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ববিবমল্লাবির রািমাবনর রাবিম 

 

িিকমীবৃন্দ, 

শিনা, শনৌ ও ববমান বাবিনী প্রধানগণ,   

অবিিারবৃন্দ, 

বঙ্গবন্ধু ঘাঁটির এয়ার অবধনায়ক ও িেস্যবৃন্দ এবাং 

উপবিত সুবধমন্ডলী,  

 

 আিিালামু আলাইকুম। 

 বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর ঐবতিযবািী িাপনা বঙ্গবন্ধু ঘাঁটির ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ ড প্রোন অনুষ্ঠাদন উপবিত িদত শপদর 

আবম অতযন্ত আনবন্দত। আবম শ্রদ্ধাভদর স্মরণ করবি িব ডকাদলর িব ডদশ্রষ্ঠ বাঙাবল, জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর 

রিমানদক। যাঁর বনদে ডদশ পবরচাবলত েীঘ ড নয় মাদির রক্তক্ষয়ী যুদদ্ধর মাধ্যদম অবজডত িয় আমাদের মিান স্বাধীনতা।  

 আবম স্মরণ করবি জাতীয় চার শনতা, িম্ভ্রম িারাদনা দু’লাখ মা-শবানিি স্বাধীনতা যুদদ্ধ শািােত বরণকারী বিশ লাখ বীর 

শিীেদক। আজ ৪ বর্দিম্বর। ১৯৭১ িাদলর আজদকর এই বেদন ইয়াবিয়া খান মাবকডন যুক্তরাদের কাদি অস্ত্র িািায্য চান এবাং ভারদতর 

ববরুদদ্ধ পাল্টা যুদ্ধ শঘাষণা কদরন। অন্যবেদক বাাংলাদেশ িরকার ভারদতর কাদি স্বাধীন িাব ডদভৌম শেশ বিিাদব স্বীতিবত োবী কদর। 

জাবতর জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর রিমানদক পাবকস্তাদনর ববদশষ িামবরক আোলত ববচাদর মৃত্যযেন্ড প্রোন কদর।   

 আমাদের অকুদতাভয় মুবক্তদিনারা বঙ্গবন্ধুর আ  ন মত জল-িল-অন্তরীদক্ষ পাবকস্তানী বাবিনীদক ধরাশায়ী কদর চদল। 

পাবকস্তানী যুদ্ধ িাবদমবরন গাজী ববধ্বস্ত িদয় ডুদব যায়।  ববমান বাবিনী বিদলট ও শমৌলভীবাজার আক্রমণ কদর। বমি বাবিনী যদশাির 

শঘরাও কদর। 

সুবধমন্ডলী, 

 আপনারা জাদনন, বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর রদয়দি এক শগৌরবময় ইবতিাি। ১৯৭১ িাদলর মিান মুবক্তযুদদ্ধর িময় 

এই বাবিনীর শেশদপ্রবমক িেস্যরা প্রদয়াজনীয় যুদদ্ধাপকরণ িাড়াই শুধুমাি একটি এযালুদয়ট শিবলকপ্টার, একটি বর্বি-৩ 

র্যাদকাটা ও একটি অটার ববমান বনদয় েখলোর বাবিনীর ববরুদদ্ধ দুুঃিািবিক আকাশযুদ্ধ পবরচালনা কদরন।  

 বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর ববমাবনকরাই প্রথম বাাংলার আকাশিীমায় প্রদবশ কদর শত্রুর িাপনার উপর িিল আঘাত 

িাদনন। শুধুমাি একটি শিবলকপ্টার ও দু’টি ববমাদনর িািাদয্য মুবক্তযুদদ্ধর শশষ বেদক আমাদের ববমাবনকগণ অিাধারণ 

েক্ষতার িাদথ পঁয়তাবল্লশটিরও শবশী িিল আক্রমণ পবরচালনা কদরন। যা আমাদের স্বাধীনতা প্রাবিদক ত্বরাবিত কদর। 

মুবক্তযুদদ্ধ ববমান বাবিনীর িেস্যদের এ িািবিকতাপূণ ড অবোন বাঙাবল জাবতর ইবতিাদি স্বণ ডাক্ষদর শলখা থাকদব। 

