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 আিিািামু আিাইকুি, 

চিটাগাাং ড্রাই ডক চিচিটটড বাাংিাটেশ ননৌ বাচিনীর চনকট িস্তান্তর অনুষ্ঠাটন উ চিি িকিটক আচি শুটেচ্ছা 

জানাচচ্ছ। 

চবজটয়র িাি চডটিম্বটর আচি গেীর শ্রদ্ধার িাটে স্মরণ করচি িব মকাটির িব মটশ্রষ্ঠ বাঙাচি, জাচির চ িা বঙ্গবন্ধু নশখ 

মুচজবুর রিিানটক। শ্রদ্ধা জানাচচ্ছ জািীয় িারটনিা ও ৩০ িাখ শিীেটের প্রচি। স্মরণ করচি শিীে বীরটশ্রষ্ঠ রুহুি আচিনিি 

িািজন বীরটশ্রষ্ঠটক। নে িকি ননৌ িেস্য িিান মুচিযুটদ্ধ জীবন বাচজ নরটখ যুদ্ধ কটরচিটিন িাঁটেরটক আচি গেীরোটব স্মরণ 

করচি। স্মরণ করচি ২-িাখ চনে মাচিি িা-নবানটক। িিটবেনা জানাচচ্ছ যুদ্ধািি মুচিটোদ্ধা এবাং শিীে  চরবাটরর িেস্যটের 

প্রচি। িকি মুচিটোদ্ধাটের জানাচচ্ছ আন্তচরক শুটেচ্ছা। 

আজ নেটশর জািাজ নিরািি চশটের ইচিিাটি একটি গুরুত্বপূণ ম চেন। বাাংিাটেশ ননৌ বাচিনীর কাটি আজ চিটাগাাং 

ড্রাই ডক চিচিটটড িস্তান্তর করা িটচ্ছ। ননৌবাচিনীর ক্রিাগি অগ্রোত্রায় এটি আটরকটি িাইিফিক। আিার প্রিযাশা চিটাগাাং 

ড্রাই ডক চিচিটটডটক একটি িব মাধুচনক ও কাে মকর প্রচিষ্ঠাটন  চরণি কটর বাাংিাটেশ ননৌ বাচিনী িার িফিিার স্বাক্ষর 

রাখটব। 

সুচধিন্ডিী, 

িব মকাটির িব মটশ্রষ্ঠ বাঙাচি, জাচির চ িা বঙ্গবন্ধু নশখ মুচজবুর রিিান স্বাধীনিার  র যুদ্ধচবধ্বস্ত বাাংিাটেশ গড়ার 

 াশা াচশ বন্ধ োকা চিটাগাাং ড্রাই ডকটক পুনরুজ্জীচবি করার প্রকে িাটি ননন। জাচির চ িার ঐকাচন্তক ইচ্ছায় বন্ধুপ্রচিি নেশ 

যুটগাশ্লাচেয়ার িিায়িায় ড্রাই ডক প্রকেটির িালু করার কাজ শুরু িয়। 

১৯৭৫ িাটির ১৫ আগস্ট ি চরবাটর জাচির চ িাটক িিযা করা িটি নেটশ ননটি আটি উন্নয়ন ও গণিন্ত্রিীন এক 

কাটিা অধ্যায়। 

 রবিীকাটি চবএনচ -জািাি নজাট িরকাটরর অদূরেচশ মিা, অেক্ষ ব্যবিা না এবাং দুঃশািটনর কবটি  টড় িট্টগ্রাি 

ড্রাইডকিি নেটশর অিাংখ্য প্রচিষ্ঠান রুগ্ন িটয়  টড়। আিরা ১৯৯৬ িাটি িরকাটর এটি নেটশর রুগ্ন প্রচিষ্ঠানগুটিাটি আবার 

িােজনক করার  েটক্ষ  ননই। এরই ধারাবাচিকিায় খুিনা চশ ইয়াড মটক ননৌবাচিনীর চনকট িস্তান্তর করা িয়। এটি এখন 

