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 আিিালামু আলাইকুম। 

 গি বছর ২৭ এতপ্রল আপনায়দর িয়ে তমতলি হয়য়তছলাম। প্রায় এক বছর পর এ মন্ত্রণালয়য় আয আবার পতরদর্ শয়ন 

এয়িতছ। আতম আর্া কতর আমায়দর আযয়কর মিতবতনময় মন্ত্রণালয়য়র কাযয়ক আরও গতির্ীল করয়ব। 

আপনারা যায়নন, স্বাধীনিার পর িব শকায়লর িব শয়েষ্ঠ বাঙাতল, যাতির তপিা বেবন্ধু শর্খ মুতযবুর রহমান এই ভবয়ন 

অতিি কয়রয়ছন। আতম বেবন্ধুর স্মৃতিতবযতিি এই ভবয়ন আপনায়দর িয়ে তমতলি হয়য় অয়নকটা আয়বগ-আপ্লুি হয়য় 

পয়িতছ। 

আতম যাতির তপিায়ক গভীর েদ্ধার িায়ে স্মরণ করতছ। আরও স্মরণ করতছ পঁচাত্তয়রর কালরায়ি ঘািকয়দর হায়ি 

র্হীদ আমার মা, তিন ভাইিহ অন্যান্য আত্মীয় স্বযনয়দর।  

সুতধবৃন্দ, 

িরকায়রর গৃহীি তবতভন্ন কম শসূতচর ময়ে অন্যিম হয়ে ির্স্ত্র বাতহনীর প্রোগি মান উন্নয়য়নর পার্াপাতর্ যািীয় 

অগ্রগতির ধারায়ক সুিংহি করা।  

 যািীয় ও আন্তযশাতিক শক্ষয়ে বাংলায়দয়র্র অবস্থানয়ক সুদৃঢ় করা, শদয়র্র ভাবমূতিশয়ক উজ্জ্বলির করা, আঞ্চতলক 

অখন্ডিা িংহি রাখার যন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ক উন্নি, আধুতনক ও িময়য়াপয়র্াগী কয়র গয়ি শিালা অপতরহার্ শ।  

এযন্য আমরা শিনা, শনৌ ও তবমান বাতহনীর িক্ষমিা বৃতদ্ধর নানামুখী কার্ শক্রম বাস্তবায়ন করতছ। ির্স্ত্র বাতহনীর 

আধুতনকীকরণ, শভৌি ও অবকাঠায়মার উন্নয়ন ও তবতভন্ন কল্যাণমূলক কার্ শক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে। 

 িব শকায়লর িব শয়েষ্ঠ বাঙাতল, যাতির তপিা বেবন্ধু শর্খ মুতযবুর রহমায়নর তনয়দ শয়র্ ১৯৭৪ িায়ল প্রণীি প্রতিরক্ষা 

নীতির আয়লায়ক আমরা ‘‘শিায়ি শি শগাল ২০৩০’’ প্রণয়ন কয়রতছ। এর আওিায় তিন বাতহনীর পুনগ শঠন ও আধুতনকীকরয়ণর 

কার্ শক্রম চলয়ছ। 

বাংলায়দর্ আওয়ামী লীগ র্খনই িরকার পতরচালনার দাতয়ত্ব শপয়য়য়ছ, িখনই ির্স্ত্র বাতহনীর উন্নয়য়ন কায কয়রয়ছ। 

আমায়দর িময়য় ির্স্ত্র বাতহনীর র্ি উন্নয়ন হয়য়য়ছ, অন্য শকান িরকায়রর আময়ল িা হয়তন। 

আমরা ১৯৯৬-২০০১ শময়াদকায়ল শিনাবাতহনীর িম্প্রিারণ ও আধুতনকায়য়ন অয়নকগুয়লা ইউতনট গঠন কতর। শি 

িময় ১টি পদাতিক ও ১টি কয়পাতযট তিয়গড, শস্পর্াল ওয়াকশি অগ শানাইয়যর্ন, ১টি িাঁয়যায়া শরতযয়মন্ট, ৩টি পদাতিক 

