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ভাষণ  

োননীয় প্রিানেন্ত্রী  

রেখ হাজসনা  

োিোহী রসনাজনবাস, বৃহস্পজিবাে, ২১ ভাদ্র ১৪২০, ০৫ রসমেম্বে ২০১৩  

 

জবসজেল্লাজহে োহোজনে োজহে  

রসনাবাজহনী প্রিান,  

জিওজস, আর্ টডক;  

এজেয়া কোন্ডাে, বগুড়া এজেয়া;  

কোন্ডযান্ট,বাাংলামেে ইনফ্যাজি রেজিমেন্টাল রসন্টাে,  

আেজন্ত্রি অজিজিবৃন্দ এবাং  

বাাংলামেে ইনফ্যাজি রেজিমেমন্টে কোজন্ডাং অজফ্সােগণ,  

আসসালামু আলাইকুে।  

িািীয় পিাকা প্রোন অনুষ্ঠামনে পাোপাজে আোমেে রসনাবাজহনীে ঐজিহযবাহী এ রেজিমেমন্টে অজিনায়কমেে সমেলমন 

আসমি রপমে আজে অিযন্ত আনজন্দি। আপনাো সকমল আোে শুমভচ্ছা গ্রহণ করুন।  

প্রিমেই আজে আোমেে েীর্ ট স্বািীনিা সাংগ্রাে ও েহান মুজিযুমে যাঁো আমমাৎসগ ট কমেমেন, িাঁমেে আমাে োগমফ্োি 

কােনা কজে। শ্রোভমে স্মেণ কজে িাজিে জপিা, সব টকামলে রশ্রষ্ঠ বাঙাজল বঙ্গবন্ধু রেখ মুজিবুে েহোন এবাং  আোমেে িািীয় 

চাে রনিামক ।  

‘বীে' আোমেে িািীয় সেস্ত্র বাজহনী িিা রসনাবাজহনীে এক গুরুত্বপূণ ট ও ঐজিহযবাহী অঙ্গ। ২০০১ সামল প্রজিষ্ঠাে পে 

রিমকই এ রেজিমেন্ট প্রজেক্ষমণে উঁচুোন ও রপোগি েক্ষিা বিায় োখাে পাোপাজে রসনাবাজহনী ও িািীয় পয টাময় গুরুত্বপূণ ট 

ভূজেকা পালন কমে আসমে। জবজভন্ন প্রময়ািমন এ রেজিমেমন্টে সেস্যো রেমেে িনগমণে পামে োঁজড়ময়মেন। আন্তিটাজিকভামবও 

এই রেজিমেমন্টে অবোন আি স্বীকৃি।  

জপ্রয় অজিনায়কবৃন্দ,  

এ ঐজিহযবাহী রেজিমেমন্টে অজিনায়ক জহমসমব আপনামেে েময়মে জবোর্ োজয়ত্ব। োজন্তমি ও সেমে অিীনস্থ সসজনকমেে 

সামি জনমিমেে সম্পৃি রেমখ আপনাো রনতৃত্বোন কেমেন। রেমেে সাব টমভৌেত্ব ও িাজিে সোন অক্ষুণ্ণ োখাে েহান োজয়ত্ব 

আপনামেে উপে ন্যস্ত। আোে দৃঢ় জবশ্বাস, আপনাো দৃঢ়জচমে এ োজয়ত্ব সুষ্ঠুভামব সম্পন্ন কেমবন। কম াে পজেশ্রে, অক্লান্ত প্রমচষ্টা ও 

কিটব্যজনষ্ঠা জেময় এ রেজিমেমন্টে রগৌেব ও ঐজিহযমক উেমোেে সমৃে কোে প্রমচষ্টায় আপনামেে সব টো জনময়াজিি িাকমি হমব।  

বাাংলামেে সেস্ত্র বাজহনীে কে টমক্ষত্র রেমেে সীোনা রপজেময় আন্তিটাজিক পজেেন্ডমলও জবস্তৃি হময়মে। জবশ্বোজন্ত েক্ষাে 

