
কািশত: 28 - জুন, 312৯ 

েসনাবািহনীেক জনগেণর পােশ থাকেত হেব ॥ ধানম ী 
 ঢাকা েসনািনবােস েসনাসদর িনব র্াচন পষ র্দ ’2৯ eর সভায় ভাষণ 

িবিডিনuজ ॥ েসনাবািহনীেক সব সময় জনগেণর পােশ থাকেত হেব বেল ম  কেরেছন ধানম ী েশখ হািসনা। রিববার ঢাকা 
েসনািনবােস েসনাসদর িনব র্াচন পষ র্দ-312৯’র সভায় েসনাবািহনীর কম র্কত র্ােদর uে েশ েদয়া ভাষেণ িতিন e ম  কেরন বেল 
সাংবািদকেদর জািনেয়েছন তার ে স সিচব iহসানুল কিরম। 

েসনাবািহনীেত মুি যুে র েচতনায় িবশব্াস, েনতৃতব্ o েপশাগত দ তা, শৃ লা, সততা o আনুগতয্ িবেবচনায় িনেয় পেদা িত িদেত 
uধ র্তন কম র্কত র্ােদর িনেদ র্শ িদেয়েছন ধানম ী। েসনাবািহনীর কম র্কত র্ােদর পেদা িতর লে য্ রিববার েথেক শুরু হেয় েসনাসদর 
িনব র্াচন পষ র্দ-312৯ চলেব পাঁচিদন ধের। পষ র্েদ কেন র্ল েথেক ি েগিডয়ার eবং েলফেট া  কেন র্ল েথেক কেন র্ল পেদ পেদা িতর 
িস া  েনয়া হেব। 

আieসিপআেরর িব ি েত বলা হেয়েছ, েসনাবািহনীর সেব র্া  নীিতিনধ র্ারণী পয র্ােয়র কম র্কত র্ােদর সমনব্েয় গিঠত e পষ র্েদর মা েম 
েসনাবািহনীর ভিব ত েজয্  েনতৃেতব্র জ  েযাগয্ o দ  aিফসারগণ সরকােরর aনুেমাদন সােপে  পেদা িত পােবন। ধানম ী 
সকােল েসনাসদের েপৗঁছেল তােক সব্াগত জানান েসনা ধান েজনােরল আিজজ আহেমদ। aনু ােন মুখয্ সিচব নিজবুর রহমানসহ 
সামিরক o েবসামিরক uধ র্তন কম র্কত র্ারা uপি ত িছেলন। 

iহসানুল কিরম বেলন, ধানম ী তার ব ৃতায় 2৯86 সােল ব ব র হতয্াকাে র পর 2৯িট aভুয্ ােনর ঘটনা তুেল ধেরন। 2৯92 
সােল িনব র্ািসত জীবন েথেক েদেশ েফরার কথা uে খ কের েশখ হািসনা বেলন, যখন েদেশ িফরলাম তখন বেলিছলাম ei 
আ ঘাতী aব া আমরা চাi না। েদেশর সব র্ে ে  শাি  চাi। মেনাবল িছল েদেশ িফেরিছলাম। মানুেষর আ া o িবশব্াসi আমার 
মূল শি । বত র্মােন বাংলােদশ u য়নশীল েদশ িহেসেব িতি ত হেয়েছ uে খ কের িতিন বেলন, eটা আমােদর eকটা aজর্ন। 

2৯85 সােল ব ব র করা িতর া নীিতর কথা uে খ কের ধানম ী বেলন, জািতর িপতার দূরদৃি  িছল। েদেশর েসনাবািহনী 
েকমন হেব েসi িচ ােতi িতিন নীিতমালা ƣতির কেরিছেলন। েফােস র্স েগাল 3141 oi নীিতমালার িভি েতi ণয়ন করা হেয়েছ 
বেল জানান ধানম ী। তার েনতৃতব্াধীন সরকােরর সময় েদেশর িবিভ  খােত u য়ন িচ  তুেল ধের ধানম ী বেলন, িবেরাধী দেল 
থাকার সময়i িতিন েদেশর u য়েনর জ  পিরক না ƣতির কেরিছেলন। েকান্ খােত িক ধরেনর u য়ন করা হেব পিরক নােত 
েসসব িবষয় িছল। 

আগামী aথ র্বছেরর জ  6 লাখ 34 হাজার 2৯1 েকািট টাকার বােজট ােবর কথা uে খ কের িতিন বেলন, eবার বৃি  হেয়েছ 9 
দশিমক 24 শতাংশ। আগামী aথ র্বছের দশিমক 31 ভাগ হেব। পরবত েত দুi aে  িনেয় যাব। েমগা ক গুেলার বা বায়ন হেল 
বৃি  আরo বাড়েব বেল জানান িতিন। বৃি  যখন বােড় তখন মূ ীিত িনয় েণ থাকেল তার সুফল পায় সাধারণ মানুষ। মানুষ 

ধীের ধীের দাির য্সীমা েথেক েবিরেয় আসেছ। পাঁচ েকািট মানুষ সামািজক িনরাপ া কম র্সূচীর আoতায় রেয়েছ। নারীর মতায়েন 
আমরা a গামী। eবােরর oআiিস সে লেন আমােদর নারীর মতায়েনর মূ ায়ন হেয়েছ eবং শংসা কেরেছ। জািতসংঘ 
শাি র া িমশেন েসনাবািহনীর ভূিমকার শংসা কেরন ধানম ী। 

 


