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  আসসলামু আলাইকুম। 

 

১। বাাংলারদে জসনাবাসহনীে জেেষ্ঠ কম সকিসারদে ২০১৫ সারলে প্রথম সরেলরন আমারক আমন্ত্রণ োনারনাে েন্য আসম 

জসনাবাসহনী প্রধান এবাং আপনারদে সকলরক আন্তসেক ধন্যবাদ োনাসি। আমাে দৃঢ় সবশ্বাস এ সরেলন গণপ্রোিন্ত্রী বাাংলারদে 

সেকাে প্রদত্ত সদক সনরদ সেনা জসনাবাসহনীে সকল পর্ সারয় বাস্তবায়রন অিেন্ত সহায়ক ও কার্ সকে ভূসমকা পালন কেরব। 

২। সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

সব সকারলে সব সরেষ্ঠ বাঙাসল, োসিে সপিা বঙ্গবন্ধু জেখ মুসেবুে েহমারনে ঐসিহাসসক ও উদাত্ত আহ্বারন সাড়া সদরয় 

১৯৭১ সারলে মহান মুসিযুরেে সমরয়ই আমারদে জসনাবাসহনী র্াত্রা শুরু করেসিল। স্বাধীনিাে পে বহু সীমাবেিা ও প্রসিকূলিা 

সরেও জদরেে স্বাধীনিা ও সাব সরভৌমত্ব েক্ষা এবাং ৩০ লাখ েহীরদে েরিে সবসনমরয় অসেসি সবেয় অথ সবহ কোে প্রিেয় সনরয় 

োসিে সপিা বাাংলারদে সেস্ত্র বাসহনী গরড় তুরলসিরলন। বাাংলারদে জসনাবাসহনীরক একটি আধুসনক, যুরগাপরর্াগী বাসহনী সহরসরব 

প্রসিসষ্ঠি কোে ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সিরলন আত্মপ্রিেয়ী এবাং দৃঢ় প্রসিজ্ঞ। েি প্রসিকূলিাে মারেও বঙ্গবন্ধুে ঐকাসন্তক ইিায় খুব 

অল্প সমরয়ে মরে সিসন বাাংলারদে সমসলটােী একারেসমসহ জবে করয়কটি গুরুত্বপূণ স প্রসিষ্ঠান প্রসিষ্ঠা করেন। সামসেক বাসহনীে 

েন্য সবরদে জথরক আধুসনক প্রযুসি সমৃে সমোস্ত্র ও জগালাবারুদ সাংগ্রহ করেন। বঙ্গবন্ধুে স্বপ্ন বাস্তবায়রনে ধাোবাসহকিায় গি দুই 

জময়ারদ আমারদে সেকাে বাাংলারদে জসনাবাসহনীে ব্যাপক উন্নয়ন কম সকান্ড বাস্তবায়ন করেরি। আমারদে সেকারেে দৃঢ় ও বসলষ্ঠ 

পদরক্ষরপে িরল বাাংলারদে জসনাবাসহনীে গ্রহণরর্াগ্যিা জদে এবাং বসহসব সরশ্ব উরল্লখরর্াগ্যভারব বৃসে জপরয়রি। 

৩। সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

আমো ১৯৯৬-২০০১ জময়ারদ জসনাবাসহনীে সম্প্রসােণ ও আধুসনকায়রন অরনকগুরলা ইউসনট গঠন কসে। বাাংলারদে 

জসনাবাসহনীে আধুসনকায়ন এবাং প্রসেক্ষরণে মান যুরগাপরর্াগী কোে লরক্ষে এনসেসস, সবপসট, এএিএমসস, এমআইএসটি এবাং 

এনসসও’স একারেসমে মি গুরুত্বপূণ স প্রসিষ্ঠানসমূহ প্রসিষ্ঠা কসে। পদাসিক জকারেে উন্নয়ন এবাং এে কারে গসিেীলিা আনরি 

আমো নতুন করে বাাংলারদে ইনিোসি জেসেরমন্টাল জসন্টাে প্রসিষ্ঠা কসে। 

৪। আমো সিিীয় জময়ারদ সেকারেে দাসয়ত্ব গ্রহরণে পে ২০০৯-২০১৩ পর্ সন্ত জসনাবাসহনীে উন্নয়রন সবসভন্ন বাস্তবমুখী 

