
‘সশস্ত্র বাহিনী হিবস-২০১৪’ উপলক্ষে সংবর্ ধনা অনুষ্ঠান 

 

ভাষণ 

 

মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী 

 

শশখ িাহসনা 
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হবস    হির রািমাহনর রাহিম 

 

সিকমীবৃন্দ, 

শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনী প্রর্ানগণ,   

সম্মাহনত অহতহিবৃন্দ,  

উপহিত সুহর্বৃন্দ। 

 

আ   লামু আলাইকুম। 

 

সশস্ত্র বাহিনী হিবস উিযাপন উপ    আক্ষয়াহিত আিক্ষকর এই সংবর্ ধনা অনুষ্ঠাক্ষন সবাইক্ষক আ হরক শুক্ষভচ্ছা 

িানাহচ্ছ।  

সশ্রদ্ধহিক্ষে স্মরণ করহি সব ধকাক্ষলর সব ধক্ষশ্রষ্ঠ বাঙাহল, িাহতর হপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুহিবুর রিমানক্ষক। স্মরণ করহি 

িাতীয় িার শনতা এবং মুহিযুক্ষদ্ধর সকল বীর শিীিক্ষক। আহম শিীি মুহিক্ষযাদ্ধাক্ষির স্মৃহতর প্রহত গভীর শ্রদ্ধা িানাহচ্ছ। মিান 

আ  িতালার কাক্ষি তাঁক্ষির রূক্ষির মাগহিরাত কামনা করহি।  

একইসাক্ষি স্মরণ করহি ২ লাখ হনয ধাহতত মাক্ষবানক্ষক। শ্রদ্ধা িানাহচ্ছ সকল মুহিক্ষযাদ্ধার প্রহত। সমক্ষবিনা িানাহচ্ছ 

শিীি পহরবাক্ষরর সিস্য এবং যুদ্ধািত মুহিক্ষযাদ্ধাক্ষির প্রহত। 

আমাক্ষির মিান স্বার্ীনতা যুক্ষদ্ধর ইহতিাক্ষস আিক্ষকর হিনটি হবক্ষশষ শগৌরবময় িান িখল কক্ষর আক্ষি। হবিয়ক্ষক 

ত্বরাহিত করক্ষত ১৯৭১ সাক্ষলর এহিক্ষন শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনীর অকুক্ষতাভয় সিস্যরা সহম্মহলতভাক্ষব িখলিার বাহিনীর 

হব    সমহিত আক্রমক্ষণর সূিনা কক্ষরন।  

শসই ঐকযবদ্ধ আক্রমক্ষণর মুক্ষখ িখলিার বাহিনী আত্মসমপ ধক্ষণ বাধ্য িয়। আমরা অিধন কহর স্বার্ীন ও সাব ধক্ষভৌম 

বাংলাক্ষিশ। স্বার্ীনতা যুক্ষদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির মিান আত্মতযাগ ও বীরত্ব গাঁিা িাহত গভীর শ্রদ্ধার সাক্ষি স্মরণ কক্ষর। 

সম্মাহনত অহতহিবৃন্দ, 

স্বার্ীনতার পর যুদ্ধ-হবধ্ব  শিশ পুনগ ধঠক্ষনর পাশাপাহশ িাহতর হপতা একটি আধুহনক শিৌকস শসনাবাহিনী গক্ষে শতালার 

উক্ষযাগ গ্রিণ কক্ষরন। শসনাবাহিনীর প্রহশ ণ ও সাংগঠহনক কাঠাক্ষমার উন্নয়ক্ষনর িন্য হতহন হমহলটাহর একাক্ষেহম, কম্বাইন্ড 

আমে ধ স্কুল ও প্রহতটি শকাক্ষরর িন্য শিহনং স্কুলসি আরও অক্ষনক সামহরক প্রহতষ্ঠান এবং ইউহনট গঠন কক্ষরহিক্ষলন।  

শনৌবাহিনী সুসংগঠিত করার      হতহন িট্টগ্রাক্ষম বাংলাক্ষিশ শনৌবাহিনী ঘাঁটি ঈসা খাঁ উক্ষবার্ন কক্ষরন। বঙ্গবন্ধুর 

