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ববিবমল্লাবির রািমাবনর রাবিম  

িিকমীবৃন্দ,  

িাংিে িেস্যবৃন্দ,  

বাবিনী প্রধানগণ,  

িামবরক ও শবিামবরক কম মকর্মাগণ,  

উপবির্ সুবধমন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুম।  

বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর কক্সবাজার ঘাঁটির শুভ উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপবির্ িবাইদক আবম আন্তবরক শুদভৈছা জানাবি।  

শেদশ এই প্রথমবাদরর মর্ একটি উড্ডয়ন ববমান ঘাঁটি িাপন করা িল। এই ঘাঁটি িাপন আমাদের িরকাদরর একটি 

শবিশালী িশস্ত্র বাবিনী গদে শর্ালার অঙ্গীকাদররই ববিিঃপ্রকাশ।  

ঐবর্িাবিক এ মূহুদর্ম আবম ববমান বাবিনীর িকল িেস্যদক আন্তবরক অবভনন্দন জানাবি।  

শ্রদ্ধার স্মরণ করবছ স্বাধীন বাাংলাদেদশর িপবর্ িব মকাদলর িব মদশ্রষ্ঠ বাঙাবল, জাবর্র বপর্া বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর 

রিমানদক। শ্রদ্ধা জানাবি মিান মুবিযুদদ্ধর ৩০ লাখ শিীে এবাং ২-লাখ বনর্ মাবর্র্ মা-শবানদক। আবম শ্রদ্ধার িদঙ্গ স্মরণ করবছ 

বীরদশ্রষ্ঠ শিীে মবর্য়ুর রিমানিি ববমান বাবিনীর শিীে িেস্যদের।  

ববমান বাবিনীর শর্িব িেস্য োবয়ত্বরর্ অবিায় মৃতুবরণ কদরদছন, র্াঁদের রুদির মাগবিরার্ কামনা করবছ।  

সুবধবৃন্দ,  

ভূ-শকৌশলগর্ অবিাদনর বেক শথদক কক্সবাজাদরর গুরুত্ব অপবরিীম। িমদয়র বববর্মদন িলভাদগর িম্পে িীবমর্ িদয় 

পেদছ। এখন িবার দৃবি পদেদছ িমুদ্রিম্পদের বেদক। ববশাল িামুবদ্রক এলাকায় পণ্য পবরবিন ছাোও এখাদন আদছ মৎস্য, গ্যাি 

ও অন্যান্য খবনজ িম্পে।  

এিব িম্পদের বনরাপত্তা ববধাদনর জন্য কদ ার নজরোরী প্রদয়াজন। আবম আশা কবর কক্সবাজার ববমান ঘাঁটি আমাদের 

ববশাল িমুদ্রিীমার অথ মননবর্ক বনরাপত্তা ববধান, প্রাকৃবর্ক দুদর্ মাদগর িময় ত্রাণ র্ৎপরর্া পবরৈালনা এবাং িদব মাপবর জার্ীয় 

স্বাথ মরক্ষা বনবির্ করার শক্ষদত্র কার্ মকর ভূবমকা পালন করদব।  

িামবরক শকৌশলগর্ বেক শথদক শর্ শকান শেদশর বনরাপত্তা সুিাংির্ করার জন্য একটি শবিশালী, শপশাোর ও আধুবনক 

ববমান বাবিনী অপবরিার্ ম।  

এই ববষয়টি অনুধাবন কদরই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনর্ার পর পরই একটি শবিশালী ববমান বাবিনী গদে শর্ালার পেদক্ষপ শনন।  

র্াঁর দূরেশী ও ববলষ্ঠ বিদ্ধাদন্ত ১৯৭৩ িাদলই শি িমদয়র অর্যাধুবনক যুদ্ধ ববমান বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীদর্ িাংদর্াজন 

করা িয়। এগুদলার মদে বমগ-২১ সুপারিবনক িাইটার শকায়াড্রন, এমআই-৮ শিবলকপ্টার শকায়াড্রন, এএন-২৪ পবরবিন ববমান 

শকায়াড্রন এবাং ৈারটি র যাডার ার অন্তু মি বছল।   

এরই ধারাবাবিকর্ায় গর্ শময়াদে িরকার পবরৈালনার োবয়ত্ব পালনকাদল ২০০০ িাদল আমরা ববমান বাবিনীর জন্য ৪থ ম 

প্রজদের অর্যাধুবনক বমগ-২৯ জঙ্গী ববমান িাংগ্রি কবর।  

পাশাপাবশ বে পবরিদরর বি-১৩০ পবরবিন ববমান এবাং উচ্চ ক্ষমর্ািম্পন্ন আকাশ প্রবর্রক্ষা র যাডার ার িাংদর্াজন করা িয়।  

