
ফরমেশন কোন্ডারস্ সভা  

ভাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

শশখ হাসসনা  

শসনাসদর, ঢাকা, রসিিার, ২৪ োঘ ১৪১৭, ০৬ শফব্রুয়াসর ২০১১  

 

সিসসেল্লাসহর রাহোসনর রাসহে  

শসনািাসহনী প্রধান,  

ফরমেশন কোন্ডারগণ,  

শসনাসদমরর সপ্রসিপাল স্টাফ অসফসার,  

উপসিত সসসনয়র অসফসারবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুে।  

 আজমকর এই সভায় সিাইমক আোর আন্তসরক শুমভচ্ছা জানাসচ্ছ। েহান ভাষার োমস শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ ভাষা শহীদমদর 

প্রসত। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ সি বকামলর সি বমশ্রষ্ঠ িাঙাসল জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুসজবুর রহোনসহ জাতীয় ৪-শনতার প্রসত।  

িঙ্গিন্ধুর আহিামন সাড়া সদময় ২৫শশ োর্ ব ১৯৭১ সামল পাক হানাদার িাসহনীর সিরুমদ্ধ সশস্ত্র যুমদ্ধর েধ্য সদময় িাাংলামদশ 

সশস্ত্র িাসহনী জন্মলাভ কমর।  

স্বাধীনতার পর শেমকই শে শকান প্রময়াজমন শিসােসরক প্রশাসনমক সহায়তা প্রদানসহ তাঁমদর উপর অসপ বত দাসয়ত্ব 

সুষ্ঠুভামি পালন কমর আসমেন িাাংলামদশ শসনািাসহনীর সদস্যবৃন্দ।  

 দাসয়ত্ব পালমন আপনামদর দক্ষতা ও সনষ্ঠা শদমশ এিাং শদমশর িাইমরও প্রশাংসা কুসড়ময় র্মলমে। শে শকান প্রাকৃসতক 

দুমে বামগর সেয় আপনারা অসহায় োনুমষর পামশ দাঁড়ান। সিশ্বশাসন্তর দূত সহমসমি িাাংলামদমশর পতাকা আজ উড়মে পৃসেিীর 

অমনক শদমশ।  

েসিযুক্ত শভাটার তাসলকা প্রণয়ন, শেসশন সরমেিল পাসমপাট ব ততসর, পাি বতয র্ট্টগ্রামে শাসন্ত িাপন, র্ট্টগ্রাে িন্দর কাে বক্রমে 

গসতশীলতা আনয়ন, শেসরন ড্রাইভসহ পাি বতয র্ট্টগ্রামে দুগ বেিামন রাস্তা সনে বাণ এিাং রাজধানীর অিকাঠামোগত উন্নয়মনর েত 

অমনক িড় িড় প্রকল্প আপনারা িাস্তিায়ন করমেন।  

আোমদর সরকামরর মূল লক্ষয হল অভযন্তরীণ সিসতশীলতা িজায় শরমখ জনকল্যামণ দ্রুত অে বননসতক সমৃসদ্ধ অজবন করা।  

আেরা েখনই সরকার পসরর্ালনার দাসয়ত্ব শপময়সে, আেরা শর্ষ্টা কসর শদমশর োনুমষর ভামযান্নমনর।  

১৯৯৬-২০০১ সেময় দাসয়ত্ব পালনকামল কৃসষ, সশক্ষা, স্বািয, জ্বালাসন, শোগামোগ অিকাঠামো প্রসতটি খামত প্রভূত উন্নসত 

সাধন কমরসেলাে।  

২১ িের পর ১৯৯৬ সামল িাাংলামদশ আওয়ােী লীগ সরকার গঠন কমর। এ সেয়টা সেল িাাংলামদমশর োনুমষর জন্য 

স্বণ বযুগ।  

ভারমতর কামে যাস সিসক্রর শগাপন ওয়াদা কমর সিএনসপ-জাোত শজাট ক্ষেতায় এমস উন্নয়মনর শস ধারামক ব্যাহত 

কমর।  

শজাট সরকামরর ৫ িের এিাং পরিতীমত তত্ত্বািধায়ক সরকামরর ২ িেমর শদশ আিারও সপসেময় োয়। আেরা শদমশমক 

