
নবগঠিত ১৭ পদাততক তিতিশন এর  

পতাকা উত্তালন অনুষ্ঠান উপলত্ে আত্ াতিত দরবার  

িাষণ  

মাননী  প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাতিনা  

িালালাবাদ শিনাতনবাি, তিত্লট, মঙ্গলবার, ০২ আতিন, ১৪২০, ১৭ শিত্েম্বর, ২০১৩  

 

তবিতমল্লাতহর রাহমাতনর রাহীম  

িহকমীবৃন্দ,  

শিনা, শনৌ ও তবমান বাতহনী প্রধানগণ,  

এবং  

উপতিত িকল অতিিার, জুতন র কতমশন্ড অতিিার এবং সিতনকবৃন্দ,  

আিিালামু আলাইকুম।  

বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীর নবগঠিত ১৭ পদাততক তিতিশত্নর পতাকা উত্তালন অনুষ্ঠাত্ন উপতিত হত্ত শপত্র আতম অতযন্ত 

আনতন্দত।  

তপ্র  শিনাবাতহনীর িদস্য িাইত্ রা,  

িাততর তপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতিবুর রহমাত্নর ঐততহাতিক আহ্বাত্ন িাড়া তদত্  িমগ্র িাতত মরণপণ িশস্ত্র যুত্ে ঝাঁতপত্  

পত্ড়। মহান মুতিযুে চলাকালীনই বাংলাত্দশ শিনাবাতহনী যাত্রা শুরু কত্রতিল। শদত্শর স্বাধীনতা ও িাব বত্িৌমত্ব রোিহ 

স্বাধীনতাত্ক অর্ ববহ করত্ত নানাতবধ িীমাবেতা িত্েও তততন নবীন রাত্ে শতিশালী িশস্ত্র বাতহনীর বু ুঁতন াদ গত্ড় তুত্লতিত্লন। শত 

প্রততকূলতার মাত্ঝও অতত অল্প িমত্  বাংলাত্দশ তমতলটাতর একাত্িতম, কম্বাইন্ড আম বি স্কুল িহ শবশ কত্ কটি গুরুত্বপূণ ব প্রততষ্ঠান 

প্রততষ্ঠা কত্রতিত্লন। িামতরক বাতহনীর িন্য তবত্দশ শর্ত্ক আধুতনক প্রযুতির িমরাস্ত্র ও শগালাবারুদ িংগ্রহ কত্রতিত্লন।  

িাততর তপতা প্রণীত ১৯৭৪ িাত্লর প্রততরো নীততর আত্লাত্ক আমরা শদশ পতরচালনার দাত ত্বিার গ্রহত্ণর পর ১৯৯৬ 

হত্ত ২০০১ িাল পয বন্ত শিনাবাতহনীর িম্প্রিারণ ও আধুতনকা ত্ন অত্নকগুত্লা ইউতনট গঠন কতর। এরই অংশ তহত্িত্ব আমাত্দর 

িরকার ১টি পদাততক ও ১টি িংতমতিত তিত্গি, শেশাল ও াকবি অগ বানাইত্িশন, ১টি িাঁত্িা া শরতিত্মন্ট, ৩টি পদাততক ইউতনট, 

২টি আটি বলাতর ইউতনট, ১টি আরই ব্যাটাতল ন, ২টি ইতিতব এবং ১টি এিটি ব্যাটাতল ন প্রততষ্ঠা ও পুনগ বঠন করা হত্ তিল।  

এিাড়া এনতিতি, তবপিট, এএিএমতি, এমআইএিটি এবং এনতিও'ি একাত্িতমর মত গুরুত্বপূণ ব প্রততষ্ঠানিমূহ প্রততষ্ঠা 

করা হ । পদাততক শরতিত্মত্ন্টর উন্ন ন ও কায বক্রত্ম গততশীলতা আনত্ত নতুন কত্র বাংলাত্দশ ইনিযাতি শরতিত্মন্টাল শিন্টার 