এবার োবয়ত্ব বনদয় আমরা ববমান বাবিনীদর্ বববভন্ন অর্যাধুবনক িামবরক িরঞ্জাম িাংদর্াজন, আধুবনকায়ন ও শভৌর্ 

অবকা াদমাগর্ উন্নয়দনর কার্ মক্রম িাদর্ বনদয়বছ।  



ইদর্ামদেই ববমান বাবিনীদর্ প্রথমবাদরর মর্ ভূবম শথদক আকাদশ বনদক্ষপনদর্াগ্য অর্যাধুবনক শক্ষপনাস্ত্র িাংদর্াজন করা 

িদয়দছ। জঙ্গী ববমাদনর জন্য ক্রয় করা িদয়দছ আকাশ শথদক আকাদশ বনদক্ষপনদর্াগ্য উচ্চ ক্ষমর্ািম্পন্ন বববভন্ন ধরদনর শক্ষপনাস্ত্র।  

র্দশাদর ববমান বাবিনী একাদডার বমদর্ কযাদডার টদের প্রবশক্ষদণর জন্য িব ধরদনর আধুবনক সুদর্াগ-সুববধা িম্ববলর্ বঙ্গবন্ধু 

কমদেদক্সর বনম মাণ কাজ িাদর্ শনওয়া িদয়দছ।  

ববমান বাবিনীর আধুবনকায়দনর লদক্ষয পুরার্ন ববমান ও শিবলকপ্টারিমূি প্রবর্িাপন এবাং িমগ্র বাাংলাদেশদক র যাডার ার 

কভাদরদজর আওর্ায় আনার কার্ মক্রম গ্রিণ করা িদয়দছ। এজন্য  কক্সবাজারিি বববভন্নিাদন অর্যাধুবনক র যাডার ার িাপন ও 

প্রবর্িাপদনর কাজ ৈলদছ।  

জার্ীয় বনরাপত্তা বনবির্ করার জন্য আমরা আমাদের িশস্ত্র বাবিনীদক আরও কার্ মকর ও শবিশালী করার লদক্ষয কাজ 

কদর র্াবি।  

উপবির্ সুবধমন্ডলী,  

এই ববমান ঘাঁটি িাপদনর মােদম পর্ মটন নগরী কক্সবাজারিি ৈট্টগ্রাম ও পাব মর্য ৈট্টগ্রাদম অববির্ বববভন্ন গুরুত্বপূণ ম 

িাপনািমূদির আকাশ প্রবর্রক্ষা আরও কার্ মকর ও সুরবক্ষর্ িল।  

এই ঘাঁটি শুধু িামবরক কাদজই ব্যবহৃর্ িদব না। প্রাকৃবর্ক দুদর্ মাদগর িমদয় এ এলাকার জনগদণর কাদছ প্রদয়াজনীয় 

ত্রাণিামগ্রী দ্রুর্ শপাঁদছ শেওয়া ও উদ্ধারকাজ পবরৈালনার শক্ষদত্র এ ঘাঁটি গুরুত্বপূণ ম ভূবমকা পালন করদব।  

আমাদের িরকাদরর বনব মাৈনী ইশদর্িাদর আমরা বাাংলাদেশদক েবক্ষণ এবশয়ার মদে শর্াগাদর্াদগর শকন্দ্রিল বিদিদব 

পবরণর্ করার প্রবর্শ্রুবর্ বেদয়বছ।  

এরই ধারাবাবিকর্ায় এই ববমান ঘাটি িাংলগ্ন কক্সবাজার ববমান বন্দরদক আধুবনকায়ন ও আন্তজমাবর্কমাদন উন্নীর্ করার 

জন্য ইদর্ামদেই প্রকল্প িাদর্ শনওয়া িদয়দছ। শর্াগাদর্াগ ব্যবিার উন্নয়দনর মােদম কক্সবাজাদরর পর্ মটনবশদল্প শর্াগ িদব এক 

নতুন মাত্রা।  

শর্ শকান উন্নয়ন কম মকাদন্ডর িাদথ বনরাপত্তার ববষয়টি ওর্দপ্রার্ভাদব জবের্। এই ববমান ঘাঁটি কক্সবাজার ববমান বন্দদরর 

বনরাপত্তা বনবিদর্র পাশাপাবশ আপেকালীন িমদয় এই এলাকার জনগদণর বনরাপত্তা ও কল্যাদণ বনদয়াবজর্ থাকদব।  

