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সেনার্ানহনী প্রধান, 

প্রনিরক্ষা েনচর্,  

উপনিি সেনাররলবৃন্দ, 

আেোলামু আলাইকুম। 

সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১৫ এর এই েভায় উপনিি েকলরক আনম শুরভচ্ছা োনানচ্ছ। আমার দৃঢ় নর্শ্বাে, েিিা ও 

ন্যায়পরায়নিার োরে এই পনর্ত্র দানয়ত্ব আপনারা পালন কররর্ন। স াগ্য অনফোররদর পরদান্ননির েন্য ননর্ বানচি কররর্ন। 

ের্ বকারলর ের্ বরেষ্ঠ র্াঙানল, োনির নপিা র্ঙ্গর্ন্ধু সেখ মুনেবুর রহমারনর আহ্বারন োড়া নদরয় আমারদর েেস্ত্র র্ানহনী 

মুনিযুরে ঝাঁনপরয় পরড়। মুনিযুরের েমরয়ই র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর  াত্রা শুরু হয়। স্বাধীনিার পর োনির নপিা একটি 

আধুননক ও যুরগাপর াগী সেনার্ানহনী গরড় সিালার কারে হাি সদন। অনি অল্প েমরয়র মরেই োনির নপিা র্াাংলারদে 

নমনলটারী একারেনমেহ সেনার্ানহনীর েন্য সর্ে করয়কটি গুরুত্বপূর্ ব প্রনিষ্ঠান প্রনিষ্ঠা কররন। নর্রদে সেরক অস্ত্র, সগালার্ারুদ ও 

োে-েরঞ্জাম োংগ্রহ কররন। 

সেনার্ানহনীর প্রনি র্ঙ্গর্ন্ধুর নিল অনর্চল আিা, গভীর নর্শ্বাে এর্াং অকৃনত্রম ভালর্াো। এেন্য নিনন ননে েন্তানরদর 

সেনার্ানহনীরি স াগ নদরি উৎোনহি কররনিরলন। র্াাংলারদে আওয়ামী লীগ  খনই েরকার গঠন করররি োনির নপিার পদাঙ্ক 

অনুেরর্ করর সেনার্ানহনীর উন্নয়রন কাে করররি। 

১৯৯৬-২০০১ সময়ারদ আমরা সেনার্ানহনীর েম্প্রোরর্ ও আধুননকায়রন অরনকগুরলা ইউননট গঠন কনর। ন্যােনাল 

নেরফন্স করলে, নমনলটারী ইননিটিউট অর্ োইন্স এন্ড সটকরনালনে, আম বে সফারে বে সমনেরকল করলে, র্াাংলারদে ইননিটিউট 

অর্ নপে োরপাট ব অপাররেন সেননাং, র্াাংলারদে ইনফযানি সরনেরমন্টাল সেন্টার এর্াং এননেও’ে একারেনমর মি গুরুত্বপূর্ ব 

প্রনিষ্ঠানগুরলা আমরাই প্রনিষ্ঠা কনর। 

এিাড়া নচনকৎো সুনর্ধা ও রেদ ভািা বৃনে, টিনফন ভািা চালু, সেননকরদর েন্য দুপুরর রুটির পনরর্রিব ভাি প্রর্িবন, 

র্হুিল অনফে ও আর্ানেক ভর্ন ননম বার্ এর্াং সেনার্ানহনীরি মনহলা অনফোর ননরয়াগেহ ব্যাপক উন্নয়ন ও পুনগ বঠনমূলক কাে 

আমরা এেমরয় র্াস্তর্ায়ন কনর। 

নপ্রয় সেনাররলবৃন্দ, 

২০০৯ োরল েরকার গঠরনর পর আমরা সফারে বে সগাল-২০৩০ প্রর্য়ন করর সে অনুয়ায়ী োমনরক র্ানহনীর উন্নয়ন কাে 

