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আিিালামু আলাইকুম।
বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী একাদেবমর বণ মাঢ্য প্রবশক্ষণ িমাপন কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠাদন উপবিি িবাইদক আবম
আন্তবরক শুদেচ্ছা জানাবচ্ছ। আজ যারা কবমশন লাে করদি যাচ্ছ, শিামাদের িবার প্রবি রইল আমার আন্তবরক অবেনন্দন ও
শুদেচ্ছা।
আজদকর বেদন আবম শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ িব মকাদলর িব মদশ্রষ্ঠ বাঙাবল, জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর রিমানদক।
আবম স্মরণ করবি জািীয় চার-শনিা, মিান মুবিযুদদ্ধর বিশ লাখ শবিে এবাং দু’লাখ বনয মাবিি মা-শবানদক। ববমান বাবিনীর
শবিে িেস্যদের প্রবি গেীর শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ। মুবিদযাদ্ধা োইদবানদের িালাম।
স্বাধীন শেদশর উপদযাগী একটি শবিশালী এবাং প্রবশবক্ষি িশস্ত্র বাবিনী গদে শিালার জন্য জাবির বপিা ১৯৭৪ িাদল
প্রবিরক্ষা নীবি প্রণয়ন কদরন। বাাংলাদেদশর শেৌদগাবলক অবিান ও িামবরক শকৌশলগি বেক ববদবচনায় শরদখ বিবন একটি
আধুবনক ববমান বাবিনী গদে শিালার উদযাগ গ্রিণ কদরন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ িাদল শি িময়কার অিযাধুবনক MIG-21জঙ্গী
ববমান, এমআই-৮ শিবলকপ্টার শকায়াড্রন, এএন-২৪ পবরবিন ববমান এবাং রাোর বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীদি িাংদযাজন
কদরন।
১৯৭৫-এ জাবির বপিাদক িপবরবাদর িিযার পর ১৯৯৬ িাদল আমরা িরকার পবরচালনার োবয়ত্ব শনওয়ার পূব ম পয ম
িশস্ত্র বাবিনীর উন্নয়দন শকউ শকান কায মক্রম গ্রিণ কদরবন।
১৯৯৬-২০০১ শময়াদে আমরা ববমান বাবিনীদক আরও আধুবনক ও যুদগাপদযাগী করার কায মক্রম িাদি বনই। আমরা
২০০০ িাদল ববমান বাবিনীদি ৪র্ ম প্রজদের অিযাধুবনক বমগ-২৯ জঙ্গী ববমান, বে পবরিদরর বি-১৩০ পবরবিন ববমান এবাং
উচ্চক্ষমিািম্পন্ন আকাশ প্রবিরক্ষা রাোর িাংদযাজন কবর। ২০০০ িাদল আমরাই িব মপ্রর্ম িশস্ত্র বাবিনীদি নারীদের কবমশন্ড্
অবিিার বিদিদব বনদয়াগ শেওয়া শু কবর।
জাবির বপিার প্রবিরক্ষা নীবির আদলাদক আমরা িশস্ত্র বাবিনীর জন্য েীর্ মদময়াবে ‘শিাদি মি শগাল-২০৩০’ প্রণয়ন
কবর। এই শগাদলর আদলাদক আমরা ইদিামদে ববমান বাবিনীদি িাংদযাজন কদরবি বববেন্ন ধরদনর যুদ্ধ ববমান, পবরবিন
ববমান, শিবলকপ্টার, ভূবম শর্দক আকাদশ বনদক্ষপণদযাগ্য শক্ষপণাস্ত্র এবাং উচ্চক্ষমিািম্পন্ন আকাশ প্রবিরক্ষা রাোর।
এিাো শীঘ্রই ববমান বাবিনীদি যুি িদি যাদচ্ছ মাবি শরাল কমব্যাট এয়ারক্রািট, উন্নি পবরবিন ববমান,
অিযাধুবনক শববিক শেবনাং শিবলকপ্টার, শজট শেনার এয়ারক্রািট, বিমুদলটর, আন-ম্যানে এবরয়াল শেবিদকল বিদেম, লাং
অযান্ড্ িট ম-শরঞ্জ এয়ার বেদিন্স রাোর এবাং বমবেয়াম শরঞ্জ িারদিি টু এয়ার বমিাইল। পাশাপাবশ, র্াঁটি ও িেরেপ্তদরর