বপ্রয় ববমান বাবিনীর িেস্যবৃন্দ,  

শপশাগর্ েক্ষর্া অজমন িামবরক বাবিনীর জন্য অর্যন্ত গুরুত্বপূণ ম। এ েক্ষর্া একবেদক শর্মন আত্মববশ্বাি বৃবদ্ধ কদর, শর্মবন 

িাংগ দনর জদন্যও বদয় আদন সুনাম ও মর্ মাো।  

িমুদ্র র্ীরবর্ী এই ঘাঁটি ববমান বাবিনীর চবমাবনকদের প্রবশক্ষণ কার্ মক্রদম শর্াগ করদব এক নতুন মাত্রা।  

আবম আশা কবর এই সুদর্াগ কাদজ লাবগদয় আপনারা িমুদদ্রর উপর বববভন্ন উড্ডয়ন কার্ মক্রম ও নজরোবরর অপাদরশদন 

আরও পারেবশ মর্া অজমদন িদৈি িদবন।  

এ ব্যাপাদর আমাদের িরকাদরর িবক্রয় পৃষ্ঠদপাষকর্া অব্যাির্ থাকদব। শপশা অনুর্ায়ী আপনাদেরদক গদে উ দর্ িদব 

এদককজন েক্ষ চবমাবনক, প্রদকৌশলী কদরালার এবাং আেশ ম ববমানদিনা বিদিদব।  

এ জন্য প্রদয়াজন অব্যাির্ প্রবশক্ষণ ও কদ ার পবরশ্রম। মদন রাখদর্ িদব পবরশ্রম ও ির্র্ার শকান ববকল্প শনই। সুদৃঢ় 

মদনাবল, কদ ার পবরশ্রম, িম্পদের সুষ্ঠু ব্যবিার ও শেশদপ্রমই আপনাদের শপশাগর্ জীবদন উৎকদষ মর ৈরম বশখদর শপাঁদছ বেদর্ 

পাদর।  

আপনাদেরদক মদন রাখদর্ িদব, স্বাধীনর্ার জন্য লক্ষয প্রাদণর র্যাগ ও বর্বর্ক্ষার ইবর্িাি। পূব মসূরীদের এই আত্মর্যাদগর 

স্বাথ মকর্া আিদব আপনাদের একবনষ্ঠ শেশদপ্রম ও কর্মব্যবনষ্ঠার মােদম।  

শেশ শিবা এবাং জনগদণর কল্যাণ ও বনরাপত্তা বনবির্ করার জন্য আপনারা বনিঃস্বাথ ম ও একবনষ্ঠভাদব কাজ কদর র্াদবন 

- এটাই আপনাদের কাদছ শেশবািীর প্রর্যাশা।  

আবম শজদন খুবশ িদয়বছ শর্, বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী এখন ৪থ ম প্রজদের বমগ ২৯ জঙ্গী ববমানিি বববভন্ন ববমান ও 

শিবলকপ্টাদরর বববভন্ন র্ন্ত্রাাংদশর শমরামর্ কাজ িানীয়ভাদব করদছ।  

এছাোও শবল ২১২ শিবলকপ্টার ও বপটি ৬ প্রবশক্ষণ ববমানিমূদির ওভারিবলাং এর কাজও এখন শেদশই িদি।  



কাবরগবর শক্ষদত্র স্ববনভ মরর্া অজমদনর জন্য ইদর্ামদেই ববমান বাবিনী ঘাঁটি কুবম মদটালাদর্ একটি এযাদরানটিকযাল কমদেক্স 

বনম মাদণর কাজ শুরু িদয়দছ।  

আমার ববশ্বাি এরিদল ববমান রক্ষনাদবক্ষণ ও শমরামদর্ আমাদের স্ববনভ মরর্া বহুলাাংদশ বৃবদ্ধ পাদব।  

সুবধবৃন্দ,  

আমাদের ববমান বাবিনীর অপাদরশনাল কার্ মক্রদমর পবরবধ আজ শেদশর গবন্ড শপবেদয় আন্তজমাবর্ক পবরমন্ডদল ববস্তৃর্।  

শেেযুগ ধদর আমাদের ববমান বাবিনী জাবর্িাংঘ বমশদন অাংশগ্রিণ করদছ। শাবন্তরক্ষা বমশদন ববমান বাবিনী িেস্যদের 

কর্মব্যবনষ্ঠা ও উন্নর্ শপশাোবরত্ব িারাববদশ্ব প্রশাংিা কুবেদয়দছ।  

এ পর্ মন্ত বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর ২ িাজার ৬৫৬ জন িেস্য শাবন্তরক্ষী বিদিদব শমাট ২৩টি শাবন্তরক্ষা বমশদন অাংশগ্রিণ 