পদরক্ষপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেসি। আমারদে সেকাে জসনাবাসহনীে উন্নয়ন ও আধুসনকায়রন সবশ্বাসী এবাং জসই অসভষ্ঠ লক্ষেরক 

সামরন জেরখই আমো জসনাবাসহনীে েন্য প্ররয়ােনীয় পদরক্ষপ গ্রহণ করেসি। উন্নয়রনে ধাোবাসহকিায় জসনাবাসহনীে জিারস সস 

জগাল ২০৩০ এে বাস্তবায়ন এেইমরে অরনক দূে এসগরয়রি। ইরিামরে আমো বাাংলারদে জসনাবাসহনীে সবসভন্ন সাাংগঠসনক 

কাঠারমারি আধুসনক অস্ত্র, জগালাবােম্নদ ও জর্াগারর্াগ সেঞ্জামাসদ অন্তভূ সি করেসি, র্া সামসগ্রকভারব আমারদে গসব সি 

জসনাবাসহনীে সমেেসি ও চলাচল ক্ষমিারক অরনকগুরণ বৃসে করেরি। 

৫। উন্নয়রনে ধাোবাসহকিায় ইরিামরেই জসনাবাসহনীে সাাংগঠসনক কাঠারমারি ব্যাপক পসেবিসন সাসধি হরয়রি। 

োলালাবাদ জসনাসনবারস ১৭ পদাসিক সেসভেন গঠন কো হরয়রি। িািাড়া, পর্ সায়ক্ররম আগামী ৫ বিরে নবগঠিি ১৭ পদাসিক 

সেসভেরনে অগ সারনাগ্রারম আেও ৩০ টি নতুন ইউসনট প্রসিষ্ঠাে অনুরমাদন প্রদান কো হরয়রি। প্রস্তাসবি পদ্মা জসতুে আনুষসঙ্গক 
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অবকাঠারমা সনম সাণ এবাং সনোপত্তাে েন্য নবগঠিি ৯৯ করপাসেট সিরগে পূণ সরযারম িারদে উপে অসপ সি দাসয়ত্ব সূচারুরূরপ পালন 

কেরি। 

৬। সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

বিসমান সেকাে তৃিীয় জময়ারদ ক্ষমিা গ্রহরণে পে জসনাবাসহনীে উন্নয়রনে লরক্ষে অসি অল্প সমরয় র্থাসম্ভব সকল 

বাস্তবমুখী কার্ সক্রম হারি সনরয়রি। এেই ধাোবাসহকিায় ইরিামরে োমুরি ১০ পদাসিক সেসভেন এবাং এে অধীন ১টি আটি সলাসে 

সিরগে, ১টি পদাসিক সিরগে, ১টি আটি সলাসে ইউসনট এবাং ২টি পদাসিক ব্যাটাসলয়ন প্রসিষ্ঠা কো হরয়রি। এই নতুন সেসভেরনে 

পিাকা উরত্তালন কেরি জপরে আসম অিেন্ত আনসেি। 

৭। জসনাবাসহনীরক আেও কার্ সক্ষম ও যুরপাপরর্াগী কোে লরক্ষ প্রচুে অিোধুসনক যুে সেঞ্জাম সাংরর্াসেি হরয়রি। 

উরল্লখরর্াগ্য সেঞ্জামাসদে মরে েরয়রি জমইন ব্যারটল ট্াাংক, জসল্ফ জপ্রারপল্ড গান সসরেম, উইপন জলারকটিাং ে োোে, এসন্ট ট্াাংক 

গাইরেে উইপন, আম সাে স পারস সারনল কোসেয়াে ইিোসদ। এই অিোধুসনক সেঞ্জামাসদ সাংরর্ােরনে িরল জসনাবাসহনীে কার্ সক্ষমিা, 

যুরেে সামর্থ্স এবাং জসনাসদস্যরদে মরনাবল বহুলাাংরে বৃসে জপরয়রি। 

৮। োসেয়ান জিোরেেন প্রদত্ত ১ সবসলয়ন েলাে সামসেক ঋণ জপ্রারটাকরলে মােরম ৬টি MI-171 জহসলকপ্টাে, ৩৩০টি 