িাাংগঠবনক কাঠাদমার অনুদমােন প্রোন করা িদয়দি।
ববরশাল ও বিদলদট নতুন দুটি ববমান বাবিনী র্াঁটি িাপদনর ববষয়টি প্রবক্রয়াধীন আদি। আমার ববশ্বাি, এিব
কায মক্রদমর মােদম বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী আরও শবিশালী িদব এবাং এর িক্ষমিা বােদব।
সুবধমন্ড্লী,
বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী িেস্যদের শেদশর স্বাধীনিা ও িাব মদেৌমত্ব রক্ষার পাশাপাবশ শেশ ও জাবির শয শকান
প্রদয়াজদন ভূবমকা রাখদি িো প্রস্ত্তি র্াকদি িদব। শেশ-ববদেদশ প্রাকৃবিক ববপয ময় শমাকাববলা, উদ্ধার িৎপরিা ও িাণ

িামগ্রী ববিরদণ আমাদের ববমান বাবিনী অগ্রণী ভূবমকা পালন কদর যাদচ্ছ। জাবিিাংর্ শাবন্তরক্ষা বমশদন বাাংলাদেশ ববমান
বাবিনীর িাৎপয মপূণ ম অবোন ববশ্ব েরবাদর বাাংলাদেদশর োবমূবিম উজ্জ্বল কদরদি।
১৯৭১ িাদলর মিান মুবিযুদদ্ধ গুরুত্বপূণ ম ভূবমকা পালন এবাং স্বাধীনিার পর শেশ ও জাবির কল্যাদণ অিামান্য
অবোদনর স্বীকৃবিস্বরূপ এবির ববমান বাবিনী স্বাধীনিা পেক শপদয়দি। ববমান বাবিনী শেদশর এ িদব মাচ্চ পেক অজমন করায়
আবম ববমান বাবিনীর িকল িেদস্যর প্রবি আন্তবরক অবেনন্দন জানাবচ্ছ।
সুধী,
ববমান বাবিনী একাদেবমর জন্য আন্তজমাবিকমাদনর ‘বঙ্গবন্ধু কমদেক্স’ বনমমাদণর কাজ দ্রুি এবগদয় চদলদি। এই
কমদেদক্সর কাজ শশষ িদল ববমান বাবিনী একাদেবমর কমমপবরবধ বৃবদ্ধিি প্রবশক্ষদণর মান আরও বােদব। িম্প্রবি ববমান
বাবিনীদি িাংদযাবজি শক-এইট েবিউ শজট শেনার, ওয়াই এ শক-130 কমব্যাট শেনার এবাং এল-410 োন্সদপাট ম শেনার এই
ম িাাংগঠবনক কাঠাদমারও
বাবিনীর উড্ডয়ন প্রবশক্ষণদক আরও উন্নি ও িমৃদ্ধ কদরদি। ববমান বাবিনী একাদেবমর পুনগঠিি
অনুদমােন শেওয়া িদয়দি।
িা িাোও এই একাদেবমর প্রবশক্ষণ আধুবনকায়ন ও েববষ্যি চাবিো শমটাদনার জন্য নতুন িাপনা প্রবিষ্ঠার ব্যাপাদর
আমরা িদচষ্ট রদয়বি। এ িকল উন্নয়ন কাজ িম্পন্ন িদল বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী একাদেবম শুধু শেদশই নয়, আন্তজমাবিক
অঙ্গদনও সুনাম বদয় আনদি িক্ষম িদব বদল আবম আশাবােী।
বপ্রয় নবীন কমমকিমাবৃন্দ,
ববমান বাবিনী একাদেবম শর্দক শয শমৌবলক প্রবশক্ষণ শিামরা গ্রিণ কদরি, কমমজীবদন িার যর্াযর্ অনুশীলন ও
প্রদয়াদগর জন্য িব িময় িদচষ্ট র্াকদব। িিিা, একাগ্রিা ও বনষ্ঠার িদঙ্গ শিামাদের উপর অবপমি োবয়ত্ব পালন করদব।
শিামরা বনদজদের এমনোদব গদে তুলদব, যাদি শিামরা শেশ ও জাবির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরদণ যর্াযর্ ভূবমকা রাখদি পার।
প্রবশক্ষণ শশষ করার পর আজ শর্দক শুরু িদচ্ছ শিামাদের বৃিতর কমমজীবন। বপ্রয় মাতৃভূবম রক্ষার গুরুোবয়ত্ব পালদন
আজ শর্দক শিামরাও অাংশীোর। আবম আশা কবর, শেশদপ্রদমর মদন্ত্র উজ্জীববি িদয় এবাং পববি িাংববধাদনর প্রবি শ্রদ্ধাশীল