ইউতনট, ২টি আটি শলাতর ইউতনট, ১টি আরই ব্যাটাতলয়ন, ২টি ইতিতব এবং ১টি এিটি ব্যাটাতলয়ন প্রতিষ্ঠা ও পুনগ শঠন করা 

হয়য়তছল।  

এছািা এনতডতি, তবপিট, এএিএমতি, এমআইএিটি, ইনিৈাতি শরতযয়মন্টাল শিন্টার এবং এনতিও’ি একায়ডতমর 

মি গুরুত্বপূণ শ প্রতিষ্ঠানিমূহ স্থাপন করা হয়।  

একই িায়ে আমরা শিনাবাতহনীর কল্যাণ কার্ শক্রয়মর পতরতধ বৃতদ্ধর লয়ক্ষৈ ট্রাস্ট ব্যাংক ও শহায়টল র ৈাতডিন চা  

কয়রতছলাম।  

শিনাবাতহনীয়ক আরও কার্ শকর ও যুয়গাপয়র্াগী করয়ি উন্নি প্রযুতির িমরাস্ত্র িংগ্রয়হর কার্ শক্রম চলমান রয়য়য়ছ। 

শিনা িায়যাঁয়া বহয়রর যন্য ৪ে শ প্রযয়ের ট্াংক-এমতবটি-২০০০, শগালন্দায বহয়রর যন্য প্রেমবায়রর মি স্বচাতলি 

কামানিহ তবতভন্ন ধরয়ণর র ৈাডার, পদাতিক বাতহনীর যন্য এতপতি ও অন্যান্য আধুতনক িরঞ্জাম, আতম শ এতভয়য়র্য়নর যন্য 

আধুতনক শহতলকপ্টার ক্রয় করা হয়য়য়ছ। 



 
 

গি বছর আমরা তিয়লয়ট ১৭ পদাতিক তডতভর্ন এবং এর অধীয়ন একটি পদাতিক তিয়গড িদর ও দু’টি পদাতিক 

ব্যাটাতলয়য়নর উয়বাধন কয়রতছ। পদ্মা শিতু প্রকল্প বাস্তবায়য়নর তনরাপত্তা ও িদারতকর যন্য আরও ২টি পদাতিক ইউতনট ও ১টি 

ইতঞ্জতনয়ার কনস্ট্রাকর্ন ব্যাটাতলয়য়নর িমন্বয়য় নতুন একটি কয়পাতযট তিয়গড প্রতিষ্ঠা করা হয়য়য়ছ। 

 শিনাবাতহনীর িাতব শক িমর ক্ষমিা বৃতদ্ধর লক্ষৈ আধুতনক অস্ত্রর্স্ত্র ও অন্যান্য িরঞ্জাম ক্রয় করা হয়য়য়ছ। Air 

Defence Regiment প্রতিষ্ঠা করা হয়য়য়ছ। বাংলায়দর্ তমতলটাতর একায়ডতময়ি ‘তবএমএ বেবন্ধু কময়েক্স’ তনম শাণ করা 

হয়য়য়ছ এবং এর িক্ষমিা বৃতদ্ধ করা হয়য়য়ছ। 

 প্রাকৃতিক দুয়র্ শাগ শমাকায়বলািহ তবতভন্ন পুনগ শঠনমূলক কম শকান্ডও আমায়দর ির্স্ত্র বাতহনী িব িময়ই িিলিার 

িাক্ষর রাখয়ছ। িাঁয়দর এ িািয়ল্যর যন্য তিন বাতহনী প্রধানিহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়য়র িকল কম শকিশা-কম শচাতরয়ক 

আন্ততরকভায়ব ধন্যবাদ যানাতে।  

আতম আর্াবাদী, ভতবষ্যয়িও আপনারা তনরলিভায়ব কায কয়র র্ায়বন এবং তনয়যয়দর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখয়বন। 

তপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

আপনারা যায়নন, আমায়দর িরকায়রর দক্ষ ও কার্ শকর পদয়ক্ষপ গ্রহয়ণর িয়ল তময়ানমার এবং ভারয়ির িায়ে 

আমায়দর দীঘ শতদয়নর িমুদ্রিীমার তবয়রায়ধর তনষ্পতত্ত হয়য়য়ছ। বয়োপিাগয়রর ১ লাখ ১৮ হাযার ৮১৩ বগ শতকয়লাতমটার 