এসপসস এবাং ১০টি আম সাে স সেকভােী জভসহরকল ক্ররয়ে চুসি ইরিামরেই সপাসদি হরয়রি। উরল্লসখি সেঞ্জামাসদে প্রথম চালান 

আগামী ২০১৬ সারলে জেষ নাগাদ বাাংলারদে জসনাবাসহনীে বহরে যুি হরব। ১৭৪টি টি-৫৯ ট্াাংরকে উন্নীিকেণ প্রসক্রয়াধীন 

েরয়রি। 

জসনাবাসহনীে িায়াে সক্ষমিা বৃসেে লরক্ষে ইরিামরে এক ব্যাটােী MLRS ক্রয় কো হরয়রি এবাং আেও দুইটি 

MLRS ব্যাটােী ২০১৫ সারলে মরে জসনাবাসহনীরি সাংরর্ােরনে কার্ সক্রম প্রসক্রয়াধীন েরয়রি। এে মােরম ১টি পূণ সাঙ্গ MLRS 

জেসেরমন্ট সাভাে জসনাসনবারস প্রসিষ্ঠা লাভ কেরব। এিাড়াও ২০১৬ সারলে মরে দুইটি FM-90, Surface to Air Missile 

জেসেরমন্ট বাাংলারদে জসনাবাসহনীরি সাংরর্াসেি হরব। এে িরল বাাংলারদে জসনাবাসহনীে সনেস্ব সমে েসি বৃসেে পাোপাসে 

জসনাবাসহনীরক োসিসাংঘ োসন্তেক্ষা সমেরন আেও জপোগি দক্ষিাে সারথ দাসয়ত্ব পালরন সহায়িা কেরব। 

৯। সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

বাাংলারদে জসনাবাসহনীরক স্বসনভ সে কোে লরক্ষ বাাংলারদে জমসেন টুলস িোক্টেী এবাং বাাংলারদে সমোস্ত্র কােখানাে 

সাাংগঠসনক কাঠারমা পুনগ সঠন কো হরয়রি। সবএমটিএি এ জসনাবাসহনীে েন্য সবসভন্ন প্ররেক্ট এে পাোপাসে জদরেে আথ স-

সামাসেক উন্নয়রনে েন্যও ব্যাপক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ কো হরয়রি জেরন আসম অিেন্ত আনসেি। বাাংলারদে সমোস্ত্র 

কােখানায় সবরদেী প্রযুসিে পাোপাসে সনেস্ব উদ্ভাবনী েসিরক কারে লাসগরয় আম সস এবাং এোমুসনেন প্রস্ত্ত্তি কো হরি। আধুসনক 

স্মল আম সস এোমুসনেন প্ল্োন্ট িাপরনে মােরম বিরে ৬৫ সমসলয়ন এোমুসনেন উৎপাদন কো সম্ভব হরি। এিাড়াও এই কােখানায় 

বিরে ১৪ হাোে োইরিল এবাং ৪ লাখ জগ্ররনেও উৎপাসদি হরি। ইসিমরে ৬০ সমসলসমটাে মট সাে, ৮২ সমসলসমটাে মট সাে এবাং 

মট সাে জসরলে পেীক্ষামূলক উৎপাদন সিল হরয়রি। সমসাইল এোরসমবসল প্ল্োন্ট, এক্সরপ্ল্াসসভ জটসটিাং ল্যাব, বুরলট প্রুি েোরকট 

প্রস্তিকেণ প্ল্োন্ট এবাং এসপসস ম্যানুিোকচাসোং প্ল্োন্ট প্রস্তরিে কাে প্রসক্রয়াধীন েরয়রি। এিাড়া ১০৫ ও ১২২ সমসলসমটাে 

হাউইটোে জেরলে হাই এক্সরপ্ল্াসসভ সিসলাং প্ল্োন্ট, জগ্ররনরেে সিউে উৎপাদন প্ল্োন্ট, জপ্রারপরলন্ট ম্যানুিোকচাসোং প্ল্োন্ট এবাং 