কাে মকর ও িােজনক প্রচিষ্ঠাটন  চরণি িটয়টি।  

খুিনা চশ ইয়াড ম নেটশর িব মপ্রেি যুদ্ধজািাজ চনি মাণ কটর জািাজ চনি মাণ চশটে যুগান্তকারী ইচিিাি সৃচি কটরটি। এই 

চশ ইয়াটড ম তিচর বাাংিাটেশ ননৌ জািাজ ‘িন্দ্বী ’ ও বাাংিাটেশ ননৌ জািাজ ‘িাচিয়া’ কচিশচনাং ন টয়টি। িম্প্রচি নারায়ণগঞ্জ 

ডকইয়াটড ম তিচর দটি ল্যাচন্ডাং ক্রাপ্ট ট্াাংক (এিচিটি) ননৌবাচিনীটি িাংযুি িটয়টি। নেটশর চশ ইয়াড মগুটিার এ অগ্রোত্রার ফটি 

আিরা চবটের বুটক একটি জািাজ চনি মাণকারী নেটশ  চরণি িটয়চি। আিার প্রিযাশা, অচিটরই আিরা আরও উন্নিিাটনর 

যুদ্ধজািাজ চনি মাণ এবাং এর েোেে নিরািি ও িাংরক্ষণ করটি িক্ষি িব, ইনশাআল্লাি। 



 

সুচধিন্ডিী, 

আিরা আন্তজমাচিক আোিটি আইনী িড়াইটয় চিয়ানিার ও োরটির িাটে িমুদ্রিীিার চবটরাধ চনষ্পচি কটরচি। 

গেীর িমুটদ্র ১ িাখ ১৮ িাজার ৮১৩ বগ মচকটিাচিটার এিাকায় চবপুি জিিম্পটের িাচিকানা অজমন কটরচি। আিাটের অচজমি 

এই চবশাি িামুচদ্রক এিাকায় িমুদ্র টে বাচণজয  চরিািনা িাড়াও আটি িসস্য, নিি, প্রাকৃচিক গ্যাি ও অন্যান্য মূল্যবান 

খচনজ  োে ম। নেৌটগাচিক অবিান এবাং নকৌশিগি কারটণ বাাংিাটেটশর এই জিিীিা ও িার িম্পে রক্ষায় বাাংিাটেশ 

ননৌবাচিনীর ভূচিকা অনস্বীকাে ম। 

িিান মুচিযুটদ্ধর িধ্য চেটয় গটড় উটেটি বাাংিাটেশ ননৌ বাচিনী। ননৌবাচিনীটক একটি িে মাোশীি চত্রিাচত্রক বাচিনী 

চিটিটব  চরণি করটি আিরা িব মাত্মক কাে মক্রি িাটি চনটয়চি। 

আিরা নফাটি মি নগাি ২০৩০ অনুোয়ী নিনা, ননৌ ও চবিান বাচিনীর উন্নয়ন কটর োচচ্ছ। ননৌবাচিনীটি িাংটোজন করা 

িটয়টি অিযাধুচনক িাটে ম জািাজ ‘বাটনৌজা অনুিন্ধান’। নিচরটাইি নিচিকপ্টার ও নিচরটাইি ন টরাি এয়ারক্রাফট-এর 

িাংটোজন ননৌবাচিনীটি নতুন িাত্রা এটন চেটয়টি। 

ননৌবাচিনীটি িাংটোচজি িটয়টি দ’টি চিিাইি চিটগট, আটিচরকায় তিচর একটি যুদ্ধজািাজ, দ’টি চিিাইি এিচ চি, 

একটি চিট ট্াাংকার এবাং খুিনা চশ ইয়াটড ম তিচর  াঁিটি ন টরাি ক্রাফট্। এরফটি ননৌ বাচিনীর চবশাি িমুদ্র এিাকায় টিি 

এবাং  ে মটবক্ষটণর িাি মথ্য বহুগুটণ নবটড়টি। 

আিরা ননৌ বাচিনীটি িাংটোজন কটরচি নেশাি নফাি ম ‘নিায়াডস্’। গণিীটন চনি মাণাধীন অিযাধুচনক দ’টি করটেট 

বাটনৌজা ‘প্রিযয়’ ও বাটনৌজা ‘স্বাধীনিা’ এবাং যুিরাটে তিচর একটি চিটগট বাটনৌজা ‘িমুদ্র অচেোন’ আগািী িাটি কচিশটনর 