েহান োজয়ত্ব জনময় আোমেে সেস্ত্র বাজহনীে সেস্যো পৃজিবীে জবজভন্ন রেমে িাজিসাংর্ জেেমন অিযন্ত েক্ষিা ও সুনামেে সমঙ্গ 

োজয়ত্ব পালন কমে আসমে। যা আোমেে িন্য অিযন্ত গমব টে জবষয়।  

সেস্ত্র বাজহনীে সেস্যমেে উঁচুোমনে রপোোজেমত্ব িন্য আেো এখন জবমশ্বে অন্যিে োজন্তেক্ষী রপ্রেণকােী রেে। উদ্ভাবনী 

ক্ষেিা, স্বচ্ছ দৃজষ্টভজঙ্গ, পােস্পাজেক শ্রোমবাি, ভ্রাতৃত্বমবাি ও কম াে শৃঙ্খলামবাি আপনামেে ঐজিহযবাহী এই রেজিমেমন্টে 

উন্নয়মনে িন্য অপজেহায ট। উন্নিিে প্রজেক্ষণ, কম াে শৃঙ্খলা ও রপোগি েক্ষিাে োধ্যমে রেে ও িাজিে িন্য আপনাো আেও 

সুনাে বময় আনমবন বমল আো কজে।  

জপ্রয় অজফ্সােবৃন্দ,  

বাাংলামেে সেস্ত্র বাজহনী িিা রসনাবাজহনী িািীয় সম্পে জহমসমব জনিস্ব সত্ত্বাে উপে জভজে কমে সুেক্ষ সাংগ ন জহমসমব 

গমড় উ মব। সুসাংহি ‘ইনজিটিউেন' জহমসমব আমপ্রকাে কেমব এবাং জনিস্ব আইন-কানুন ও জবজি-জবিান অনুযায়ী পজেচাজলি 



হমব। আজে সেকাে প্রিান ও প্রজিেক্ষা েন্ত্রী জহমসমব আপনামেে আশ্বাস জেমি চাই রয, সেকাে প্রজিেক্ষা বাজহনীে প্রজি োজয়ত্ব ও 

কিটব্য পালমন সম্পূণ ট সিাগ ও সমচিন।  

িািীয় সেস্ত্র বাজহনী রেমেে ঐকয এবাং সাব টমভৌেমত্বে প্রিীক। সেস্ত্র বাজহনীে ব্যাপামে আোমেে সেকামেে েময়মে 

সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃজষ্টভজঙ্গ। আেো একটি েক্ষ, সুশৃঙ্খল, সুসজিি ও েজিোলী সেস্ত্র বাজহনী চাই।  

২০২১ সামলে েমধ্য বাাংলামেেমক জডজির্াল কোে লমক্ষয বিটোন সেকাে কাি কমে যামচ্ছ। আধুজনক িথ্যপ্রযুজিে 

অগ্রযাত্রাে সামি আোমেেমকও সোনিামল এজগময় রযমি হমব। আজে রিমন আনজন্দি রয বীে রেকড ট অজফ্সমক অমর্ামেেন কো 

হময়মে। এিন্য সাংজেষ্ট সকলমক আজে অজভনন্দন িানাই।  

স্বািীনিামক অি টবহ কো এবাং এে সুফ্ল বাাংলাে সািােণ োনুমষে র্মে র্মে রপৌৌঁমে রেয়াে োজয়ত্ব আোমেে গ্রহণ কেমি 

হমব। ইমিােমধ্য আেো জবমশ্বে েেবামে আমেয টাোেীল িাজি জহমসমব জনমিমেে প্রজিজষ্ঠি কমেজে। রেে পজেচালনাে োজয়ত্বভাে 

গ্রহণ কোে পে রিমক আেো সকল রক্ষমত্র জনয়েিাজন্ত্রকিা, স্বচ্ছিা ও িবাবজেজহিা প্রজিষ্ঠা কমে চমলজে। িনগমণে রভামর্ে 

