
প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট - ৩৬তে েসতষ্ঠাবাসষ ডকী-২০১১ 

ভাষণ  

োননীয় েধানেন্ত্রী  

প্রেখ হাসিনা  

ঢাকা, েঙ্গলবাে, ২১ আষাঢ় ১৪১৮, ০৫ জুলাই ২০১১  

 

সবিসেল্লাসহে োহোসনে োসহে  

িহকেীবৃন্দ,  

প্রিনা, প্রনৌ ও সবোন বাসহনী েধান,  

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে কোন্ড্যান্ট ও অন্যান্য িদস্যবৃন্দ,  

উপসিত সুসধেন্ড্লী,  

আিিালামু আলাইকুে।  

‘প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট'-এে ৩৬তে েসতষ্ঠাবাসষ ডকীে আিডকে এ অনুষ্ঠাডন উপসিত িবাইডক আন্তসেক শুডভচ্ছা 

িানাসচ্ছ।  

১৯৭৫ িাডলে ৫ই জুলাই িব ডকাডলে িব ডডেষ্ঠ বাঙাসল, িাসতে সপতা বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে েহোন তাঁে সনিস্ব উডযাডগ 

প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট েসতষ্ঠা কডেন। অতযন্ত দুঃডখে সবষয়, বঙ্গবন্ধু িীসবত থাকডত সপসিআডেে আনুষ্ঠাসনক কার্ ডক্রে প্রদডখ 

প্রর্ডত পাডেনসন।  

আিডকে এই শুভসদডন আসে েদ্ধাভডে স্মেণ কেসি সপসিআডেে েসতষ্ঠাতা িাসতে সপতা, বঙ্গবন্ধু প্রেখ মুসিবুে 

েহোনডক।  

িেডয়ে সববতডডন সপসিআে আি অডনক বড় হডয়ডি; স্বয়ংিম্পূণ ড হডয়ডি।  

োষ্ট্রীয় দাসয়ত্ব পালনকাডল আপনাডদে িডঙ্গ আোে েসতসদনই প্রদখা হয়। আপনাডদে দক্ষতা, কতডব্যপোয়নতা ও 

একাগ্রতা েোণ কডে প্রর্, আপনাো িবাই সবডেষভাডব সনব ডাসিত ও আিাভািন সিসনক।  

ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্রোদ-বৃসি উডপক্ষা কডে আপনাো একসনষ্ঠভাডব কতডব্যকে ড পালন কডে র্াডচ্ছন। আপনাডদে এ সনষ্ঠা েেংিাে 

দাবীদাে।  

সেয় গাে ডি,  

আপনাো িাডনন ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ডনে অঙ্গীকাে সনডয় বতডোন িেকাে কাি কডে র্াডচ্ছ। সনতয েডয়ািনীয় 

সিসনডিে দাে হ্রাি, দনীসতে সবরুডদ্ধ কার্ ডকে ব্যবিা গ্রহণ, িসঙ্গ দেন, সুোিন েসতষ্ঠা, সবদযৎ ও জ্বালাসন িঙ্কট সনেিন আোডদে 

িন্য সবোট িযাডলঞ্জ সিল। আেো িফলতাে িডঙ্গ এিব িযাডলঞ্জ প্রোকাসবলা কডে র্াসচ্ছ।  

আোডদে লক্ষয হডচ্ছ এ প্রদডেে িাধােণ োনুডষে মুডখ হাসি প্রফাটাডনা। এিন্য র্া র্া কো েডয়ািন আেো তা কেব 

ইনোআল্লাহ।  

২০২১ িাডলে েডে আেো বাংলাডদেডক সবডেে দেবাডে একটি েেে আডয়ে সেসিটাল বাংলাডদডে রূপান্তে কেডত 

িাই। আেো ক্ষুধা, দাসেদ্র্য দূে কডে বাংলাডদেডক একটি সুখী-িমৃদ্ধ োডষ্ট্র পসেণত কেডত িাই।  

সুসধবৃন্দ,  

িেস্ত্র বাসহনীে েসত আোে এক ধেডনে সবডেষ দব ডলতা েডয়ডি। কােণ, আোে আদডেে দই প্রিাট ভাই েহীদ কযাডেন 

প্রেখ কাোল ও প্রল. প্রেখ িাোল সিল এই প্রিনাবাসহনীেই কে ডকতডা সিল। ঘাতকডদে সনে ডে বুডলডট ৭৫ এে ১৫ই আগস্ট তাঁো 

োহাদাতবেণ কডে।  

১৯৯৬-২০০১ িাডল দাসয়ত্ব পালনকাডল আেো িেস্ত্রবাসহনীে উন্নয়ডন ব্যাপক কে ডসূসি বাস্তবায়ন কসে। প্রিনাবাসহনীডত 

প্রবে কডয়কটি ইউসনট, সিডগে এবং উচ্চতে েসেক্ষডণে িন্য সবসভন্ন ধেডণে েসতষ্ঠান েসতষ্ঠা কডেসি।  