শুরু কনর। সেনার্ানহনীরি সফারে বে সগাল-২০৩০ এর র্াস্তর্ায়ন অরনক দূর এনগরয়রি। আমরা সেনার্ানহনীরক আরও কা বক্ষম ও 

যুরগাপর াগী কররি অিযাধুননক সমইন ব্যারটল ট্াাংক, সেলফ সপ্রারপল্ড গান নেরিম, রাোর, এনন্ট ট্াাংক গাইরেে উইপন, 

মানিপল লঞ্চে ররকট নেরেম, আম বাে পারে বারনল কযানরয়ার, ইউটিনলটি নর্মান িাড়াও নেগন্যাল ও ইনঞ্জননয়ানরাং সকাররর েন্য 

অিযাধুননক েরঞ্জামানদ ক্রয় কররনি। রানেয়ান সফোররেরনর ১ নর্নলয়ন েলার োমনরক ঋর্ সপ্রারটাকরলর আওিায় ০৬টি MI-

171 সহনলকপ্টার, ৩৩০টি এনপনে এর্াং ১০টি আম বাে নরকভারী সভনহরকল ক্ররয়র চুনি ইনিমরেই েম্পানদি হরয়রি। ১৭৪টি টি-

৫৯ ট্াাংরকর উন্নীিকররর্র চুনিও ইনিমরেই েম্পানদি হরয়রি। সেনার্ানহনীর ফায়ার েক্ষমিা বৃনের লরক্ষয ইরিামরে এক 

ব্যাটারী MLRS ক্রয় করা হরয়রি এর্াং আরও দুইটি MLRS ব্যাটারী ২০১৬ োরলর মরে সেনার্ানহনীরি োংর ােরনর 

কা বক্রম প্রনক্রয়াধীন ররয়রি। এর মােরম একটি পূর্ বাঙ্গ MLRS সরনেরমন্ট োভার সেনাননর্ারে প্রনিষ্ঠা লাভ কররর্।  

এিাড়া ২০১৭ োরলর মরে দুইটি FM-90, Surface to Air Missile সরনেরমন্ট র্াাংলারদে সেনার্ানহনীরি 

োংর ানেি হরর্। এরফরল সেনার্ানহনীরি েমর েনি বৃনে পারর্। োনিোংঘ োনন্তরক্ষা নমেরন আরও সপোদানরত্ব ননরয় কাে 

কররি পাররর্। 



নপ্রয় সেনাররলগর্, 

সেনার্ানহনীর আর্ােন েমস্যা েমাধারনর েন্য নর্নভন্ন টাইরপর র্ােিান ও অনফোর সমে ননম বার্ কররনি। সেনাপল্লী 

আর্ােন ফ্ল্যাট প্রকল্প র্াস্তর্ায়রনর উরযাগ গ্রহর্ করা হরয়রি।  

কম বরি েদস্যরদর আর্ােন েমস্যা েমাধারন র্হুিল ভর্ন ননম বার্েহ নর্নভন্ন কল্যার্মূলক কম বকান্ড অব্যাহি আরি। 

ঢাকা সেনাননর্ারের ননঝবর এলাকায় েকল পদর্ীর েন্য আর্ানেক ভর্ন, স্কুল ও করলে, প্যারেন্ট এযারটনরেন্ট সরে হাউে, 

িাত্রার্াে এর্াং সেনােদরর আনম ব মানিপারপাে কমর্ম ও সেনােদর কনফাররন্স হল (সহলরমট) ননম বার্ করা হরয়রি।  

সেনার্ানহনীরি নেনেটাল সপ নেরেম চালু করা হরয়রি। সরেন সেল বৃনে, নতুন এেনে, সমেনকট এর্াং ওয়ানকবাং সেে 

প্রর্িবন করা হরয়রি। 

আমরা র্াাংলারদে সমনেন টুলস্ ফযাক্টরী এর্াং র্াাংলারদে েমরাস্ত্র কারখানা এর োাংগঠননক কাঠারমা পুনগ বঠর্ কররনি। 