এলাকার উপর আমায়দর িাব শয়ভৌমত্ব প্রতিতষ্ঠি হয়য়য়ছ।  

িমুদ্র তবযয়য়র িয়ল আমায়দর অে শননতিক িমৃতদ্ধর এক নতুন বার উয়েতচি হয়য়য়ছ। িমুদ্র শেয়ক মৎস্য ও 

খতনযিপদিহ অন্যান্য িপদ আহরয়ণর পে সুগম হয়য়য়ছ। বয়োপিাগরয়ক তঘয়র আমরা ব্লু ইয়কানতম-শক র্তির্ালী করার 

উয়যাগ তনয়য়তছ।  

আমায়দর তবর্াল িমুদ্রিীমার তনরাপত্তা রক্ষায় শনৌ বাতহনী এবং শকাস্ট গাড শ গুরুত্বপূণ শ ভূতমকা রাখয়ছ। শনৌ বাতহনীর 

অতধকির িক্ষমিা বৃতদ্ধর লক্ষৈ িরকার কার্ শক্রম গ্রহণ কয়রয়ছ।  

 স্বাধীনিা-উত্তরকায়ল যাতির তপিা বেবন্ধু শর্খ মুতযবুর রহমায়নর শনতৃয়ত্ব ও িাঁর তদক-তনয়দ শর্নায় তবমান বাতহনীর 

আধুতনকায়য়নর প্রতক্রয়া শুরু হয়। এরই ধারাবাতহকিায় বাংলায়দর্ তবমান বাতহনীয়ক যুয়গাপয়র্াগী কয়র গয়ি শিালার লয়ক্ষৈ 

িরকার ইয়িাময়ে নানাতবধ পদয়ক্ষপ গ্রহণ কয়রয়ছ। 

 তবমান বাতহনীয়ি Short Range Air Defence ইউতনট গঠয়নর কার্ শক্রম গ্রহণ করা হয়য়য়ছ। কক্সবাযায়র 

অগ্রবিী ঘাঁটি তহয়িয়ব একটি পূণ শাে নতুন ঘাঁটি স্থাপন করা হয়য়য়ছ। ইউতনটিমূয়হর র্োর্ে িত্ত্বাবধায়নর লয়ক্ষৈ স্থাপন করা 

হয়য়য়ছ ‘‘বেবন্ধু অৈায়রানটিকৈাল শিন্টার’’। ঢাকায় বেবন্ধু তবমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়য়য়ছ। তবমান বাতহনীর িদস্যরা আকার্ 

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ক র্তির্ালী করার যন্য তনরলি পতরেম কয়র র্ায়েন। আতম তবমান বাতহনীর িকল িদস্যয়ক আন্ততরক 

ধন্যবাদ যানাতে। 

 বাংলায়দর্ িমরাস্ত্র কারখানা শিনাবাতহনীর চাতহদা শমটায়নার যন্য ৭.৬২ তমতলতমটার অয়টা রাইয়িল, তবতভন্ন 

কৈাতলবায়রর কাতুশয এবং হৈান্ড শগ্রয়নড উৎপাদন করয়ছ। তবতভন্ন বাতহনীর অস্ত্রর্য়স্ত্রর আমদাতন তনভ শরর্ীলিা কমায়নার উয়যাগ 

গ্রহয়ণর যন্য আতম িমরাস্ত্র কারখানার কতৃশপক্ষয়ক আহ্বান যানাতে।  

আতম আর্া রাখতছ, র্ীঘ্রই শদর্ীয় িমরায়স্ত্রর চাতহদা শমটায়নার লক্ষৈ িমরাস্ত্র কারখানার কম শকিশা-কম শচাতরয়দর 

িক্ষমিা বৃতদ্ধর যন্য পদয়ক্ষপ গ্রহণ করা হয়ব। 

 আন্তযশাতিক র্াতন্ত, তস্থতির্ীলিা ও তনরাপত্তা রক্ষার শক্ষয়ে আমায়দর ির্স্ত্রবাতহনীর িদস্যগণ তবশ্ব দরবায়র ভূয়িী 