শর্দক শিামরা বাাংলার আকাশ মুি রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়দন িঙ্কল্পবদ্ধ র্াকদব। ক্রমবধ মমান প্রযুবিগি উন্নয়ন ও
পবরবিমদনর িদঙ্গ খাপ খাওয়াদনার েক্ষিা অজমদন শিামরা িব মো িদচষ্ট র্াকদব।
মদন রাখদব, ৩০ লাখ শবিদের রদির বববনমদয় আমরা আমাদের স্বাধীনিা শপদয়বি। জাবির বপিার স্বপ্ন বিল একটি
সুখী-িমৃদ্ধ বাাংলাদেশ গদে শিালা। শিামরা এ শেদশরই িন্তান। বনদজদের কখনই িাধারণ মানুষ শর্দক বববচ্ছন্ন োবদব না।
িাঁদের মুদখ িাবি শিাটাদনার জন্য িব িময় শচষ্টা করদব।
বপ্রয় ববমান বাবিনীর িেস্যবৃন্দ,
মিান স্বাধীনিা যুদদ্ধর িময় মাি বিনটি ববমান বনদয় শয বাবিনীর জে, শি বাবিনী আজ অিযাধুবনক ববমান, আকাশ
প্রবিরক্ষা রাোর, শক্ষপনাস্ত্র, এমনবক ববমান রক্ষণাদবক্ষদণ অিযাধুবনক প্রযুবিদি িমৃদ্ধ। বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী প্রযুবিগি
ও শকৌশলগি বেক শর্দক অবচদরই জাবির বপিার কাবঙ্ক্ষি অিযাধুবনক, শপশাোর ও শচৌকি ববমান বাবিনী বিদিদব শেদশ ও
ববদেদশ প্রবিবষ্ঠি িদব, ইনশাআল্লাহ্।
‘িবার িদঙ্গ বন্ধুত্ব, কারও িদঙ্গ বববরিা নয়-’’ বঙ্গবন্ধু প্রণীি এই নীবির আদলাদক আমরা এবগদয় শযদি চাই।
বাাংলাদেশ আজ উন্নয়দনর শরাল মদেল। আর্ ম-িামাবজক খাদি আমরা দৃশ্যমান অগ্রগবি অজমন কদরবি। এই অজমনদক আরও
িামদন এবগদয় বনদয় আমরা ববদশ্বর বুদক মার্া উঁচু কদর বাঁচদি চাই। ইনশাআল্লাি, শিবেন শববশ দূদর নয়, শযবেন বাাংলাদেশ
উন্নি-িমৃদ্ধ শেশ বিদিদব ববদশ্বর বুদক মার্া উঁচু কদর োঁোদব।
এই মদনাজ্ঞ কুচকাওয়াদজ পুরুষদের পাশাপাবশ নারী কযাদেটদের প্রাণবন্ত অাংশগ্রিদণ আবম িবিযই আনবন্দি ও
গবব মি। িাদের এই কবমশনপ্রাবপ্ত বিমমান িরকাদরর নারীর ক্ষমিায়দনর দৃঢ় নীবিরই প্রবিিলন। আমরা ববশ্বাি কবর জািীয়
অগ্রগবিদি নারীর অাংশগ্রিণ অপবরিায ম। এজন্য িশস্ত্র বাবিনীদিও নারীদের ব্যাপকিাদর অাংশগ্রিদণর ব্যাপাদর আমরা কাজ
কদর যাবচ্ছ।
িম্প্রবি বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর ২ জন নারী পাইলট জাবিিাংর্ শাবন্তরক্ষা বমশদন োবয়ত্ব পালদনর জন্য কদঙ্গা
প্রজািদন্ত্র বগদয়দিন। বাাংলাদেদশর ইবিিাদি এটি মাইলিলক িদয় র্াকদব।

িবদশদষ, একাদেবমর কমান্ড্যান্টিি প্রবশক্ষক এবাং অন্যান্য কমমকিমা-কমমচারী যাদের অক্লান্ত পবরশ্রদম আজদকর এই
প্রবশক্ষণ িমাপন কুচকাওয়াজ িিলোদব িম্পন্ন িল, িাদের িবাইদক জানাই আন্তবরক ধন্যবাে। কবমশনপ্রাপ্ত কমমকিমাদের
অবেোবকবৃদন্দর প্রবি রইল আমার আন্তবরক অবেনন্দন।
নবীন কমমকিমাদের কমমময় জীবদনর িািল্য কামনা কদর িবাইদক আবারও ধন্যবাে জাবনদয় আবম আমার বিব্য শশষ
করবি। মিান আল্লাি আমাদের িিায় শিান।
শখাো িাদিজ।
জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাাংলাদেশ বচরজীবী শিাক।
...