খাদ্য, সিদুযৎ এিাং যাস উৎপাদমন স্বয়াং-সম্পূণ ব কমরসেলাে। এিার এমস শদসখ সি জায়গায় শুধু ঘাটসত। একটি সিপে বয়কর অিিা 

শেমক আেরা উত্তরমণর শর্ষ্টা র্াসলময় োসচ্ছ। ইমতােমধ্য আেরা সিসভন্ন খামত ব্যাপক সাফল্য অজবন কমরসে।  

২০০১ সামল আেরা েখন দাসয়ত্ব হস্তান্তর কসর তখন মুদ্রাস্ফীসত সেল োত্র ১.৫৯ শতাাংশ। এিার দাসয়ত্ব গ্রহণ করার সেয় 

তা সেল প্রায় ১১ শতাাংশ। িতবোমন তা ৭ শতাাংমশর েত।  

আপনারা জামনন, আন্তজবাসতক িাজামর খাদ্যশমস্যর দাে অস্বাভাসিক হামর বৃসদ্ধ শপময়মে। োর প্রভাি আোমদর শদমশও 

পমড়মে।  



এিার আেরা েখন দাসয়ত্ব শনই তখন র্ামলর দাে সেল ৪৫ টাকা। আেরা তা ১৮/২০ টাকায় সনময় এমসসেলাে। িতবোমন 

দাে সকছুটা বৃসদ্ধ শপময়মে।  

সাধারণ োনুষ োমত কষ্ট না পায় শসজন্য আেরা ওএেএস, শফয়ারপ্রাইস কাে বসহ সিসভন্ন কে বসূসর্র োধ্যমে কেদামে 

খাদ্যশস্য সরিরাহ করসে।  

আোমদর গৃহীত পদমক্ষমপর ফমল কৃসষ উৎপাদন উমল্লখমোয হামর শিমড়মে। ২০০৯-২০১০ অে বিেমর আোমদর খাদ্য 

উৎপাদন সেল ৩ শকাটি ৩১ লাখ শেসিক টন। র্লসত অে বিেমর ৩ শকাটি ৬৫ লাখ শেসিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হমি িমল আশা 

করসে।  

আেরা খাদ্য উৎপাদন বৃসদ্ধর জন্য ইমতােমধ্য ৩-দফা সামরর দাে কসেময়সে। কৃসষকামে বর োধ্যমে কৃষকমদর ভর্তবসকর 

টাকা শদওয়া হমচ্ছ। এ িের কৃষকমদর েমধ্য ১২ হাজার শকাটি টাকা কৃসষ ঋণ সিতরণ করা হমচ্ছে্ এেনসক ভূসেহীন িগ বার্াষীরা োমত 

কৃসষ ঋণ পায় শস ব্যিিা শনওয়া হময়মে।  

 সকমলর েতােমতর সভসত্তমত একটি যুমগাপমোগী, সিজ্ঞানসম্মত সশক্ষানীসত প্রণয়ন করা হময়মে। িেমরর প্রেে সদমনই 

োধ্যসেক পে বায় পে বন্ত সশক্ষােীমদর হামত ২৩ শকাটি ২২ লাখ পাঠ্যিই র্তমল সদমত শপমরসে।  

আেরা েখন দাসয়ত্ব শনই তখন সিদুযৎ উৎপাদন ২০০১ সামলর ৪৩০০ শেগাওয়াট শেমক ৩১০০ শেগাওয়ামট শনমে আমস।  

ইমতােমধ্য আেরা জাতীয় গ্রীমে ১১৫০ শেগাওয়াট নর্তন সিদুযৎ শোগ কমরসে।  সরকাসর-শিসরকাসর ৩৪টি নর্তন সিদুযৎ 

শকন্দ্র সনে বামণর কাজ শুরু হময়মে। আরও ২৪টি সিদুযৎ শকন্দ্র চূড়ান্ত করার কাজ র্লমে। এসি শকন্দ্র র্ালু হমল শদমশর সিদুযৎ সরিরাহ 

পসরসিসতর কাসিত উন্নসত সাসধত হমি িমল আোর সিশ্বাস।  

সকল শজলায় তথ্য িাতায়ন উমবাধন। সারামদমশ ৪৫০১টি ইউসনয়ন তথ্য ও শসিা শকন্দ্র িাপন করা হময়মে। প্রােসেক ও 

