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 আেোলামু আলাইকুি, 

 রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ ২০১৫ অনুষ্ঠাসন উপতিি েকলসক আিার আন্ততরক শুসভচ্ছা জানাতচ্ছ।  

িহান তবজসয়র এ িাসে আতি গভীর শ্রদ্ধার োসে স্মরণ করতি েব বকাসলর েব বসশ্রষ্ঠ বাঙাতল, জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু 

শশখ মুতজবুর রহিানসক। শ্রদ্ধা জানাতচ্ছ জািীয় চার শনিা ও ৩০ লাখ শহীদসদর প্রতি। স্মরণ করতি শহীদ বীরসশ্রষ্ঠ রুহুল 

আতিনেহ োিজন বীরসশ্রষ্ঠসক। শে েকল শনৌ েদস্য িহান মুতিযুসদ্ধ জীবন বাতজ শরসখ যুদ্ধ কসরতিসলন িদসদরসক আতি 

গভীরভাসব স্মরণ করতি। স্মরণ করতি ২-লাখ তনে বাতিি িা-শবানসক। েিসবদনা জানাতচ্ছ যুদ্ধাহি মুতিসোদ্ধা এবং শহীদ 

পতরবাসরর েদস্যসদর প্রতি। েকল মুতিসোদ্ধাসদর জানাতচ্ছ আন্ততরক শুসভচ্ছা। 

তপ্রয় িাইসরক্ট এতি অতিোর ও তিিশীপম্যানবৃন্দ, 

 আজ আপনাসদর জন্য একটি তবসশষ আনসন্দর তদন। আজসকর এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠাসনর িধ্য তদসয় েদরা 

কতিশন লাভ করসি োসচ্ছন িদসদরসক আতি আন্ততরক শুসভচ্ছা ও অতভনন্দন জানাই। তবসশষ কসর ৩জন িতহলা িাইসরক্ট 

এতি অতিোর এবং ৬জন িতহলা তিিশীপম্যান অতিোর কতিশন শপসি োসচ্ছন, িদসদরসকও আিার আন্ততরক অতভনন্দন। 

আতি আশা কতর, আপনাসদর এ োিল্য শদশ প্রতিরক্ষায় নারীসদর অংশগ্রহণসক উৎোতহি করসব। 

জাতির তপিা ১৯৭৪ োসলর ১০ তিসেম্বর চট্টগ্রাসি বাংলাসদশ শনৌ বাতহনী তদবে উপলসক্ষ এক ভাষসণ বসলতিসলন, 

‘‘আিাসদর শনৌ বাতহনীর প্রসয়াজন আিাসদর েম্পদাতদ রক্ষা করবার জন্য। োইসলাসনর শিাকাতবলা করবার জন্য। আিরা 

কারও েসঙ্গ যুদ্ধ করসি চাই না। আিরা শাতন্তকািী জাতি। আিরা েবার েসঙ্গ বন্ধুত্ব চাই। তকন্তু আত্মরক্ষা করবার িি 

ক্ষিিাও আিাসদর োকা দরকার। আিরা তবশ্বাে কতর শাতন্তপূণ ব েহাবিাসন, আিরা তবশ্বাে কতর দুতনয়ার শাতন্তসি।’’ 

জাতির তপিা তিসলন তবসশ্বর শাতন্তকািী িানুসষর শনিা। পাশাপাতশ শত্রু শিাকাতবলা করার েসব বাচ্চ োির্থ্ব োসি 

আিাসদর োসক শেতদসক তিতন েসব বাচ্চ দৃতি তদসয়তিসলন। েমুসের তনরাপত্তা ও েমুে েম্পদ রক্ষার জন্য জাতির তপিা 

একটি আধুতনক ও শতিশালী শনৌবাতহনী গঠন করা স্বপ্ন  শদখসিন। তিতন িদর িয় দিায় িৎকালীন পাতকস্তান শনৌ বাতহনীর 

েদর দপ্তর এসদসশ প্রতিষ্ঠার দাতব জাতনসয়তিসলন। 

আিরা আন্তজবাতিক আদালসি েমুেেীিা েংক্রান্ত আইনী লড়াইসয় তিয়ানিার ও ভারসির োসে তবজয়ী হসয় 