বপ্রয় অবতবথবৃন্দ, 

 ববমান বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু একটি ঐবতিযবািী িাপনা। বিতীয় ববশ্বযুদদ্ধর িময় এই ঘাঁটিটি বমি বাবিনীর ববমান 

পবরচালনার জন্য ব্যবহৃত িদয়বিল। স্বাধীন বাাংলাদেদশ জাবতর বপতার বনদে ডদশ এ ঘাঁটির পুনগ ডঠন ও উন্নয়দন গ্রিণ করা িয় 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ। নবগঠিত ববমান বাবিনীদত অবিিার কযাদর্টদের প্রবশক্ষদণর জন্য এ ঘাঁটিদত ‘কযাদর্টি শেবনাং ইউবনট’ 

প্রবতষ্ঠা করা িয়। যা পরবতীদত বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী একাদর্বম বিদিদব যদশাদর িানান্তবরত িয়।  

 ১৯৭৪ িাদলর জানুয়াবর মাদি দু’টি এয়ার বর্দিন্স র যার্ার কুবম ডদটালায় িাবপত িয়। উন্নয়দনর পথ পবরক্রমায় এই 

ঘাঁটিদত পূদণ ডাদ্যদম ববমান পবরচালনািি নানা কায ডক্রম শুরু করা িয়। পয ডায়ক্রদম এ ঘাঁটিদত িাইটার শকায়াড্রন, ববমান বাবিনীর 

শকন্দ্রীয় বর্দপা ও বঙ্গবন্ধু এযাদরানটিকযাল শিন্টারিি বববভন্ন রক্ষণাদবক্ষণ ও ওভারিবলাং ইউবনট প্রবতবষ্ঠত িয়। এরই 

ধারাবাবিকতায় এ ঘাঁটিটি গত ০৯ এবপ্রল ২০১৩ তাবরদখ ‘বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু’ বিদিদব আত্মপ্রকাশ কদর। 



 

 বতডমাদন এ ঘাঁটিটি বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর িব ডবৃিৎ যুদ্ধববমান ঘাঁটি। জাতীয় বনরাপত্তার শক্ষদি আকাশ প্রবতরক্ষা 

এবাং শত্রু ববমান আক্রমণ প্রবতদরাদধ এ ঘাঁটির ভূবমকা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ড।  

 বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর এই ঘাঁটিটি ঢাকা তথা বাাংলাদেদশর আকাশ প্রবতরক্ষার মূল ঘাঁটি বিদিদব প্রবতবষ্ঠত 

িদয়দি। িযরত শািজালাল আন্তজডাবতক ববমানবন্দর পবরচালনায় এই ঘাঁটি প্রতযক্ষভাদব িিদযাবগতা প্রোন কদর যাদে।  

 জাতীয় পয ডাদয়র বববভন্ন দুদয ডাগ শমাকাদবলায় অিামবরক প্রশািনদক প্রদয়াজনীয় িিদযাবগতা প্রোদন এই ঘাঁটির 

পারেবশ ডতা বববভন্ন িমদয় প্রশাংবিত িদয়দি। এই ঘাঁটির িাইটার শকায়াড্রনগুবল যুদ্ধববমান পবরচালনায় রােীয় িম্পদের যথাযথ 

ব্যবিাদরর স্বাক্ষর শরদখ চদলদি।  

 আপনারা শজদন খুবশ িদবন শয, ববগত পাঁচ বিদর এই ঘাঁটি িিল উড্ডয়ন প্রবশক্ষদণর মাধ্যদম বাাংলাদেশ ববমান 

বাবিনীর জন্য উদল্লখদযাগ্য িাংখ্যক অপাদরশনাল িাইটার পাইলট বতবর করদত িক্ষম িদয়দি, যা আগামীদত বাাংলার 

আকাশিীমা প্রবতরক্ষা ব্যবিাদক সুদৃঢ় করদব। 

 এিাড়াও এই ঘাঁটিদত অববিত শকন্দ্রীয় বর্দপা িিলতার িাদথ ববমান বাবিনীর অপাদরশদন িকল প্রকার িাদপাট ড 

