
বাননৌজা অনুসন্ধান কমিশমনিং অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

শশখ হামসনা  

চট্টগ্রাি, বুধবার, ১৫ শ ৌষ ১৪১৭, ২৯ মিনসম্বর ২০১০  

 

মবসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি  

সহকিীবৃন্দ,  

সিংসদ সদস্যবৃন্দ,  

কূটনীমিকবর্ গ,  

শসনা, শনৌ ও মবিান বামহনী প্রধানর্ণ,  

শনৌ বামহনীর সকল স্তনরর অমিসার ও নামবকবৃন্দ,  

উ মিি সুমধিন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুি।  

বািংলানদশ শনৌ বামহনী জাহাজ ‘অনুসন্ধান' কমিশমনিং অনুষ্ঠানন উ মিি সবাইনক আিার আন্তমরক শুনভচ্ছা।  

            বািংলানদশ শনৌ বামহনীর জন্য আজ এক অনন্য মদন। আিানদর শনৌ বামহনীনি আজ সিংনযামজি হনি যানচ্ছ আধুমনক 

সরঞ্জানি সমিি প্রথি হাইনরাগ্রামিক জমর  জাহাজ ‘অনুসন্ধান'।  

এরিনল শনৌ বামহনীর প্রযুমি ও হাইনরাগ্রামিক জমর  দক্ষিা অননকািংনশ বৃমি  ানব বনল আিার মবশ্বাস।  

            আজনকর এমদনন আমি র্ভীর শ্রিার সনে স্মরণ করমি সব গকানলর সব গনশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামির ম িা বেবন্ধু শশখ মুমজবুর 

রহিাননক। স্মরণ করমি জািীয় চার শনিানক।  র্ভীর শ্রিা জানামচ্ছ ৩০ লাখ শহীদ মুমিনযািা ও ২ লাখ মনয গামিি িা-শবাননক।  

আমি যুিাহি মুমিনযািা ও স্বজন-হারা  মরবানরর প্রমি র্ভীর সহিমি গিা জানামচ্ছ।  

সুমধিন্ডলী,  

            বনো সার্র মদনয় সমুরপথ নথ বামণজপ  মরচালনা িাওাও এখানন রনয়নি ি্স্য, গ্যাস ও অন্যান্য খমনজ  দাথ গসহ 

অনামবস্কৃি অফুরন্ত সম্পদ। এসব সম্পদ রক্ষা, আহরণ এবিং সমুরপথ এলাকার সাব গনভৌিত্ব রক্ষার জন্য একটি শমিশালী, আধুমনক ও 

মনভ গরনযাগ্য শনৌ বামহনী র্নও শিালার শকান মবকল্প শনই।  

জামির ম িা মবষয়টি অননক আনর্ই উ লমি কনরমিনলন। িাই ঐমিহামসক িয় দিায় ি্কালীন  ামকস্তান শনৌ বামহনীর 

সদরদপ্তর বািংলানদনশ প্রমিষ্ঠার দামব জানান।  

স্বাধীনিার  র  রই বেবন্ধু আিানদর সমুরপথসীিার মনরা ত্তা রক্ষার জন্য একটি দক্ষ ও শমিশালী শনৌ বামহনী র্নও 

শিালার কায গকর  দনক্ষ  শনন।  

বেবন্ধু ১৯৭৪ সানল শনৌ বামহনীর সব গবৃহ্ ঘাঁটি ঈসা খান কমিশন কনরন। মিমন শনৌ বামহনীনক শনভাল এনসাইন 

(Naval Ensign) প্রদান কনরন। একই বির বেবন্ধু Territorial Waters and Maritime Zones 

Act 1974 প্রণয়ন কনর সমুরপথসীিা মনধ গারণ কনরন। িখন অননক আধুমনক রানেও এ ধরননর আইন তিমর হয়মন।  

জামির ম িার ব্যমির্ি প্রনচষ্টায় ১৯৭৫ সানল ি্কালীন যুনর্াশ্লামভয়া শথনক সিংগৃহীি দুনটা শ নরাল ক্রািট ‘মিস্তা' ও 

‘কণ গফুলী' কমিশন করা হয়। আজও শসগুনলা আিানদর সমুরপথ প্রহরায় মননয়ামজি আনি।  

            বািংলানদনশর মবশাল জলসীিার মনরা ত্তা মনমিি করার  াশা ামশ সমুরপথ সম্পদ আহরণ, বামণমজপক জাহাজ চলাচল 

এবিং প্রমিনবশী রানের সনে সমুরপথসীিা মনধ গারনণর জন্য হাইনরাগ্রামিক জমর  করা অিপাবশ্যক।  

এ লনক্ষপ যুিরানজপর রাজকীয় শনৌ বামহনী আিানদরনক একটি আধুমনক হাইনরাগ্রামিক জমর  জাহাজ মদনয়নি। এজন্য 