এ প্রনিষ্ঠান দু’টি এখন োফরল্যর োক্ষর রাখরি। োলালার্াদ সেনাননর্ারে ১৭ পদানিক নেনভেন গঠন করা হরয়রি। িািাড়া, 

প বায়ক্ররম আগামী ৫ র্িরর নর্গঠিি ১৭ পদানিক নেনভেরনর োাংগঠননক কাঠারমারি আররা ৩০টি নতুন ইউননট প্রনিষ্ঠার 

নীনিগি অনুরমাদন প্রদান করা হরয়রি।  

পদ্মা সেতুর আনুর্নঙ্গক অর্কাঠারমা ননম বার্ এর্াং ননরাপত্তার েন্য নর্গঠিি ৯৯ করম্পানেট নিরগে পূরর্ বাযরম কাে 

কররি। আমরা রামুরি ১০ পদানিক নেনভেন প্রনিষ্ঠা কররনি। র্ান্দরর্ারনর রুমায় পূর্ বাঙ্গ সেনাননর্াে িাপরনর নীনিগি 

অনুরমাদন সদওয়া হরয়রি। 

গি োরড় িয় র্িরর সেনার্ানহনীর অর্কাঠারমা, েনর্ল, অপাররেনাল কযাপানেটি বৃনের পাোপানে স্বািয, নেক্ষােহ 

প্রনিটি খারি আমরা ব্যাপক উন্নয়ন কররনি। আনম সেেকল উন্নয়রনর নর্র্দ র্র্ বনা নদরি চাই না। শুধু এটুকু র্লর্, ইরিাপূরর্ ব সকান 

েরকার সেনার্ানহনীর েন্য এি উন্নয়ন কাে র্াস্তর্ায়ন কররনন। আমরা র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর োমর্থ্বরক র্হুগুরর্ বৃনে কররনি। 

োনিোংরঘর োনন্তরক্ষা নমেনেহ সদে-নর্রদরের নর্নভন্ন কম বকান্ড র্াাংলারদে সেনার্ানহনী আে আিা ও শৃঙক্ষলার প্রিীক। 

নপ্রয় সেনাররলবৃন্দ, 

আমারদর স  সকান প্রাকৃনিক ও মানর্সৃি দুর বাগ সমাকানর্লায় সেনার্ানহনী িো েেস্ত্র র্ানহনীর অর্দান অনস্বীকা ব। 

রানা ্াো ধ্বে পরর্িী উোর অনভ ারন সেনার্ানহনীর ভূনমকা ের্ বমহরল প্রোংনেি হরয়রি। 

 শুধু দূর বাগ সমাকানর্লায়ই নয়, োিীয় উন্নয়রন সেনার্ানহনীর ের্েময় িাৎপ বপূর্ ব ভূনমকা রাখরি। স াগার াগ ব্যর্িার 

উন্নয়রন সেনার্ানহনী নমরপুর ফ্ল্াইওভার, েয়রদর্পুর-ময়মননোংহ মহােড়রকর চার সলন, োননচ-আনলকদম েড়ক, রাঙ্গামাটি-

র্ান্দরর্ান েড়ক োংোর এর্াং দীনঘনালা-লাংগদু েড়ক ননম বার্েহ অরনক েড়ক, িীে, ফ্ল্াইওভার ননম বার্ করররি। সমঘনা-সগামিী 

সেতুর রক্ষর্ারর্ক্ষর্ প্রকল্প ইরিামরেই সের্ হরয়রি। এিাড়া হানিরনঝল প্রকল্প, ধানমনন্ড সলক ও রারয়র র্াোর কর্রিারনর 

