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ডবিডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

কূটনীডিকবগ ি,  

ডিন বাডহনীর প্রধানগণ,  

শকাি ি িমাপ্তকারী কম িকিিাবৃন্দ এবং  

সুডধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

            ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলফজর প্রথম পুনডম িলনী অনুষ্ঠাফন উ ডিি িবাইফক আমার আন্তডরক শুফভচ্ছা।  

ডিফিম্বর আমাফদর ডবজফয়র মাি। আডম মহান মুডিযুফের ৩০ লাখ বীর শহীদ এবং ২ লাখ ডনর্ িাডিি মাফবানফক গভীর 

শ্রোর িফে স্মরণ করডি। শ্রো জানাডচ্ছ িব িকাফলর িব িফশ্রষ্ঠ বাঙাডল, জাডির ড িা বেবন্ধু শশখ মুডজবুর রহমান এবং চার জািীয় 

শনিার প্রডি। আডম শহীদ  ডরবাফরর িদস্য এবং যুোহি মুডিফর্াোফদর প্রডি গভীর িমফবদনা জানাই।  

ডিফিম্বর এফল নতুনভাফব আমরা শ থ শনই শিানার বাংলা গড়ার। শর্ স্বপ্ন জাডির ড িা বেবন্ধু শশখ মুডজবুর রহমান 

আমাফদরফক শদডখফয়ডিফলন।  

            জাডির ড িার স্বপ্ন ডিল একটি শডিশালী িশস্ত্র বাডহনী গঠন করা। এজন্য ডিডন স্বাধীনিার  র  রই ডমডলটাডর 

একাফিডম প্রডিষ্ঠা কফরডিফলন।  

িারই ধারাবাডহকিায়, আমরা ১৯৯৬-২০০১ শময়াফদ দাডয়ত্ব  ালনকাফল িশস্ত্রবাডহনীফক আধুডনক ও শ শাগিভাফব দক্ষ 

বাডহনী ডহফিফব গফড় শিালার ব্যা ক  দফক্ষ  ডনফয়ডিলাম। ১৯৯৮ িাফল আমরা এনডিডি প্রডিষ্ঠা কফরডিলাম। শি িময় 

শিনাবাডহনীর জন্য এমআইএিটি, আম িি শোফি িি শমডিকযাল কফলজ, বাংলাফদশ ইন্সটিটিউট অব ড ি িাফ াট ি অ াফরশন এন্ড 

শেডনং, ইনফেডি শরডজফমফের জন্য আলাদা শেডনং ইনডিটিউট িা ন, ৫২  দাডিক ডিফগি এবং বেবন্ধু শিতুর ডনরা ত্তার জন্য 

একটি কফপাডজট ডিফগিিহ িকল বাডহনীর জন্য শিাট বড় ইউডনট এবং িা না প্রডিষ্ঠা কফরডিলাম।  

এিাড়াও শিনাবাডহনীফক আত্মডনভ িরশীল ও শদফশর অথ িননডিক উন্নয়ফনর িফে িপৃি করার লফক্ষয বাংলাফদশ শমডশন 

টুলি েযাক্টডরফক শিনাবাডহনীর িত্ত্বাবধাফন এবং খুলনা শী ইয়াি িফক শনৌ বাডহনীর িত্ত্বাবধাফন শদওয়া হফয়ডিল।  

শদফশর স্বাধীনিা ও িাব িফভৌমত্ব রক্ষার মহান দাডয়ত্ব  ালফন পুরুফষর  াশা াডশ নারীফদর িম্মানজনক অংশগ্রহণ ডনডিি 

করার জন্য আমরাই িব িপ্রথম শিনাবাডহনীফি নারী কম িকিিা ডনফয়াগ কফরডি। বিিমান িরকার ইফিামফে িশস্ত্রবাডহনীর 

আধুডনকীকরণ ও িম্প্রিারফণর ডবডভন্ন কার্ িকর  দফক্ষ  গ্রহণ কফরফি।  

            ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ প্রডিষ্ঠার অডি স্বল্প িমফয়র মফেই জািীয় ও আন্তজিাডিক  ডরমন্ডফল সুনাম অজিন কফরফি। 

এটা আমাফদর জন্য অিযন্ত আনফন্দর ডবষয়। এখাফন প্রডি বির আমাফদর বন্ধুপ্রিীম শদফশর ডশক্ষাথীফদর িংখ্যা ডদন ডদন বৃডে 