িেস্ত্রবাসহনীে প্রপোগত দক্ষতা, েসেক্ষডণে োন বৃসদ্ধ এবং িাসব ডক আথ ড-িাোসিক কল্যাডণ আেো ন্যােনাল সেডফন্স 

কডলি ও সেসলটাসে ইনসস্টটিউট অব িাইন্স এন্ড্ প্রটকডনালসি (MIST) িাপন কডেসি। েসতষ্ঠা কডেসি আে ডে প্রফাডি ডি প্রেসেকযাল 

কডলি এবং বাংলাডদে ইনসস্টটিউট অব সপি িাডপাট ড অপাডেেন এন্ড্ প্রেসনং (BIPSOT) এে েত প্রবে কডয়কটি গুরুত্বপূণ ড 

েসতষ্ঠান।  

প্রিনাবাসহনীডক েসিোলী কোে িন্য এবাে আেো প্রদড় েতাসধক এসপসি ক্রয় এে কার্ ডক্রে িম্পন্ন কডেসি। 

প্রিনাবাসহনীে িন্য ইডতােডে একটি এসে প্রেসিডেন্ট েসতষ্ঠা কো হডয়ডি। প্রিনাবাসহনীে এিসপ প্রেসিডেডন্টে িন্য এিসপ গান ক্রয়, 

অতযাধুসনক এযামুসনেন ল্যাব েস্ত্তত, এেসবটি ২০০০-িায়না েডেডলে ৪৪টি ট্যাঙ্ক ও োসন্তেক্ষা সেেডনে িন্য প্রহসলকোে ক্রডয়ে 

কার্ ডক্রে েসক্রয়াধীন েডয়ডি।  

প্রদডেে পূব ড িীোন্ত সুেক্ষাে িন্য োমুডত একটি সিডগে গ্রুডপে িন্য িায়ী সনবাি ও অসভর্াসনক সবন্যাি (Operational 

deployment) িম্পন্ন কো হডয়ডি।   

সবোন বাসহনীে িন্য সেগ-২৯ িংগ্রহ কো হডয়ডি। কক্সবািাডে একটি অগ্রবতী ঘাঁটি সনে ডাডণে কাি িলডি।  

প্রনৌ বাসহনীে িন্য িংগৃহীত সবএনএি বঙ্গবন্ধু সবগত প্রিাট িেকাে সেকসেেন্ড্ কেসিল। এবাে আেো আবাে তা িালু 

কডেসি। সবএনএি ‘বঙ্গবন্ধু'ে কার্ ডক্ষেতা আেও বৃসদ্ধে লডক্ষয ইডতােডে দটি প্রহসলকোে এবং সেিাইল ক্রডয়ে চুসি িম্পন্ন 

হডয়ডি। খুলনা েীপইয়াডে ড পাঁিটি গানডবাট সতসেে কািও িলডি।  

আেো সিএেএইি, ঢাকাডক িম্প্রিােণ ও আধুসনকায়ডনে েকল্প বাস্তবায়ন কেসি। এিাড়া, ৫০০ েয্যা সবসেি কুসে ডডটালা 

প্রিনাডেল হািপাতাল িাপন েকল্প বাস্তবায়ন কো হডচ্ছ। এগুডলা িম্পন্ন হডল প্রিনাবাসহনীে আভযন্তেীণ সিসকৎিা ব্যবিাে উন্নসত 

হডব।  

আোডদে িেয়ই প্রিনাবাসহনীে িদস্যডদে কল্যাডণ েসতসষ্ঠত হডয়ডি োস্ট ব্যাংক সলসেডটে। এিাড়া, িেস্ত্র বাসহনীে 

িদস্যডদে িন্য স্বািযবীোে েত আেও সকছু কল্যাণমুখী পদডক্ষপ আেো সনডয়সিলাে।  

আোডদে িেকাডেে আেডলই সিসনকডদে আহাডে দ'প্রবলা ভাডতে ব্যবিািহ খাবাডেে োন উন্নত কো হয়। ইডতােডে 

িেস্ত্রবাসহনীে িদস্যডদে নতুন প্রবতন কাঠাডো বাস্তবায়ন কো হডয়ডি।  

িেস্ত্রবাসহনীে িদস্যডদে আবাসিক িেস্যা িোধাডন আেো বহুতল ভবন সনে ডাণিহ প্রবেসকছু ব্যবিা গ্রহণ কডেসিলাে। 

প্রিনা অসফিােডদে িন্য এ.এইি.এি েকডল্পে বাস্তবায়ন এসগডয় িলডি।  

পর্ ডায়ক্রডে প্রিসিও এবং অন্যান্য পদসবে কে ডকতডাডদে িন্য একই ধেডনে েকল্প বাস্তবায়ন কো হডব। এিাড়া িাসতিংঘ 

োসন্তেক্ষা সেেন হডত আোডদে সিসনকডদে প্রদডে িহডি প্রটসলডফাডন কথা বলাে িন্য কার্ ডকে পদডক্ষপ গ্রহণ কো হডয়ডি।  