ব্যহিগত উক্ষযাক্ষগ তৎকালীন যুক্ষগা  হভয়া শিক্ষক শনৌবাহিনীর িন্য দু’টি িািাি সংগ্রি করা িয়। শযগুক্ষলা প্রায় ৩৯ বির পর 

আিও িালু আক্ষি।  

একইভাক্ষব হবমান বাহিনীর িন্য বঙ্গবন্ধু তৎকালীন শসাহভক্ষয়ত ইউহনয়ন শিক্ষক সুপারসহনক হমগ-২১ িঙ্গী হবমানসি 

শিহলকপ্টার, পহরবিন হবমান ও র যাোর সংগ্রি কক্ষরন। শসই হভহের উপর িাঁহেক্ষয় আি আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনীর শপশািাহরত্ব 

এবং কম ধ  তার পহরহিহত শিক্ষশর বাইক্ষরও িহেক্ষয় পক্ষেক্ষি। 
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হপ্রয় সুহর্বৃন্দ, 

শিক্ষশর স্বার্ীনতা ও সাব ধক্ষভৌমত্ব র  র পাশাপাহশ সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যরা প্রাকৃহতক দুক্ষয ধাগ শমাকাক্ষবলাসি অভয রীণ 

সঙ্কট হনরসক্ষন শিশক্ষপ্রক্ষমর এক অনন্য দৃষ্টা  িাপন কক্ষরক্ষিন। রা  ঘাট ও অবকাঠাক্ষমা হনম ধাণ, আশ্রয়ণ প্রকল্প ও হবহভন্ন 

উন্নয়ন প্রকল্প বা বায়ন কক্ষরন। িাহত গঠনমূলক ও আি ধসামাহিক উন্নয়ন কম ধ     শবসামহরক প্রশাসনক্ষক সিায়তা কক্ষর 

িক্ষলক্ষি। এিাোও হেহিটাল বাংলাক্ষিশ গঠক্ষন সশস্ত্র বাহিনী         অবিান শরক্ষখ িক্ষলক্ষি।  

আ িধাহতক শা  , হিহতশীলতা ও হনরাপো    র      আমাক্ষির সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যগণ হবশ্বসমাক্ষি ভূয়সী 

প্রশংসা অিধন কক্ষরক্ষিন। িাহতসংক্ষঘ শা     য় বাংলাক্ষিশ শা      শপ্ররণকারী শিশগুক্ষলার মক্ষধ্য শীষ ধিান অিধন কক্ষরক্ষি। 

শা     র িাহয়ত্ব পালনকাক্ষল বাংলাক্ষিক্ষশর অক্ষনক শা      শািািতবরণ কক্ষরক্ষিন। আহম তাঁক্ষির  শির মাগহিরাত কামনা 

করহি।  

হপ্রয় সুহর্ম লী, 

সশস্ত্র বাহিনীক্ষক একহবংশ শতাব্দীর িযাক্ষলঞ্জ শমাকাহবলায়     কক্ষর শতালার িন্য আমরা কায ধকর পহরকল্পনা গ্রিণ 

কক্ষরহি। শসনা, শনৌ ও হবমান বাহিনীক্ষক শিক্ষশ ও হবক্ষিক্ষশ উন্নততর প্রহশ   শিওয়া িক্ষচ্ছ। আধুহনক যুদ্ধ সরঞ্জাম হিক্ষয় সহিত 

করা িক্ষচ্ছ।  

িাহতর হপতার হনক্ষি ধক্ষশ প্রণীত ১৯৭৪ সাক্ষলর প্রহতর   নীহতর আক্ষলাক্ষক শিাক্ষস ধস শগাল-২০৩০ প্রণয়ন করা িক্ষয়ক্ষি। 

এই শগাল বা বায়ক্ষনর অংশ হিসাক্ষব আমরা ইক্ষতামক্ষধ্য হসক্ষলক্ষট একটি পিাহতক হেহভশন প্রহতষ্ঠা কক্ষরহি। এিাো এহরয়া 