প্রর্ংিা অযশন কয়রয়ছন। তবশ্বর্াতন্ত রক্ষায় িাঁয়দর এ প্রর্ংিনীয় ভূতমকা অব্যাহি রাখয়ি হয়ব।  

র্াতন্ত তমর্য়ন তনয়য়াতযি ির্স্ত্রবাতহনীর প্রতিটি িদস্যয়ক বাংলায়দয়র্র ‘শুয়ভোদূি’ তহয়িয়ব কায কয়র শদয়র্র 

ভাবমূতিশয়ক আরও উজ্জ্বল করয়ি হয়ব। তবয়শ্বর িব শাতধক র্াতন্তরক্ষী শপ্ররণকারী শদর্ তহয়িয়ব বাংলায়দর্ র্ায়ি র্ীষ শস্থান ধয়র 

রাখয়ি পায়র, শি তবষয়য় আমরা তবয়র্ষভায়ব িয়চষ্ট রয়য়তছ। 

তপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

 আপনারা যায়নন, িম্প্রতি তিএমএইচ-এ আমরা শবান ম্যায়রা প্রতিস্থাপন তচতকৎিা ব্যবস্থা চা  কয়রতছ। িয়ল যটিল 

এ তচতকৎিার যন্য অে শ ব্যয় কয়র এখন শেয়ক আর তবয়দয়র্ শর্য়ি হয়ব না। স্বাস্থৈয়িবা প্রিায়রর লয়ক্ষৈ ঢাকা তিএমএইচ-এর 

অবকাঠায়মাগি িম্প্রিারণ করা হয়য়য়ছ।  



 
 

 বাংলায়দর্ মহাকার্ গয়বষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারয়িা) উপগ্রহ তচয়ের মােয়ম িমুদ্রিীমায় আমায়দর 

আইনানুগ অতধকার প্রতিষ্ঠার যন্য িথ্য ও উপাত্ত িরবরাহ কয়র িমুদ্র তবযয়য় তবয়র্ষ অবদান শরয়খয়ছ।  

স্পারয়িা’র অবদায়নর যন্য আতম প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়িহ স্পারয়িা’র িকল কম শকিশা-কম শচাতরয়ক আন্ততরকভায়ব 

ধন্যবাদ যানাতে। 

 বাংলায়দর্ যতরপ অতধদপ্তর আধুতনক তডতযটাল ম্যাপ প্রণয়ন করার লক্ষৈ ঢাকায় ম্যাতপং শিন্টার স্থাপয়নর উয়যাগ 

গ্রহণ কয়রয়ছ। যতরপকায়য সুক্ষ্মমায়নর ডাটা িংগ্রয়হর যন্য িারায়দয়র্ ইয়িাময়ে ৬টি স্থায়ী শলাবাল শনতভয়গর্ন স্যায়টলাইট 

শস্টর্ন (GNSS) স্থাপন করা হয়য়য়ছ।  

 আবহাওয়া অতধদপ্তয়রর ৩৫টি পর্ শয়বক্ষণাগার প্রয়য়াযনীয় িংস্কার ও আধুতনকায়য়নর মােয়ম িময়য়াপয়র্াগী করা 

হয়ে। ইয়িাময়ে পঞ্চগি, খাগিাছতি, বান্দরবান, তকয়র্ারগঞ্জ এবং কক্সবাযায়র ১ম শেণীর আবহাওয়া পর্ শয়বক্ষণাগার স্থাপন 

করা হয়য়য়ছ। শদয়র্র তবতভন্ন স্থায়ন ৭টি কৃতষ আবহাওয়া পর্ শয়বক্ষণাগার স্থাপয়নর মােয়ম কৃতষ আবহাওয়া কার্ শক্রম র্তির্ালী 

করা হয়য়য়ছ। 

 তবগি ছয় বছয়র গৃহীি ও িপাতদি কম শসূতচগুয়লার ময়ে আতম কয়য়কটি মাে উয়ল্লখ কয়রতছ। আপনায়দর ঐকাতন্তক 

িহয়র্াতগিা ও আন্ততরক প্রয়চষ্টার িয়ল গৃহীি কার্ শক্রমিমূয়হর িিল বাস্তবায়ন িম্ভব হয়য়য়ছ। এ যন্য আতম আপনায়দর 