প্রোন এবাং শেদশ-ববদেদশ প্রাতিবতক দুদয ডাগ পরবতী িাণ ববতরণ ও জাবতিাংঘ বমশদন কম ডরত ববমান বাবিনীর ০৬টি 

কবন্টনদজন্টদক িিলতার িাদথ লবজবস্ট্কি িাদপাট ড প্রোন কদর আিদি। এই ঘাঁটিদত অববিত িাইটার শকায়াড্রনগুবলর 

অপাদরশনাল স্ট্যান্ডার্ ড অতযাধুবনক ও আন্তজডাবতক মাদনর। আকাশযুদদ্ধ সুিবিত এই বঙ্গবন্ধু ঘাঁটি বাাংলাদেদশর 

আকাশিীমাদক শত্রুমুক্ত ও বনরাপে রাখদত িম্পূণ ডরূদপ িক্ষম বদল আমার দৃঢ় ববশ্বাি।  

 একটি স্বাধীন জাবতর আকাশিীমাদক বনরাপে ও শত্রুমুক্ত রাখাই শি শেদশর ববমান বাবিনীর মূল োবয়ত্ব। 

বাাংলাদেদশর শভৌদগাবলক অবিান ও িামবরক শকৌশলগত বেক, এর অথ ডননবতক উন্নয়দনর পবরবধ ও িম্ভাবনার শপ্রক্ষাপট 

ববদবচনায় শরদখ জাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর রিমাদনর স্বপ্ন বিল একটি আধুবনক, শবক্তশালী ও শপশাোর ববমান বাবিনী 

গঠদনর। 

 বঙ্গবন্ধুর দূরেশী ও ববলষ্ঠ বিদ্ধাদন্ত ১৯৭৩ িাদলই শি িমদয়র অতযাধুবনক MiG-21 যুদ্ধববমানিি পবরবিন ববমান, 

শিবলকপ্টার, এয়ার বর্দিন্স র যার্ার ইতযাবে িাংদযাজদনর মাধ্যদম এদেদশ একটি আধুবনক ও শবক্তশালী ববমান বাবিনীর যািা 

শুরু িয়।  

 পরবতীদত ২০০০ িাদল আমরা ববমান বাবিনীদত ৪থ ড প্রজদের অতযাধুবনক বমগ-২৯ যুদ্ধববমান, বড় পবরিদরর বি-

১৩০ পবরবিন ববমান এবাং উচ্চ ক্ষমতািম্পন্ন আকাশ প্রবতরক্ষা র যার্ার িাংদযাজন কবর। শিাদি ডি শগাল ২০৩০ এর আদলাদক 

আমরা ববমান বাবিনীদক একটি আধুবনক এবাং প্রবতদরাধক ক্ষমতািম্পন্ন বাবিনী বিদিদব গদড় শতালার প্রদচষ্টা অব্যািত 

শরদখবি।  

ববমান বাবিনীর বপ্রয় িেস্যবৃন্দ, 

 বাাংলাদেদশর অন্যতম গবব ডত প্রবতষ্ঠান বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী একটি উচ্চতর কাবরগরী বাবিনী শযখাদন শপশাগত 

েক্ষতার গুরুত্ব িবদচদয় শবশী। এ েক্ষতা একবেদক শযমন আত্মববশ্বাি বৃবদ্ধ কদর শতমবন িাংগঠদনর জদন্যও বদয় আদন সুনাম ও 

ময ডাো। 

 আপনাদের গদড় উঠদত িদব একজন েক্ষ এবাং আেশ ড ববমানদিনা বিদিদব। জনগদণর কষ্টাবজডত অদথ ডর বববনমদয় 

িাংগৃিীত ববমান, র যার্ার, যুদদ্ধাপকরদণর কায ডকর ব্যবিার ও রক্ষণাদবক্ষদণ আপনাদের িদত িদব অবধকতর যত্নবান। শুধু শেদশ 

নয়, ববদেদশর মাটিদতও আপনারা বনজস্ব েক্ষতার ববষদয় থাকদবন যত্নবান।  

 জাবতিাংঘ শাবন্তরক্ষা বমশদন বাাংলাদেদশর প্রবতবনবধত্বকারী ববমান বাবিনী িেস্যবৃন্দ শেশ ও জাবতর জন্য ইদতামদধ্য 

