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ডবর্ডর্ল্লাডহর রাহর্াডনর রাডহর্
র্হ র্ীবৃন্দ,
কর্না, কনৌ ও ডবর্ান বাডহনী প্রধানগণ,
র্ান্ড্যান্ট ন্যাশনাল ডিফেন্স ফলজ ও অনুষদ র্দস্যগণ,
ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স এবং এএেিডিউডর্ ক ার্ স-২০১৭ এর গ্র্যাজুফয়টং র্দস্যবৃন্দ,
উ ডিত সুডধর্ন্ড্লী।
আর্র্ালামু আ’লাইকুর্।
ন্যাশনাল ডিফেন্স ক ার্ স-২০১৭ এবং আর্সি কোফর্ সর্ ওয়ার ক ার্ স-২০১৭-এর গ্র্যাজুফয়শন অনুষ্ঠাফন র্বাইফ আন্তডর
শুফেচ্ছা।
ডিফর্ম্বর আর্াফদর র্হান ডবজফয়র র্ার্, আর্াফদর কগৌরফবর র্ার্। জাডতর ড তা বঙ্গবন্ধু কশখ মুডজবুর রহর্াফনর
কনতৃফে এ র্াফর্ই বাংলাফদফশর শাডন্ত ার্ী জনগণ াড স্তানী র্ার্ডর জান্তার ডবরুফে নয় র্াফর্র র্শস্ত্র মুডতিযুদফের র্্য  ডদফয়
চূড়ান্ত ডবজয় অজসন ফর।
আডর্ ডবজফয়র র্াফর্র এই শুেক্ষফণ কৃতজ্ঞডিফে স্মরণ রডি বাংলাফদফশর স্বাধীনতার ি ডত, র্ব স াফলর র্ব সফেষ্ঠ
বাঙাডল, জাডতর ড তা বঙ্গবন্ধু কশখ মুডজবুর রহর্ানফ । েো জানাডচ্ছ জাতীয় িার-কনতাফ , যাঁরা বঙ্গবন্ধুর অনু ডিডতফত
মুডতিযুদে ডরিালনা ফরন। স্মরণ রডি ডিশ লাখ শডহদ এবং দুই লাখ ডনয সাডতত র্া-কবানফ । ুদোহত মুডতিযফযাো ও শডহদ
ডরবাফরর র্দস্যফদর প্রডত গেীর র্র্ফবদনা জানাডচ্ছ। র্ ল বীর মুডতিযফযাোফদর জানাই আর্ার আন্তডর অডেবাদন।
ডপ্রয় ক ার্ স র্দস্যবৃন্দ,
দীর্ স প্রায় এ বিফরর ফ ার ডরের্ ও অ্য বর্াফয়র র্া্য ফর্ আ নারা এনডিডর্ ও এএেিডিউডর্ ক ার্ স র্েলোফব
কশষ রফত যাফচ্ছন। আডর্ আ নাফদর র্বাইফ জানাই আর্ার আন্তডর শুফেচ্ছা ও অডেনন্দন।
আডর্ কজফন খুবই আনডন্দত কয, আ নারা রাফের ডবডেন্ন গুরুেপূণ স ডবষয় ডনফয় গেীর য সফবক্ষণ, ড়াফলখা ও গফবষণা
ফরফিন। যার র্ফ্য  রফয়ফি র্ার্াডজ -রাজননডত র্ংস্কৃডত, অর্ সনীডত, আন্তজসাডত র্ম্প স ও জাতীয় ডনরা ো। আ নারা
কদশ ডরিালনার ডবডেন্ন র্র্স্যা ও েডবষ্যত র্স ন্থা র্ম্পফ সও জ্ঞান লাে ফরফিন। এর্ফবর বুডেবৃডে প্রফয়াগ ডনিঃর্ফন্দফহ
বাংলাফদফশর জাতীয় অগ্র্গডতর ধারাবাডহ তা আরও কবগবান রফত র্হায় হফব।
ডপ্রয় গ্র্াজুফয়টগণ,
আ নারা জাফনন, আন্তজসাডত ডরর্ন্ড্ফল বাংলাফদফশর ক ৌশলগত গুরুে ক্রর্াগত কবফড়ই িফলফি। বতসর্াফন ডবডেন্ন