প্রততষ্ঠা করা হ । শিনাবাতহনীত্ক আরও কায বকর ও যুত্গাপত্যাগী করত্ত উন্নত প্রযুতির িমরাস্ত্র িংগ্রত্হর কায বক্রম চলমান রত্ ত্ি। 

একই িাত্র্ আমরা শিনাবাতহনীর কল্যাণ কায বক্রত্মর পতরতধ বৃতের লত্েয  ট্রাস্ট ব্যাংক ও শহাত্টল র যাতিিন চাকর কত্রতি।  

বতবমান িরকার শিনাবাতহনীর উন্ন ন, িম্প্রিারণ ও আধুতনকা ত্ন তবিািী। শিই লেযত্ক িামত্ন শরত্খ আমরা 

প্রত্ ািনী  পদত্েপ গ্রহণ করতি।  

শিনাবাতহনীর উন্ন ত্নর ধারাবাতহকতা  প্রত্ ািনী  খিড়া িাতী  প্রততরোনীতত ও শিাত্ি বি শগাল ২০৩০ এর কায বক্রম 

প্রতক্র াধীন রত্ ত্ি।  

িশস্ত্র বাতহনীর উন্ন নকত্ল্প আমাত্দর িরকার কর্তবক িাম্প্রততক রােী  ঋণ চুতি অনুযা ী রাতশ া হত্ত এক তবতল ন 

িলাত্রর িমরাস্ত্র ক্র  পতরকল্পনা শন া হত্ ত্ি। যা িতবষ্যত্ত আমাত্দর িশস্ত্র বাতহনীর িেমতা বৃতেত্ত গুরুত্বপূণ ব ভূতমকা রাখত্ব।    

তবত্দত্শ উন্নত তচতকৎিার িন্য প্রদত অনুদাত্নর পতরমাণ আড়াইগুণ বৃতে কত্র পাঁচ লে টাকা করা হত্ ত্ি। চাকুরীরত 

অবিা  মৃতুযবরণকারী শিতিও/ওআরত্দর পতরবারবত্গ বর িন্য শিনাতনবাত্ি ৪ বৎির িরকাতর পাতরবাতরক বািিাত্ন অবিান, 

িন্তানত্দর তনকটি শিনাতনবাত্ির স্কুল-কত্লত্ি িততব ও তবনা শবতত্ন অধ্য ত্নর সুত্যাগ রাখা হত্ ত্ি। শযাগ্যতানুযা ী 

মৃতুযবরণকারীর স্ত্রী-িন্তানত্দর শিনাবাতহনী পতরচাতলত িংিা  কম বিংিাত্নর ব্যবিা করা হত্ে।  



সিতনক হত্ত শমির পদবী পয বন্ত দুই বির চাকুরী বৃতের নীততগত অনুত্মাদন প্রদান কত্রতি। শিতিওত্দর পদবী প্রর্ম  

শিণীত্ত ও িাত্িবন্ট পদবী তিতী  শিণীত্ত উন্নীত করত্ণর নীততগত অনুত্মাদন প্রদান কত্রত্ি। আধুতনক শিনাবাতহনীর ন্যা  িকল 

পদবীর সিতনকত্দরত্ক নূন্যতম ‘িাত্িবন্ট' পদবীত্ত পত্দান্নততর কায বক্রম গ্রহণ কত্রতি।  

শিনাবাতহনীর িদস্যত্দর শরশন শেল বৃতে, খাবাত্রর মান উন্ন ন এবং লাল আটার পতরবত্তব িাদা আটা িরবরাহ করা 

হত্ে। পতরবার শর্ত্ক পৃর্ক অবিানরত শিনা িদস্যত্দরত্ক িংযুি পতরবাত্রর িমান শরশন প্রদাত্নর তিোন্ত হত্ ত্ি। মিলা িাতা 