সিরিপ্তরসি ৬টি নতুন ইউহনট গঠন করা িক্ষয়ক্ষি। রামুক্ষত একটি নতুন পিাহতক হেহভশন গঠক্ষনর অনুক্ষমািন শিওয়া িক্ষয়ক্ষি। 

শিক্ষশর ি  ণাঞ্চক্ষলও একটি হেহভশন গঠন করা িক্ষচ্ছ। 

শসনাবাহিনীর স মতা বৃহদ্ধর িন্য আমরা নতুন ট্াংক, এহপহস, মাহিব্যাক্ষরল রক্ষকট লাঞ্চারসি বহু অতযাধুহনক 

অস্ত্রশস্ত্র সংক্ষযািন কক্ষরহি। 

শনায়াখালী শিলার িাহতয়া উপক্ষিলার িািাইিযার ির এলাকার সব খাসিহম পহরকহল্পতভাক্ষব বনায়ক্ষনর িন্য 

শসনাবাহিনীর অনুকূক্ষল িীঘ ধক্ষময়ািী বক্ষন্দাব  শিওয়া িক্ষয়ক্ষি। এিাোও কযাহরং ির প্রিাক্ষনর হবষয়টি প্রহক্রয়ার্ীন রক্ষয়ক্ষি। 

আমরা ইক্ষতামক্ষধ্য হবএমএ কযাক্ষেটক্ষির প্রহশ   ২ বির িক্ষত বৃহদ্ধ কক্ষর ৩ বির এবং সসহনকক্ষির শমৌহলক প্রহশ   

৬ মাস িক্ষত ১ বিক্ষর উন্নীত কক্ষরহি। এিাো কযাক্ষেটক্ষির িন্য হবএমএক্ষত প্রহশ  রত অবিায় হসহভল ইহঞ্জহনয়াহরং, 

শমকাহনকযাল ইহঞ্জহনয়াহরং, ইক্ষলহিকযাল, ইক্ষলিহনক এন্ড কহমউহনক্ষকশন ইহঞ্জহনয়াহরং, আ িধাহতক সম্পকধ, হবহবএ, পিাি ধ 

হবজ্ঞান ও অি ধনীহত হবষক্ষয় সণাতক হেগ্রী অিধন এবং সসহনকক্ষির উচ্চতর হশ   গ্রিক্ষণর সুক্ষযাগ সৃহষ্ট করা িক্ষয়ক্ষি। 

এর আক্ষগ ১৯৯৬-২০০১ শময়াক্ষি আমরা ন্যাশনাল হেক্ষিন্স কক্ষলি, হমহলটাহর ইনহিটিউট অব সাইন্স অযান্ড 

শটকক্ষনালহি, আম ধে শিাক্ষস ধস শমহেকযাল কক্ষলি, বাংলাক্ষিশ ইনহিটিউট অব হপস সাক্ষপাট ধ অপাক্ষরশন শিহনং-এর মত প্রহতষ্ঠান 

প্রহতষ্ঠা কক্ষরহি। এিাো ৫২ পিাহতক হিক্ষগে, বঙ্গবন্ধু শসতুর হনরাপোর িন্য একটি কক্ষম্পাহিট হিক্ষগেসি শিাট বে হবহভন্ন 

ইউহনট প্রহতষ্ঠা কক্ষরহি। পিাহতক বাহিনীর িন্য বাংলাক্ষিশ ইনক্ষিহি শরহিক্ষমন্ট নাক্ষম একটি নতুন শরহিক্ষমন্ট গঠন কক্ষরহি। 

সামহরক বাহিনীক্ষত হিহকৎসাক্ষসবা আধুহনকায়ক্ষনর িন্য সহম্মহলত সামহরক িাসপাতালসমূক্ষি আধুহনক যন্ত্রপাহতর 

সরবরাি করা িক্ষয়ক্ষি। প্রক্ষয়ািনীয় সংখ্যক হবক্ষশষজ্ঞ হিহকৎসক্ষকর ঘাটহত শমটাক্ষত সম্প্রহত শসনাবাহিনীক্ষত সরাসহর শমির 

