
সেনাবাহিনীর ৩, ৪, ৫ ও ৬ বীরকে ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ ড (জাতীয় পতাো) প্রদান অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

সশখ িাহেনা  

হবআইআরহে রাজশািী সেনাহনবাে, বৃিস্পহতবার, ২১ ভাদ্র ১৪২০, ০৫ সেকেম্বর ২০১৩  

 

হবেহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম  

েিেমীবৃন্দ,  

সেনা, সনৌ ও হবমান বাহিনী প্রধানগণ,  

েমান্ডযান্ট, বাাংলাকদশ ইনফ্যাহি সরহজকমন্টাল সেন্টার এবাং  

উপহিত সুহধমন্ডলী,  

 

আেোলামু আলাইকুম।  

            বাাংলাকদশ ইনফ্যাহি সরহজকমকন্টর আজকের এই জাতীয় পতাো প্রদান অনুষ্ঠাকন উপহিত েেলকে অহভনন্দন জানাহিছ।  

িযরত শাহ্ মখদুম (রিঃ) এর স্মৃহত হবজহিত রাজশািী শিকরর এই সেনাহনবাকে আেকত সপকর আহম আনহন্দত।  

বাাংলাকদশ ইনফ্যাহি সরহজকমকন্টর এ খুহশর হদকন আহম গভীর শ্রদ্ধার োকে স্মরণ েরহছ েব ডোকলর েব ডকশ্রষ্ঠ বাঙাহল, 

জাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু সশখ মুহজবুর রিমানকে। হযহন আধুহনে-সুোংিত েশস্ত্র বাহিনীর প্ন দে সদকখহছকলন।  

শ্রদ্ধা জানাহি আমাকদর জাতীয় িার সনতা ও মিান মুহিযুকদ্ধর ৩০ লাখ শিীকদর প্রহত। গভীর েমকবদনা জানাহি অগহণত 

যুদ্ধািত মুহিকযাদ্ধাকদর প্রহত।  

জাহতর হপতা যুদ্ধহবধ্বস্ত সদকশর অে ডননহতে েীমাবদ্ধতা েকেও এেটি শহিশালী েশস্ত্র বাহিনী গকি সতালার উকযাগ সনন। 

হতহন সেনাবাহিনীর সমৌহলে ইউহনটগুকলা প্রহতষ্ঠা েকরন। জাহতর হপতার িাকত গিা সেনাবাহিনী আজ উৎেষ ড ও সপশাদাহরকে 

হবশ্বমাকনর উচ্চতায় সপৌৌঁকছ সগকছ।  

হপ্রয় অহফ্োর ও সেহনেবৃন্দ,  

আবিমান োল সেকেই রণাঙ্গকন জাতীয় ময ডাদার প্রতীে পতাো বিকনর রীহত আকছ। পতাো প্নাধীনতা-োব ডকভৌমে, 

েম্মান ও ময ডাদার প্রতীে। পতাোর ময ডাদা েমুন্নত রাখা েেকলর পহবত্র দাহয়ে। জাতীয় পতাো বিকনর দুল ডভ সুকযাগ েেকলর 

জীবকন আকে না। জাতীয় পতাো প্রাহির সযাগ্যতা অজডন েরা সয সোন ইউহনকটর জন্য এেটি হবরল েম্মান ও সগৌরকবর। আজ সেই 

প্নাধীনতা ও োব ডকভৌমকের প্রতীে জাতীয় পতাো আপনাকদর িাকত তুকল সদয়া িকলা । এই হবরল েম্মান ও সগৌরব অজডন েরায় 

আহম ৩, ৪, ৫ ও ৬ বীরকে জানাই আমার আন্তহরে অহভনন্দন।  

বাাংলাকদশ সেনাবাহিনীর পদাহতে সরহজকমন্ট সগৌরবময় ঐহতকিযর অাংশীদার। সদশমাতৃোর সুরক্ষার দাহয়ে পালকনর 

পাশাপাহশ এই সরহজকমকন্টর েদস্যরা সদকশর অভযন্তকর সয সোন দুকয ডাগময় মুহূকতড জনগকণর সেবায় তাকদর পাকশ দাঁহিকয়কছ। 