বৃতে করা হত্ ত্ি।  

শিনাবাতহনীত্ত প্রর্মবাত্রর মত, এবির শর্ত্ক প্রার্তমক পয বাত্  আতম ব শমতিত্কল শকাত্র মতহলা সিতনক িততবর কায বক্রম 

শুরু করা হত্ ত্ি।  

অততিম্প্রতত ১১টি শিলা িশস্ত্র বাতহনী শবাত্ি ব শিনাকল্যাণ িংিার অর্ বা ত্ন শমতিত্কল তিিত্পনিাতর চাকর করা হত্ ত্ি। 

এই শিবা পয বা ক্রত্ম িকল শিলা  িম্প্রিাতরত করা হত্ব।  

তপ্র  সিতনক িাইত্ রা,  

বতবমান িরকার েমতা গ্রহত্ণর পর শিনাবাতহনীর উন্ন ত্নর লত্েয প্রত্ ািনী  িকল বাস্তবমুখী কায বক্রম হাত্ত তনত্ ত্ি। 

এরই ধারাবাতহকতা  আি আমরা হযরত শাহিালাল (রহঃ) এর পুণ্যভূতমত্ত িত্তর পদাততক তিতিশন এবং এর অধীনি একটি 

পদাততক তিত্গি িদর ও দু'টি পদাততক ব্যাটাতল ত্নর শুি সূচনা করত্ত যাতে।  

অতচত্রই আমরা আমাত্দর স্বত্ের পদ্মাত্িতু প্রকল্প বাস্তবা ত্নর তনরাপতা ও তদারতকর িন্য আরও ২টি পদাততক ইউতনট 

ও ১টি ইতিতন ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটাতল ন িমন্বত্  নতুন একটি কত্পাতিট তিত্গি প্রততষ্ঠা করত্বা। উন্ন ত্নর এই অগ্রযাত্রা 

িতবষ্যত্তও অব্যাহত র্াকত্ব।  

শিাত্ি বি শগাল-২০৩০ এর আত্লাত্ক ইততমত্ধ্য আমরা বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীর তবতিন্ন িাংগঠতনক কাঠাত্মাত্ত আধুতনক 

অস্ত্র, শগালাবারুদ ও শযাগাত্যাগ িরিামাতদ অন্তর্ভ বি কত্রতি। যা িামতগ্রকিাত্ব আমাত্দর শিনাবাতহনীর িমরশতি (Combat 

Power) ও চলাচল িেমতা (Mobility) আত্রা অত্নক বৃতে করত্ব। আতম এ প্রিত্ঙ্গ দৃঢ়তার িাত্র্ বলত্ত চাই শয, 

বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীর তবতিন্ন পয বাত্  প্রত্ ািনী  িংোর ও পুনগ বঠন কায বক্রম িতবষ্যত্তও অব্যাহত রাখব।   

বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীত্ক একটি আধুতনক ও শপশাদার বাতহনী তহত্িত্ব গত্ড় শতালার লত্েয প্রতশেণ পেততর 

আধুতনকা ত্ন িব ধরত্নর কায বক্রম গ্রহণ করা হত্ ত্ি। আমাত্দর িরকাত্রর বতবমান শম াত্দ শদত্শ এবং তবত্দত্শ বাংলাত্দশ 

শিনাবাতহনীর শযৌর্ প্রতশেণ কায বক্রম উত্ল্লখত্যাগ্যিাত্ব বৃতে শপত্ ত্ি। তবত্শষ কত্র মাতকবন যুিরাে, যুিরািয, শ্রীলংকা ও 

িারত্তর িাত্র্ শযৌর্ প্রতশেত্ণর িত্ল আমাত্দর অতিিার ও সিতনকত্দর দেতা - আত্মতবিাি বহুলাংত্শ বৃতে শপত্ ত্ি।  

আতম আপনাত্দর প্রতশেণ এলাকার িীমাবেতার কর্া তচন্তা কত্র ভূতম মন্ত্রণাল ত্ক ইততমত্ধ্য চর শকতরং এর ৯,০০০ 