আন্তজসাডত ও আঞ্চডল ঐ য উন্নয়ফন বাংলাফদশ অতযন্ত তাৎ য সপূণ স ও কগৌরবর্য় ভূডর্ া রাখফি। আর্াফদর ররাে নীডতর
মূল র্ন্ত্রই হল: ‘র্ ফলর র্াফর্ বন্ধুে, ারও র্াফর্ ববরীতা নয়’।
বঙ্গবন্ধু প্রণীত এই নীডতফত অনুপ্রাডণত হফয় আর্রা আন্তিঃরােীয় সু-র্ম্প স র্ফব সাচ্চ য সাফয় ডনফত র্ফিষ্ট আডি।
নানাডবধ র্ীর্াবেতা র্ফেও ডব ন্ন র্ানবতার িাফ র্াহাফের হাত বাড়াফত আর্রা া সণ্য ডরডন। প্রডতফবডশ ডর্য়ানর্ার হফত
ডবতাডড়ত ১০ লাফখরও কবডশ করাডহঙ্গা জনফগাডষ্ঠফ আর্রা আেয় ও র্ানডব র্হায়াতা ডদফয় যাডচ্ছ। র্ানডব তার র্ানদফন্ড্
বাংলাফদশ আজ এ ট র্য সাদাপূণ স ও র্ংফবদনশীল রাে ডহফর্ফব আন্তজসাডত র্হফল প্রশংডর্ত হফচ্ছ।
আন্তজসাডত অঙ্গফনর াশা াডশ, কদফশর র্ানবর্ম্পদ উন্নয়ফন, নারী-ডশক্ষা ও ক্ষর্তায়ফন এবং র্াডব স অফর্ স
জনগফণর অর্ সননডত স্ব-ডনেসরতা অজসনর্হ র্ লফক্ষফি আর্াফদর র্র ার ব্যা
র্ােল্য অজসন ফরফি। ডবশ্বায়ন ও
প্রুদডতিযগত উন্নয়ফনর ধারাবাডহ তায় আর্রা ডিডজটাল বাংলাফদফশর স্বপ্ন বাস্তবায়ফন র্ফিষ্ট আডি। ইফতার্ফ্য  বাংলাফদশ র্্য র্
আফয়র কদফশর ডরর্ন্ড্ফল প্রফবশ ফরফি। ২০২১ র্াফলর র্ফ্য  আর্রা বাংলাফদশফ র্্য র্ আফয়র এবং ২০৪১ র্াফলর র্ফ্য 
এ ট উন্নত-র্মৃে কদফশ ডরণত রব-ইনশাআল্লাহ।

কদফশর ক্রর্াগত উন্নয়ন ডনডিত রার কক্ষফি র্েলতা র্ফেও ড ছু ড ছু িযাফলঞ্জ কর্ফ ই যায়। আডর্ ডবশ্বার্ ডর
র্দ্যর্র্াপ্ত প্রডশক্ষণ ডদফয় আ নারা কর্ িযাফলঞ্জর্মূহ কর্া াডবলায় এবং কদফশর র্াডব স উন্নয়ফন অফন কবডশ অবদান রাখফত
ারফবন।
ডপ্রয় অডের্ারবৃন্দ,
১৯৯৬ র্াফলর আফগ র্শস্ত্র বাডহনীর কজষ্ঠয ও র্্য র্ র্াডরর র্স তসাফদর উচ্চর্াফনর প্রডশক্ষফণর জন্য আর্াফদর ডনজস্ব
ক ান প্রডতষ্ঠান ডিল না। আ নাফদর উচ্চডশক্ষার র্া ডবফবিনা ফর আর্রা ১৯৯৬-২০০১ কর্য়াদ াফল ন্যাশনাল ডিফেন্স
ফলজ বা এনডিডর্ প্রডতষ্ঠা ফরডিলার্। যা বতসর্াফন এ ট আন্তজসাডত খ্যাতনার্া প্রডশক্ষণ প্রডতষ্ঠাফন ডরণত হফয়ফি।
ন্যাশনাল ডিফেন্স ফলফজর বতসর্ান সুখ্যাডত ও বডহডব সফশ্ব এর সু- ডরডিডত আর্াফদর জন্য র্ডতযই এ ট গফব সর ডবষয়।
শুধু র্শস্ত্র বাডহনীর ডেতফরই নয়, ন্যাশনাল ডিফেন্স ফলজ ক ৌশলগত স্তফরর এ ট জাতীয় প্রডতষ্ঠান ডহফর্ফব