 াফচ্ছ। এটা ডনিঃিফন্দফহ এনডিডি িপফকি আন্তজিাডিক অেফন শর্ আিা ও ডবশ্বিত্মিা সৃডি হফয়ফি িার িাক্ষয বহন কফর।  

উ ডিি এযালামনাইবৃন্দ,  

বাংলাফদশ শিনাবাডহনীর িফে আমার  ডরবাফরর একটি ঘডনষ্ঠ আডত্মক িপকি রফয়ফি। আমার শিাট ভাই শহীদ কযাফেন 

শশখ কামাল ডনয়ডমি বাডহনীর িদস্য ডহফিফব মুডিযুফে অংশগ্রহণ কফরডিফলন। আমার আফরক ভাই শহীদ শিফকন্ড শলেফটন্যাে 

শশখ জামাল ১৯৭৫ িাফল রফয়ল ডমডলটাডর একাফিডম, স্যান্ডহাট িি শথফক ডনয়ডমি প্রডশক্ষণ শশফষ বাংলাফদশ শিনাবডহনীফি 



কডমশন্ড লাভ কফরডিফলন। জীবফনর শশষডদনটি  র্ িন্ত ডিডন শিনাবাডহনীফি কম িরি ডিফলন। আমার আদফরর শিাট ভাই শহীদ শশখ 

রাফিফলরও ইচ্ছা ডিল আডম ি অডেিার হওয়ার।  

আডম আ নাফদরই একজন, শিনা ডরবাফরর িদস্য। এই ইডিহাি অফনফকর জানা থাকফলও প্রকৃি ইডিহাি ধামাচা া 

শদওয়ার অ ফচিার কারফণ অফনফকর কাফি এই িথ্য আজও অজানা রফয়ফি। আ নাফদর  মাফে এফল আডম আমার ভাইফয়র 

প্রডিচ্ছডব আ নাফদর মফে শদখফি  াই।  

আডম ন্যাশনাল ডিফেন্স শকাি ি ও আম িি শোফি িি ওয়ার শকাি ি িপন্নকারী িকল কম িকিিাফদর জানাই আমার আন্তডরক 

অডভনন্দন। আডম শজফন অিযন্ত আনডন্দি হফয়ডি শর্, এনডিডি, জািীয় ডনরা ত্তা ও জািীয় উন্নয়নফক একটি িমডিি ডবষয় ডহফিব 

ডবফবচনা কফর প্রডশক্ষণ প্রদাফনর মােফম শদশ গঠফন অগ্রণী ভূডমকা  ালন করফি।  

কযা ফিান শকাফি ির মােফম এনডিডি, উর্ধ্িিন িরকাডর কম িকিিা, নীডিডনধ িারক, বুডেজীবী, ব্যবিায়ী িম্প্রদায় এবং 

ডিডভল শিািাইটিফক একই িমিফল আনয়ন কফর জািীয় ডনরা ত্তা ও উন্নয়ফন কাঁফধ কাঁধ ডমডলফয় কাজ করার শক্ষত্র তিডর কফরফি।  

            আমাফদর বন্ধুপ্রিীম শদফশর বিিমান ও প্রািন প্রডশক্ষণাথীফদর অংশগ্রহণ আজফকর এই আফয়াজনফক কফরফি আরও 

প্রাণবন্ত ও প্রাঞ্জল। আ নাফদর উ ডিডি আমাফক িডিযই আনডন্দি কফরফি । এ জন্য আ নাফদরফক জানাই আমার প্রাণঢালা 

অডভনন্দন। আডম বাংলাফদফশর িকল প্রডশক্ষণাথীগণফক অনুফরাধ করব, আ নারা আমাফদর বন্ধুপ্রিীম রাফের প্রডশক্ষণাথীগফণর 

শমধা ও মনন শথফক িফব িাচ্চ ডশক্ষা গ্রহণ কফরন।  

সুডধমন্ডলী,  

            আজফকর এই অনুষ্ঠানটি ডবডভন্ন কারফণ র্ফথষ্ঠ গুরুত্ব বহন কফর। এখাফন আডম শদখফি  াডচ্ছ নতুন এবং পুরািফনর 

পুনডম িলন। আমাফদর িামডগ্রক ডচন্তাভাবনাফক িদ্ে করফি নতুন-পুরািফনর অডভজ্ঞিা ডবডনময় খুবই কার্ িকর ভূডমকা  ালন করফি 

 াফর।  

            আডম শজফন অিযন্ত খুডশ হফয়ফি শর্, ন্যাশনাল ডিফেন্স কফলজ, জািীয় ডনরা ত্তার িফে িপকিযুি অন্যান্য ডবষয়াডদ 