সকল ধেরণে টুলস্ উৎপাদন প্ল্োন্ট অসি েীরই ই বাস্তবাসয়ি হরব জেরন আসম অিেন্ত আনসেি। বাাংলারদে সেস্ত্র বাসহনীরক আেও 

আধুসনক এবাং যুরগাপরর্াগী করে জিালাে লরক্ষে বাাংলারদে সমোস্ত্র কােখানা সনেলসভারব কাে করে র্ারি। এেই 

ধাোবাসহকিায় বিসমারন বাাংলারদে সমোস্ত্র কােখানা অিোধুসনক সবমান সবধ্বাংসী সমসাইল FN-16 তিেীে পসেকল্পনা গ্রহণ 

করেরি, র্া খুব সেরই ই বাস্তরব রূপ সনরব। এই সমসাইল তিেীে িরল বাাংলারদে সেস্ত্র বাসহনী একটি নতুন মাত্রা অেসন কেরব র্া 

সবশ্ব দেবারে বাাংলারদেরক নতুন পসেসচসি এরন সদরব। 

১০। আমারদে সেকারেে গি জময়ারদ জদরে এবাং সবরদরে বাাংলারদে জসনাবাসহনীে জর্ৌথ প্রসেক্ষণ কার্ সক্রম সিল উরল্লখ 

কোে মি। র্াে ধাোবাসহকিা আগামী সদনগুরলারি উত্তরোত্তে বৃসে পারব। আসম প্রসেক্ষণ এলাকাে সীমাবেিাে কথা সচন্তা করে 

ভূসম মন্ত্রণালয়রক ইসিমরে চে জকসেরি ১০ হাোে একে েসম জদওয়াে েন্য সনরদ সে সদরয়সি। এিাড়া জনায়াখালীে োসহজ্জাে চরে 

প্রসেক্ষণ পসেচালনাে মােরম জসনাবাসহনীে সদস্যো িারদে জপোগি উৎকরষ স মান বৃসে কেরি পােরি জেরন আসম আনসেি।  
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১১। সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

জসনাবাসহনীে সকল পদসবে সদস্য ও িারদে পসেবারেে েন্য বাসিারনে ব্যবিা আমারদে সেকারেে অন্যিম অঙ্গীকাে। 

ইসিমরে অসিসাে, জেসসও ও অন্যান্য পদসবে তসসনকরদে েন্য বাসিান ও জমস, তসসনকরদে েন্য এস এম ব্যাোক এবাং 

জসনাসদরেে েন্য মাসিপােপাস হল ও কনিারেন্স হল সনম সাণ কো হরয়রি। এিাড়া সনম সাণাধীন উরল্লখরর্াগ্য িাপনাে মরে েরয়রি 

বাাংলারদে সমসলটােী একারেসমরি ১ হাোে ২০০ কোরেরটে েন্য েেসমটেী, ইসবআেসস, সবআইআেসস এবাং এনসসও’স একারেসম 

ভবন। এে িরল সকল স্তরেে জসনাসদস্যরদে মরনাবল বৃসেে পাোপাসে বাসিান সমস্যােও সমাধান হরব বরল আসম সবশ্বাস কসে। 

দুিরদে আবাসরনে েন্য জসনাবাসহনীে উরযারগ োংপুরে োসন্তসনবাস (Old Homes) প্রসিষ্ঠা কো হরয়রি র্া এই সেকারেে 

একটি যুগান্তকােী পদরক্ষপ। পর্ সায়ক্ররম এ ধেরণে োসন্তসনবাস (Old Homes) বাাংলারদরেে সবসভন্ন প্রারন্ত িসড়রয় সদরি হরব। 

১২। সেস্ত্র বাসহনীে অসিসােরদে েন্য েলসসসড় আবাসন প্রকরল্পে কােও উরল্লখরর্াগ্যভারব এসগরয় র্ারি এবাং 

ইরিামরে ৬ হাোে ৬৫টি প্ল্ট অসিসােরদে হস্তান্তে কো হরয়রি। এে িরল সেস্ত্র বাসহনী িথা জসনাবাসহনীে অসিসােরদে 