কবর্ার্ডর ডরর্ন্ড্ফলও র্র্াদৃত হফচ্ছ। র্র াডর উচ্চ দি কবর্ার্ডর র্স তসাগণ এই প্রডতষ্ঠান কর্ফ প্রডশক্ষণ ডনফয় জাতীয়
ও আন্তজসাডত য সাফয় প্রভূত অবদান করফখ িফলফিন।
এনডিডর্ ও এএেিডিউডর্ ক ার্ স িাড়াও, এনডিডর্ তৃস
ডরিাডলত ‘ যা ফটান ক ার্ স’ -এর র্া্য ফর্ রাে
ডরিালনা ও নীডতডনধ সার য সাফয়র ব্যডতিযবগ,স জাতীয় ও আন্তজসাডত র্ম্প স এবং রাে ডরিালনার গুরুেপূণ স ডবষয়র্মূফহর
উ র র্ম্য জ্ঞান লাে ফরফিন। ‘Civil-military Relation’ বা র্ার্ডর -অর্ার্ডর র্ম্প স উন্নয়ফন ডনিঃর্ফন্দফহ
এনডিডর্ এ ট র্াইল-েল ডহফর্ফব াজ রফি।
র্শস্ত্র বাডহনীর ডপ্রয় র্দস্যগণ,
আর্াফদর র্শস্ত্র বাডহনীর আধুডন ায়ফন আর্রা র্ব সফশষ প্রুদডতিয ও আধুডন র্রঞ্জার্াডদর র্রবরাহ ডনডিত ফরডি
এবং র্ফব সাের্ প্রডশক্ষণ প্রদাফনর লফক্ষয প্রফয়াজনীয় প্রডশক্ষণ িা না বতডর ফরডি। এ ট ক শাদার ও প্রডশডক্ষত র্শস্ত্র বাডহনী
প্রডতষ্ঠার লফক্ষয আর্রা র্ব সদা াজ ফর যাডচ্ছ। আর্রা র্দ্য ডরবতসনশীল র্শস্ত্র বাডহনীর র্ার্র্থ্সফ পুনমূ সল্যায়ন ফর যাডচ্ছ
এবং এ ডবংশ শতাডির বহুমুখী িযাফলঞ্জ কর্া াডবলার র্ক্ষর্তা বৃডের লফক্ষয আর্াফদর র্শস্ত্র বাডহনীর আধুডন ায়ফনর জন্য
কোফর্ সর্-কগাফলর আফলাফ র্ ল দফক্ষ গ্র্হফণ আর্রা র্দা র্ফিষ্ট।
বাংলাফদশ তার র্শস্ত্র বাডহনী ডনফয় গব সফবাধ ফর। র্হান স্বাধীনতা ুদফের র্্য  ডদফয় আর্াফদর র্শস্ত্র বাডহনীর জন্ম।
আর্াফদর কদশফপ্রডর্ র্শস্ত্র বাডহনী জনগফণর আশা-আ াঙ্ক্ষা পূরফণ র্ব সদা কদশ ও জনগফণর াফশ কর্ফ ফি। প্রাকৃডত ও
অন্যান্য দুফয সাগ ও ডব য সফয়র র্র্য় র্শস্ত্র বাডহনীর র্দস্যগণ র্ব সদা র্ততা, ডনষ্ঠা ও ফ ার ের্ ডদফয় এফদফশর র্ানুষফ র্াহাে
ফরফিন। গুরুেপূণ স অব া াফর্া প্র ল্প বাস্তবায়ফন বাংলাফদশ র্শস্ত্র বাডহনীর র্দস্যগণ কদফশ এবং জাডতর্ংর্ ডর্শনর্হ
ডবফদফশও অতযন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর করফখফিন। আডর্ আশা ডর, জনগণ ও র্শস্ত্র বাডহনীর র্ফ্য  এই অংশীদাডরে র্র্ফয়র
ডরক্রর্ায় আরও বডলষ্ঠ হফব। আডর্ ডবশ্বার্ ডর র্শস্ত্র বাডহনী তার উফদ্যাগ, দক্ষতা ও ক শাদাডরফে অডজসত জ্ঞান র্ব সদা বজায়
করফখ িলফব।
ডপ্রয় সুডধবৃন্দ,
কয উফেশ্য ও লক্ষয ডনফয় আর্রা ন্যাশনাল ডিফেন্স ফলজ প্রডতষ্ঠা ফরডিলার্, আজ র্ংিাট তার কর্ই অডেষ্ঠ