উন্নয়ন প্রকরল্পর কাে র্াস্তর্ায়রনর মােরম সেনার্ানহনী েনগরর্র আিা অেবন করররি। 

রামু ও উনখয়ায় ক্ষনিগ্রি সর্ৌে নর্হার ও মনন্দর ননম বার্ ও র্হদ্দারহাট োংেরন ননম বানাধীন ফ্ল্াইওভাররর অর্নেি কাে 

সেনার্ানহনী অিযন্ত দক্ষিার োরে র্াস্তর্ায়ন করররি। 

র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর িত্ত্বার্ধারন আমরা লারখা করে োিীয় োংগীি ‘আমার সোনার র্াাংলা’ সগরয় নগরনে বুরক 

েহান করর ননরয়নি। এটা আমারদর একটি র্ড় অেবন। 

োিীয় এর্াং আন্তেবানিক নর্নভন্ন সখলাধূলায় সেনার্ানহনীর সখরলায়াড়গর্ সুনারমর োরে অাংেগ্রহর্ করর আেরি। 

সেনার্ানহনীরি মনহলা সখরলায়াড় না োকার ফরল এিনদন মনহলা সখরলায়াড়রদর ইরভরন্ট সেনার্ানহনীর অাংেগ্রহর্ নিল না। 

ইরিামরে ৩৫১ েন মনহলা সখরলায়াড় ভনিব হরয়রি এর্াং িারা ননয়নমি অনুেীলন চানলরয়  ারচ্ছ সেরন আনম অিযন্ত আননন্দি। 

র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর মনহলা অনফোরগর্ োফ করলে েম্পন্ন করর নর্নভন্ন গুরুত্বপূর্ ব পরদ ননরয়াগ পারচ্ছন। নারীর 

ক্ষমিায়রন এটি একটি উরল্লখর াগ্য োফল্য। 

নপ্রয় সেনাররলগর্, 

 শুধু োমনরক র্ানহনী নয়, আমরা প্রনিটি সেক্টরর র্াাংলারদেরক কাঙ্ক্ষীি লরক্ষয এনগরয় ননরয়  ানচ্ছ। আমরা ইরিামরে 

মে আরয়র সদরের কািারর উরঠ সগনি। নর্শ্বব্যাাংক আমারদর ননম্ন-মে আরয়র সদে নহরেরর্ সঘার্র্া নদরয়রি। ইরিামরে 

আমারদর মাোনপছু আয় সর্রড় দাঁনড়রয়রি ১ হাোর ৩১৪ মানকবন েলারর। দানররযযর হার করম ২২.৭ েিাাংরে সনরম এরেরি। 

আমারদর রপ্তানন আয় সর্রড়রি ৩০.২ ভাগ। নর্ননরয়াগ সর্রড়রি ২৮.৯৭ ভাগ। আমারদর নরোভ ব ২৫ নর্নলয়ন েলার িানড়রয় সগরি। 

আমরা খারয স্বয়াংেম্পূর্ বিা অেবন কররি সপররনি। এখন খায উৎপাদন ৩ সকাটি ৮৩ লক্ষ ৪৯ হাোর সমনেকটন।  

 সদরের ৭০ ভাগ মানুর্ নর্দুযৎ পারচ্ছ। সদরের েনগর্ ির্থ্-প্রযুনির েরর্ বাচ্চ সের্া গ্রহর্ কররি। নেনেটাল র্াাংলারদে 

আে র্াস্তর্িা। আমরা ৫২৭৫টি নেনেটাল সেন্টার গরড় তুরলনি। আমরা এমনেনে’র ১ সেরক ৬ প বন্ত প্রনিটি ধাপ অেবন কররি 

েক্ষম হরয়নি। োনিোংঘেহ আন্তেবানিক োংিা আমারদর প্রোংো কররি। পুরস্কৃি কররি। 



 আমরা েমূরয নর্েয় অেবন কররনি। প্রনিরর্েী ভাররির োরে দীঘ বনদরনর অনমমাাংনেি িল েীমানা চুনি র্াস্তর্ায়ন 