শর্মন, আথ ি-িামাডজক  ডরডিডি, দাডরদ্র্য ডবফমাচন, মানবিপদ উন্নয়ন, তবডশ্বক উষ্ণিা এবং অন্যান্য আন্তজিাডিক ডবষয়াডদর 

উ র প্রডশক্ষণ প্রদান কফর থাফক।  

এিাড়াও এনডিডি িামডরক-শবিামডরক িপকি উন্নয়ন এবং  ারস্পাডরক আিা ও ভ্রাতৃফত্বর বন্ধন গড়ফিও িহায়ক 

ভূডমকা  ালন করফি। এনডিডি'র এই ডনরলি প্রফচিার জন্য আডম এনডিডি'র িকল বিিমান ও অিীি অনুষদবৃন্দ এবং এই 

প্রফচিার িাফথ জডড়ি িকলফক আমার আন্তডরক িাধুবাদ জানাই।  

ডপ্রয় শকাি ি িমা নকারী কম িকিিাবৃন্দ,  

            এনডিডি শথফক প্রডশক্ষণ লাফভর  র আ নারা অফনফকই ডনজ ডনজ শদফশ ডনফজফদর শ শায় িফব িাচ্চ আিফন আিীন 

হফয়ফিন।  

প্রািন প্রডশক্ষণাথী ডহফিফব জাডিফক শদওয়ার মি আ নাফদর অফনক ডকছুই আফি। আ নারা আ নাফদর শমধা ও অডজিি 

জ্ঞান ডদফয় জাডি গঠফন এবং শদফশর উন্নয়ফন অগ্রণী ভূডমকা  ালন করফবন, এটা আমার দৃঢ় ডবশ্বাি।  

আজফক এই ডবজফয়র মাফি, আসুন আমরা নতুন কফর প্রডিজ্ঞাবে হই, শদফশর উন্নয়ফন ডহংিা ডবফবষ ভুফল ডগফয় কাঁফধ 

কাঁধ ডমডলফয় কাজ করব।  

ভদ্র্মডহলা ও মফহাদয়গণ,  

            উন্নয়নশীল শদশ ডহফিফব আমাফদর অথ িননডিক িীমাবেিা রফয়ফি। িীডমি িপফদর িফব িাচ্চ িবযবহাফরর মােফম আমরা 

শচিা করডি মানুফষর জীবনমান উন্নয়ফনর।  

শিজন্য র্থার্থ জ্ঞানাজিফনর মােফম আমাফদর জনশডিফক জনিপফদ  ডরণি করফি হফব। আমাফদর শিফলফমফয়ফদর 

শমধার শকান ঘাটডি শনই। বাঙাডল শিফলফমফয়রা একটু সুফর্াগ শ ফল শর্ শকান অিাে িাধন করফি  াফর িার প্রমাণ িাঁরা যুফগ 

যুফগ ডদফয়ফি।  

আডম িকল িামডরক ও শবিামডরক কম িকিিাগণফক অনুফরাধ করব, আ নারা িবিময় জ্ঞান চচ িায় ডনফয়াডজি থাকফবন। 

জ্ঞান অজিনই আমাফদর জাডিফক উন্নয়ফনর িঠিক  ফথ ডনফয় র্াফব।  



এনডিডি এবং এই প্রডিষ্ঠাফনর িকল প্রডশক্ষণাথীফদর এ ব্যা াফর অগ্রণী ভূডমকা  ালন করফি হফব। আডম আ নাফদর 

আশ্বস্ত করফি চাই, জ্ঞান অজিফনর  ফথ শর্ শকান ধরফনর প্রডিবন্ধকিা দূর করফি আমরা প্রফয়াজনীয়  দফক্ষ  গ্রহণ করব।  

            আডম আবার এনডিডি'র িকল বিিমান ও প্রািন প্রডশক্ষাণাথীগণফক আন্তডরক অডভনন্দন জানাডচ্ছ। আডম শদা'য়া কডর 

মহান আল্লাহিায়ালা আমাফদরফক, আমাফদর শদশমাতৃকার শিবা করার শডি, িাহি ও মানডিকিা প্রদান করুন।  

            আডম িকফলর সুখী এবং িদ্ে জীবন কামনা কফর পুনডম িলনী অনুষ্ঠাফনর শুভ উফবাধন শঘাষণা করডি।  

শখাদা হাফেজ।  

জয়বাংলা, জয়বেবন্ধু।  

বাংলাফদশ ডচরজীবী শহাক।  

--- 

 