োধ্যসেক স্তমরর সশক্ষকমদর কসিউটার ও সেসজটাল সশক্ষা উপকরণ ব্যিহামরর লমক্ষয সশক্ষক প্রসশক্ষণ ইনসস্টটিউটগুমলামত 

কসিউটার ল্যাি িাপন ও সশক্ষা উপকরণ ততরীর কাজ শশষ করা হময়মে।  

িহু আকাসিত পদ্মা িহুমূখী শসর্তর মূল সনে বাণ কাজ খুি সশগসগরই শুরু হমি।  

ঢাকায় োনজট সনরসমন সিজয় সরণী এিাং টঙ্গীর আহসানউল্লাহ োস্টার উড়াল শসর্ত উমবাধন করা হময়মে। কুসড়ল 

সিশ্বমরাে শেমক এয়ারমপাট ব পে বন্ত এিাং গুসলস্তান-োত্রািাসড় এিাং িনানী ফ্লাইওভার সনে বাণ কাজ র্লমে।  

এয়ারমপাট ব শেমক কুর্তিখালী পে বন্ত ২৬ সকমলাসেটার এসলমভমটে এক্সমপ্রসওময় সনে বামণর সকল প্রস্ত্ত্তসত সিন্ন হময়মে। 

গুসলস্তান-োত্রািাসড় উড়াল শসর্তর সনে বাণ কাজ র্লমে। জুরাইমন একটি শরলওময় ওভারপাস সনে বামণর কাজও সশগসগরই শুরু হমি।  

ঢাকায় শেমিামরল িাপমনর লমক্ষয সেীক্ষার কাজ শশষ হময়মে। আসেন িাজার শেমক সদরঘাট পে বন্ত ওয়াটার িাস র্ালু 

করা হময়মে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়মদিপুর এিাং ঢাকা-েয়েনসসাংহ রুমট কমুযটার শিন সাসভ বস র্ালুর পদমক্ষপ শনওয়া 

হময়মে।  

সপ্রয় সসসনয়র অসফসারবৃন্দ,  

আসে সনসিত আপনারা সিাই ১ে সিএেএ শকামস বর প্রসশক্ষণ সোপনী উপলমক্ষ জাসতর সপতার ভাষণ শুমনমেন। ঐ ভাষমণ 

সতসন সদ্য কসেশনপ্রাপ্ত অসফসারমদরমক শে সনমদ বশনা সদময়সেমলন, তামত স্বাধীন িাাংলামদমশর জন্য শর্ৌকষ শসনািাসহনীর স্বপ্ন 

শদমখসেমলন। আসে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ কমর আপনামদরমক িলমত র্াই মুসক্তযুমদ্ধর েধ্যসদময় জন্ম শনওয়া শসনািাসহনীমক 

মুসক্তযুমদ্ধর শর্তনায় উবুদ্ধ কমর গমড় র্তলমত হমি।  

আপনামদরমক শে শকান মূমল্য গণতন্ত্র রক্ষা এিাং তা সমুন্নত রাখার সিষময় প্রসতজ্ঞািদ্ধ হমত হমি। আপনামদরমক জনগমণর 

কল্যাণ ও আইমনর শাসন প্রসতষ্ঠায় সনসভ বক তসসনক সহমসমি কাজ করমত হমি।  

দাসরদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত ও দুনীসতমুক্ত িাাংলামদশ গড়ার জন্য সনমিসদত প্রাণ হময় কাজ করমত হমি। আধুসনক সিজ্ঞান ও 

প্রযুসক্তর সামে খাপ খাইময় সেসজটাল িাাংলামদশ গড়ার লমক্ষয সি বাত্মক প্রমর্ষ্টা অব্যাহত রাখমত হমি। জঙ্গীিাদ ও সন্ত্রামসর সিরুমদ্ধ 

রুমখ দাসড়ময়, সাংসিধান সমুন্নত শরমখ িাাংলামদশমক সুসাংহত করমত হমি। শদমশর স্বাধীনতা ও সাি বমভৌেত্ব রক্ষায় সমি বাচ্চ তযাগ 

স্বীকার করার জন্য সদা প্রস্তুত োকমত হমি।   



অতীমত একটি স্বাে বামেসষ েহল এিাং মুসক্তযুমদ্ধর সিপমক্ষর শসক্ত স্বাধীনতা সাংগ্রামের শগৌরমিাজ্জ্বল ইসতহাস সিকৃত করার 