আন্ততরক ধন্যবাদ যানাতে। 

তপ্রয় িহকমীগণ, 

 বাংলায়দয়র্র মি একটি উন্নয়নর্ীল শদয়র্র উন্নয়য়নর ধারা অব্যাহি রাখার যন্য যািীয় স্বাধীনিা ও িাব শয়ভৌমত্ব 

তনতিি রাখা অতি যরুতর।  

 আমরা গভীরভায়ব তবশ্বাি কতর, তবতভন্ন শক্ষয়ে তবগি ছয় বছয়রর অতযশি িািল্য ও অগ্রগতি একটি িমৃদ্ধ ও 

প্রগতির্ীল বাংলায়দর্ গয়ি শিালার শক্ষয়ে একটি মযবুি তভি জ্িতর কয়রয়ছ।  

তবগি ছয় বছর ধয়র প্রতিবারই বায়যয়টর আকার শবয়িয়ছ। ২০০৫-০৬ অে শবছয়র বায়যয়টর আকার তছল ৬১ হাযার 

৫৭ শকাটি টাকা। চলতি ২০১৪-২০১৫ অে শবছয়র বায়যয়টর আকার ২ লাখ ৫০ হাযার ৫০৬ শকাটি টাকা। এবায়রর বায়যয়টর 

পতরমাণ আরও বািয়ব। 

তবএনতপ-যামাি শযাট আময়লর শর্ষ বছয়র মাোতপছু আয় তছল ৫৪৩ মাতকশন ডলার র্া আয শবয়ি দাঁতিয়য়য়ছ ১ 

হাযার ৩১৪ মাতকশন ডলায়র। দাতরয়দ্রৈর হার ২৪ র্িাংয়র্র নীয়চ শনয়ম এয়িয়ছ। 

মানুয়ষর কম শিংস্থান শবয়িয়ছ। িরকাতর ও শবিরকাতর খাি তমতলয়য় শদি শকাটিরও শবতর্ মানুয়ষর কম শিংস্থান 

হয়য়য়ছ। শরতমট্ান্স আয় ৪.৮০ তবতলয়ন ডলার শেয়ক তিনগুণ শবয়ি ১৪.২৩ তবতলয়ন ডলায়র দাঁতিয়য়য়ছ।   

আমরা তবদুৈৎ উৎপাদন ক্ষমিা ১৩ হাযার ৬০০ শমগাওয়ায়ট উন্নীি কয়রতছ। মূল্যস্ফীতি কয়ম ৬ র্িাংয়র্ শনয়ম 

এয়িয়ছ। জ্বয়দতর্ক মুদ্রার তরযাভ শ ২৪ তবতলয়ন ডলার ছাতিয়য় শগয়ছ। রপ্তাতন আয় তিনগুণ বৃতদ্ধ শপয়য় ৩০.১৯ তবতলয়ন মাতকশন 

ডলায়র উন্নীি হয়য়য়ছ। আমরা প্রেমবায়রর মি তবয়দয়র্ চাল রপ্তাতন শুরু কয়রতছ।  

তবয়শ্বর িাময়ন বাংলায়দর্ আয আে শ-িামাতযক উন্নয়য়নর শরাল ময়ডল। বিশমান তবয়শ্বর অে শননতিক উন্নয়য়নর শক্ষয়ে 

এতগয়য় র্াওয়া পাঁচটি শদয়র্র একটি বাংলায়দর্।  

বেবন্ধু একটি িমৃদ্ধ বাংলায়দয়র্র স্বপ্ন শদয়খতছয়লন। আমার তবশ্বাি বাংলায়দর্য়ক যাতির তপিার স্বয়প্নর শিানার 

বাংলায় পতরণি করার যন্য আপনারা আন্ততরকিা ও তনষ্ঠার িয়ে দাতয়ত্ব পালন অব্যাহি রাখয়বন।  

আপনায়দর সুস্বাস্থৈ ও দীঘ শযীবন কামনা করতছ।  

শখাদা হায়িয। 

যয় বাংলা, যয় বেবন্ধু 

বাংলায়দর্ তচরযীবী শহাক। 

... 


