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  আিিালামু আলাইকুম। 

 বাাংলাদদশ শিনাবারহনীর ১১ পদারতক রিরভশদনর তত্ত্বাবধাদন এবাং ৩৩ পদারতক রিরভশদনর িারব ণক ব্যবিাপনায় 

শনায়াখালীর স্বর্ ণদ্বীপ এলাকায় ম্যানুভার অনুশীলন মহড়া পররদশ ণন অনুষ্ঠাদন উপরিত হদত শপদর আরম আনরন্দত। আরম 

উপরিত িকলদক আন্তররক শুদভচ্ছা জানারচ্ছ।  

 আরম শ্রদ্ধাভদর স্মরর্ কররি িব ণকাদলর িব ণদশ্রষ্ঠ বাঙারল, জারতর রপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুরজবুর রহমানদক। যাঁর 

ঐরতহারিক আহ্বাদন িাড়া রদদয় আপামর জনিাধারদর্র িাদে কাঁদধ কাঁধ রমরলদয় অকুদতাভয় ও শদশদপ্রমী শিনাবারহনী 

িদব ণাচ্চ আত্মতযাদগর মাধ্যদম প্রার্রপ্রয় মাতৃভূরম শত্রুমুক্ত কদররিল। আরম আরও স্মরর্ কররি জাতীয় চার শনতা, রিশ লাখ 

শহীদ ও দুই লাখ মা-শবানদক। যাদদর আত্মতযাদগর রবরনমদয় আমরা শপদয়রি স্বাধীন-িাব ণদভৌম শদশ। শ্রদ্ধা জানারচ্ছ বীর 

মুরক্তদযাদ্ধাদদর প্ররত। 

 আরম শ্রদ্ধাভদর স্মরর্ কররি ১৯৭৫ িাদলর ১৫ আগস্ট শাহাদত বরর্কারী জারতর রপতা ও তাঁর পররবাদরর িদস্যবৃন্দিহ িকল 

শহীদদক। ঘাতকরা শিরদন আমার ভাই বাাংলাদদশ শিনাবারহনীর অরিিার মুরক্তদযাদ্ধা কযাদেন শশখ কামাল, শলিদেন্যান্ট শশখ জামাল 

ও আমাদদর িকদলর আদদরর শিাে ভাই রশশু রাদিলদকও হতযা কদর। রাদিদলর ইচ্ছা রিল বড় হদয় শি শিনাবারহনীদত শযাগদান কদর 

শদশ শিবা করদব। পররতাদপর রবষয় মাি দশ বির বয়দিই ঘাতদকর বুদলে তার শিাট্ট বুক রবদীর্ ণ কদর।  

 ঘাতকরা আরও হতযা কদর জারতর রপতার িামররক িরচব রবদেরিয়ার শজনাদরল িািাদয়ত জারমলদক। এই নৃশাংি 

হতযাকাদের মাধ্যদম মুরক্তযুদদ্ধর শচতনা দুই দশদকর জন্য মুখ থুবদড় পদড়। ইনদিমরনটি অধ্যাদদশ জারর কদর হতযার রবচার বন্ধ করা 

হয়। ১৯৯৬ িাদল দীঘ ণ ২১ বির পর বাাংলাদদশ আওয়ামী লীগ িরকার গঠন করদল িকল বাধা অরতক্রম কদর জারতর রপতা ও তাঁর 

পররবাদরর হতযার রবচার শুরু ও পরবতীদত রায় কায ণকর করা হয়। 

 ১৯৭১ িাদল মানবতারবদরাধী অপরাধ িাংঘটিত করায় যুদ্ধাপরাধীদদরও রবচাদরর মুদখামুরখ করা হয়। এর মাধ্যদম শদদশ 

আইদনর শািন ও জনগদর্র অরধকার িমুন্নত হদয়দি। 

রপ্রয় সিরনকবৃন্দ, 

 বাাংলাদদশ শিনাবারহনী আজ একটি দক্ষ, শৃঙ্খল ও সুিাংগঠিত বারহনীরূদপ িমে রবদে প্ররতরষ্ঠত। আজ বাাংলাদদশ 