মরনাবল বহুগুরণ বৃসে পারব বরল আমাে দৃঢ় সবশ্বাস। সপলখানাে সবসেআে সবররারহ েহীদ অসিসােরদে পসেবােবরগ সে প্ররিেকরক 

েলসসসড় আবাসন প্রকরল্প একটি করে প্ল্ট বোদ্দ জদওয়া হরয়রি। এিাড়াও ৪৮টি েহীদ পসেবােরক সবসভন্ন DOHS এ আরো 

একটি করে প্ল্ট এবাং ১০টি পসেবােরক সমেপুে DOHS এ দুটি করে ফ্ল্োট প্রদান কো হরি। 

১৩। সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

প্রসিটি োসন্তেক্ষা সমেরন বাাংলারদে জসনাবাসহনী উন্নি জপোগি দক্ষিাে স্বাক্ষে জেরখ বাাংলারদরেে সুনাম বহুগুরণ বৃসে 

করেরি। োসন্তেক্ষা সমেরন োসন্তেক্ষীে সাংখ্যাে সদক জথরক বাাংলারদরেে িান বিসমারন প্রথম। বিসমারন প্রায় ৯ হাোে ৫৯৩ েন 

োসন্তেক্ষী সবরশ্বে ১০টি জদরে সমেরন অাংেগ্রহণ কেরি। 

১৪। সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

জসনাসদস্যো িারদে উন্নি জপোদাসেরত্বে পসেচয় সদরয় েয়রদবপুে-ময়মনসসাংহ মহাসড়রকে চাে জলরন উন্নিীকেরণে 

কাে, ২৪ সকরলাসমটাে দীঘ স কক্সবাোে-জটকনাি জমসেন ড্রাইভ সড়ক সনম সাণ প্রকল্প, হর্েি োহ্োলাল আন্তেসাসিক সবমান বেরে 

োনওরয়ে উন্নয়ন কাে এবাং োরয়ে বাোে বুসেেীবী স্মৃসি জসৌরধে জসৌের্ স বধ সনসহ উন্নয়ন কাে অিেন্ত দক্ষিাে সারথ জেষ 

করেরি। এ সকল উন্নয়নমূলক কারেে মােরম জসনাবাসহনী েনগরণে আিা অেসন করেরি। এ ধেরণে োিীয় উন্নয়নমূলক 

কম সকারন্ড আপনারদে সপৃিিা োসি আেও ব্যাপকভারব প্রিেক্ষ কেরব বরল আসম আো োসখ। 

১৫। আমারদে সেকারেে গি দুই জময়ারদ জসনাবাসহনীে অসিসাে, জেসসও ও অন্যান্য পদসবে তসসনকরদে প্রসেক্ষরণে 

অভূিপূব স উন্নসি সাসধি হরয়রি। ‘কঠিন প্রসেক্ষণ, সহে যুে’ এই মূলমন্ত্ররক সামরন জেরখ জসনাবাসহনীে প্রসেক্ষণ কার্ সক্ররম আেও 

গসিেীলিা ও আধুসনকিা আনরি আসম বাাংলারদে সমসলটােী একারেসমরি কোরেটরদে ২ বিরেে পসেবরিস ৩ বিরেে প্রসেক্ষরণে 

সনরদ সেনা সদরয়সি, র্া ২০১৫ এে োনুয়াসে মারসই শুরু হরয়রি।  

প্রসেক্ষণ জসন্টােগুরলারি তসসনকরদে প্রসেক্ষরণে জময়াদও দুই বিে কো হরয়রি। জেসসও ও অন্যান্য পদসবে তসসনকরদে 

সেক্ষাে মান বৃসেকরল্প স্নািক সেগ্রী চালু আমারদে সেকারেে একটি সমরয়ারর্াগী পদরক্ষপ। প্রসেক্ষরণে ব্যাসি বাড়ারনা হরল িা 

সুষ্ঠুভারব বাস্তবায়রনে েন্য অবকাঠারমাগি উন্নয়রনেও প্ররয়ােন। এ লরক্ষে সবসভন্ন প্রসেক্ষণ জসন্টােগুরলারি অবকাঠারমাগি 

উন্নয়রনে কাে অব্যাহি েরয়রি। 

১৬। ইরিামরেই জসনাবাসহনীে ৫টি িেরমেরন আম সে জিারস সস জমসেরকল করলরেে আদরল ৫টি জমসেরকল করলরেে 

