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সবিসেল্লাসহে োহোসনে োসহে 

 

িম্মাসনত সনোজত্তা উজডদষ্টা, 

প্রিনা, প্রনৌ ও সবোন বাসহনী েধান, 

উর্দ্ডতন িােসেক-প্রবিােসেক কে ডকতডাবৃন্দ, 

স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে ভােোপ্ত কোন্ডাে ও অন্যান্য িদস্যবৃন্দ এবং 

উজসিত সুসধেন্ডলী, 

 

 রিিালামু রলাইকুে। 

 

বাংলাডদে প্রিনাবাসহনীে স্বনােধন্য ও ঐসতহযবাহী েসতষ্ঠান ‘স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট’ এে ৪০তে েসতষ্ঠা 

বাসষ ডকী উদযাজন অনুষ্ঠাডন রজনাডদে োডে উজসিত হডত প্রজডে রসে অতযন্ত রনসন্দত। এ শুভক্ষডে রসে স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্ট 

গাে ড প্রেসিডেডন্টে িকল িদস্যডক রন্তসেক শুডভচ্ছা ও অসভনন্দন িানাসচ্ছ। 

রিডকে এই সদডন রসে গভীে শ্রর্দ্াে িাডে স্মেে কেস  িব ডকাডলে িব ডডশ্রষ্ঠ বা্াসল, িাসতে সজতা ব্বন্ধু প্রেখ 

মুসিবুে েহোনডক। যাঁে দূেদসে ডতা ও ব্যসিগত উডযাডগ ১৯৭৫ িাডলে ৫ জুলাই প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট েসতসষ্ঠত হয়। 

কাডলে জসেক্রোয় প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট রি একটি স্বতন্ত্র েসতষ্ঠান। দক্ষ সনোজত্তা েদানকােী েসতষ্ঠান সহডিডব এে 

সুনাে িব ডিনসবসদত। 

িেকাে েধান সহডিডব এ প্রেসিডেডনটে িাডে রোে সনসবড় িম্পকড েডয়ড । দাসয়ত্বজালনকাডল েসতসদনই গাে ডি 

িদস্যডদে িাডে রোে প্রদখা হয়। প্রোদ, বৃসষ্ট, েড় উডজক্ষা কডে রজনাো সবশ্বস্ততা, রনুগতয, শংখলা ও প্রজোদাসেডত্বে িাডে 

সনোজত্তাে দাসয়ত্ব জালন কডেন। এটা রোডক রশ্বস্ত কডে; মুগ্ধ কডে। রজনাো িকডলই সবডেষভাডব সনব ডাসিত এবং সু-

েসেসক্ষত। রজনাডদে কে ডদক্ষতা, কতডব্যজোয়েতা ও একাগ্রতাই এে েোন। 

সেয় গাে ডি, 

বাংলাডদে রওয়ােী লীগ যখনই িেকাে গঠন কডেড  তখনই এ প্রেসিডেডনটে উন্নয়ডন কাি কডেড । ১৯৯৮ িাডল 

রওয়ােী লীগ িেকােই িব ডেেে গাে ডি িদস্যডদে ঝুঁসকে কো সবডবিনা কডে, ‘গাে ডি ভাতা’ে েিলন কডে। ২০১৩ িাডলে ৮ 

এসেল রেো ঐসতহযবাহী এই েসতষ্ঠানডক ‘স্বতন্ত্র’ েয ডাদা েদান কসে। একই ব ে ৭ অডটাবে সজসিরে এে নতুন িাংগঠসনক 

কাঠাডোে অনুডোদন প্রদই যা এখন পূে ডা্ভাডব কায ডকে হডয়ড । এেফডল রজনাডদে িনবল ২ হািাডে উত্তীে ড হডয়ড ।  

িনবল বৃসর্দ্ে জাোজাসে রেো সজসিরে এে িন্য েডয়ািনীয় যানবাহে, সবসভন্ন ধেডনে অস্ত্র, এসজসিিহ রধুসনক 

িেঞ্জাোসদে িেবোহ বহুগুডে বৃসর্দ্ কডেস । এেফডল প্রেসিডেডন্টে িাের্থ্ড বৃসর্দ্ প্রজডয়ড । কতডব্যজালন িহি হডয়ড । িদস্যডদে 