গভীর েমুসে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ বতকসলাতিটার এলাকায় তবপুল জলেম্পসদর িাতলকানা অজবন কসরতি। এিাড়া 

আিাসদর রসয়সি ৭২০ তকসলাতিটার দীর্ ব উপকূল এলাকা শেখাসন প্রায় তিন শকাটি িানুষ প্রিযক্ষ ও পসরাক্ষভাসব জীতবকা 

তনব বাসহর জন্য েমুসের উপর তনভ বরশীল। বতহিঃতবসশ্বর োসে শদসশর বাতণসজযর ৯০ ভাসগরও শবতশ েমুেপসেই পতরচাতলি 

হসয় োসক। আিাসদর অতজবি এই তবশাল োমুতেক এলাকায় েমুেপসে বাতণজয পতরচালনা িাড়াও আসি িৎস্য, শিল, 



 

প্রাকৃতিক গ্যাে ও অন্যান্য মূল্যবান পদাে ব। এই েম্পদ রক্ষা ও েমুে েীিার তনরাপত্তা তবধাসনর পতবত্র দাতয়ত্ব এখন 

আপনাসদর উপর। এই দাতয়ত্ব পালসন আপনারা েসব বািভাসব েিল হসবন - এই প্রিযাশা করতি। 

সুতধিন্ডলী, 

 িহান মুতিযুসদ্ধ বাংলাসদশ শনৌ বাতহনীর রসয়সি শগৌরসবাজ্জ্বল ভূতিকা। মুতিযুদ্ধ চালাকালীন িাত্র ৪৯জন নাতবক 

তনসয় ভারি হসি েংগৃহীি ২টি শপসরাল ক্রযািট ‘পদ্মা’ ও ‘পলাশ’ এর িাধ্যসি ১৯৭১ োসল বাংলাসদশ শনৌবাতহনীর োত্রা 

শুরু হয়। ক্ষুে এই বাতহনীর অকুসিাভয় েদস্যগণ ‘অপাসরশন জযকপট’েহ অেংখ্য গুরুত্বপূণ ব অপাসরশসনর িাধ্যসি শদসশর 

শনৌ বাতহনীর োির্থ্ব তুসল ধসর। জাতির তপিার আহবাসন োড়া তদসয় িৎকালীন পাতকস্তান শনৌবাতহনী শেসক পাতলসয় আো 

তকছু বাঙাতল নাতবক আর িরুণ মুতিসোদ্ধাসদর েিন্বসয় গঠিি শনৌ কিাসন্ডা দসলর ‘অপাসরশন জযাকপট’ মুতিযুসদ্ধর 

ইতিহাসে অনন্য িে বাদায় িান কসর তনসয়সি। 

স্বাধীনিার পর যুদ্ধ তবধ্বস্ত বাংলাসদশ গড়ার পাশাপাতশ জাতির তপিা শদসশর শেনা শনৌ ও তবিান বাতহনীর 

উন্নয়নসক তবসশষ গুরুত্ব শদন। তিতন ১৯৭৪ োসল বাংলাসদশ শনৌবাতহনীর র্দটিেমূহ একসোসগ কতিশন কসরন এবং বাসনৌজা 

ঈো খানসক প্রেি ন্যাশনাল স্ট্যান্ডাি ব প্রদাসনর িাধ্যসি শনৌবাতহনীর অগ্রোত্রার স্বীকৃতি প্রদান কসরন।  

আিরা ২০০৯ োসল েরকার গঠন করা পর শেনা, শনৌ ও তবিান বাতহনীসক আধুতনক বাতহনীসি পতরণি করসি 

স্বল্প ও দীর্ ব শিয়াদী পতরকল্পনা গ্রহণ কতর। শিাসে বে শগাল ২০৩০ অনুোয়ী আিরা তিন বাতহনীর উন্নয়ন কাজ শুরু কতর। 

একটি তত্রিাতত্রক শনৌ বাতহনী গসড় তুলসি আিরা শনৌবাতহনীসি শিতরটাইি শহতলকপ্টার ও শিতরটাইি শপসরাল 