কার্ সক্রম উরিাধন কেরি জপরে আসম অিেন্ত আনসেি। কুসমল্লা, কাসদোবাদ এবাং তসয়দপুরে সিনটি সমসলটােী ইনসেটিউট অব 

সারয়ন্স এন্ড জটকরনালসে এবাং সাভাে ও োলালাবাদ জসনাসনবারস দুটি ‘আসম স স্কুল অব সবেরনস এন্ড এোেসমসনরেেন’ গঠন কো 

হরয়রি। িািাড়া জসনাবাসহনীরি আেও ৫টি জেিাল করলে এবাং ৫টি নাসস সাং ইনসেটিউট িাপরনে পসেকল্পনাও প্রসক্রয়াধীন আরি। 

এেিরল সচসকৎসা ও কাসেগসে সেক্ষাে মানও বহুগুরণ বৃসে পারব বরল আমাে সবশ্বাস। 

১৭। সচসকৎসা জসবাে মান উন্নয়রনে লরক্ষে আমো সসেসলি সামসেক হাসপািালগুরলারক আধুসনক সেঞ্জামাসদ িাপন 

করেসি। সবরেষজ্ঞ সচসকৎসকরদে ঘাটসি সনেসরন বাাংলারদে জসনাবাসহনীরি সবসভন্ন সবষরয় ইরিামরে ৭০ েন সবরেষজ্ঞ 
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সচসকৎসক সোসসে জমেে পরদ অন্তভূ সি কো হরয়রি। সচসকৎসাে আধুসনক সুসবধাসহ ঢাকা সসএমএইচ-জক একটি আন্তেসাসিক 

মারনে হাসপািারল পসেণি কো হরয়রি। আসম স জেন্টাল জকাে-জক আলাদা জকারে পসেণি কোে কাে প্রসক্রয়াধীন েরয়রি। 

১৮। আথ স-সামাসেক জপ্রক্ষাপট ও পাসেপাসশ্বসকিা সবরবচনায় বিসমান সেকাে সেকাসে কম সকিসা/কম সচাসেরদে জবিন ভািা 

পুনঃসনধ সােরণে লরক্ষে জবিন ও চাকুসে কসমেন ২০১৩ গঠন করে। এেই ধাোবাসহকিায় সেস্ত্র বাসহনীে জবিন কসমটি ইরিামরে 

িারদে প্রস্তাবনা জপে করেরি। পাসেপাসশ্বসক সীমাবেিা সবরবচনা করে জসনাবাসহনী কতৃসক জপেকৃি জবিন কাঠারমা র্িদুে সম্ভব 

বাস্তবায়ন কো হরব। 

১৯। এই সেকাে নােীে ক্ষমিায়রন সবশ্বাসী। বাাংলারদরেে ইসিহারস আমোই সব সপ্রথম ২০০০ সারল বাাংলারদে 

জসনাবাসহনীরি মসহলা অসিসাে সনরয়াগ জদই। এেই ধাোবাসহকিায় আসম স জমসেরকল জকারে প্রথমবারেে মি ৮৭৮ েন মসহলা 

তসসনক িারদে সিল প্রসেক্ষণ সমাসিে পে Pass Out করেরি, র্া বাাংলারদে জসনাবাসহনীে েন্য একটি মাইলিলক। আসম 

আো কসে, এে িরল নােীে ক্ষমিায়ন আেও বৃসে পারব, আথ স-সামাসেক অবিাে উন্নয়ন ঘটরব। 

২০। গিবিে ২৬ মাচ স মহান স্বাধীনিা সদবরস োিীয় প্যারেে জকায়ারে বাাংলারদে জসনাবাসহনীে প্রিেক্ষ িোবধারন 

‘‘লারখা করে জসানাে বাাংলা’’ অনুসষ্ঠি হয়। উি অনুষ্ঠারন ২ লাখ ৫৪ হাোে ৫৩৭ েন সবসভন্ন জেণী জপোে জলাক এক সারথ 