েডনাবল রেও দৃঢ় হডয়ড  বডল রোে সবশ্বাি। 

গেভবডন ১৫০ িন গাে ডি িদডস্যে িন্য বিবািডযাগ্য একটি ব্যাোক সনে ডাডেে কাি শুরু হডয়ড । এেফডল গেভবডন 

রজনাডদে দীর্ ডসদডনে রবাসিক িেস্যাে অডনকটাই িোধান হডব বডল রোে েতযাো। 

সেয় গাে ডি, 

 ১৯৯৭ িাডলে রগ জয ডন্ত সিসনকডদে দুপুডেে খাবাডে রুটি প্রদওয়া হত। রেো ১৯৯৭ িাডল দুপুডে রুটিে জসেবডতড 

ভাত িালু কসে। প্রিনাবাসহনীে প্রিসিও ও অন্যান্য জদবীে সিসনকডদে িন্য ২০১০ িাডলে ১৫ িানুয়াসে প্রেডক শুকনা ও তািা 

েেদ বৃসর্দ্ কডে নতুন প্রেেন প্রেল েেয়ন কসে। রেো গতব ে জডহলা এসেল প্রেডক প্রিনাবাসহনীে প্রিসিওডদে ১ে প্রশ্রেী (নন 

কযাোে) এবং িাডিড     ২য় প্রশ্রেীে জদেয ডাদায় উন্নীত কডেস । 



 

 রেো ৫টি প্রিনাসনবাডি রসে ড প্রেসেকযাল কডলি, ৩টি প্রিনাসনবাডি রসে ড ইসঞ্জসনয়াসেং সবশ্বসবযালয় এবং ২টি 

প্রিনাসনবাডি রসে ড ইনসিটিউট অব সবিডনি এযােসেসনডনেন েসতষ্ঠা কডেস । রেও ৫টি প্রেন্টাল কডলি ও ৫টি নাসি ডং 

ইনসিটিউট েসতষ্ঠাে জসেকল্পনা রোডদে েডয়ড । রসে ড প্রেসেকযাল প্রকাডে েসহলা সিসনক অন্তর্ভ ডসি প্রিনাবাসহনীডত নােীে 

িাের্থ্ড বৃসর্দ্ কেড । রেো সিএেএইিগুডলাে রধুসনকায়ন কডেস । উন্নত েযুসিে প্রেসেকযাল িেঞ্জাোসদ িংডযািন কো 

হডয়ড । দক্ষ ও অসভজ্ঞ সবডেষজ্ঞ সিসকৎিক সনডয়াগ কো হডয়ড । এেফডল রজনাডদে ও রজনাডদে জসেবাডেে িদস্যো 

উন্নত সিসকৎিা জাডি ন। 

 প্রিনািদস্যডদে বহু েসতসক্ষত রবািন িেস্যা সনেিডন রেো সবশ্বোডনে উন্নত রধুসনক ব্যাোক হাউি সনে ডাে 

কডেস । দৃসষ্টনন্দন রবাসিক এলাকা গডড় তুডলস । 

 রেো প্রফাডি ডি প্রগাল-২০৩০ েনয়ে কডেস । প্রফাডি ডি প্রগাল অনুযায়ী প্রিনাবাসহনীে উন্নয়ন কো হডচ্ছ। প্রিনাবাসহনীডত 

রেো নতুন নতুন সেসভেন গঠন কডেস । িালালাবাদ প্রিনাসনবাডি ১৭ জদাসতক সেসভেন এবং জদ্মা প্রিতুে রনুষস্ক 

অবকাঠাডো সনে ডাে এবং সনোজত্তাে িন্য ৯৯ কডম্পাসিট সিডগে গঠন কো হডয়ড । োমুডত ১০ জদাসতক সেসভেন এবং এে 

অধীন ১টি রটি ডলাসে সিডগে, ১টি জদাসতক সিডগে, ১টি রটি ডলাসে ইউসনট এবং ২টি জদাসতক ব্যাটাসলয়ন রেো েসতষ্ঠা 

কডেস । প্রদডেে দসক্ষোঞ্চডল রেও ১টি পূে ডা্ প্রিনাসনবাি িাজন কোে জসেকল্পনাও রোডদে েডয়ড । 