েসেক্ষণ, গডবষণা এবং পর্ ডাপ্ত েোিসনক িেঞ্জাোসদে িেন্বডয় একটি আধুসনক যুডগাপডর্াগী বাসহনী সহডিডব িেস্ত্র 

বাসহনীডক গডড় প্রতালাে েডয়ািনীয়তা আেো িব ডদাই অনুভব কডেসি।  

আোডদে প্রিনাবাসহনী োসন্ত েক্ষায় সবসভন্ন প্রদডে সনডয়াসিত েডয়ডিন। আন্তিডসতক অঙ্গডন োসন্ত েসতষ্ঠায় তাঁো দক্ষতা ও 

সনেলি পসেেডেে োেডে প্রেষ্ঠত্ব েোণ কডেডিন।  

বতডোডন বাংলাডদে সবডেে িব ডাসধক োসন্তেক্ষী প্রেেণকােী প্রদে সহডিডব তাে েীষ ডিান পুনরুদ্ধাে কডেডি।  

আোডদে িেকাে িেস্ত্রবাসহনীে িন্য উচ্চতে েসেক্ষণ ও িেঞ্জাোসদে ব্যবিািহ বাসহনীে আধুসনকায়ডন িকল পদডক্ষপ 

গ্রহণ কেডব। র্াডত বাংলাডদে আেও অসধক হাডে োসন্তেক্ষী প্রেেণ কেডত পাডে এবং আোডদে এই েীষ ড অবিান বিায় থাডক।  

সেয় গাে ডি,  

আপনাো িকডলই আোডদে গসব ডত ও দক্ষ প্রিনাবাসহনী হডত সবডেষভাডব সনব ডাসিত। আপনাডদে দীপ্ত ও গসব ডত পদিােণায় 

এবং কতডব্য পালডন একসনষ্ঠতায় আসে একটি অতযন্ত সুশংখল ও দক্ষ বাসহনীে েসতচ্ছসব প্রদখডত পাই। আল্লাহ োববুল আলােীন 

প্রর্ন আোডদে এ িম্মান সিে অক্ষুন্ন োডখন।  

কার্ ডকে কোন্ড্ িযাডনলই প্রিনাবাসহনীডত প্রর্ প্রকান কাি িোধাডন িসক্রয় ভূসেকা োডখ। আসে সবোি কসে, িকলস্তডেে 

কোন্ড্ােডদে েসত েদ্ধাডবাধ ও তাঁডদে েসত অনুগত থাকডল প্রর্ প্রকান কাি দক্ষতা, শঙ্খলা ও আনুগডতযে িডঙ্গ িোধান কো 

িম্ভব।  



প্রনতৃডত্বে েসত িম্পূণ ড আিা প্রেডখ িকল কাডি আপনাো এসগডয় র্াডবন বডল আসে েতযাো কসে।  

সেয় গাে ডি,  

িােসেক িীবডন েসেক্ষডণে প্রকান সবকল্প প্রনই। েসেক্ষডণে োেডে জ্ঞানািডন হয়। আে জ্ঞানািডডনে োেডে সনোপতা 

সনসিত কো র্ায়। িঠিক েসেক্ষণ িকলডক শঙ্খলাবদ্ধ োডখ, প্রপোগত জ্ঞান বৃসদ্ধ কেডত িাহায্য কডে, দক্ষতা বাড়ায় এবং 

িডব ডাপসে অনুগত থাকডত প্রেখায়। কতডডব্যে পাোপাসে তাই আপনাো েসেক্ষণও িাসলডয় র্াডবন।  

আি আসে স্মেণ কেসি আপনাডদে পূব ডসূেীডদে র্াঁো কতডব্য পালনকাডল আত্মসবিিডডনে োেডে এ প্রেসিডেডন্টে 

ইসতহািডক কডেডি প্রগৌেবাসন্বত এবং অনুকেণীয়।  

প্রদডেে োষ্ট্রেধান ও িেকাে েধাডনে ব্যসিগত সনোপতা সনসিতকডল্প আপনাডদে একাগ্রতা ও সনডিডক উৎিডগ ডে 

েডনাভাব সিেসদন প্রর্ন বিায় থাডক।  

আসে িেগ্র িাসতে পক্ষ প্রথডক প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেডন্টে িকল েহীদডদে আত্মাে োগসফোত কােনা কেসি।  

পসেডেডষ, আসে আপনাডদে িকডলে সুস্বািয, েঙ্গল ও উতডোতে িমৃসদ্ধ কােনা কেসি। প্রেসিডেন্ট গাে ড প্রেসিডেন্ট তাে 

সিোিসেত সুনাে অক্ষুণ্ণ প্রেডখ আেও িফলতা অিডডন িক্ষে প্রহাক, দৃপ্ত পদডক্ষডপ তাো আেও িােডন এসগডয় র্াক, এ কােনা কডে 

আসে আোে বিব্য প্রেষ কেসি। েহান আল্লাহ আোডদে িকডলে িহায় প্রহান।    

প্রখাদা হাডফি।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাডদে সিেিীবী প্রহাক।  

..... 


