্চ আত্মতযাডগে োেডে এ প্রেসিডেডন্টে 

ইসতহািডক কডেডি প্রগৌেডবাজ্জ্বল এবং অনুকেণীয়। এ সবডেষ মুহূডতড আসে িেগ্র িাসতে পক্ষ প্রেডক প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে 

িকল েহীদডদে আত্মাে োগডিোত কােনা কেসি। েহান আল্লাহতায়ালা প্রযন তাঁডদে প্রবডহেত বািী কডেন।  

পসেডেডষ, আসে আপনাডদে িকডলে সুস্বািয ও উত্তডোত্তে িমৃসর্দ্ কােনা কেসি। প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট তাে 

সিোিসেত সুনাে অক্ষুণ্ণ প্রেডখ আডো িিলতা অিডডন িক্ষে প্রহাক। আত্মসবশ্বািী পদভডে তাঁো আেও িােডন এসগডয় যাক এ কােনা 

কডে আসে আোে বিব্য প্রেষ কেসি। েহান আল্লাহ আোডদে িকডলে িহায় হউন।  

প্রখাদা হাডিি।  

িয়বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাডদে সিেিীবী প্রহাক।  

 


