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শবিশর্ল্লাশির রাির্াশনর রাশির্  

অনুষ্ঠার্নর িভাপশত,  

িিকর্ীবৃন্দ,          

শতন বাশিনী প্রধানগণ,  

ননৌবাশিনীর িকলস্তর্রর অশিিার ও নাশবকবৃন্দ,  

উপশিত সুশধর্ন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুর্।  

বাাংলার্েি ননৌবাশিনীর অব্যািত অগ্রযাত্রার আজ একটি নগৌরর্বাজ্জল শেন। র্িান আল্লাির অর্িষ রির্র্ত আজ 

ননৌবাশিনীর্ত িাংর্যাশজত ির্ত যার্ে িম্পূণ েভার্ব বাাংলার্ের্ি শনশর্ েত প্রথর্ যুদ্ধ জািাজ।  

২০১১ িার্লর ৫ই র্ার্ ে আশর্ এই যুদ্ধ জািাজ শনর্ োণ কার্জর শুভ উর্বাধন কর্রশিলার্। িকর্লর অক্লান্ত পশরশ্রর্র্র ির্ল 

স্বল্প ির্র্য়র র্র্ে আজ বাাংলার্েি ননৌবাশিনীর জন্য আরও একটি র্াইলিলক িাশপত িল। এই অনুষ্ঠার্ন উপশিত িবাইর্ক 

শুর্ভো জানাশে।  

আজর্কর এই ঐশতিাশিক শের্ন আশর্ গভীর শ্রদ্ধাভর্র স্মরণ করশি িব েকার্লর িব ের্শ্রষ্ঠ বাঙাশল, জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু 

নিখ মুশজবুর রির্ানর্ক। যাঁর ডার্ক িাড়া শের্য় তৎকালীন িিস্ত্র বাশিনী ও বীর ননৌ কর্ার্ন্ডািি, নের্ির আপার্র জনিাধারণ 

শবজয় শিশনর্য় এর্নশির্লন।  

একই িার্থ স্মরণ করশি িিীে বীরর্শ্রষ্ঠ রহুল আশর্নিি ননৌ িেস্যর্ের, যাঁরা স্বাধীনতা যুর্দ্ধ িািােতবরণ কর্রর্িন।  

সুশধর্ন্ডলী,  

আর্ার্ের শবিাল িামুশিক এলাকায় জলপর্থ বাশণজয পশরর্ালনা িাড়াও এখার্ন আর্ি র্ৎস্য, গ্যাি ও অন্যান্য খশনজ 

পোথ েিি অফুরন্ত িম্পে।  

এিব িম্পে এবাং িমুি এলাকার িাব ের্ভৌর্ত্ব রক্ষার জন্য আর্ার্ের একটি িশিিালী ও আধুশনক ননৌবাশিনীর নকান 

শবকল্প ননই। এ িতযটি স্বাধীনতার আর্গই জাশতর শপতা উপলশি কর্রশির্লন। তাই শতশন তাঁর িয় েিা আর্ন্দালর্ন তৎকালীন 

পাশকস্তান ননৌবাশিনীর িেরেপ্তর এ অঞ্চর্ল প্রশতষ্ঠার োশব জাশনর্য়শির্লন।  

স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু আর্ার্ের িমুিিীর্ার শনরাপত্তা সুরক্ষার জন্য একটি েক্ষ ও িশিিালী ননৌবাশিনী গড়ার 

পের্ক্ষপ ননন। বঙ্গবন্ধুর আন্তশরক প্রর্র্ষ্টায় ভারত ির্ত ২টি নপর্রাল ক্রািট ‘পদ্মা' ও ‘পলাি' শনর্য় বাাংলার্েি ননৌবাশিনীর যাত্রা 

শুরু িয়।  

১৯৭৪ িার্ল শতশন ননৌবাশিনীর ঘাঁটিিমূি একর্যার্গ কশর্িন কর্রন। ননৌবাশিনীর্ক ‘‘ননভাল এনিাইন'' প্রোন কর্রন। 

নিশের্নর ভাষর্ণ শতশন বাাংলার্েি ননৌবাশিনীর Vision তুর্ল ধর্র বর্লশির্লন : ‘‘For Geopolitical need, a 

modern navy will be built."  