অজিকাে আেো প্রজিষ্ঠা কমেজে। রেমেে জস্থজিেীলিা বিায় োখাে িন্য আেো আোমেে জবগি সেকামেে সেয় পাব টিয োজন্ত 

চুজি সম্পােন কমেজে।  

রেমে সড়ক ও িনপে জবভামগে আওিায় ২১ হািাে ৫৭১ জকমলাজের্াে সড়ক জনে টান কো হময়মে। এসব সড়মক ৪ 

হািাে ৫০৭টি রসতু, ১৩ হািাে ৭৫১টি কালভার্ ট ও ৬০টি রফ্েীর্ার্ স্থাপন কমেজে।  

র্ঙ্গী-কাজলগঞ্জ রেলক্রজসাংময় েহীে আহসান উল্লাহ োিাে উড়াল রসতু, রেড় জকমলাজের্াে েীর্ ট চট্টগ্রাে বন্দে সাংমযাগ 

ফ্লাইওভাে, হযেি োহিালাল আন্তিটাজিক জবোনবন্দে সড়ক, রোগড়াপাড়া রচৌোস্তা, ঢাকা ইজপমিড ও নবীনগে রোড়সহ 

রবেজকছু স্থামন ফুর্ওভাে ব্রীি জনে টাণ কমেজে।  

জেেপুে-এয়ােমপার্ ট রোড ফ্লাইওভাে, কুজড়ল ফ্লাইওভাে, বনানী ওভােপাস চালু হময়মে। যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভামেে অজচমেই 

চালু হমব। োজন্তনগে হমি ঢাকা-োওয়া রোমডে জিলজেল পয টন্ত আেও একটি ফ্লাইওভাে জনে টামণে উমযাগ গ্রহণ কো হময়মে। ২৬ 

জকমলাজের্াে েীর্ ট এজলমভমর্ড এক্সমপ্রসওময়ে কাি চলমে। হাজিেজিল প্রকল্প চালু কো হময়মে।  

৯৯ েেজেক ৩৭ েিাাংে জেশুে জবযালময় ভজিট জনজিি হময়মে। বেমেে প্রিে জেমন ২৭ রকাটি পাঠ্যপুস্তক জবিেণ কো 

হময়মে। ১ হািাে রকাটি র্াকা সীড োজন জেময় প্রিানেন্ত্রীে জেক্ষা সহায়িা ট্রাি গ ন কমেজে।  

রেে আি খাময প্রায় স্বয়াংসম্পূণ ট। কৃষমকে িন্য ১০ র্াকায় ব্যাাংক একাউন্ট রখালায় সুমযাগ জেময় ৯৫ লামখেও রবেী 

ব্যাাংক একাউন্ট রখালাে ব্যবস্থা কমে রেই।  

পামর্ে িীবন েহস্য ও উজদ্ভে জবধ্বাংসী েত্রামকে িীবন েহস্য আজবস্কাে কমেমেন আোমেেই জবজ্ঞানী। সাোজিক জনোপো 

রবষ্টনীে বোদ্দ বহুগুমণ বৃজে কমেজে। ১৫ রকাটি োনুষমক সাোজিক জনোপো রেয়াে উমযাগ জনময়জে।  

সাোমেমে প্রায় ১৫ হািাে কমুযজনটি জক্লজনক এবাং স্বাস্থয রকন্দ্র স্থাপন কো হময়মে।  

প্রযুজি জবমভে মুি বাাংলামেে গড়ায় অনন্য অগ্রগজি হময়মে। রেমেে প্রজিটি ইউজনয়মন িথ্য রসবা রকন্দ্র চালু। প্রজি োমস 

৪০ লক্ষাজিক োনুষ রসবা পামচ্ছন।  

এ পয টন্ত ৫ হািাে ৬৯১টি জনব টাচন অনুজষ্ঠি হময়মে। ৬৩ হািাে ৯০৯ িন িনপ্রজিজনজি জনব টাজচি হময়মেন। প্রজিটি 