অপমর্ষ্টায় সলপ্ত সেল। আোমদর নর্তন প্রজন্ম তো সেগ্র জাসত আজ মুসক্তযুমদ্ধর শগৌরমিাজ্জ্বল প্রকৃত ইসতহাস শজমন মুসক্তযুমদ্ধর 

শর্তনায় উবুদ্ধ হময় যুদ্ধাপরাধীমদর সির্ামরর দািীমত শসাচ্চার হময় উমঠমে।  

শদশ ও জাসতর এক অসিমচ্ছদ্য অাংশ সহমসমি আপনামদরমক মুসক্তযুমদ্ধর শর্তনায় উবুদ্ধ শদশমপ্রসেক তসসনক সহমসমি শে 

শকান অপশসক্তর হাত শেমক শদশমক রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত োকমত হমি।  

আশা কসর আপনারা সনজ সনজ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত ফরমেশন এলাকায় সফমর সগময় আোর এই সনমদ বশ সি বস্তমরর অসফসার ও 

তসসনকমদরমক শপৌৌঁমে সদমিন।  

সপ্রয় ফরমেশন কোন্ডারগণ,  

শর্ইন অি কোন্ড শেমন র্লা সশস্ত্র িাসহনীর সদস্যমদর জন্য অিশ্য কতবব্য। এটা আপনামদর সনসিত করমত হমি। 

অধীনিমদরমক শেেন উর্ধ্বতন অসফসারমদর আমদশ শেমন র্লমত হমি, পাশাপাসশ কোন্ডারগণমকও অধীনিমদর প্রসত শখয়াল 

রাখমত হমি।  

এ ব্যাপামর আসে আপনামদরমক সকছু সদক সনমদ বশনা প্রদান করমত র্াই। ো কোন্ডার ও অধীনিমদর েমধ্য সিকব সুদৃঢ় 

কমর শর্ইন অি কোন্ড প্রসতষ্ঠায় সহায়ক হমি।  

ক। অসফসার ও তসসনকমদর সিমকবর েমধ্য এখনও অমনক ব্যিধান রময়মে ো কসেময় আনার জন্য আপনামদর সিরকে 

পদমক্ষপ গ্রহণ করমত হমি।  

খ।  ‘‘প্রসশক্ষমণই তসসনকমদর সমি বাত্তে কল্যাণ'' এই েমন্ত্র উজ্জীসিত হময় সকলমক প্রসশক্ষমণ েমনাসনমিশ করমত হমি।  

গ।  সাোসজক ও অে বননসতক সুমোগ-সুসিধাসমূহ কল্যামণর অাংশ। এ শক্ষমত্র সিসভন্ন পদিীর অসফসার ও তসসনকবৃমন্দর 

েমধ্য শেন তিষমের সৃসষ্ট না হয় শস সিষময় সিাইমক সজাগ দৃসষ্ট রাখমত হমি। িাসিান, সর্সকৎসা, খাদ্য এিাং শেমল-

শেময়মদর সশক্ষা ব্যিিাপনা এিাং শাংখলা ভমঙ্গর দাময় সাজা প্রদামনর শক্ষত্রসহ অন্যান্য আরও সকছু শক্ষমত্র এখনও সকছু 

ব্যিধান সিরাজ করমে। সিষয়গুমলা শোট কমর না শদমখ এমক্ষত্রগুমলামত উন্নসতর জন্য আপনামদরমক সিমশষভামি 

েমনামোগী হমত হমি।  

সপ্রয় শজনামরলবৃন্দ,  

শসনািাসহনীর প্রসশক্ষমণর োন, প্রাসতষ্ঠাসনক সভসত্তমক েজবুত কমর িঙ্গিন্ধুর স্বমপ্নর সিমশ্বর অন্যতে শশ্রষ্ঠ আসে ব সহমসমি 

শদখমত র্াই। গণতমন্ত্রর প্রসত শ্রদ্ধাশীল এিাং িাাংলামদমশর সাংসিধামনর অতন্দ্র প্রহরী সহমসমি শদখমত র্াই। তার জন্য সৎ, শোয 