একই ির্ঙ্গ জাশতর শপতার ব্যশিগত প্রর্র্ষ্টায় তৎকালীন যুর্গাশ্লাশভয়া নথর্ক িাংগৃিীত দু'টি নপর্রাল ক্রািট ‘শতস্তা' ও 

‘কণ েফুলী' কশর্িন কর্রন। এগুর্লা আজও আর্ার্ের িমুি প্রিরায় অতন্দ্র প্রিরী।  



জাশতর শপতার দূরেশি েতার কারর্ণই আর্ার্ের িমুি এলাকার োবী তুর্ল ধরা িম্ভব ির্য়শিল। তাঁর শনর্ে ের্িই শবর্ের প্রথর্ 

নেি শির্ির্ব বাাংলার্েি ১৯৭৪ িার্লর ১৪ই নিব্রুয়াশর Territorial Waters and Maritime Zone Act 

1974 প্রণয়ন করা িয়।  

এর ৮ বির পর জাশতিাংঘ ১৯৮২ িার্ল আন্তজোশতক িমুি আইন বা ‘‘United Nations Convention 

on the Law of the Sea'' প্রণয়ন কর্র। বাস্তশবক অর্থ ে এটা বঙ্গবন্ধুর িরকার্রর আইর্নরই প্রায় হুবহু অনুকরণ।  

এরই ধারাবাশিকতায় শবগত ১৪ র্ার্ ে ২০১২ জার্ োনীর িার্বুর্গ ের আন্তজোশতক িমুি আইন শবষয়ক রাইবুযনাল তথা 

ITLOS-এ বর্ঙ্গাপিাগর্র বাাংলার্েি ও শর্য়ানর্ার্রর র্েকার েীঘ েশের্নর অর্ীর্াাংশিত িমুিিীর্া চূড়ান্তভার্ব শনষ্পশত িয়।  

এ রায় নকবল বাাংলার্ের্ির জন্যই নয় বরাং আন্তজোশতক আইর্নর ইশতিার্িও একটি র্াইলিলক। এ তাৎপয েপূণ ে শবজর্য়র 

র্াের্র্ অশজেত শবিাল জলরাশির অভযন্তর্র শবদ্যর্ান র্ৎস্য িম্পে ও খশনজ িম্পর্ের অনুিন্ধান ও আিরণ এবাং িাশব েক 

শনরাপত্তার োশয়ত্ব বাাংলার্েি ননৌবাশিনীর উপর অশপ েত ির্য়র্ি।  

আশর্ শনশিত আজর্কর কশর্িন করা যুদ্ধ জািাজটি বাাংলার্েি ননৌবাশিনীর এ োশয়ত্ব পালর্ন গুরুত্বপূণ ে ভূশর্কা রাখর্ব।  

১৯৯৬ িার্ল বাাংলার্েি আওয়ার্ী লীগ িরকার বাাংলার্েি ননৌবাশিনীর উন্নয়র্ন যুগান্তকারী পের্ক্ষপ গ্রিণ কর্র। নি 

ির্র্য় অতযাধুশনক শর্িাইল শির্গট ‘বঙ্গবন্ধু', লাজে নপর্রাল ক্রািট ‘র্ধুর্শত', নপর্রাল ক্রািট ‘বরকত', ‘শততাি', ‘কুশিয়ারা' এবাং 

ট্াাংকার ‘ইর্ার্ গাজ্জালী' ননৌবাশিনীর্ত কশর্িন করা িয়।  

এিাড়াও ননৌবাশিনীর্ত অতযাধুশনক Simulator িম্বশলত স্কুল অব নর্শরটাইর্ ওয়ারর্িয়ার এন্ড ট্াকটিকি, 

িাইর্রাগ্রাশিক এন্ড ওর্ির্নাগ্রাশিক নিন্টার, ননৌ ঘাঁটি ‘র্াংলা' এবাং ননৌ িািপাতাল ‘উপির্' িাংর্যাজন করা িয়। একইিার্থ রুগ্ন 

শিল্প খুলনা শিপইয়াড ের্ক ননৌবাশিনীর শনকট িস্তান্তর শিল একটি বশলষ্ঠ পের্ক্ষপ।  

উপশিত সুশধবৃন্দ,  

আর্ার্ের িীশর্ত িম্পে শের্য় ননৌবাশিনীর র্ত একটি প্রযুশিশনভ ের ব্যয়বহুল বাশিনীর্ক যুর্গাপর্যাগী রাখার প্রয়াি 