জনব টাচন অবাি, সুষ্ঠু ও জনেমপক্ষ হময়মে। রকািাও রকামনা অজভমযাগ উম জন।  

স্থানীয় সেকাে ও উপজনব টাচনসহ জবজভন্ন জনব টাচমন আোমেে প্রািীও পোজিি হময়মে। আেো িনগমণে োয় োিা রপমি 

জনময়জে। অিীমি রকান সেকামেে আেমলই এ িেমনে োজন্তপূণ ট জনব টাচন হয় নাই। রকান জনব টাচমনােে সজহাংসিা র্মর্ নাই।  

আেো জনব টাচন কজেেনমক েজিোলী কমেজে। জনব টাচন কজেেমনে আজি টক স্বায়ত্ত্বোসন জনজিি কো হময়মে। জনব টাচন 

কজেেমন সম্পূণ ট স্বািীন ও জনেমপক্ষভামব কাি কোে পজেমবে সৃজষ্ট কো হময়মে।  

জবদ্যযৎ উৎপােন এখন ৬৬৭৫ রেগাওয়ার্। রলাডমেজডাং রনই বলমলই চমল। গ্যাস উৎপােন ৬০০ জেজলয়ন র্নফুর্ রবমড়মে। 

নতুন নতুন গ্যাসমক্ষত্র আজবষ্কৃি হমচ্ছ।  

বাাংলামেে জবমশ্বে ৫ে উচ্চ প্রবৃজে অিটনকােী রেে। প্রবাসী আময়ে জেক রিমক ৭ে। আোমেে গড়  প্রবৃজে ৬.৫ েিাাংে। 

োিাজপছু আয় ৬৩০ ডলাে রিমক ৯৫০ ডলামে উন্নীি। জেিাভ ট ১৬ জবজলয়ন ডলাে। আোমেে কে টসাংস্থান রবমড়মে। পাঁচ রকাটি 



োনুষ জনম্নজবে রিমক েধ্যজবমে উন্নীি হময়মে। ৭৫ লামখেও রবেী কে টসাংস্থান হময়মে। আেো সমুদ্র জবিয় কমেজে। রেমে-জবমেমে 

প্রোংজসি হজচ্ছ।  

জপ্রয় অজফ্সােবৃন্দ,         

অি টননজিক রক্ষমত্র স্বাবলম্বী ও আমজনভ টেেীল িাজি জহমসমব জনমিমেে গমড় রিালাে িন্য ইমিােমধ্য আেো সেজিি 

পেমক্ষপ গ্রহণ কমেজে। আেো সকমলে সামি বন্ধুমত্ব জবশ্বাসী। রেেমক আেো সুন্দেভামব গমড় তুলমি চাই। এ রেেমক 

অি টননজিকভামব আেো স্বাবলম্বী  কেমি চাই। আপনামেে কামেও আোমেে প্রিযাো, গভীে রেেমপ্রে ও জনষ্ঠাে সামি আপনাো 

আপনামেে উপে অজপ টি োজয়ত্ব পালন কেমবন। আপনাো এ রেমেেই সন্তান। এ রেমেে গ্রামে-গমঞ্জ, েহমে-বন্দমে েজড়ময় আমে 

আপনামেেই আমীয়-পজেবাে-পজেিন।  

পজেমেমষ, আজে েহান আল্লাহ্ িায়ালাে কামে আপনামেে সমৃজে ও সাফ্ল্য কােনা কেজে। আল্লাহ্ োববুল আলাজেন রযন 

এই রেজিমেমন্টে সকল সেস্যমক িযাগ ও আেমে টে েজিমি বলীয়ান কমে রেে ও িাজিে স্বাি ট সমুন্নি োখাে রিৌজফ্ক োন কমেন 

এ কােনা কেজে।  

রখাো হামফ্ি  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলামেে জচেিীবী রহাক  

বীে রেজিমেন্ট জচেিীবী রহাক  