শিনাবারহনীর ৩৩ পদারতক রিরভশদনর িারব ণক তত্ত্বাবধাদন গদড় ওঠা 'স্বর্ ণদ্বীপ'-এ ১১ পদারতক রিরভশদনর রর্দকৌশল 

অনুশীলদনর মহড়া শদদখ আরম অরভভূত। একই িাদে স্বর্ ণদ্বীপ প্ররশক্ষর্ এলাকার সুপররকরিত ব্যবহার শদদখ আরম অতযন্ত 

আনরন্দত।  

 আরম রনরিত শয, এই প্ররশক্ষর্ এলাকা শিনাবারহনীর দক্ষতা বৃরদ্ধদত তাৎপয ণপূর্ ণ ভুরমকা রাখদব। আজদকর এই 

মহড়া, শিনাবারহনীর দক্ষতা ও শপশাদাররদেরই প্ররতিলন।  

 আজদকর মহড়ায় শিনাবারহনীর আধুরনকায়দনর অাংশ রহদিদব নতুন িাংদযারজত ট্াাংক, এরপরি, শিলি শপ্রাদপলি 

আটি ণলারী গান, রািার শভরহদকল ট্াাংক রবধ্বাংিী রমিাইল এর ব্যবহার, শমইনদেন্যান্স ও অন্যান্য িকল শকার এর শপশাদাররে 



 

ও শিনাবারহনীর িারব ণক িক্ষমতায় আরম িম্পূর্ ণ আেস্ত। িাঁদজায়া, শগালন্দাজ ও পদারতক বারহনীর নতুন প্রবরতণত যুদ্ধিরঞ্জাম 

এর প্রদশ ণনী রনিঃিদন্দদহ আমাদদর শদশ রক্ষায় রনদয়ারজত শিনাবারহনীর প্ররত আমাদদর আিাদক আরও সুৃঢ়  কদরদি।  

 আরম রনরিত শয, আমাদদর মুরক্তযুদদ্ধর আদদশ ণ গদড় ওঠা এই বারহনী শয শকান অশুভ শরক্তদক ৃঢ় ভাদব প্ররতহত 

করদত পূদব ণর শচদয় অদনক শবরশ প্রস্ত্তত।  

রপ্রয় সুরধ, 

 শনায়াখালী ও চট্টোম শজলার অন্তগ ণত এই দ্বীপটি দীঘ ণকাল ধদর দুষ্কৃরতকারীদদর অভয়ারণ্য রহদিদবই পরররচত রিল। 

তাদদর কায ণক্রম এই অঞ্চদল স্বাভারবক জীবনধারাদক ব্যাহত কদররিল। অন্যরদদক শিনাবারহনীর সুষ্ঠু প্ররশক্ষর্ ও অনুশীলদনর 

জন্য একটি িাংররক্ষত প্ররশক্ষর্ এলাকার প্রদয়াজনীয়তার রবষয়টি মাোয় শরদখ আমাদদর িরকার ২০১৩ িাদল বাাংলাদদশ 

শিনাবারহনীদক এই রবস্তৃত চরাঞ্চদল প্ররশক্ষর্ পররচালনা এবাং বিবািদযাগ্য ও িামারজক বনায়দনর দারয়ে প্রদান কদর।  

 আরম শজদন আনরন্দত, মাি রতন বিদর এই চদরর অভূতপূব ণ উন্নরত িারধত হদয়দি। ইদতামদধ্যই এখাদন দুটি িাইদলান 

শশল্টার এবাং একটি কদন্টইনার শবইজি কযাম্প সতরী হদয়দি। আরও রতনটি িাইদলান শশল্টার অরত দ্রুত সতররর পররকিনা 

রদয়দি।  

 এই দ্বীদপ বিবািকারীদদরদক স্বয়াংিম্পূর্ ণ করার কায ণক্রম ইদতামদধ্য িম্পন্ন হদয়দি। অতযরধক লবর্াক্ত হওয়া িদত্ত্বও 