এিাং প্রসতভািান অসফসারমদর পমদান্নসত প্রদান এিাং পারদসশ বতার উপর সভসত্ত কমর সনযুসক্ত প্রদান করমত হমি।  

আশা কসর আগােীমত পমদান্নসত ও সনযুসক্তর শক্ষমত্র আোর এই সনমদ বশনা আপনারা েোেেভামি পালন করমিন।  

শসনািাসহনীমত অসফসার পমদ শোগদান আরও উৎসাহ করমত শে সকল পদমক্ষপ গ্রহণ করা আিশ্যক আেরা তা 

পে বায়ক্রমে িাস্তিায়ন করসে।  

 শসনািাসহনীমক যুমগাপমোগী রাখার জন্য প্রস্তাসিত ‘‘শফামস বস শগাল ২০৩০''-এর আমলামক এর সাসি বক সাাংগঠসনক 

পুনগ বঠণ, আধুসনক সের সরঞ্জাে ও সিমশষাসয়ত ইউসনট এর সাংমোজমনর েত সিপুল কাে বক্রে র্লমে।  

এোড়াও জনগমণর সমঙ্গ সিৃক্ততা বৃসদ্ধর জন্য Military Operation Other Than War-এর আওতায় সরকার 

সিসভন্ন গণমুখী কাে বক্রমে আপনামদর অনুশীলন ও অাংশগ্রহমণর উমদ্যাগমক আসে স্বাগত জানাই।  

সাসি বক কূটননসতক সিমকবর উন্নয়মনর আওতায় সিসভন্ন শদমশর শসনািাসহনীর সমঙ্গ আপনামদর সিসভন্ন প্রসশক্ষণ ও উন্নয়ন 

কাে বকলাপ প্রশাংসসত হময়মে। এ সকল কাে বক্রে আোমদর শসনািাসহনীমক আরও গসতশীল ও কাে বকর কমর র্তলমি।  

শসনািাসহনীর অভযন্তমর শঙ্খলা, একতা, সহেসে বতা িজায় রাখমত হমি এিাং সাংগঠন সহমসমি শদশোতৃকার সিরুমদ্ধ শে 

শকান অপমর্ষ্টা নস্যাৎ করার জন্য ঐকযিদ্ধ শেমক শোকাসিলা করমত হমি।  

সপ্রয় সসসনয়র কে বকতবাবৃন্দ,  

স্বাধীনতার ৩৯ িের শপসরময় শগমে। এখনও আেরা উন্নয়মনর কাসিত লমক্ষয শপৌৌঁেমত পাসরসন। আেরা েখন শদশ ও 

জনগমণর ভামযান্নয়মন সি বাত্মক প্রমর্ষ্টা র্ালাসচ্ছ তখন একটি েহল উমঠপমড় শলমগমে শদমশর সি বনাশ করমত।  



২০২১ সামল স্বাধীনতার সুিণ বজয়ন্তী উদোসপত হমি। শসই সেময়র েমধ্য িাাংলামদশমক সিশ্বদরিামর একটি উদার 

গণতাসন্ত্রক শদশ সহমসমি েে বাদার আসমন প্রসতসষ্ঠত করমত আেরা সনরলসভামি কাজ কমর োসচ্ছ।  

দসক্ষণ এসশয়ায় িাাংলামদশমক একটি শরাল েমেল সহমসমি গমড় র্তলমত র্াই। সকমলর সহমোসগতায় আেরা এেন একটি 

শদশ গড়মত র্াই শেখামন োকমি প্রসতটি োনুমষর শেৌসলক র্াসহদা পূরমণর সনিয়তা। শেখামন শকউ অনাহামর সদন কাটামি না, 

সশক্ষার আমলা শেমক শকউ িসিত হমি না। সি বকামলর সি বমশ্রষ্ঠ িাঙাসল, জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুসজবুর রহোন এেন একটি 

িাাংলামদমশর স্বপ্নই শদমখসেমলন। আসুন সকমল সেমল শস স্বমপ্নর িাস্তিায়মন কাজ কসর।  

আসে আপনামদর সকমলর সাসি বক কল্যাণ ও সুস্বািয কােনা করসে। েহান আল্লাহতাআলা আোমদর সহায় শহান।     

শখাদা হামফজ।  

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাাংলামদশ সর্রজীিী শহাক।  

......  


