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পািরবািরক সম্পর্ক বেল জািনেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। িতিন
বেলন, ‘বাংলােদশ েসনাবািহনীর সঙ্েগ আমার পািরবািরক সম্পর্ক।
আত্মীয় সম্পর্ক। আমার দুই ভাই েসনাবািহনীর সদস্য িছল। যিদও েশখ
কামাল অনার্স ও মাস্টার্স িডগ্ির অর্জেনর জন্য চাকির েছেড় ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয় ভর্িত হেয়িছল। জামাল তার প্রিশক্ষণ অব্যাহত রােখ,
স্যান্ডহার্স্ট পাস কের িনয়িমত েসনাবািহনীেত েযাগদান কের।’
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ঢাকা
েসনািনবােসর েসনাকুঞ্েজ ৈবকািলক সংবর্ধনা অনুষ্ঠােন এসব কথা বেলন
প্রধানমন্ত্রী। িতিন তার সরকাির বাসভবন গণভবন েথেক ভার্চুয়ািল
যুক্ত হন।
েশখ হািসনা বেলন, ‘েছাট্ট রােসেলর সবসময় একটা শখ িছল, েস বড় হেয়
েসনাবািহনীেত েযাগ েদেব। িকন্তু েসই স্বপ্ন আর পূরণ হয়িন।
পঁচাত্তেরর ১৫ আগস্ট িনর্মমভােব ঘাতেকর বুেলেট আিম সবাইেক
হারাই।’
স্বাধীনতা পরবর্তী সমেয় সশস্ত্র বািহনীর জন্য জািতর িপতা
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর িবিভন্ন উদ্েযােগর কথা তুেল ধেরন
প্রধানমন্ত্রী। সশস্ত্র বািহনীর জন্য ১৯৯৬ সােল আওয়ামী লীগ
সরকােরর িবিভন্ন পদক্েষেপর কথা তুেল ধেরন সরকার প্রধান।
িতিন বেলন, ‘‘দীর্ঘেময়ািদ পিরকল্পনার মাধ্যেম সশস্ত্র বািহনীর
আধুিনকায়ন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়েনর কাজ কের যাচ্িছ। যুেগাপেযাগী
‘প্রিতরক্ষা নীিতমালা-২০১৮’ প্রণয়ন কেরিছ। গত ১৩ বছের সশস্ত্র
বািহনীেক আধুিনকায়েনর ক্েষত্ের যেথষ্ট অগ্রসর হেয়িছ। সন্ত্রাসবাদ
ও সিহংস উগ্রবােদর িবরুদ্েধ িজেরা টলােরন্স নীিত গ্রহণ কেরিছ।’’
সরকার প্রধান বেলন, ‘সকেলর সঙ্েগ বন্ধুত্ব, কারও সঙ্েগ ৈবিরতা
নয়। এই পররাষ্ট্রনীিত অনুসরণ কেরই কাজ কের যাচ্িছ। ফেল আজেক
সমগ্র িবশ্েব সকেলর সঙ্েগ আমােদর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেয়েছ।’

সশস্ত্র বািহনীর কল্যােণ বর্তমান সরকােরর িবিভন্ন পদক্েষেপর কথা
তুেল ধেরন সরকার প্রধান। িতিন বেলন, ‘মাতৃভূিমর সার্বেভৗমত্বেক
সমুন্নত রাখার পাশাপািশ বাংলােদশ সশস্ত্র বািহনীর সদস্যরা েদেশর
েযেকানও ক্রান্িতলগ্েন সর্েবাচ্চ আত্মত্যােগ সদা প্রস্তুত। এই
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পিরচালনা কেরেছ।’
িতিন বেলন, ‘কেরানা, মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃিতক দুর্েযাগ েমাকািবলার
পাশাপািশ আমােদর সশস্ত্র বািহনী েদেশর আর্থসামািজক উন্নয়েনও
একিনষ্ঠভােব কাজ কের যাচ্েছ।’ অবকাঠােমাগত উন্নয়েন েসনাবািহনীর
কােজর প্রশংসা কেরন প্রধানমন্ত্রী।
সরকার
প্রধান
বেলন,
‘সশস্ত্র
বািহনীর
সদস্যরা
জািতসংেঘর
শান্িতরক্ষা িমশেনর চ্যােলঞ্জ েমাকািবলাসহ শান্িত প্রিতষ্ঠা এবং
শান্িত িনশ্িচতকরেণর দািয়ত্ব দক্ষতা ও িনষ্ঠার সঙ্েগ পালন কের
িবশ্বদরবাের েদেশর ভাবমূর্িত বৃদ্িধ করার পাশাপািশ জািতসংেঘর
প্রশংসা অর্জন কেরেছ। বর্তমােন শান্িত প্রিতষ্ঠায় আমরা আবারও
সর্েবাচ্চ শান্িতরক্ষী প্রদানকারী েদশ িহেসেব েগৗরেবর স্থানিট
ধের রাখেত সক্ষম হেয়িছ।’
িতিন বেলন, ‘আমােদর মুক্িতযুদ্েধর ইিতহােস আজেকর িদনিট (২১
নেভম্বর) েগৗরবময় স্থান কের আেছ। যুদ্েধর িবজয়েক ত্বরান্িবত করেত
১৯৭১ সােলর এই সশস্ত্র বািহনীর অকুেতাভয় সদস্যরা মুক্িতবািহনীর
সঙ্েগ েযৗথভােব দখলদারেদর িবরুদ্েধ সমন্িবত আক্রমেণর সূচনা কেরন।
িডেসম্বেরর শুরুেত সম্িমিলত বািহনীর সঙ্েগ িমত্রবািহনীর ঐক্যবদ্ধ
আক্রমেণ পর্যুদস্ত পািকস্তািন দখলদার বািহনী আত্মসমর্পেণ বাধ্য
হয়।’
সরকার প্রধান বেলন, ‘আিম িবশ্বাস কির, বঙ্গবন্ধুর আদর্েশ ও
মুক্িতযুদ্েধর েচতনায় উজ্জীিবত সশস্ত্র বািহনী আমােদর জািতর
অহংকার। আপনারা েযন শৃঙ্খলা, েপশাগত দক্ষতায় সর্বত্র প্রশংিসত
হেত পােরন। েদেশর সার্বেভৗমত্ব রক্ষার পাশাপািশ উন্নয়নমূলক কােজ
অবদান েরেখ েদেশর েগৗরব সমুন্নত রাখেত পােরন। সশস্ত্র বািহনী
আমােদর জািতেক আরও এিগেয় িনেয় যােব। আমরা িবশ্বদরবাের মাথা উঁচু
কের চলেবা।’