এই চদর রবরভন্ন প্রকাদরর ধান ও ররবশস্য চাষ হদচ্ছ।  

 এখাদন রবদশষ পদ্ধরতদত নাররদকল বাগান করা হদয়দি। চদরর ক্ষয়প্রবর্ ভূরমদক ধদর রাখার জন্য শকওড়া বাগান করা 

হদচ্ছ। এিাড়াও খাদ্য িাংিান িাদপদক্ষ মরহষ, গরু, শভড়া, হাঁি ইতযারদ পালন করা হদচ্ছ। গবারদ পশুদদর রনরাপতায় কযাদেল 

শশল্টার রহিাদব মুরজব রকল্লা রনম ণার্াধীন। এর িদল িমুদ্র উপকূলবতী এলাকায় গদড় শতালা এই নতুন শলাকালদয়র জান-মাল 

রনরাপদ হদব।  

 এত অি িমদয় এত রবপুল কায ণক্রম িরতযই ভূয়িী প্রশাংিার দারবদার। এ জন্য আরম শিনাবারহনীিহ কৃরষ; িানীয় 

িরকার; পল্লী উন্নয়ন ও িমবায়; মৎি ও প্রারর্িম্পদ; িড়ক পররবহন ও শিতু; পারন িম্পদ; পররদবশ ও বন; দুদয ণাগ 

ব্যবিাপনা ও িার্; পররকিনা এবাং ভূরম মন্ত্রর্ালয়িহ িাংরিষ্ট িকলদক জানাই অরভনন্দন। 

 আপনারা জাদনন শয, এই দ্বীপটি শমঘনা নদীর শমাহনায় অবরিত হওয়ায় এটি অতযন্ত ক্ষয়প্রবর্। এটিদক বিবাদির 

উপদযাগী কদর গদড় তুলদত হদল নদী ভাঙন শেদক রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। পারন িম্পদ মন্ত্রর্ালয় রনয়রমত এ রবষদয় কাজ 

কদর যাদচ্ছ। এজন্য আরম পারন িম্পদ মন্ত্রর্ালয় ও গদবষর্ার িাদে িাংরিষ্ট MIST, BIWTA, IWM, BUET-িহ 

অন্যান্য িকল িরকারর ও শবিরকারর িাংিাদক আরম ধন্যবাদ ও অরভনন্দন জানারচ্ছ। 

 আরম রবদশষভাদব ধন্যবাদ জানাই শিনাবারহনীর ৩৩ পদারতক রিরভশন ও কুরমল্লা এররয়ার িকল অরিিার, শজরিও 

এবাং অন্যান্য পদরবর সিরনকদদর। যারা তাদদর পররবার পররজন শিদড় এই রনজণন দ্বীদপর সবরী ও প্ররতকূল পররদবদশ অবিান 

করদিন। অলান্ত পররশ্রদমর মাধ্যদম এই দ্বীপটিদক িরতযই একটি স্বর্ ণদ্বীপ-এ পররর্ত কদরদিন। 

রপ্রয় সিরনকবৃন্দ, 

 শিনািদস্যদদর মদনাবল বৃরদ্ধদত বতণমান িরকাদরর িমদয় রবরভন্ন ধরদর্র উন্নয়ন, িম্প্রিারর্ ও কল্যার্মুখী পদদক্ষপ 

শনওয়া হদয়দি। একরবাংশ শতাব্দীর রবজ্ঞান ও তথ্য প্রযুরক্তর এই যুদগ বাাংলাদদশদক উন্নত রবদের পয ণাদয় রনদয় যাওয়ার জন্য 

রবরভন্ন শিনারনবাদি রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবেরবদ্যালয় প্ররতষ্ঠা করা হদয়দি।  

 আমাদদর িরকার রিএমএইচ িমূদহর রবরভন্ন সুরবধা বৃরদ্ধর পাশাপারশ ৫টি শিনারনবাি এলাকাদত আরম ণ শমরিকযাল 

