
ধানম ী  শখ হািসনা  গতকাল রিববার িমরপুর সনািনবােস
িডএসিসএসিসর  শখ  হািসনা  কমে ে  াশনাল  িডেফ
কােস অংশ হণকারী কমকতােদর মেধ  সনদ িবতরণ কেরন

—আইএসিপআর

সশ  বািহনীেক দ  করেত কাজ করেছ
সরকার ------------- ধানম ী

কাশ : ১৬ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী  শখ হািসনা  বেলেছন,  সরকার  সশ  বািহনীেক  পিরবিতত িবে র  সে  তাল  মলােত  স ম  একিট  আধুিনক,

পশাদার এবং দ  বািহনীেত পিরণত করার লে  কাজ কের যাে । গতকাল রিববার সকােল িমরপুর সনািনবােসর শখ

হািসনা  কমে ে  াশনাল িডেফ  কাস (এনিডিস) এবং  আমড ফােসস ওয়ার কাস (এএফডি উিস) এর াজুেয়শন

অ ােন ধান অিতিথর ব ৃতায় ধানম ী আেরা বেলন,  ফােসস গাল-২০৩০’  আেলােক একিট আধুিনক, পশাদার ও

িশি ত সশ  বািহনী িত ার লে  আমরা আধুিনক অ শ  জাগাড় এবং িশ েণর উেদ াগ হণ কেরিছ।

ধানম ী বেলন, আিম সবসময় এটা মেন কির িশ ণ, গেবষণা এবং দশে ম, মা েষর িত দািয়  ও         কতব েবাধ

এবং মা েষর িত ভােলাবাসা িতিট মা েষর মােঝই এ িচ াটা থাকা উিচত। দশমাতৃকার জ  য কােনা ত াগ ীকােরই

আপনারা এখােন এেসেছন। িশ ণ কােস অংশ হণকারী িবিভ  দেশর সদ বৃে র উে েশ িতিন বেলন, অ া  দশ

থেক যারা এেসেছন আিম তােদরেক আ িরক অিভন ন জানাই। ধানম ী বেলন, আপনারাই হেবন আমােদর ডউইল

অ া ােসডর। কারণ আপনারা একিট বছর এখােন থেক বাংলােদশেক িচেনেছন, জেনেছন, সকেলর সে  িমেশেছন এবং

আপনারা দেখেছন য, বাংলােদেশর মা ষ সাধারণভােব কত আ িরক এবং ব ু লভ। কােজই, আপনারা আমােদর ভবাতা

িনেয় িনজ দেশ িফের যােবন।

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

ধানম ী বেলন, একটা কথা মেন রাখেবন—অেনক র  িদেয় আমােদর এই াধীনতা অজন। কােনা েমই আমরা এেক ব থ

হেত িদেত পাির না। বাংলােদশ হেব জািতর িপতার ে র সানার বাংলােদশ। িতিন কেলেজর কমা ড া ট, সকল ফ াকাি

সদ ,  িরেসাস পারসনস ও াফ অিফসারেদরেকও আ িরক ধ বাদ  জানান।  একই সে  াশনাল  িডেফ  কেলেজর

উ েরা র সমৃি  কামনা কের িত ানিটর উ য়েন তার সরকােরর প  থেক স াব  সব ধরেনর সহেযািগতারও িত িত

দন ধানম ী।

াশনাল িডেফ  কেলেজর কমা ড া ট লফেট া ট জনােরল শখ মামুন খােলদ তার াগত ব ৃতায় সফলতার সে  কাস

স  করার জ  কােস অংশ হণকারী সকল দিশ ও িবেদিশ কাস ম ার ও সংি  সকল ফ াকাি  ম ার ও াফ

অিফসারগণেক ধ বাদ জানান এবং ব েব র েতই জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান ও াধীনতা যুে র সকল

শিহেদর িত গভীর া কাশ কেরন। ায় ৮৫ জন সশ  বািহনী, জন শাসন এবং িবেদিশ সামিরক কমকতাগণ ‘এনিডিস

কাস-২০১৯’ এ এবং সশ  বািহনীর ৩৮ জন কমকতা ‘এএফডি উিস কাস-২০১৯’ অংশ হণ কেরন। ১৬িট দেশর সামিরক

কমকতাবৃ  এেত অংশ নন। দশ েলা হে —চীন, িমশর, ভারত, ইে ােনিশয়া, সৗিদ আরব, েয়ত, মালেয়িশয়া, নপাল,

নাইেজিরয়া, ওমান, পািক ান, ীল া, তানজািনয়া, যু রাজ , মািল এবং নাইজার।

জাতীয়  সংসেদর  ি কার,  মি পিরষদ  সদ বৃ ,  সংসদ  সদ বৃ ,  মি পিরষদ  সিচব,  িতন  বািহনী  ধান,  মুখ  সিচব,

উ পদ  সামিরক ও বসামিরক কমকতাবৃ , িবিভ  িব িবদ ালেয়র উপাচায এবং অধ াপকবৃ , িবিশ  নাগিরকবৃ , িবিভ

দেশর রা দূত এবং িমিলটাির এ াটািচগণ অ ােন উপি ত িছেলন। পের ধানম ী শখ হািসনা কমে ে  অ ি ত এনিডিস

ও িডএসিসএিস এর পিরচালনা পষেদর যৗথ সভােতও যাগদান কেরন।
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