 র ননৌবিটর যুি িটব। িব মটশটষ দ’টি িাবটিচরন িাংটোজটনর প্রচক্রয়া চূড়ান্ত করা িটয়টি, ো আগািী বিটরর িাঝািাচঝ িিটয় 

ননৌবাচিনীটি িাংটোচজি িটব। এরিধ্য চেটয় বাাংিাটেশ ননৌবাচিনীটক চত্রিাচত্রক ননৌবাচিনীটি  চরণি করার নে স্বপ্ন জাচির 

চ িা নেটখচিটিন িা পূণ ম িটব, ইনশআল্লাি। 

বাাংিাটেশ ননৌবাচিনীটি চনয়চিিোটব যুদ্ধবির বৃচদ্ধর  াশা াচশ ননৌবাচিনীর চনজস্ব চবিান ঘাঁটিিি অন্যান্য 

প্রটয়াজনীয় অবকাোটিা তিচরর  েটক্ষ  আিাটের িরকাটরর িিটয়ই শুরু িটয়টি। ননৌবাচিনীটি আগি িাবটিচরটনর জন্য 

িাবটিচরন ঘাঁটি এবাং অবকাোটিা চনি মাটণর চবষয়টি প্রচক্রয়াধীন রটয়টি।  

জাচিিাংঘ শাচন্তরক্ষা চিশটন বাাংিাটেশ ননৌ বাচিনীর নিািাটয়নকৃি জািাজ এবাং ননৌ কচিনটজিিমূি েক্ষিার িাটে 

োচয়ত্ব  ািন কটর নেটশর জন্য সুনাি ও ভূয়িী প্রশাংিা অজমন করটি।  

চিটাগাাং ড্রাই ডক চিুঃ - এর চপ্রয় শ্রচিকবৃন্দ, 

আজটকর এই অনুষ্ঠাটনর িটধ্য চেটয় প্রচিষ্ঠানটির োচয়ত্ব বাাংিাটেশ ননৌবাচিনীর কাটি িস্তান্তর করা িি। এটি 

আ নাটের িাকুচরর চবদ্যিান শিমগুচির নকান  চরবিমন িটব না। অচধকন্তু ননৌবাচিনী আ নাটের কি ম েক্ষিার পূণ ম ব্যবিাটরর 

সুটোগ তিচর করটব বটি  আিার দৃঢ় চবোি। আচি আশা কচর, আগািী চেনগুটিাটি আ নারা নতুন ব্যবিা নায় এবাং আরও 

বড় কি ম  চরচধটি চনটজটের কৃচিটত্বর স্বাক্ষর রাখটি  ারটবন। স্বীয় কি মেক্ষিা দ্বারা চনটজর প্রচিষ্ঠানটক ঈষ মণীয় িাফটল্য তুটি 

ধরটবন। নেশ ও জাচির কল্যাটণ আরও চনটবচেি িটবন। 

বাাংিাটেশ আজ প্রচিটি নক্ষটত্র এচগটয় োটচ্ছ। িারাচবটে বাাংিাটেশ আজ উন্নয়টনর নরাি িটডি। আিাটের অে মনীচি 

সুদৃঢ় চেচির উ র োঁচড়টয়টি। িানুটষর জীবন-িান উন্নি িটয়টি। আিাটের িাোচ ছু আয় ১ িাজার ৩১৪ িাচকমন ডিার। ৫ 

নকাটি িানুষ িধ্য আটয়র স্তটর উন্নীি িটয়টি। োচরটদ্রযর িার ২২.৪ শিাাংটশ ননটি এটিটি। আিাটের চরজাে ম ২৭ চবচিয়ন 

িাচকমন ডিাটর উন্নীি িটয়টি।  

আিরা চনজস্ব অে মায়টন  দ্মা নিতুর চনি মাণ কাজ শুরু কটরচি। চডচজটাি বাাংিাটেশ প্রচিষ্ঠা কটরচি। িথ্য-প্রযুচিটি 