োধারণ মানুকষর োকে োঁকধ োঁধ হমহলকয় োজ েকরকছ। জাতীয় দুকয ডাগ সমাোকবলা, অবোক াকমা উন্নয়ন, জাতীয় পহরিয়পত্র ও 

সভাটার তাহলো প্রণয়ন, জাতীয় হনব ডািন েম্পকন্ন েিকযাহগতা প্রদান, গৃিিীনকদর আশ্রয়ন প্রেল্পেি হবহভন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলে 

েম ডোকন্ড েশস্ত্র বাহিনীর েদস্যকদর অবদান জাহত কৃতজ্ঞতার োকে স্মরণ েকর।  

সদকশর অভযন্তকরই শুধু নয়, আন্তজডাহতে পহরমন্ডকলও সপশাগত দক্ষতার প্নাক্ষর সরকখ বাাংলাকদশ েশস্ত্র বাহিনী তার 

হনকজর এবাং সদকশর ভাবমূহতড উজ্জ্বল েকর তুকলকছ। হবশ্ব শাহন্ত প্রহতষ্ঠায় আমাকদর েশস্ত্র বাহিনীর অবদান সদশ ও জাহতর জন্য 

ময ডাদা বকয় একনকছ।  

সুহধমন্ডলী,  

আপনারা জাকনন, আমরা ইকতাপূকব ড েরোকর োোোকল েশস্ত্র বাহিনীকে আধুহনে ও সপশাগতভাকব দক্ষ েকর তুলকত 

োয ডের পদকক্ষপ হনকয়হছলাম। সেনাবাহিনীর জন্য এমআইএেটি, আম ডর্ সফ্াকে ডে সমহর্েযাল েকলজ, বাাংলাকদশ ইনহিটিউট অব 



হপে োকপাট ড অপাকরশন সেহনাং, বাাংলাকদশ ইনফ্যাহি সরহজকমকন্টর জন্য আলাদা সেহনাং সেন্টার, ৫২ পদাহতে হিকগর্, বঙ্গবন্ধু 

সেতুর হনরাপত্তার জন্য এেটি েকম্পাহজট হিকগর্, ন্যাশনাল হর্কফ্ন্স েকলজেি হবহভন্ন সছাট বি ইউহনট প্রহতষ্ঠা েকরহছলাম।  

আত্মহনভডরশীল এবাং সদকশর অে ডননহতে উন্নয়কন েম্পৃি েরার লকক্ষয বাাংলাকদশ সমহশন টুলে ফ্যাক্টহরকে সেনাবাহিনীর 

তোবধাকন সদয়া িকয়হছল। সদকশর প্নাধীনতা ও োব ডকভৌমে রক্ষার মিান দাহয়ে পালকন পুরুকষর পাশাপাহশ নারীরাও েমান ভূহমো 

রাখকত পাকর-এটা আমরা প্রমাণ েকরহছ। ৪৭তম হবএমএ লাং সোকে ড মহিলা েযাকর্টকদর হনয়হমত েহমশন প্রদাকনর হবষয়টি হছল 

আমার হবগত েরোকরর েমকয়াপকযাগী ও যুগান্তোরী হেদ্ধান্ত। সছকলকদর পাশাপাহশ তারাও সপশাগতভাকব অকনে ভাল েরকছ। 

প্যারা জাহম্পাং েি সয সোন ঝৌঁহেবহুল প্রহশক্ষকণ তারাও েক্ষমতা প্রমাণ েকরকছ।  

বতডমান েরোকরর রূপেল্প ২০২১ এর আকলাকে বাাংলাকদশ সেনাবাহিনীর সফ্াকে ডে সগাল ২০৩০ চূিান্ত েরা িকয়কছ। 

সফ্াকে ডে সগাল ২০৩০ এর আকলাকে সেনাবাহিনীর োাংগ হনে ো াকমা হবন্যাে ও পহরবতডকনর পাশাপাহশ আধুহনোয়কনর প্রহিয়া 