 প্রিনাবাসহনীে িন্য উন্নত অস্ত্র ও িেঞ্জাোসদ ক্রডয়ে েসক্রয়া িলোন েডয়ড । ২০১৬ িাডলে েডে দুইটি FM-90, 

Surface to Air Missile প্রেসিডেন্ট বাংলাডদে প্রিনাবাসহনীডত িংডযাসিত হডব। প্রেইন ব্যাডটল ট্াংক, প্রিল্ফ 

প্রোডজল্ড গান সিডিে, উইজন প্রলাডকটিং ে যাোে, এসন্ট ট্াংক গাইডেে উইজন, রে ডাে ড জাডি ডাডনল কযাসেয়ােিহ অতযাধুসনক 

যুর্দ্ িেঞ্জাে রেো প্রিনাবাসহনীডত িংডযািন কডেস । 

 এেফডল বাংলাডদে প্রিনাবাসহনীে সনিস্ব িেে েসি বৃসর্দ্ প্রজডয়ড । জাোজাসে িাসতিংর্ োসন্তেক্ষা সেেডন রেও 

প্রজোগত দক্ষতাে িাডে দাসয়ত্ব জালন কেডত জােড । োসন্তেক্ষা সেেডন োসন্তেক্ষীে িংখ্যাে সদক প্রেডক বাংলাডদডেে িান 

বতডোডন েেে। বতডোডন োয় ৯ হািাে ৫৯৩ িন োসন্তেক্ষী সবডশ্বে ১০টি প্রদডে সেেডন অংেগ্রহে কেড । 

 রোডদে িেকাে রজনাডদে কল্যাডে এিকল জদডক্ষজ গ্রহে কডেড  যাডত রজনাডদে িাকুসে ও জাসেবাসেক িীবন 

স্বাচ্ছন্দেয় হয়। প্রদে ও িাসতে প্রিবায় রজনাো যাডত রেও তযাগ স্বীকাে কেডত েস্তুত হন। 

সুসধেন্ডলী, 

 শুধু িােসেক বাসহনী নয়, রেো েসতটি প্রিটডে বাংলাডদেডক কাসিক্ষত লডক্ষয এসগডয় সনডয় যাসচ্ছ। রেো প্রর্াষো 

সদডয়স লাে ২০২১ িাডল বাংলাডদেডক েেে রডয়ে প্রদডে জসেেত কেব। তাে রডগই রেো প্রি লক্ষয পূেে কেডত যাসচ্ছ। 

সবশ্ব ব্যাংক বাংলাডদেডক সনম্ন-েে রডয়ে প্রদে সহডিডব প্রর্াষো সদডয়ড । অে ডাৎ রেো েে রডয়ে প্রদডেে কাতাডে উডঠ 

প্রগস । এটি রোডদে সবোট অিডন। রেো বাংলাডদেডক রেও অডনক উচ্চতায় তুডল ধোে লক্ষয সনডয় কাি কেস । 

 ইডতােডে রোডদে োোসজছু রয় প্রবডড় দাঁসড়ডয়ড  ১ হািাে ৩১৪ োসকন েলাডে। দাসেডযযে হাে কডে ২২.৭ 

েতাংডে প্রনডে এডিড । রোডদে েপ্তাসন রয় প্রবডড়ড  ৩০.২ ভাগ। সবসনডয়াগ প্রবডড়ড  ২৮.৯৭ ভাগ। রোডদে সেিাভ ড ২৫ 

সবসলয়ন েলাে  াসড়ডয় প্রগড । রেো খাডয স্বয়ংিম্পূে ডতা অিডন কেডত প্রজডেস । এখন খায উৎজাদন ৩ প্রকাটি ৮৩ লক্ষ ৪৯ 

হািাে প্রেসিক টন।  

 প্রদডেে ৭০ ভাগ োনুষ সবদুযৎ জাডচ্ছ। প্রদডেে িনগে তর্থ্-েযুসিে িডব ডাচ্চ প্রিবা গ্রহে কেড । সেসিটাল বাংলাডদে 

রি বাস্তবতা। রেো ৫২৭৫টি সেসিটাল প্রিন্টাে গডড় তুডলস । রেো এেসিসেে ১ প্রেডক ৬ জয ডন্ত েসতটি ধাজ অিডন কেডত 