লফক্ষয ক ৌৌঁিাফত র্ক্ষর্ হফয়ফি। আর্রা কিফয়ডিলার্ এর্ন এ ট জাতীয় প্রডতষ্ঠান যা কদশ ও ডবফদফশর উচ্চ য সাফয়র র্ার্ডর
ও অর্ার্ডর
র্স তসাফদর র্ফ্য  উচ্চতর জ্ঞাননশলীর িিাস রফব। আডর্ গব সেফর বলফত িাই, ন্যাশনাল ডিফেন্স ফলজ হফত
প্রডশক্ষণ প্রাপ্ত র্স তসারা আজ ডনজ ডনজ র্সফক্ষফি র্ফব সাচ্চ দক্ষতার র্ফঙ্গ দাডয়ে ালন রফিন।
এ প্রডতষ্ঠাফনর গ্র্াজুফয়টগণ র্ডন্ত্র ডরষদ র্ডিব, কর্না-কনৌ-ডবর্ান বাডহনীর প্রধান ও পুডলশ প্রধান-এর র্ত রাফের
ডবডেন্ন গুরুেপূণ স ফদ অডধডষ্ঠত হফয়ফিন বা হফচ্ছন। এর্নড কদফশর অন্যান্য ক শার র্ানুষ কযর্ন ব্যবর্ায়ী, ডশক্ষ ও র্ংর্দ
র্দস্যগণ বতসর্াফন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফলফজর যা ফটান ক াফর্ স অংশগ্র্হফণ আগ্র্হ কদখাফচ্ছন।
াশা াডশ, এনডিডর্ তৃস আফয়াডজত ডবডেন্ন কর্ডর্নার ও ক ৌশল ি জাতীয় নীডত ডনধ সারফণ গুরুেপূণ স অবদান
রাখফি। ন্যাশনাল ডিফেন্স ফলজফ এই প্রশংর্নীয় র্ান বজায় রাখফত হফব এবং তার উন্নয়ন অব্যাহত রাখফত হফব।
Dear Allied Course Members,
I congratulate you for successfully completing the National Defence course.
I hope you enjoyed the deep rooted traditional hospitality of Bangladesh. I do hope
that you will also act as the good-will ambassadors of Bangladesh from your respective
positions. I wish you every success in the days to come.

উ ডিত সুডধবৃন্দ,
আডর্ অতযন্ত আশাবাদী কয, ন্যাশনাল ডিফেন্স ফলফজ প্রডশক্ষণপ্রাপ্ত র্স তসাগণ ‘জ্ঞাফনই ডনরা ো’ - ন্যাশনাল
ডিফেন্স ফলফজর এই মূলর্ফন্ত্র অনুপ্রাডণত হফয় কদশফ কট র্ই উন্নয়ন এবং আত্মডনেসরশীলতার ডদফ এডগফয় ডনফয় যাফব।
র্বফশফষ, র্েলতার র্ফঙ্গ এনডিডর্ ও এএেিডিউ ক ার্ স র্ম্পন্ন রার জন্য আডর্ র্ান্ড্যান্ট এনডিডর্ফ আন্তডর
ধন্যবাদ জানাডচ্ছ। াশা াডশ, অন্যান্য েযা াডি র্দস্য ও টাে অডের্ারফ ও আডর্ আন্তডর োফব ধন্যবাদ জানাই। আডর্
ন্যাশনাল ডিফেন্স ফলফজর র্ব সাঙ্গীণ র্ােল্য ার্না রডি এবং এই প্রডতষ্ঠাফনর জন্য র্ ল ধরফণর র্হফযাডগতার প্রডতশ্রুডত
ডদডচ্ছ।
উ ডিত র্ ফলর প্রডত আন্তডর শুে ার্না জাডনফয় আর্ার বতিযব্য কশষ রডি।
কখাদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাফদশ ডিরজীবী কহা ।
...