কদলজ িাপন কদরদি। এিাড়াও শিনাবারহনীর িকল িদদস্যর জন্য ১২ মাি পূর্ ণ গড় শবতদন অবির প্রস্ত্তরতমূলক ছুটি এবাং 

১৮ মাি ছুটি নগদায়দনর সুরবধা প্রদান করা হদয়দি।  

 িব ণদশষ শবতন কাঠাদমার মাধ্যদম শিনািদস্যদদর শবতন শেল শক্ষি রবদশদষ শতভাদগরও শবরশ বৃরদ্ধ করা হদয়দি। 

একই িাদে িাধারর্ পাররবাররক শপনশদনর হার ২৫ শতাাংশ শেদক ৩০ শতাাংদশ উন্নীত করা হদয়দি। এিাড়া জাতীয় শবতন 

শেল ২০১৫ অনুিাদর িশস্ত্র বারহনীর শজরিও ও িাদজণন্টগদর্র শবতন রনধ ণারদর্র জটিলতা রনরিদন শকানও প্রকার বদকয়া প্রদান 

িাড়া তাঁদদর উন্নীত শেদল ভূতাদপক্ষভাদব ০১ এরপ্রল ২০১৪ হদত শবতন রনধ ণারদর্র রিদ্ধান্ত গৃহীত হদয়দি।  

 শজরিও-িাদজণন্টগদর্র মূল শবতন চাকুরীর শময়াদ শভদদ বৃরদ্ধ পাদব। শজরিও পদরবদক ২য় শশ্ররর্ হদত ১ম শশ্ররর্ এবাং 

িাদজণন্ট পদরবদক ৩য় শশ্ররর্ হদত ২য় শশ্ররর্দত উন্নীত করা হদয়দি। শিনাবারহনীর শরশন বৃরদ্ধ কদর শনৌ ও রবমান বারহনীর িাদে 

িমতা আনয়ন করা হদয়দি। 



 

 আপনারা শজদন আনরন্দত হদবন শয, স্বর্ ণদ্বীপ-এর িমুদয় খাি জরম ইদতামদধ্যই শিনাবারহনীর প্ররশক্ষদর্র জন্য বরাদ্দ 

কদর িরকারর অনুদমাদন ও শগদজে প্রকাশ করা হদয়দি। 

 জারতর রপতার শনতৃদে আওয়ামী লীগ িব ণদাই শদদশর িশস্ত্র বারহনীর উন্নয়দন অের্ী ভূরমকা পালন কদরদি। এরই 

ধারাবারহকতায় বতণমান িরকারও িময় উপদযাগী একটি আধুরনক ও উন্নত িামররক বারহনী গঠদনর লদক্ষয বধ রবধ পদদক্ষপ 

েহর্ কদরদি, যা িারা রবদে আমাদদর িামররক বারহনীদক একটি উন্নত ও আধুরনক বারহনীর ময ণাদা এদন রদদয়দি। 

রপ্রয় শিনা িদস্যবৃন্দ, 

 শিাদি ণি শগাল ২০৩০ বাস্তবায়দনর ধারাবারহকতায় ১০ ও ১৭ পদারতক রিরভশন, আটি ণলারর ও পদারতক রিদগি এবাং 

কদয়কটি আটি ণলারর, পদারতক ও ইরঞ্জরনয়ার ইউরনে প্ররতষ্ঠা করা হদয়দি। একই িাদে শলবুখালী, রমঠামাইন এবাং পদ্মা শিতু 

এলাকায় বৃহদাকার শিনারনবাি িাপদনর কায ণক্রম চলমান রদয়দি। 

 শীতকালীন প্ররশক্ষর্ চলাকাদল শীতবস্ত্র রবতরর্, রবনামূদল্য রচরকৎিা প্রদানিহ আপনাদদর মাধ্যদম গৃহীত অন্যান্য 