বদয় এদনদিন শগৌরব ও িম্মান। বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর বশক্ষানববশ কম ডকতডাগণদক উন্নততর প্রবশক্ষণ প্রোদনর জন্য ববমান 

বাবিনী একাদর্বমদত ‘বঙ্গবন্ধু কমদেক্স’ এর বনম ডাণ কাজ অবত দ্রুততার িাদথ এবগদয় চদলদি। এ আধুবনকীকরদণর মাধ্যদম 

বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী শেশ ও জাবতর উন্নয়ন কম ডকান্ড আরও িবক্রয় অবোন রাখদত িক্ষম িদব।  

 আবম দৃঢ়ভাদব ববশ্বাি কবর, বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর িেস্যবৃন্দ তাদের েক্ষতা, শেশদপ্রম ও বনরলি পবরশ্রদমর 

মাধ্যদম ভববষ্যদত শেশ ও জাবতর জন্য আরও অদনক িািল্য বদয় আনদব।  

 আবম আশা কবর, স্বাধীনতা যুদদ্ধর ইবতিাি শথদক বশক্ষা গ্রিণ কদর আপনারা বনদজদের গদড় ত্যলদবন এবাং জনগদণর 

আশা-আকাাংখা পূরদণ িদব ডাতভাদব িক্ষম িদবন। 



 

বপ্রয় সুবধবৃন্দ, 

 আমাদের িরকার শেদশর আথ ড-িামাবজক উন্নয়দন ববরবতিীনভাদব কাজ কদর যাদে। একটি উন্নত ও আধুবনক শেদশর 

জন্য প্রদয়াজনীয় গভীর িমুদ্রবন্দর, পারমাণববক ববদুযৎ শকন্দ্র, কয়লাবভবত্তক ববদুযৎ প্রকল্প, শমদোদরল, আন্তুঃদেশীয় শরল প্রকল্প 

এবাং এলএনবজ টাবম ডনাল বনম ডাদণর উদদ্যাগ শনওয়া িদয়দি। বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট ও কণ ডফুবল নেীর তলদেদশ শেদশর প্রথম 

টাদনল বনম ডাদণর কাজ এবগদয় শনওয়া িদে। আমাদের আদগ অতীদত অন্য শকউ অবকাঠাদমা খাদতর এই যুগান্তকারী 

প্রকল্পগুদলা বাস্তবায়দনর কথা ভাদববন। 

 িকল ষড়যন্ত্রদক শমাকাববলা কদর আমরা বনজস্ব অথ ডায়দন পদ্মা শিত্য বনম ডাণ করবি। ইদতামদধ্য পদ্মা শিত্যর ৩৯ ভাগ 

কাজ িমাি িদয়দি। রূপপুর পারমাণববক ববদুযৎ শকদন্দ্রর প্রথম ধাদপর ৮০ ভাদগর শবশী কাজ শশষ িদয়দি। আবম ববশ্বাি কবর, 

এ িকল প্রকল্প বাস্তবায়ন িদল আমাদের অথ ডনীবত আরও শবক্তশালী িদব।  

বপ্রয় সুধী, 

 পবরদশদষ, বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর িব ডস্তদরর িেস্যদের অক্লান্ত পবরশ্রম, বনরলি প্রদচষ্টার মাধ্যদম আজ ববমান 

বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ ড অজডন করায় িাংবিষ্ট িকদলর প্রবত রইদলা আমার আন্তবরক অবভনন্দন।  

 আজদকর এই সুন্দর ও মদনামুগ্ধকর অনুষ্ঠান আদয়াজদনর িাদথ যারা জবড়ত বিদলন, তাদের িবাইদক জানাই 

ধন্যবাে।  

 আবম বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর উত্তদরাত্তর উন্নবত ও িমৃবদ্ধ এবাং আপনাদের িবার সুন্দর ভববষ্যত কামনা করবি। 

মিান আল্লািতায়ালা আমাদের িকদলর িিায় শিান। 

শখাো িাদিজ। 

জয়বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ বচরজীবী শিাক। 

... 