একর িতম বরাদ্দ শদ ার তনত্দ বশ তদত্ তি। এিাড়া িাহাতি ার চর এর িমুদ  খাি িতমও শিনাবাতহনীত্ক হস্তান্তত্রর কায বক্রম 

প্রতক্র াধীন রত্ ত্ি।  

তপ্র  শিনা িদস্যগণ,  

বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীর আধুতনকা ত্নর লত্েয শিাত্ি বি শগাল ২০৩০ এর আত্লাত্ক তরত্ ল এত্স্টট মাষ্টার প্ল্যান এর 

কায বক্রম চূড়ান্ত করা হত্ ত্ি। নবগঠিত ১৭ পদাততক তিতিশত্নর িদস্যত্দর আবািত্নর লত্েয আতম ইত্তামত্ধ্য তিত্লত্টর ‘তশত্বর 

বািার' এলাকা  ১৪৮৪ একর িতম শিনাবাতহনীর অনুকূত্ল হস্তান্তত্রর নীততগত অনুত্মাদন তদত্ তি। এিাড়া নবগঠিত ৯৯ 

কত্পাতিট তিত্গত্ির িদস্যত্দর আবািত্নর লত্েয আমরা প্রস্তাতবত পদ্মা শিতুর উি  পাত্িব অতধগ্রহণকৃত িতম হত্ত প্রত্ ািনী  

িতম বরাত্দ্দরও নীততগত অনুত্মাদন তদত্ তি। পাশাপাতশ রামু ও রুমাত্ত পূণ বাঙ্গ শিনাতনবাি িাপত্নর িন্য যর্াক্রত্ম ৬৫৭.১৭ এবং 

৯৯৭ একর িতম হস্তান্তত্রর কায বক্রম প্রতক্র াধীন রত্ ত্ি।  

তপ্র  সিতনকবৃন্দ,  

শিৌত্গাতলক অবিাত্নর কারত্ণ প্রা  প্রত্তযক বিরই আমাত্দর নানা রকত্মর প্রাকৃততক দুত্য বাগ শমাকাতবলা করত্ত হ । 

এিাড়া, ভূতম ধি, িবন ধি ও অতিকাত্ন্ডর মত দুর্ বটনাও র্ত্ট। এ িকল দুত্য বাগ-দুর্ বটনা শমাকাতবলা  িশস্ত্র বাতহনী তবত্শষ কত্র 

শিনাবাতহনীর িদস্যরা ততড়ৎ গততত্ত দুগ বত ও তবপণ্ন মানুত্ষর পাত্শ দাঁড়া । িাহায্য ও িহমতম বতা প্রদশ বন কত্র। এত্ত িনগত্ণর 



প্রভূত প্রশংিা ও তবিব্যাপী সুনাম অিবন িম্ভব হত্ ত্ি। প্রাকৃততক ও অন্যান্য দুত্যাগ ব শমাকাতবলার শেত্ত্র তবিমাত্নর দেতা ও 

শযাগ্যতা বৃতেত্ত শিনািদস্যত্দর তবতিন্নমুখী প্রতশেণ প্রদান এবং উোরকাি পতরচালনা করত্ত শিনাবাতহনীর িন্য প্রত্ ািনী  

িরিামাতদ ক্র  করা হত্ে।  

বাংলাত্দশ শিনাবাতহনীর শপশাগত দেতার কারত্ণ িম্প্রতত স্বত্ের পদ্মা শিতু তনম বাত্ণর কাি তদারতকিহ তবতিন্ন গুরুত্বপূণ ব 

দাত ত্বিার শিনাবাতহনীর উপর ন্যস্ত করা হত্ ত্ি। িতবষ্যত্ত িাতী  উন্ন নমূলক কম বকাত্ন্ড আপনাত্দর িপৃিতা আতম আরও 

ব্যাপকিাত্ব প্রতযে করত্বা বত্ল আশা রাতখ।  

আমাত্দর িরকার িব বদাই িনগত্ণর শিবক তহত্িত্ব শদশ পতরচালনা করত্ত চা , কখত্নাই শািক তহত্িত্ব ন । িনগত্ণর 