িক্ষে হডয়স । িাসতিংর্িহ রন্তিডাসতক িংিা রোডদে ভূয়িী েেংিা কেড । পুেস্কৃত কেড । 

 রেো িমূডয সবিয় অিডন কডেস । েসতডবেী ভােডতে িাডে দীর্ ডসদডনে অসেোংসিত িল িীোনা চুসি বাস্তবায়ন 

কডেস । 

 রসে রো কসে, বাংলাডদে প্রিনাবাসহনীে েসতটি িদস্য এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রাে অংেীদাে। রোে েতযাো, রজনাো 

িডব ডাচ্চ প্রদেডেে ও কতডব্য জোয়নতাে োেডে বাংলাডদেডক রেও িােডনে সদডক এসগডয় সনডবন। 

সেয় গাে ডি, 

  প্রিনাবাসহনীে িাডে েডয়ড  রোডদে জাসেবাসেক িম্পকড। যখনই রজনাডদে োডে রসি তখন রোে ভাইডদে কো 

েডন জডড় যায়। রোে দুই ভাই প্রেখ কাোল ও প্রেখ িাোল বাংলাডদে প্রিনাবাসহনীে িদস্য স ডলন। দে ব ডেে সেশু 

োডিলও প্রিনাবাসহনীে অসফিাে হডব বডল োয়েঃই ইচ্ছা েকাে কেডতা। সকন্তু ১৯৭৫ িাডলে ১৫ রগি তাে প্রি স্বপ্ন সনঃডেষ 

হডয় যায়। 



 

 রি রসে রজনাডদে কল্যাে ও উন্নয়ডনে োেডে রোে ভাইডদে স্বপ্নডক বাস্তবাসয়ত কডে িডলস । রোে 

েতযাো, রজনাো বাংলাডদে প্রিনাবাসহনীডক সবডশ্বে বুডক একটি েয ডাদাপূে ড বাসহনীডত জসেেত কেডবন। 

সেয় গাে ডি, 

কায ডকে কোন্ড িযাডনল প্রিনাবাসহনীডত প্রয প্রকান কাি িোধাডন মূখ্য ভূসেকা োডখ। প্রনতৃডত্বে েসত িম্পূে ড রিা 

প্রেডখ িকল কাডি রজনাো এসগডয় যাডবন এই রোে েতযাো। একই িাডে রসে রো কসে, িকল কোন্ডােগেও তাডদে 

অধীনিডদে েসত িবিেয়ই েডয়ািনীয় েডনাডযাগ বিায় োখডবন। 

সনোজত্তাে দাসয়ত্ব জালডন েসেক্ষডেে প্রকান সবকল্প প্রনই। রেো েসতটি প্রক্ষডত্র সেসিটাল বাংলাডদে েসতষ্ঠা কডেস । 

রসে রো কসে, রজনাো তর্থ্-েযুসিে িডব ডাচ্চ ব্যবহাডেে োেডে সনয়সেত েসেক্ষে ও প্রজোগত অনুেীলন িাসলডয় যাডবন। 

রসে স্মেে কেস  রজনাডদে পূব ডসূেীডদে, যাঁো কতডব্য জালনকাডল িডব ডাচ্চ রত্মতযাডগে োেডে এ প্রেসিডেডন্টে 

ইসতহািডক প্রগৌেডবাজ্জ্বল কডেড । রসে প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে িকল েহীদডদে রত্মাে োগসফোত কােনা কেস । 

প্রদডেে োষ্ট্রেধান ও িেকাে েধাডনে ব্যসিগত সনোজত্তা সনসিত কোে প্রক্ষডত্র রজনাডদে একাগ্রতা ও রডত্মাৎিডগ ডে 

েডনাভাব প্রযন সিেসদন বিায় োডক এ েতযাো কেস । 

জসেডেডষ, রসে রজনাডদে ও রজনাডদে জসেবাডেে িকল িদডস্যে সুস্বািয ও ে্ল কােনা কেস । স্বতন্ত্র 

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে উত্তডোত্তে িমৃসর্দ্ কােনা কেস । েহান রল্লাহ তায়ালা রোডদে িকডলে িহায় প্রহান।  

 

প্রখাদা হাডফি। 

িয় বাংলা, িয় ব্বন্ধু 

বাংলাডদে সিেিীবী প্রহাক। 

... 