পক্ষি এিআরহসএস, এিহসহপএস ইতযাহি হবক্ষশষজ্ঞ হিহকৎসক হনক্ষয়াগ শিওয়া িক্ষচ্ছ।  

বাংলাক্ষিশ শনৌবাহিনীক্ষক আমরা একটি আধুহনক শহিশালী ও সুসহিত সৈমাহৈক বাহিনী হিসাক্ষব গক্ষে তুলক্ষত িাই। 

আমাক্ষির সরকাক্ষরর গত শময়াক্ষি শনৌবাহিনীক্ষত শমহরটাইম শপক্ষিাল এয়ারক্রািট ও শিহলকপ্টারসি শনভাল এহভক্ষয়শন 

সংক্ষযািন কক্ষরহি। এখন সাবক্ষমহরন সংক্ষযািন কক্ষর শনৌবাহিনীক্ষক একটি পূণ ধাঙ্গ সৈমাহৈক শনৌবাহিনী হিসাক্ষব গক্ষে শতালার 

প   প হনক্ষয়হি। আগামী ২০১৬ সাক্ষলর মক্ষধ্য ২টি সাবক্ষমহরন শনৌবাহিনীক্ষত যুি িক্ষব।  

শনৌবাহিনীর স মতা বৃহদ্ধর িন্য ২টি হিক্ষগট এবং ১টি শসক্ষক্রটাহর ক্লাস যুদ্ধ িািাি সংগ্রি করা িক্ষয়ক্ষি। আরও ২টি 

করক্ষভট, ২টি লািধ শপক্ষিাল ক্রাফ্ট এবং ১টি হিট ট্াংকার সংগ্রি করা িক্ষচ্ছ। খুলনা হশপইয়াক্ষে ধ আমাক্ষির হনিস্ব উক্ষযাক্ষগ ৫টি 

শপিল ক্রাফ্ট হনম ধাণ করা িক্ষয়ক্ষি। এিাোও সম্পূণ ধ শিশীয় প্রযুহিক্ষত খুলনা হশপইয়াে ধ এবং নারায়ণগঞ্জ েকইয়াক্ষে ধ হনম ধাণার্ীন 

৪টি ল্যাহন্ডং ক্রাফ্ট িলহত বিক্ষরর মক্ষধ্যই শনৌবাহিনীক্ষত যুি িক্ষব।  
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বাংলাক্ষিশ শনৌবাহিনীক্ষক সম্প্রসারক্ষণর িন্য পটুয়াখালী শিলার রাবনাবাক্ষি এহভক্ষয়শন সুহবর্া সম্বহলত ‘বাক্ষনৌিা শশর-

ই-বাংলা’ নাক্ষম একটি পূণ ধাঙ্গ শনৌ ঘাঁটি িাপন এবং একটি সাবক্ষমহরন ঘাঁটি হনম ধাক্ষণর িন্য কক্সবািার শিলার শপকুয়ায় িহম 

অহর্গ্রিক্ষণর কাি প্রহক্রয়ার্ীন আক্ষি।  

অহতহিবৃন্দ, 

হবমান বাহিনীর সাংগঠহনক উন্নয়ন এবং শপশাগত সন ণ্য বৃহদ্ধর িন্য হবমান ও প্রক্ষয়ািনীয় যুক্ষদ্ধাপকরণ সংক্ষযািক্ষনর 

প্রহক্রয়া অব্যািত রক্ষয়ক্ষি। এরই র্ারাবাহিকতায় িাহপত িক্ষয়ক্ষি দু’টি পূণ ধাঙ্গ হবমান ঘাঁটি ‘বঙ্গবন্ধু’ ও ‘কক্সবািার’।  

হবমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুক্ষত প্রহতষ্ঠা করা িক্ষয়ক্ষি ‘বঙ্গবন্ধু এযাক্ষরানটিকযাল শসন্টার’ এবং হবমান বাহিনীক্ষত অ র্ভ ধি 

করা িক্ষয়ক্ষি ভূহম শিক্ষক আকাক্ষশ     পক্ষযাগ্য   পণাস্ত্র ব্যবিা।  

উদ্ধার ও হনরাপো পহরিালনার িন্য দুটি শমহরটাইম সাি ধ এন্ড শরসহকউ অতযাধুহনক AW-139 শিহলকপ্টার এবং 