আমি যুিরাজপ সরকানরর কানি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করমি। আিানদর শনৌ বামহনীনি এ জাহানজর সিংনযাজন আিানদর সমুরপথ এলাকায় 

মবশ্বিাননর জমর  কায গ সম্পাদনন অবদান রাখনব।  



আিরা এ অঞ্চনল শকান যুি মবগ্রহ চাই না। আিরা শামন্তনি মবশ্বাস কমর। জামির ম িা বনলমিনলন:  ‘‘আিানদর শনৌ 

বামহনীর প্রনয়াজন আিানদর সম্পদ রক্ষা করার জন্য, সাইনলান শিাকামবলা করার জন্য। আিরা কারও সনে যুি করনি চাই না। 

মকন্তু আত্মরক্ষা করার িি ক্ষিিাও আিানদর থাকা দরকার।''  

মিমন আরও বনলমিনলন: ‘‘আিরা আত্মিয গাদাশীল সম্পন্ন জামি মহনসনব বাস করনি চাই। আিরা অন্য কারও ব্যা ানর 

হস্তনক্ষ  করনি চাই না। অন্য শকউ আিানদর ব্যা ানর হস্তনক্ষ  করুক, িাও আিরা সহপ করব না''।  

আিরা জামির জননকর এই নীমির প্রমি সবসিয় অটল থাকব, ইনশাল্লাহ।  

            আিানদর জলসীিায় শচারাচালান ও মবনদশী রলানরর অববধ মবচরণনক দৃঢ়ভানব প্রমিহি করনি শনৌ বামহনীনক ভমবষ্যনি 

আরও সুসমিি কনর র্নও শিালা হনব।  

সরকার ইনিািনেই রাজবনমিক এবিং কূটবনমিক অেনন সহনযামর্িা বৃমির লনক্ষপ প্রমিনবশী শদশগুনলার জন্য চট্টগ্রাি ও 

িিংলা বন্দর উন্মুি করার মসিান্ত মননয়নি। এিাওা, শসানামদয়ায়  মরকমল্পি র্ভীর সমুরপথবন্দর িা ননর িােনি তবনদমশক বামণনজপ 

র্মি সঞ্চানরর কায গক্রি হানি শনওয়া হনয়নি। এরিনল আিরা অথ গবনমিকভানব শযিন লাভবান হব, শিিমন বািংলানদশ এ অঞ্চনল 

ক্রিশঃ গুরুত্বপূণ গ হনয় উঠনব বনল আমি িনন কমর।  

সুমধবৃন্দ,  

            ২০০৯ সানল সরকার র্ঠননর  রই আিরা বািংলানদনশর অথ গনীমির জন্য অ ার সম্ভাবনািয় শিমরটাইি শসক্টনরর উন্নয়নন 

মবনশষ নজর শদই।  

শনৌ জাহাজ ‘বেবন্ধু'র কায গক্ষিিা আরও বৃমির লনক্ষপ ইনিািনে দুটি শহমলকপ্টার এবিং মিসাইল ক্রনয়র চুমি সম্পন্ন 

হনয়নি। চীনন দুটি অিপাধুমনক মিসাইল সম্বমলি Large Patrol Craft তিরীর কাজ শুরু হনয়নি।  

 াশা ামশ খুলনা শী ইয়ানি গ  াঁচটি র্াননবাট তিমরর কাজ চলনি। এিাওা একটি শবসরকামর শী ইয়ানি গ অনয়ল ট্যাঙ্কার 

মনি গানণর কাজ চলনি।  

আিানদর এ উনযানর্র িনল শদনশ যুি জাহাজ মনি গানণর নতুন দ্বার উনন্মামচি হনব।  

            শনৌ বামহনীর উন্নয়নন দীঘ গ শিয়াদী  মরকল্পনার অিংশ মহনসনব মিনটি পুরািন মিনর্ট প্রমিিা ন করা হনব। এ শপ্রমক্ষনি 

আিার সাম্প্রমিক সিনরর সিয় চীন সরকারনক শহমলকপ্টারসহ নতুন দুটি মিনর্ট বািংলানদশ শনৌ বামহনীনক প্রদাননর জন্য 

অনুনরাধ কমর।  

বািংলানদশ শনৌ বামহনীনক একটি ‘শিটানরন্ট শিাস গ' মহনসনব র্নও তুলনি ২০১৯ সানলর িনে ঘাঁটি সুমবধাসহ সাবনিমরন 

সিংনযাজন করার  মরকল্পনা আিানদর রনয়নি।  

সুমধিন্ডলী,  

            মবএনম -জািাি শজানটর অ শাসননর িনল বািংলানদনশর অথ গনীমিনি মব য গয় শননি এনসমিল। মবনদনশও শদনশর 