কররনি।  

র্াাংলারদে সেনার্ানহনীর প্রনিটি েদস্য এ উন্নয়ন অগ্র াত্রার অাংেীদার। আমার প্রিযাো, আপনারা েরর্ বাচ্চ সদেরপ্রম ও 

কিবব্য পরায়নিার মােরম র্াাংলারদেরক আরও োমরনর নদরক এনগরয় ননরর্ন। 

নপ্রয় সেনাররলবৃন্দ, 

আনম আো কনর, সদে ও োনির প্ররয়ােরন র্াাংলারদে সেনার্ানহনী স  সকান িযাগ স্বীকারর ের্ বদা প্রস্তি োকরর্। এ 

েন্য স াগ্য, দক্ষ, কম বক্ষম এর্াং সদেরপ্রনমক অনফোররদর হারি এর সনতৃত্ব ন্যস্ত কররি হরর্। সেনার্ানহনীর অনফোররদর 

পরদান্ননির েন্য িকীয় পেনিরি (Tabulated Record and Comparative Evaluation- TRACE) সপোগি 

দক্ষিার ও সেযষ্ঠিার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হরচ্ছ। এটি প্রোংেনীয় উরযাগ। পাোপানে ররয়রি আপনারদর প্রজ্ঞা ও নর্চক্ষর্ 

নর্চার নর্রের্র্। আমার প্রিযাো, এই ননর্ বাচনী পর্ বদ উপযুি কম বকিবারদর পরদান্ননির েন্য সুপানরে কররর্ন।  

িরর্ পরদান্ননি প্রদারনর সক্ষরত্র স  েকল নর্র্য় নর্রর্চনায় আনা উনচি িা হরলাোঃ 

ক) সপোগি দক্ষিাোঃ পরদান্ননির সক্ষরত্র উন্নি সপোগি মান ও নেক্ষাগি স াগ্যিােম্পন্ন অনফোররদর অর্শ্যই অগ্রানধকার 

সদওয়া উনচি। 

খ) মুনিযুরের সচিনায় নর্শ্বােোঃ আদে বগিভারর্ র্াাংলারদরের স্বাধীনিা ও মুনিযুরের সচিনা োমনরক র্ানহনীর েন্য সমৌনলক 

এর্াং মূখ্য নর্র্য়। এটি আপনারদর ের্েময় লক্ষয রাখরি হরর্,  ারি সেনার্ানহনীর সনতৃত্ব ন্যস্ত হয় িাঁরদরই হারি  াঁরা 

সদেরপ্রনমক ও মহান মুনিযুরের সচিনায় নর্ের্ােী। 

গ) সনতৃত্বোঃ উপযুি ও স াগ্য সনতৃরত্বর মােরমই স  সকান নর্েয় র্া োফল্য অেবন করা েম্ভর্। সুিরাাং স  েকল অনফোর স াগ্য 

সনতৃত্ব প্রদারন েফল হরয়রিন পরদান্ননির সক্ষরত্র িাঁরদররক নর্রর্চনায় আনরি হরর্। 

ঘ) শৃঙ্খলাোঃ শৃঙ্খলা একটি সুোংগঠিি র্ানহনীর সমরুদন্ড। পরদান্ননির সক্ষরত্র শৃঙ্খলার নর্র্য়টি অন্য সকান গুর্ার্লীর োরে তুলনীয় 

নয়। শৃঙ্খলার েরঙ্গ সকারনা প্রকার আরপার্ অর্শ্যই র্েবনীয়। 

ঙ) েিিা, নর্শ্বস্তিা ও আনুগিযোঃ োমনরক র্ানহনীর একেন সনিার েন্য েিিা, নর্শ্বস্তিা ও আনুগিয অিযন্ত আর্শ্যকীয় 

গুর্ার্লী। সননিক মরনার্ল ও েৎ গুনার্লী েম্পন্ন অনফোর অর্শ্যই উচ্চির পরদান্ননির দানর্দার।  