কদরদছন। আপনারা জাদনন এই প্রথমবাদরর মর্ একটি বি ১৩০ পবরবিন ববমান গণপ্রজার্ন্ত্রী কদঙ্গাদর্ জাবর্িাংঘ শাবন্তরক্ষা 

বমশদন শমার্াদয়ন করা িদয়দছ।  

এছাোও ববমান বাবিনীর এমআই ১৭ ও শবল ২১২ শিবলকপ্টার কদঙ্গা ও আইভবরদকাদে শমার্াদয়ন আদছ।  

আবম ব্যবিগর্ভাদব বববভন্ন িমদয় জাবর্িাংঘিি ববশ্বদনতৃবৃদন্দর কাদছ শাবন্তরক্ষা বমশদন আমাদের অাংশগ্রিণ এবাং 

আনুপাবর্ক িাদর নীবর্বনধ মারণ পদে বনদয়াগোদনর জন্য শজারাদলা োবী জাবনদয়বছ।  

আবম আশা কবর, ববমান বাবিনীর িকল িেস্য র্াদের আন্তবরক প্রদৈিা, অবভজ্ঞর্া, কর্মব্যবনষ্ঠা, শেশদপ্রম ও সুশৃঙ্খল 

জীবন ব্যবিার মােদম বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর িাবব মক িািল্য ও িম্মান অক্ষুণ্ণ রাখদবন।  

আওয়ামী িরকার জনগদণর িরকার। শেদশর মানুদষর ভাদগ্যান্নয়নই আমাদের মূল লক্ষয। শেদশর প্রবর্টি মানুদষর 

কম মিাংিাদনর ব্যবিা কদর র্াঁদের অন্ন, বস্ত্র, বািিান, বশক্ষা এবাং বৈবকৎিা বনবির্ করার জন্য রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করবছ।  

আমরা কৃবষ, বশল্প, ববদুযৎ, জ্বালাবন, অবকা াদমা বনম মাণিি ব্যাপক উন্নয়ন কম মসূবৈ বাস্তবায়ন করবছ।  

ইদর্ামদে প্রায় ১৪০৩ শমগাওয়াট ববদুযৎ জার্ীয় গ্রীদডার  যুি িদয়দছ। ৩৪টি ববদুযৎ শকন্দ্র বনম মাদণর কাজ ৈলদছ। আরও ২৪ 

ববদুযৎ শকন্দ্র বনম মাদণর জন্য শটন্ডার আিবান করা িদয়দছ।  

গ্যাি উৎপােন বৃবদ্ধর লদক্ষয নতুন গ্যাি শক্ষদত্রর িন্ধান, ববদ্যমান গ্যাি বিল্ডগুদলাদর্ নতুন কূপ খনন করা িদি।  

বনব মাৈনী ইশদর্িার অনুর্ায়ী আমরা ২০২১ িাদলর মদে বডার বজটাল বাাংলাদেশ গোর লদক্ষয বনরলিভাদব কাজ কদর 

র্াবি।  

িারাদেদশ প্রায় িাদে ৈার িাজার ইউবনয়ন র্থ্যদিবা শকন্দ্র িাপন করা িদয়দছ। কৃবষ উৎপােন বৃবদ্ধর জন্য িাদরর োম 

বর্ন-েিা কমাদনা িদয়দছ।  

িামাবজক বনরাপত্তা শবিনী বহুগুণ বৃবদ্ধ করা িদয়দছ। একটি বাবে একটি খামার কম মসূবৈ এবাং গৃিিীনদের জন্য আশ্রয়ণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন করা িদি।  

িকদলর স্বািযদিবা বনবির্ করদর্ আমরা প্রায় ১১ িাজার কবমউবনটি বিবনক ৈালু কদরবছ।  

আবম আশা কবর, শিবেন আর দূদর নয় শর্বেন আমরা িব মকাদলর িব মদশ্রষ্ঠ বাঙাবল জাবর্র জনক বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর 

রিমাদনর স্বদের শিানার বাাংলা গদে তুলদর্ পারব।  

আবম েল মদর্র ঊদবম উদ  জার্ীয় স্বাদথ ম আমাদের িবাইদক ঐকযবদ্ধভাদব কাজ করার আিবান জানাই।  

আসুন আমরা িবাই বমদল মিান মুবিযুদদ্ধর শৈর্নায় উবুদ্ধ িদয় বাাংলাদেশদক জাবর্র বপর্ার স্বদের শিানার বাাংলা 

বিদিদব গদে তুবল। িবাইদক আবারও আমার আন্তবরক শুদভিা জানাবি। মিান আল্লাি আমাদের িিায় শিান।   

শখাো িাদিজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ বৈরজীবী শিাক ।  

..... 