ভাবমূমিগ দারুণভানব ক্ষমিগ্রস্ত হয়। মবনদনশ বািংলানদশ  মরমচমি শ নয়মিল জেীবাদ ও সন্ত্রাসবানদর শদশ মহনসনব।  

আিরা জেীবাদ মনমূ গনল শি অবিান মননয়মি। এরিনল মবনদনশ আিানদর ভাবমূমিগ উজ্জ্বল হনয়নি। শদনশও শামন্ত মিনর 

এনসনি।  

            আন্তজগামিক অেনন বািংলানদশ এখন অ ার সম্ভাবনার শদশ মহনসনব মবনবমচি। দুই বিনর র্ণিনন্ত্রর সূচনক আিরা আট 

ধা  এমর্নয়মি। মবশ্ব অথ গনীমিনি বািংলানদশনক মবনবচনা করা হনচ্ছ ‘ রবিী এর্ার মহনসনব'।  

মশশু মৃতুপর হার হ্রানস সািনের জন্য জামিসিংঘ আিানদরনক এিমিমজ অপাওয়াি গ প্রদান কনরনি। জলবায়ু আনলাচনায় 

ক্ষমিগ্রস্ত শদশগুনলার  নক্ষ বািংলানদনশর শজারানলা ভূমিকা সব গিহনল প্রশিংমসি হনয়নি।  

            র্ি প্রায় দু'বিনর মশক্ষা, কৃমষ, স্বািপ, অবকাঠানিা এবিং সািমষ্টক অথ গনীমিনি আিরা যনথষ্ট অগ্রর্মি অজগন করনি সক্ষি 

হনয়মি। সকনলর িিািনির মভমত্তনি একটি মবজ্ঞানসম্মি, যুনর্া নযার্ী মশক্ষানীমি প্রণয়ন করা হনয়নি। এবার িােমিক  য গায় 

 য গন্ত ২৩ শকাটি ২০ লাখ  াঠ্য পুস্তক মবনামূনে মবিরনণর জন্য প্রস্ত্ত্তি করা হনয়নি। প্রায় ৫৪ হাজার নতুন মশক্ষক মননয়ার্ শদওয়া 

হনয়নি।  



            সানরর দাি ৩ দিা কমিনয়মি। শসনচ ব্যবহৃি মিনজল ও মবদুপনি ভতুগমক  শদওয়া হনচ্ছ। দশ টাকা মদনয় কৃষনকর ব্যািংক 

মহসাব শখালার ব্যবিা করা হনয়নি। এসব  দনক্ষন র িনল কৃমষ উ্ াদন যনথষ্ট বৃমি শ নয়নি।  

            গ্রানির িানুনষর স্বািপ শসবার জন্য প্রমি ৬ হাজার জননর জন্য একটি কমিউমনটি মলমনক িা ননর উনযার্ মননয়মি। 

ইনিািনে প্রায় ১০ হাজার মলমনক চালু করা হনয়নি। সানও ৪ হাজার নতুন মচমক্সক মননয়ার্ শদওয়া হনয়নি।  

মপ্রয় শনৌ সদস্যবৃন্দ,  

            আন্তজগামিক  মরিন্ডনল মবশ্বশামন্ত প্রমিষ্ঠার অিংশ মহনসনব জামিসিংঘ মিশনন আ নারা ইনিািনে প্রশিংসনীয় ভূমিকা 

 ালন কনরনিন। আমি আশা করব ভমবষ্যনিও আ নারা এ ধারা অব্যাহি রাখনবন।  

আমি আশা কমর উন্নিির কি গদক্ষিা ও শৃঙ্খলা বজায় শরনখ শ শার্ি উ্কনষ গর িােনি মবশ্ব দরবানর আ নারা 

আিানদর শনৌ বামহনীর িয গাদানক সমুন্নি রাখনবন।  

            সকনলর অিংশগ্রহনণর িােনি ২০২১ সানলর িনে বািংলানদশনক আিরা একটি আধুমনক, সমৃি ও উদার র্ণিামন্ত্রক রাে 

মহনসনব মবশ্ব দরবানর সম্মাননর আসনন প্রমিমষ্ঠি করনি চাই। জামির ম িার স্বনের শসানার বািংলা র্নও তুলনি চাই শযখানন 

থাকনব প্রমিটি িানুনষর অন্ন, বস্ত্র, বাসিান ও মচমক্সার িি শিৌমলক চামহদা পূরনণর মনিয়িা।  

বািংলানদশ শনৌ বামহনীর বমলষ্ঠ অগ্রযাত্রা অব্যাহি থাকুক। আ নানদর সবার জীবন আনন্দিয় ও কোণিয় শহাক। িহান 

আল্লাহ আ নানদর সহায় শহান।  

শখাদা হানিজ।  

জয় বািংলা, জয় বেবন্ধু।  

বািংলানদশ মচরজীবী শহাক  

বািংলানদশ শনৌ বামহনী মচরজীবী শহাক  

......  

 