এয়ারক্রািট-এর েংসোজন কতর। শনভাল এতভসয়শন ও তবসশষ বাতহনী ‘শোয়ািস্’ গঠসনর পাশাপাতশ শনৌবাতহনীসি 

েংসোতজি হসয়সি দুটি তিোইল তিসগট, যুিরাসষ্ট্র তিতর একটি তিসগট, দুটি তিোইল করসভট এবং খুলনা তশপইয়াসি ব 

তিতর পদচটি শপসরাল ক্রযািট। এরিসল শনৌ বাতহনীর তবশাল েমুে এলাকায় টহল এবং পে বসবক্ষসণর োি বর্থ্ বহুগুসণ 

শবসড়সি। 

 গণচীসন তনি বাণাধীন অিযাধুতনক দুটি করসভট বাসনৌজা ‘প্রিযয়’ ও বাসনৌজা ‘স্বাধীনিা’ এবং যুিরাসষ্ট্র তিতর 

একটি তিসগট বাসনৌজা ‘েমুে অতভোন’ আগািী িাসে কতিশসনর পর শনৌবহসর যুি হসব। েব বসশসষ দুটি োবসিতরন 

েংসোজসনর প্রতক্রয়া চূড়ান্ত করা হসয়সি, ো আগািী বিসরর িাঝািাতঝ েিসয় শনৌবাতহনীসি েংসোতজি হসব। এরিধ্য 

তদসয় বাংলাসদশ শনৌবাতহনীসক তত্রিাতত্রক শনৌবাতহনীসি পতরণি করার শে স্বপ্ন  জাতির তপিা শদসখতিসলন িা পূণ ব হসব 

ইনশাআল্লাহ। 

োবসিতরন র্দটি ও অবকাঠাসিা গঠসনর তবষয়টি প্রতক্রয়াধীন রসয়সি। পটুয়াখালীর রাবনাবাদ এলাকায় এতভসয়শন 

সুতবধা েম্বতলি শনৌবাতহনীর েব ববৃহৎ শনৌ র্দটির কাে বপ্রতক্রয়া শুরু হসয়সি। 

বাংলাসদশ শনৌবাতহনীর দক্ষ ব্যবিাপনায় েিলিার োসে পতরচাতলি খুলনা তশপইয়াি ব এবং নারায়ণগঞ্জ 

িকইয়াসি বর পর তচটাগাং ড্রাই িক তলতিসটিসক আিরা আজই শনৌবাতহনীর হাসি তুসল তদসি োতচ্ছ। আতি আশা কতর শনৌ 

বাতহনীর িত্ত্বাবধাসন এেকল প্রতিষ্ঠান কাে বকর ও লাভজনক প্রতিষ্ঠাসন পতরণি হসব। 

এই একাসিতিসি অিযাধুতনক সুসোগ-সুতবধা েম্পন্ন বঙ্গবন্ধু কিসেক্স তনি বাসণর কাজ চলসি। িহান মুতিযুসদ্ধ 

আত্মদানকারী শনৌ কিাসন্ডাসদর অবদানসক েমুন্নি রাখসি আিরা কণ বফুলী নদীর শিাহনায় োদুর্র ‘তবজয় িরঙ্গ’ িাপসনর 

পতরকল্পনা তনসয়তি। শীঘ্রই এর কাজ শুরু হসব। 

জাতিেংর্ শাতন্তরক্ষা তিশসন বাংলাসদশ শনৌবাতহনীর জাহাজ ও শনৌ কতিনসজিেমূহ দক্ষিার োসে দাতয়ত্ব পালন 

কসর শদসশর জন্য সুনাি ও ভূয়েী প্রশংো অজবন করসি।  

তপ্রয় িাইসরক্ট এতি অতিোর, তিিশীপম্যান ও কযাসিটবৃন্দ,  

বাংলাসদশ আজ প্রতিটি শেক্টসর এতগসয় োসচ্ছ। গি চার দশসক তবতভন্ন সূচসক আিরা প্রতিসবতশ অসনক শদশ 