িান্সক্ষপাট ধ প্রহশ ণ হবমান অহতশীঘ্রই হবমান বাহিনীক্ষত সংযুি িক্ষব। যক্ষশাক্ষর হবমান বাহিনী একাক্ষেহমক্ষত ‘বঙ্গবন্ধু ক   ক্স’ 

িাপক্ষনর উক্ষযাগ শনওয়া িক্ষয়ক্ষি। আমাক্ষির সরকার একটি সুশৃঙ্খল,   , আধুহনক এবং সুসহিত সশস্ত্র বাহিনী শিখক্ষত িায়। 

এিন্য যা যা করা িরকার আমরা তাই করব। 

সুহর্ম লী, 

সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির আবাসন সমস্যা সমার্াক্ষনর উক্ষেক্ষে হবহভন্ন আবাসন প্রকল্প বা বায়ক্ষনর কাি িলক্ষি। 

সশস্ত্র বাহিনীর সিস্যক্ষির ি তা, মক্ষনাবল ও কম ধস্পৃিা বৃহদ্ধ করক্ষত বীরত্বপূণ ধ/সািহসকতাপূণ ধ কাক্ষির িন্য পিক, এককালীন 

অনুিান ও ভাতা প্রিলন করা িক্ষয়ক্ষি।  

শিীি পহরবাক্ষরর ৫৬টি পহরবারক্ষক িযাট প্রিাক্ষনর িন্য হমরপুর হেওএইিএস-এ হতনটি বহুতল ভবন হনম ধাণ করা 

িক্ষচ্ছ। এিাোও সশস্ত্র বাহিনীর কম ধরত ও অবসরপ্রাপ্ত সিস্য ও তাঁক্ষির পহরবারবক্ষগ ধর িন্য হসএসহে সুহবর্াহিসি হবহভন্ন র্রক্ষণর 

কল্যাণমুখী প       প্র  ব সরকার সিানুভূহতর সাক্ষি হবক্ষবিনা করক্ষি। 

সমক্ষবত সুহর্ম লী, 

আমাক্ষির এই হপ্রয় মাতৃভূহমক্ষক বঙ্গবন্ধুর স্বক্ষের শসানার বাংলায় রূপা র করক্ষত িক্ষব। হশ      , জ্ঞানহবজ্ঞান, 

শখলাধুলাসি হবহভন্ন      আ িধাহতক মান অিধক্ষনর মধ্য হিক্ষয় হবশ্বিরবাক্ষর বাংলাক্ষিশক্ষক প্রহতহষ্ঠত করক্ষত িক্ষব। এই িন্য 

প্রক্ষয়ািন সকক্ষলর সিক্ষযাহগতা ও ঐকা  ক প্রক্ষিষ্টা।  

মুহিযুক্ষদ্ধর শিতনায় ভাস্বর সশস্ত্র বাহিনী আমাক্ষির িাতীয় অিঙ্কার। আহম তাক্ষির উেক্ষরাের সমৃহদ্ধ কামনা কহর। 

আপনারা শৃঙ্খলা ও শপশাগত      বিায় শরক্ষখ শিশ গোর কাক্ষি আরও অবিান রাখুন - এই প্রাি ধনা করহি। সবক্ষশক্ষষ সশস্ত্র 

বাহিনীর সকল সিস্য ও তাঁক্ষির পহরবারবক্ষগ ধর সুখ, শা   ও কল্যাণ কামনা করহি।  

Now I take the privilege to thank the Excellencies and distinguished guests from our 

friendly countries for joining us to celebrate our Armed Forces Day. We gratefully recall 

the contribution of the people of our friendly countries during our War of Liberation.  

I hope you will continue to provide similar support in future as well.  

Thank you all for your kind presence.   

আপনাক্ষির সবাইক্ষক আবারও আ হরক র্ন্যবাি িানাহচ্ছ। মিান আ  ি আমাক্ষির সিায় শিান।  

শখািা িাক্ষিি। 

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাক্ষিশ হিরিীবী শিাক। 

... 