ইকতামকেই শুরু িকয়কছ। এর ফ্কল েম্পকদর সুষম ব্যবিার এবাং জনবকলর দক্ষতা অজডকনর সুকযাগ আরও সবকি যাকব। েব ডব্যাপী 

তথ্যপ্রযুহির ব্যবিাকর, েশস্ত্র বাহিনী সপপার-সলে িকয় উ কব।  

সুহধমন্ডলী,  

পদাহতে বাহিনীর হবশালতা এবাং েম ডপহরহধর ব্যাপেতার েো হিন্তা েকর এবাং গহতশীলতার লকক্ষয ইি সবঙ্গল 

সরহজকমকন্টর পাশাপাহশ পদাহতে বাহিনীর হিতীয় সরহজকমন্ট প্রহতষ্ঠার প্রকয়াজন আমাকদর গত েরোকরর েময় অনুভূত িয়। ১৯৯৯ 

োকলর নকভম্বকর আহম বাাংলাকদশ ইনফ্যাহি সরহজকমন্ট গ কনর ব্যাপাকর নীহতগত অনুকমাদন প্রদান েহর। ২১ এহপ্রল ২০০১ 

আনুষ্ঠাহনেভাকব বাাংলাকদশ ইনফ্যাহি সরহজকমকন্টর পতাো উকত্তালন েহর । হবগত ২০১১ োকল আহম এ সরহজকমন্টকে জাতীয় 

পতাো প্রদান েহর। এটা অতযন্ত আনকন্দর হবষয় সয, আজ আবার আহম এ সরহজকমকন্টর ৪টি ইউহনটকে জাতীয় পতাো প্রদান 

েরলাম।  

আপনারা অবগত আকছন সয, হবগত ২০১১ োকলর নকভম্বর মাকে আহম এই রাজশািী সেনাহনবাকে বাাংলাকদকশর প্রেম 

ইনকর্ার ফ্ায়াহরাং সরকের হভহত্তপ্রির িাপন েহর। যার হনম ডাণোজ অতযন্ত দ্রুতগহতকত এহগকয় িকলকছ। এই ফ্ায়াহরাং সরকের 

মােকম ফ্ায়াহরাংকয় আপনাকদর দক্ষতা  আরও বৃহদ্ধ পাকব।  

এছািা রাজশািী সেনাহনবাকের নতুন মািার প্ল্যান সতহর িকি। যার মােকম এ সেনাহনবাে আরও েম্প্রোহরত ও 

পহরেহল্পতভাকব গকি উ কব। এ সেন্টাকরর প্রহশক্ষকণর সুহবধাকে ড এেটি বৃিদাোকরর এোকর্হমে ব্লে হনম ডাকণর উকযাগও গ্রিণ েরা 

িকয়কছ। এর ফ্কল প্রহশক্ষকণর মান আরও উন্নত িকব। আহম সজকন আনহন্দত, োকজ গহতশীলতার  লকক্ষয এ সেন্টাকরর সরের্ ড 

অহফ্ে অকটাকমশন েরা িকয়কছ।  

সদশকপ্রহমে এই সরহজকমকন্টর েদস্যগণ জাতীয় হনরাপত্তা ও োব ডকভৌমে রক্ষােি অহপ ডত দাহয়ে েফ্লতার োকে পালকন 

েক্ষম িকবন। েম ডজীবকন েেল সক্ষকত্র দক্ষতা ও সপশাদাহরকের উন্নয়ন ঘটিকয় জাহত গ কন বহলষ্ঠ অবদান রাখকবন বকল আহম 

দৃঢ়ভাকব হবশ্বাে েহর।  

আজকের সুশৃঙ্খল ও মকনাজ্ঞ কুিোওয়াকজর জন্য আহম আপনাকদরকে অহভনন্দন জানাহিছ। আজকের অনুষ্ঠাকনর 

আকয়াজন এবাং ব্যবিাপনায় যারা অক্লান্ত পহরশ্রম েকরকছ, তাকদর েেলকে ধন্যবাদ জানাহি। মিান আল্লাি আমাকদর েিায় িউন।  

সখাদা িাকফ্জ  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাকদশ হিরজীবী সিাে।  

বাাংলাকদশ সেনাবাহিনী হিরজীবী সিাে।  

 