শিবা করার িন্য আপনাত্দর িাব বেতণক িহত্যাতগতা আমরা শপত্ তি। তা িব িম ই অব্যাহত র্াকত্ব বত্ল আমার দৃঢ় তবিাি।  

আতম আপনাত্দর িৎ, কষ্টিাধ্য ও ঝুঁতকপূণ ব িীবত্নর বাস্তবতার তবষত্  অবগত আতি। িলশ্রুততত্ত আপনাত্দর তবতিন্ন 

কল্যাত্ণর তবষ গুত্লাও িব িমত্ ই আমাত্দর িরকাত্রর িতক্র  তবত্বচনা  রত্ ত্ি। আপনারা িাত্নন, আমাত্দর িপদ িীতমত। 

তবুও বতবমান িরকার শিনাবাতহনীর িন্য তবতিন্ন উন্ন ণমূলক কায বক্রম গ্রহণ কত্র যাত্ে এবং এ ধারা িতবষ্যত্তও অব্যাহত 

র্াকত্ব।  

তপ্র  শিনািদস্যবৃন্দ,  

শদশমার্তকার িাব বত্িৌমত্ব রোর িন্য আপনাত্দর ঐকযবে শর্ত্ক তনত্িত্দর িব বদা প্রস্ত্তত রাখত্ত হত্ব।   

আমার তবিাি, আপনারা তনিস্ব তবত্বচনা, শপশাগত দেতা ও কতবব্যতনষ্ঠা তদত্  স্বত্দত্শর িাবমূততব উজ্জ্বল করত্বন। 

আন্তিবাততক পতরমন্ডল তর্া িাততিংর্ শাতন্তরেী তমশত্নও তনত্িত্দর সুনাম উতত্রাতর বৃতে করত্বন। িরকার প্রধান তহত্িত্ব আতম 

আমার িাধ্য অনুযা ী এ যাবৎ যতটুকু শদ া িম্ভব, তা তদত্ তি। আগামীত্ত আরও আধুতনক শিনাবাতহনীর িন্য যা যা প্রত্ ািন তা 

তদত্ত আমার দৃঢ় প্রতয  আতম পুনব্যবি করতি।  

আপনারা শিনাবাতহনীর মূল চাতলকা শতিগুত্লা অর্ বাৎ শনর্তত্ত্বর প্রতত আিা, পারেতরক তবিাি, িহমতম বতা, ভ্রার্তত্বত্বাধ, 

কতবব্যপরা ণতা, দাত ত্বত্বাধ এবং িত্ব বাপতর শংখলা বিা  শরত্খ আপনাত্দর স্বী  কতবব্য িপাদত্ন একতনষ্ঠিাত্ব কাি করত্বন 

বত্ল আমার দৃঢ় তবিাি।  

আতম শিনাবাতহনী প্রধান এবং আপনাত্দর িকলত্ক শিনাবাতহনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত শরত্খ বাংলাত্দশ িরকাত্রর উন্ন ত্নর 

ধারাত্ক এতগত্  তনত্  যাও া  আন্ততরক ধন্যবাদ িানাতে।  

আতম নবগঠিত ১৭ পদাততক তিতিশত্নর শিনাত্রল অতিিার কমাতন্ডং ও অধীনি িকল অতিিার, শিতিও এবং অন্যান্য 

পদতবর শিনািদস্যত্দর আন্ততরক শুত্িো িানাতে। আপনাত্দর যাত্রা শুি শহাক। আতম আপনাত্দর িকত্লর িাতব বক কল্যাণ ও 

সুস্বািয কামনা করতি। মহান আল্লাহতা ালা আমাত্দর িকত্লর িহা  শহাক।  

শখাদা হাত্িি  

ি  বাংলা, ি  বঙ্গবন্ধু,  

বাংলাত্দশ তচরিীবী শহাক। 