এিনতক ভারিসক শকান শকান শক্ষসত্র িাতড়সয় শগতি। পাতকস্তান েকল সূচসক আিাসদর শেসক অসনক তপিসন। আজ 

আিাসদর িাোতপছু আয় ১ হাজার ৩১৪ িাতকবন িলার। ৫ শকাটি িানুষ িধ্য আসয়র স্তসর উন্নীি হসয়সি। দাতরসেযর হার 

২২.৪ শিাংসশ শনসি এসেসি। আিাসদর তরজাভ ব শবসড়সি। রপ্তাতন শবসড়সি। তবসদতশক কি বেংিান শবসড়সি বহুগুসণ। 

আিাসদর গড় আয়ু শবসড় দাতড়সয়সি ৭০ বির ৭ িাসে। 



 

আিরা তিতজটাল বাংলাসদশ প্রতিষ্ঠা কসরতি। পদ্মা শেতুর িি বৃহৎ অবকাঠাসিার কাজ আিরা তনসজরাই শুরু 

কসরতি। োরাতবশ্ব বাংলাসদসশর উন্নয়সনর ভূয়েী প্রশংো করসি। জাতিেংর্ এিতজতি এযাওয়াি ব, োউে োউে এযাওয়াি ব, 

চযাতম্পয়ন অব দ্যা আে ব এযাওয়াি ব, আইইউটি এযাওয়াি বেহ অেংখ্য িে বাদাপূণ ব আন্তজবাতিক পুরস্কার আিরা অজবন করতি। 

আজ তবসশ্ব এতগসয় োওয়া পদচটি শদসশর একটি বাংলাসদশ।  

ইসিািসধ্য আিরা তনম্ন-িধ্য আসয়র শদসশ উন্নীি হসয়তি। আিার প্রিযাশা, ২০২১ োসলর আসগই আিরা 

বাংলাসদশসক উচ্চ িধ্যি আসয়র শদশ এবং ২০৪১ োসল উন্নি-েমৃদ্ধ শদসশ পতরণি করসি েক্ষি হব। 

আর আপনাসদর িি িরুন অতিোরগণই হসবন আিাসদর আগািীতদসনর উন্নয়ন অগ্রোত্রার অংশীদার। িাই 

শনৌবাতহনী িো শদসশর স্বাে বসক ব্যতি স্বাসে বর উসধ্বব িান তদসি হসব। এিন শকান কাজ আপনারা করসবন না ো শনৌবাতহনী 

িো শদসশর িান ও ঐতিহযসক ক্ষুণ্ণ কসর। শে শকান জািীয় প্রসয়াজসন শেনা ও তবিান বাতহনীর েদস্যসদর োসে কদসধ কদধ 

তিতলসয় আপনাসদরসক কাজ করসি হসব।  

অতভভাবকবৃন্দ, 

 আপনাসদর সুসোগ্য েন্তাসনরা আজ শনৌবাতহনীসি অতিোর পসদ কতিশন শপসি োসচ্ছন। এই োিসল্যর শগৌরবিয় 

অংশীদার আপনারাও। িহান আল্লার কৃপায় এবং আপনাসদর শদায়ায় িদরা শেন শদসশর এক একজন গতব বি েন্তাসন পতরণি 

হসি পাসর এই প্রিযাশা কতর। 

তপ্রয় িাইসরক্ট এতি অতিোর, তিিশীপম্যান ও কযাসিটবৃন্দ, 

আপনাসদর চিৎকার কুচকাওয়াজ আিাসক মুগ্ধ কসরসি। এই সুন্দর অনুষ্ঠান আসয়াজসন েদরা কসঠার পতরশ্রি 

কসরসিন, িদসদরসক আতি ধন্যবাদ জানাই। 

বাংলাসদশ শনৌবাতহনী ও শনভাল একাসিতির উত্তসরাত্তর েমৃতদ্ধ এবং েদ্য কতিশনপ্রাপ্ত অতিোরসদর োিল্যিয় 

জীবসনর প্রিযাশা কসর আিার বিব্য এখাসনই শশষ করতি। 

শখাদা হাসিজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাসদশ তচরজীবী শহাক 

... 