অব্যািত রাখর্ত িাংশশ্লষ্ট িবাইর্ক ির্র্ষ্ট থাকর্ত ির্ব।  

আর্রা যুদ্ধশবগ্রি নয়, িাশন্ত র্াই। জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু বর্লশির্লন : ‘‘আর্ার্ের ননৌবাশিনীর প্রর্য়াজন আর্ার্ের িম্পে 

রক্ষা করার জন্য, িাইর্ক্লান নর্াকার্বলা করার জন্য। আর্রা কারও িার্থ যুদ্ধ করর্ত র্াই না, শকন্তু আত্মরক্ষা করবার র্ত ক্ষর্তাও 

আর্ার্ের থাকা েরকার।'' আর্রাও এই নীশতর্ত শবোি কশর।  

জাশতর স্বার্থ ে ননৌবাশিনীর্ক বাাংলার্ের্ির জলিীর্ায় নযর্কান আগ্রািন নর্াকার্বলার জন্য প্রস্ত্ত্তত থাকর্ত ির্ব। আর্ার্ের 

িমুিিীর্ায় িাব েক্ষশণক টির্লর র্াের্র্ অস্ত্র পার্ার ও নর্ারার্ালান নরাধিি িম্পে িাংরক্ষণ, ির্ব োপশর িমুি পথ উন্মুি রাখর্ত 

ননৌবাশিনীর্ক ভশবষ্যর্ত আরও সুিশজ্জত কর্র গর্ড় তুলর্ত আর্ার্ের িরকার বদ্ধপশরকর।  

বর্ঙ্গাপিাগরর্ক শঘর্র নতুন অথ েননশতক এবাং িার্শরক িশি শবকশিত ির্ে। বাাংলার্ের্ির পািাপাশি ভারত, শর্য়ানর্ার 

ও র্ীর্ন বাশণশজযক জািার্জর র্লার্ল নবর্ড়ই র্র্লর্ি।  

নিানাশেয়ায় পশরকশল্পত Deep Seaport িাপর্নর র্াের্র্ িমুি পর্থ ববর্েশিক বাশণজয বহুলাাংর্ি বৃশদ্ধ পার্ব। 

এজন্য আর্ার্ের িরকার ইর্তার্র্েই রাজননশতক, অথ েননশতক এবাং কূটননশতক অঙ্গর্ন িির্যাশগতা বৃশদ্ধর লর্ক্ষয প্রশতর্বিী 

নেিগুর্লার জন্য র্ট্টগ্রার্ ও র্াংলা বন্দর উন্মুি কর্রর্ি। আর এজন্য িমুর্ি শনরাপত্তার লর্ক্ষয আর্ার্ের একটি িশিিালী ননৌবাশিনী 

অতযাবশ্যকীয়।  

সুশধবৃন্দ,  

২০০৯ িার্ল িরকার গঠর্নর পর আর্রা ৭ বির্রর িশবরতা কাটির্য় ননৌবাশিনীর্ক একটি কায েকর বাশিনী শির্ির্ব গর্ড় 

নতালার জন্য ইর্তার্র্ে স্বল্প এবাং েীঘ ে নর্য়ােী পশরকল্পনা গ্রিণ কর্রশি। ২০২০ িার্লর র্র্ে এটা বাস্তবাশয়ত ির্ব।  

স্বল্প নর্য়ােী পশরকল্পনায় ‘বার্নৌজা বঙ্গবন্ধু'নক পশরপূণ ে অপার্রিনাল করার জন্য ২টি নিশলকপ্টার এবাং শর্িাইল ক্রয় করা 

ির্য়র্ি। র্ীর্ন দু'টি অতযাধুশনক শর্িাইল িম্বশলত Large Patrol Craft বতশর ইশতর্র্ে িম্পন্ন ির্য়র্ি। নের্ি ১টি শিট 

ট্াাংকার বতশরর কাজ প্রায় নির্ষর পর্থ। খুলনা শিপইয়ার্ড ে ৫টি নপর্রাল ক্রািট বতশর ির্ে। যারর্র্ে ১টি আজ ননৌবাশিনীর্ত 

