
জন াথেক াধা  িদেত সনাবািহনীর িত
রা পিতর আ ান

কাশ : ০৪ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয়  িনরাপ া  িনি েতর  পাশাপািশ  জনগেণর  খ- ঃেখ  সনাবািহনীেক  পােশ  থাকার  আ ান
জািনেয়েছন  রা পিত  মা.  আব ল  হািমদ।  িতিন  বেলেছন,  গণতাি ক শাসন  ব ব ায়  জনগণই  সব

মতার  মািলক।  রা  ও  সরকােরর  সব  কমকা  পিরচািলত  হয়  জনগেণর  কল ােণ।  তাই  দািয়
পালনকােল সনা সদ েদর জন াথ ও জনকল াণেক সেবা  অ ািধকার িদেত হেব। মেন রাখেত হেব,
জনগেণর ক ািজত টাকায়ই দেশর উ য়ন এবং রাে র যাবতীয় ব য় মটােনা হয়। তাই জাতীয় িনরাপ া
িনি েতর পাশাপািশ জনগেণর খ- ঃেখ আপনােদর পােশ দাঁড়ােত হেব। সততা, িন া ও আ িরকতার
সে  দািয়  পালন করেত হেব। ম লবার যেশার সনািনবােস অবি ত িসগ াল িনং স টার অ া ড

েুল িসগ াল কােরর ষ  কার পুনিমলনী চকাওয়াজ অ ােন ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা
বেলন।
রা পিত ব েব র েতই জািতর িপতা ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমানেক গভীর াভের রণ কেরন।
িতিন  মহান  াধীনতাযেু  অংশ হণকারী  সব  শহীেদর  পাশাপািশ  িসগ াল  কােরর  সদ েদর
আ ত ােগর ইিতহাস রণ কেরন।
িতিন বেলন, িসগ াল কার সনাবািহনীর গৗরবময় ঐিতে র অংশীদার। াধীনতার পর দশ গঠন এবং
দশমাতৃকার সবায় এই কােরর সদ রা িন ার সে  দািয়  পালন কের যাে ন। পাশাপািশ দেশর

অভ ের য কােনা েযাগময় মহূুেত সাধারণ মা েষর সে  কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় কাজ কেরেছ। জাতীয়
পিরচয়প  তির, ভাটার তািলকা ণয়ন ও সবামলূক কমকাে  িসগ াল কােরর সদ েদর অবদান

শংসনীয়। জািতসংঘ শাি র া িমশেন এবং েয়ত পুনবাসন িমশেন দ তার সে  দািয়  পালন কের
িসগ াল  কার  আ জািতক  পিরম েলও  শংসা  অজেন  স ম  হেয়েছ।  দশ  ও  জািতর  েয়াজেন
ভিব েতও একইভােব জনকল াণমলূক কােজ সশ  বািহনীেক অবদান রাখেত হেব। 
িতিন বেলন, ‘বতমান সরকার যিু িনভর আধিুনক বাংলােদশ গড়ার লে  তথ যিু  ও টিলেযাগােযাগ
খাতেক  অ ািধকার  িদে ।  ব ব ু  ােটলাইট-১  উৎে পেণর  মধ  িদেয়  বাংলােদশ  অিভজাত

ােটলাইট ােবর সদ  হওয়ার গৗরব অজন কেরেছ।  িবেদিশ ােটলাইট িনভরতা  পিরহার কের
ইিতমেধ  ‘ব ব ু ােটলাইট’ িবিভ  যাগােযাগমাধ েম অত  কাযকরভােব ব বহার হে । যার ফল
দশবাসী উপেভাগ করেছ। ব ব ু ােটলাইেটর মাধ েম বাংলােদশ সনাবািহনী ইিতমেধ  সােটলাইট

হাব শন াপন কের পাবত  চ ামসহ সারা দেশর যাগােযাগ ব ব ার আধিুনকায়েন কাজ করেছ।
এিট পুেরাপুির বা বািয়ত হেল সনাবািহনীর সামি ক যাগােযাগ ব ব ায় একিট অন  মা া যাগ হেব।’
সনাবািহনীর সািবক ধারাবািহক উ য়েনর িচ  তেুল ধের রা পিত আব ল হািমদ বেলন, ‘স িত সারা
দেশর িট িসগ াল ব াটািলয়ন; বিরশাল, িসেলট ও রামেুত িতনিট ািটক িসগ াল কা ািন এবং

চারিট ি েগট িসগ াল কা ািন িত া করা হেয়েছ। যাগােযাগ ও তথ যিু র আধিুনকায়েনর লে
ফােসস গাল-২০৩০ এর আওতায় সনাবািহনীেত সাইবার ওয়ারেফয়ার প, ইেলক িনক ওয়ারেফয়ার

ইউিনট, াকটম ইউিনট ও ােটিজক া িমশন ইউিনট ইত ািদ অ ভুি র পিরক না গৃহীত হেয়েছ-
যা সামি কভােব সনাবািহনীর সমরশি  ও যাগােযাগ স মতা আরও সংহত করেব।’
িতিন বেলন, “জািতর িপতা সদ াধীন যু িব  দেশ অথৈনিতক সীমাব তা সে ও একিট শি শালী
সশ  বািহনী  গেড় তালার উেদ াগ হণ কেরিছেলন। িতিন িম া  সনািনবােস বাংলােদশ িমিলটাির
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

একােডিম াপন কেরন এবং থম ব ােচর ক ােডটেদর সমাপনী চকাওয়ােজর অিভবাদন হণ কেরন।
সখােন ধান অিতিথর ব েব  িতিন বেলিছেলন, ‘ তামরা সৎ পেথ থেকা, মাতৃভূিমেক ভােলা বাইেসা।
ােয়র পে  দাড়ঁাবা,  জনেক মেনা,  সৎ পেথ থেকা,  শৃ লা  রেখা,  তাহেল জীবেন মা ষ হেত

পারবা।’ তার এই ব ব  সশ  বািহনীর সদ েদর জ  আেলাকবিতকা। আমরা যন জািতর িপতার সই
িনেদশনা মেন চিল। তাহেল আমােদর অ যা া কউ িতহত করেত পারেব না।”
সনািনবােসর শহীদ ক াে ন  আব ল হািমদ প ােরড াউে ডর চকাওয়ােজ রা পিত সালাম  হণ

কেরন এবং প ােরড পিরদশন কেরন। অ ােন অ াে র মেধ  সনাবািহনী ধান জনােরল আিজজ
আহেমদ,  িতর া  িবষয়ক সংসদীয়  ায়ী  কিমিটর সভাপিত িবদ  আলী  ভঁুইয়া,  শখ অিফল উি ন
এমিপ, মজর জনােরল (অব.) ড. নািসর উি ন এমিপ, যেশার িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র িভিস
অধ াপক আেনায়ার হােসন, টনীিতক, িসগ াল কােরর সােবক ও বতমান কমকতারা উপি ত িছেলন।
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