শিবামূলক কায ণক্রদমর কো জানদত শপদর আরম অতযন্ত খুরশ হদয়রি।  

 এিাড়াও বাাংলাদদশ শিনাবারহনীর হারতররিল প্রদজক্ট, পদ্মা রিজ-এদপ্রাচ শরাি, শপ্রাদেকশন এবাং িারব ণক তদাররক, 

পদ্মা রিজ শরলওদয় রলঙ্ক প্রদজক্ট (PBRL), শমদরাদরল ও র যারপি রযানরজে বাি িারভ ণি (RTBS) এর এলাইনদমন্ট, 

ঢাকা-চট্টোম এলাকায় ফ্লাইওভার রনম ণার্, জয়দদবপুর-গাজীপুর শরাি িম্প্রিারর্, পাব ণতয চট্টোদমর রবরভন্ন শজলায় িাংদযাগ 

রাস্তা রনম ণার্ শদশ ও জারত গঠদন শিনাবারহনীর প্রতযক্ষ ভূরমকার উদাহরর্। 

 আরম আশা করর, আপনারা এরূপ মহতী উদদ্যাগ অব্যাহত রাখদবন এবাং িরকার কতৃণক অরপ ণত দারয়ে রনষ্ঠার িাদে 

পালন কদর জনগদর্র অকৃরিম ভাদলাবািা ও আিা অজণদন আরও অেগামী হদবন। 

রপ্রয় অরিিার ও সিরনকবৃন্দ 

 শিনা, শনৌ ও রবমান বারহনীর িমরিত অাংশেহদর্ অনুরষ্ঠত এই মহড়া আপনাদদর প্ররত আমার আিা আরও সুৃঢ়  

কদরদি। বাাংলাদদশ িশস্ত্র বারহনী এ শদদশর িম্পদ, শদদশর মানুদষর ভরিা ও রবোদির প্রতীক। তাই শপশাদাররদের গুর্গত 

মান অজণদনর জন্য আপনাদদর িকলদক শপশাগতভাদব দক্ষ, িামারজক ও ধমীয় মূল্যদবাদধ উদ্বুদ্ধ হদয় িৎ এবাং মঙ্গলময় 

জীবদনর অরধকারী হদত হদব। পরবি িাংরবধান এবাং শদশমাতৃকার িাব ণদভৌমে রক্ষা করার জন্য আপনাদদর ঐকযবদ্ধ শেদক 

আভযন্তরীর্ রকাংবা বারহযক শয শকান ধ মরক শমাকারবলায় িদা প্রস্ত্তত োকদত হদব। 

 আপনারা ঊধ্বণতন শনতৃদের প্ররত আিা, পারস্পররক রবোি, িহমরম ণতা, ভ্রাতৃেদবাধ, কতণব্য পরায়র্তা, দারয়েদবাধ 

এবাং িদব ণাপরর শৃঙ্খলা বজায় শরদখ আপনাদদর কতণব্য িম্পাদদন একরনষ্ঠভাদব কাজ করদবন বদল আরম রবোি করর। 

 পররদশদষ, আরম শিনাবারহনী প্রধান এবাং আপনাদদর িকলদক শিনাবারহনীর অেযািা অব্যাহত শরদখ বাাংলাদদশ 

িরকাদরর উন্নয়দনর ধারাদক এরগদয় রনদয় যাওয়ার জন্য আন্তররক ধন্যবাদ জানারচ্ছ।  

 আরম আগত িকল অরতরে এবাং রবদশষ কদর যারা আজদকর সুন্দর মহড়ায় অাংশেহর্ কদর অতযন্ত ৃঢ়রষ্টনন্দন সনপুণ্য 

প্রদশ ণন কদরদিন তাদদর িকলদক অরভনন্দন জানারচ্ছ। আরম আপনাদদর িকদলর িারব ণক কল্যার্ ও সুস্বািয কামনা কররি। 

মহান আল্লাহতায়ালা আমাদদর িকদলর িহায় হউন। 

শখাদা হাদিজ। 

জয়বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদদশ রচরজীবী শহাক। 

... 