িাংর্যাশজত িল।  



শবগত অথ েবির্র ৩টি জািাজ ননৌবাশিনীর জন্য ক্রয় করা ির্য়র্ি। একই ির্ঙ্গ নবি শকছু শর্িাইল নবাট ও জািাজর্ক 

জািাজ শবধ্বাংিী নতুন নক্ষপনাস্ত্র িাংর্যাজর্নর র্াের্র্ আধুশনকায়ন করা ির্য়র্ি। নের্ির জলিীর্ায় িন্ত্রাি নর্াকার্বলায় ননৌ 

নস্পিাল নিাি ে SWADS গঠন করা ির্য়র্ি।  

এিাড়া এ বির্রর এশপ্রল র্ার্ির র্র্ে দুটি নর্শরটাইর্ নপর্রাল এয়ার ক্রািট আর্ার্ের ননৌবির্র নযাগ শের্ব। এিাড়া ২টি 

অতযাধুশনক করর্ভট গণর্ীর্ন শনর্ োণাধীন আর্ি।  

নপাতাশ্রর্য় ননৌবাশিনীর শনজস্ব শবর্ান ঘাঁটি, জািার্জর বাশথ োং, নতুন ঘাঁটি, প্রশিক্ষণ স্কুল এবাং নাশবক ও অশিিারগর্ণর 

বািিান িঙ্কুলার্নর জন্য শবশভন্ন পের্ক্ষপ গ্রিণ করা ির্ে। এ িবই ইনিাআল্লাি এ বির্রর র্র্ে বাস্তবায়ন করা ির্ব।  

র্ীন িির্রর ির্য় আশর্ র্ীন িরকার্রর ২টি শির্গট বাাংলার্েি ননৌবাশিনীর্ক প্রোর্নর জন্য অনুর্রাধ কশর। এ বির্রর 

র্াঝার্াশঝ ির্র্য়র র্র্ে শির্গট ২টি ননৌবির্র িাংর্যাশজত ির্ব বর্ল আিা করা যায়।  

তািাড়া, বাাংলার্েি ননৌবাশিনীর্ক একটি ‘শডটার্রন্ট নিাি ে' শির্ির্ব গর্ড় তুলর্ত অশতিীঘ্রই ঘাঁটি সুশবধািি িাবর্র্শরন 

িাংর্যাজন করা ির্ব। ইনিাআল্লাি, ভশবষ্যত প্রজর্ন্মর জন্য আর্রা একটি আধুশনক শত্রর্াশত্রক ননৌবাশিনী গর্ড় তুলব যা যুদ্ধকালীন 

ির্র্য় শনজ জলিীর্ায় র্যার্লঞ্জ নর্াকার্বলায় িক্ষর্ ির্ব।  

সুশধর্ন্ডলী,  

আন্তজোশতক পশরর্ন্ডর্ল শবেিাশন্ত প্রশতষ্ঠার অাংি শির্ির্ব প্রথর্বার্রর র্ত বতের্ান িরকার্রর প্রর্র্ষ্টায় Lebanon 

এর UNIFIL এ একটি শির্গট ও একটি লাজে নপর্রাল ক্রািট UN Mission-এ নযাগ শের্য়র্ি। আশর্ আিাবােী, 

ভশবষ্যর্ত Global Maritime Security নত আর্রা শবর্িষ অবোন রাখর্ত িক্ষর্ িব।  

শবগত শেনগুর্লার্ত নেি গঠনমূলক কর্ েকার্ন্ড ননৌবাশিনীর িশক্রয় ভূশর্কার জন্য এর প্রশতটি িেস্যর্ক আশর্ আন্তশরক 

ধন্যবাে জানাশে। আশর্ আিা কশর আপনারা উন্নতর কর্ েেক্ষতা, শৃঙ্খলা ও Chain of Command বজায় নরর্খ শবে 

েরবার্র আর্ার্ের ননৌবাশিনীর র্য োোর্ক িমুন্নত রাখর্বন।  

প্রযুশি িস্তান্তর এবাং যুদ্ধ জািাজ বতশরর্ত কাশরগরী িিায়তা প্রোর্নর জন্য আশর্ র্ীন িরকারর্ক আন্তশরক ধন্যবাে 

জানাশে।  

িবাইর্ক আবারও অিাংখ্য ধন্যবাে। র্িান আল্লাি আপনার্ের িিায় নিান।  

নখাো িার্িজ  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলার্েি শর্রজীবী নিাক। 