চ) োিীয় প বারয় অর্দানোঃ স  েকল অনফোর োিীয় প বারয় স মনোঃ েঙ্গীর্াদ, েন্ত্রাে নর্ররাধী অনভ ান এর্াং োাংনর্ধাননক 

ধারার্ানহকিা রক্ষােহ নর্নভন্ন কম বকান্ড গুরুত্বপূর্ ব অর্দান সররখরিন িাঁরদর এেকল কারের মূল্যায়ন করা প্ররয়ােন। 

নপ্রয় সেনাররলগর্, 

আপনারদররক ের্ নকছুর ঊরধ্বব সেরক ননররপক্ষ দৃনিরি নর্চার নর্রের্র্ করর মহান মুনিযুরের সচিনায় নর্ের্ােী, 

সদেরপ্রনমক স াগ্য সনতৃত্ব খ ুঁরে সর্র কররি হরর্। সেনার্ানহনীরি  াঁরা সনতৃত্ব নদরর্ন িাঁরদর উরদ্দরশ্য আনম র্লরি চাই, আপনারা 

অধীনিরদর প্রনি  ত্নর্ান হরর্ন।  

অধীনস্ত সেননকরদর োরে অনফোররদর েম্পকব সকমন হওয়া উনচৎ িা ১৯৭৫ োরলর ১১ োনুয়ানর োমনরক 

একারেনমরি প্রেম ব্যারচর অনফোররদর উরদ্দরশ্য প্রদত্ত ভার্রর্ োনির নপিা র্রল সগরিন।  

আেরকর এই গুরুত্বপূর্ ব কা বক্রম শুরুর আরগ আনম সেই ভার্রর্র অাংেনর্রের্ আপনারদররক স্মরর্ কনররয় নদরি চাইোঃ  

োনির নপিা র্রলনিরলন, ‘‘মরন সরখ, োেন করা িাররই োরে, সোহাগ করর স । সিামরা োেন কররর্, িাই সোহাগ 

কররিও নেখরর্। িারদর দুোঃরখর নদরন পারে দাঁনড়রয়া, িারদর ভালরর্রো। কারর্, সিামারদর হুকুরমই িারা েীর্ন সদরর্। 

সিামারদর েোও অেবন কররি হরর্। আর, সে-েো অেবন কররি হরল শৃাংখলা নেখরি হরর্, ননরেরদর েৎ হরি হরর্। ননরেরদর 

সদেরক ভালর্ােরি হরর্, মানুর্রক ভালর্ােরি হরর্ এর্াং চনরত্র ঠিক রাখরি হরর্। অন্যোয় সকান ভাল কাে করা  ারর্ না।’’ 

সেনার্ানহনীর সেযষ্ঠ কম বকিবাগর্ আে এখারন একনত্রি হরয়রিন। আপনারদর উপর আমার পূর্ ব আিা আরি। আপনারা 

ব্যনিগি পিন্দ-অপিরন্দর ঊরধ্বব উরঠ, ন্যায়-নীনির নভনত্তরি উপযুি সনতৃত্ব ননর্ বাচরন ের্ বরিাভারর্ েফল হরর্ন -এ আোর্াদ 

ব্যি করর সেনাপ্রধানরক ‘সেনােদর ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১৫’ এর কা বক্রম শুরু করার অনুমনি প্রদান করনি।  

আনম ননর্ বাচনী পর্ বদ-২০১৫ এর ের্ বাঙ্গীন োফল্য কামনা করনি। ের্াইরক আর্ারও ধন্যর্াদ। 

সখাদা হারফে। 

েয়র্াাংলা, েয় র্ঙ্গর্ন্ধু 

র্াাংলারদে নচরেীর্ী সহাক। 

র্াাংলারদে সেনার্ানহনী দীঘ বেীর্ী সহাক। 

--- 