অটনক দূর এচগটয় নগচি। জটি-িটি-আকাটশ বাাংিাটেশটক িিানোটব তুটি ধটরচি। আিরা নেটশর িব মপ্রেি চনজস্ব 

স্যাটটিাইট ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটটিাইট-১’ িা টনর জটন্য আিরা প্রটয়াজনীয়  েটক্ষ  চনটয়চি। আচি আশা কচর, ২০১৭ িাটির 

িটধ্যই কক্ষ টে বাাংিাটেটশর চনজস্ব স্যাটটিাইট িাচ ি িটব। 

বাাংিাটেশ আজ চনম্ন-িধ্য আটয়র নেটশ উন্নীি িটয়টি। ২০২১ িাটির আটগই আিরা বাাংিাটেশটক উচ্চ-িধ্যি আটয়র 

নেশ এবাং ২০৪১ িাটি উন্নি-িমৃদ্ধ নেটশ  চরণি করটি িক্ষি িব, ইনশাআল্লাি। 



 

চপ্রয় অচফিার ও নাচবকবৃন্দ, 

চবশাি এই িমুদ্র আ নাটের কি মটক্ষত্র। নিাকিক্ষুর অন্তরাটি নেটক উিাি িমুটদ্র আ নারা চেবারাচত্র কটোর  চরশ্রি ও 

কিমব্য চনষ্ঠার উ্জ্বলি দৃিান্ত নরটখ োটচ্ছন। আচি আশা কচর, িমূটদ্রর চবশািিার ন্যায় গেীর নেশটপ্রি চনটয় আ নারা নেশ ও 

জাচির উন্নয়টন কাজ কটর োটবন। 

নেশ গেনমূিক কি মকাটন্ডর  াশা াচশ নিারািািানটরাধিি প্রাকৃচিক দটে মাগ ও চবেশাচন্ত রক্ষায় ননৌবাচিনীর প্রচিটি 

িেস্যটক আরও আন্তচরকিা ও চনষ্ঠার িাটে োচয়ত্ব  ািটনর আহ্বান জানাচচ্ছ।  

িমুদ্রিীিায় িাব মক্ষচণক টিটির িাধ্যটি অস্ত্র ািার ও নিারািািান নরাধ, িমুদ্র িম্পে িাংরক্ষণ এবাং যুটদ্ধর িিয় িমুদ্র 

 ে উন্মুি রাখটি ননৌবাচিনীটক েচবষ্যটি আরও সুিচজ্জি ও সুগঠিি কটর গটড় তুিটি আিাটের িরকার বদ্ধ চরকর।  

আচি আশা কচর, আ নারা উচ্চির কি মেক্ষিা ও নিইন অব কিান্ড বজায় রাখটবন। জািীয় ও আন্তজমাচিক  চরিন্ডটি 

আিাটের ননৌবাচিনীর িে মাোটক িব মো িমুন্নি রাখটবন। 

ননৌ বাচিনীর জািাজগুটিার রক্ষণাটবক্ষটণর জন্য চিটাগাাং ড্রাই ডক সুদূরপ্রিারী ভূচিকা রাখটি িক্ষি িটব বটি আিার 

প্রিযাশা। আিার সুদৃঢ় চবোি, িদ্য িাংটোচজি চিটাগাাং ড্রাই ডক চিচিটটড ননৌবাচিনীর গচিশীি ব্যবিা নায় সুেীঘ মকাি বচিষ্ঠ 

ভূচিকা রাখটব। প্রচিষ্ঠানটি আন্তজমাচিকোটব জািাজ চনি মাণ ও নিরািি চশটে একটি শচিশািী চেি গটড় তুিটি িক্ষি িটব। 

আচি বাাংিাটেশ ননৌবাচিনীর অব্যািি অগ্রোত্রা, চিটাগাাং ড্রাই ডকিি ননৌ বাচিনীর প্রচিটি প্রচিষ্ঠাটনর উিটরাির 

িাফল্য কািনা করচি। ননৌবাচিনীর িকি িেটস্যর আনন্দিয় জীবন ও িাচব মক কল্যাণ কািনা কটর আিার বিব্য নশষ করচি। 

নখাো িাটফজ। 

জয় বাাংিা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংিাটেশ চিরজীবী নিাক 

... 