োিীয় সাংগীি পসেরবেন করে। অনুষ্ঠানটি ইরিামরে গীসনে বুক অব জেকে সরস িান করে সনরয়রি। এ মহান কৃসিরত্বে েন্য আসম 

সাধােণ েনগরণে পাোপাসে জসনাবাসহনীে সকল সদস্যরক অসভনেন োনাই। 

২১। সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

জগৌেরবাজ্জল বাাংলারদে জসনাবাসহনীে জপোগি উৎকরষ সে কােরণ বহু কাসিি এবাং প্রিীসক্ষি পদ্মা জসতু সনম সারণে কাে 

িদােসকসহ সবসভন্ন গুরুত্বপূণ স দাসয়ত্বভাে ইরিামরেই জসনাবাসহনীে উপে ন্যস্ত কো হরয়রি। োিীয় ও েনগুরুত্বপূণ স এই দাসয়ত্ব 

জসনাবাসহনী অিেন্ত সনষ্ঠাে সারথ সপন্ন কেরব বরল আমাে দৃঢ় সবশ্বাস। 

২২। আমারদে সেকারেে গি দুই জময়ারদ জসনাবাসহনীে অবকাঠারমা খারি যুগান্তকােী উন্নয়ন সাসধি হরয়রি। ির্থ্-

প্রযুসিে এই অধুসনক যুরগ জসনাবাসহনীরক আেও জঢরল সাোরনাে প্ররয়ােন েরয়রি। আমারদে সেকারেে তৃিীয় জময়ারদও 

জসনাবাসহনীে অবকাঠারমাগি উন্নয়রনে ধাো অব্যাহি থাকরব। আমারদে সেকারেে চলসি জময়ারদ োেবাড়ীে সসন্নকরট চে 

ভবানীপুরে আরো একটি পদাসিক সেসভেন প্রসিষ্ঠাে সবষয়টি আমাে সসক্রয় সবরবচনাধীন েরয়রি। 

২৩। সেকাে প্রধান সহরসরব গি দুই জময়ারদ আসম আমাে সাে জমািারবক জসনাবাসহনীরক আধুসনকায়ন কোে জচষ্টা 

করেসি, র্ারি আন্তেসাসিক পসেমন্ডরল জসনাবাসহনী মাথা উঁচু করে িারদে উপে অসপ সি দাসয়ত্ব পালন কেরি সক্ষম হয়। আমারদে 

সেকারেে তৃিীয় জময়ারদও উন্নয়রনে এ ধাো অব্যাহি থাকরব। আগামীরি জসনাবাসহনীে আেও আধুসনকায়রনে েন্য র্া র্া 

প্ররয়ােন িা সদরি আসম দৃঢ় প্রিেয় ব্যি কেসি। 

২৪। সপ্রয় জেনারেলবৃে,  

আমাে প্রিোো, ঊধ্বসিন জনতৃরত্বে প্রসি আিা, পােস্পসেক সবশ্বাস, সহমসম সিা, ভ্রাতৃত্বরবাধ, কিসব্যপোয়ণিা, দাসয়ত্বরবাধ 

এবাং সরব সাপসে শাংখলা বোয় জেরখ আপনাো স্বীয় কিসব্য সপাদরন একসনষ্ঠভারব কাে কেরবন।  

জেেষ্ঠ কম সকিসা সহরসরব আপনাো জসনাবাসহনীে সকল পসেসরে আিা, সবশ্বাস ও েোরবাধরক োগ্রি জেরখ সবসভন্ন 

প্রসিকূলিাে মারেও জসনাবাসহনীে অগ্রর্াত্রাে ধাো অব্যাহি জেরখরিন এবাং সেকারেে উন্নয়রনে ধাোরক এসগরয় সনরয়রিন এেন্য 

আসম জসনাবাসহনী প্রধানসহ আপনারদে সকলরক আন্তসেক ধন্যবাদ োনাই। 

২৫। পসেরেরষ, আসম এ বাসহনীে সকল সদরস্যে সাসব সক কল্যাণ ও সুস্বািে কামনা কেসি। মহান আল্লাহিায়ালা 

আমারদে সকরলে সহায় জহান। 

 

জখাদা হারিে। 

েয় বাাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলারদে সচেেীবী জহাক। 

... 


