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আসসালামু আলাইকুম।  

িাাংলাদদে বিমান িাবিনীর আেদকর এই দরিাদর উপবিত সিাইদক আন্তবরক শুদভচ্ছা োনাবচ্ছ।  

সি িকাদলর সি িদেষ্ঠ িাঙাবল, োবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবেবুর রিমাদনর আহ্বাদন সাড়া বদদয় ১৯৭১ সাদল শসনা, 

শনৌ ও বিমান িাবিনীর সদস্যগণ সবিবলতভাদি দখলদার িাবিনীর বিরুদে আক্রমন সূচনা কদরন। এই আক্রমন আমাদদর 

বিেয়দক ত্বরাবিত কদরবিল। স্বাধীনতা যুদে বিমান িাবিনী সদস্যদদর মিান আত্মতযাগ ও িীরত্ব গাঁথা োবত গভীর েোর সাদথ 

স্মরণ কদর।  

স্বাধীনতা পর যুেবিধ্বস্ত শদদের আবথ িক সীমািেতা সদত্বও োবতর বপতা একটি দক্ষ ও শচৌকস বিমান িাবিনী গদড় 

শতালার উদযাগ গ্রিণ কদরন। অবত অল্প সমদয়র মদে বিমান িাবিনীর েন্য শিে কদয়কটি গুরুত্বপূণ ি প্রবতষ্ঠান িাপন কদরন। 

বিমান িাবিনীর েন্য বিদদে শথদকও আধুবনক প্রযুবির সমরাস্ত্র সাংগ্রি কদরন।  

শসই একই ধারািাবিকতায় বিমান িাবিনীদক এবগদয় বনদয় যাওয়ার লদক্ষয এিাং একবিাংে েতাব্দীর চযাদলঞ্জ 

শমাকাদিলায় সক্ষম কদর শতালার েন্য আমরা কায িকর পবরকল্পনা গ্রিণ কদরবি।  

বিমান িাবিনীর আধুবনকীকরণ, শভৌত অিকাঠাদমা উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কায িক্রম িাস্তিায়দন আমরা ইদতামদে 

ব্যাপক কম িসূবচ গ্রিণ কদরবি।  

শদদের স্বাধীনতা ও সাি িদভৌমত্ব রক্ষার পাোপাবে প্রাকৃবতক দুদয িাগ শমাকাবিলাসি উোর তৎপরতা ও অন্যান্য 

অভযন্তরীণ সঙ্কট বনরসদন বিমান িাবিনীর সদস্যগণ গুরুত্বপূণ ি ভূবমকা পালন কদর চদলদিন। সি ধরদণর অপাদরেনাল, 

কল্যাণমুখী ও েনবিতকর কম িকাদের েন্য সরকাদরর পক্ষ শথদক আবম আপনাদদর সকলদক আন্তবরক অবভনন্দন োনাই।  

আমরা সরকার গঠদনর পর শথদক িাাংলাদদে বিমান িাবিনীদক যুদগাপদযাগী ও আধুবনকায়দনর লদক্ষয শযসি 

উন্নয়নমূলক পদদক্ষপ গ্রিণ কদরবি তার বকছু বচত্র এখন আবম আপনাদদর সামদন তুদল ধরবি:  

 ২০১০-২০১১ অথ িিিদর চীন িদত ১৬টি যুেবিমান এিাং রাবেয়া িদত ৩টি Mi-171 শিবলকপ্টার িাাংলাদদে 

বিমান িাবিনীদত অন্তভূ িি করা িদয়দি।  

 ২০১১ সাদল বিমান িাবিনীদত প্রথমিাদরর মত ১টি Surface to Air Missile System 

সাংদযােন করা িদয়দি।  

 বিবভন্ন অপাদরেনাল কায িক্রম পবরচালনার েন্য শেট এ-১ ফুদয়ল সুষ্ঠুভাদি সাংরক্ষণ ও প্রদয়ােন অনুযায়ী 

সরিরাি বনবিত করার েন্য ২৫ িাোর বলটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ও ১৫ িাোর বলটার ধারণ 

ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ২টি শপাদট িিল ফুদয়ল শটাদরে ব্লাডার ক্রয় করা িদয়দি।  

 ১৯৯৩ সাল শথদক বিমান িাবিনী এ পয িন্ত ২৪টি োবন্তরক্ষা বমেদন অাংেগ্রিণ কদরদি। িতিমাদন ৯টি শিবলকপ্টার, 

১টি বস-১৩০ পবরিিন বিমানসি শমাট ৫০৬ েন বিমান শসনা োবতসাংঘ োবন্তরক্ষা বমেদন বনদয়াবেত রদয়দিন।  

 আমরা দাবয়ত্ব গ্রিদণর পর আরও অবধক সাংখ্যক োবন্তরক্ষী বিমান শসনা শপ্ররদণর অাংে বিদসদি কদঙ্গাদত বস-

১৩০ পবরিিন বিমাদনর একটি কবিনদেি এিাং আইভবরদকাদট ৩টি শিবলকপ্টাদরর আদরকটি কবিনদেি 

পাঠিদয়বি।  



 বিমাবনকদদর অবভজ্ঞতা ও দক্ষতা কায িকরভাদি শদদের কাদে লাগাদনার েন্য তাঁদদর চাকুবরর শময়াদ বৃবে করা 

িদয়দি। পদিীর সাদথ সঙ্গবত শরদখ বিমান শসনাগদণর চাকুবরর শময়াদও আমরা পুনঃবনধ িারণ কদরবি।  

 বিমান িাবিনীর সি িদক্ষদত্র তয ও ও প্রযুবি ব্যিিার এিাং ১০০% সদস্যদক কবম্পউটার পবরচালনার পারদেী 

করার েন্য বিমান িাবিনীর আইটি পবরদপ্তর গঠদনর নীবতগত অনুদমাদন বদদয়বি।  

 িাবষ িক উন্নয়ন কম িসূবচর আওতায় ৩৬ শকাটি টাকা ব্যদয় শমৌলভীিাোর শেলার েমদসরনগর ও টাঙ্গাইল 

শেলার পািাড় কাঞ্চনপুদর দুটি নতুন বিএএি োিীন কদলে িাপন করা িদয়দি। যারিদল সুদযাগ-সুবিধা িবঞ্চত 

এলাকার ৪ িাোর িাত্র-িাত্রী মানসিত বেক্ষার সুদযাগ পাদচ্ছ।  

 গত অথ িিিদর আমাদদর সরকার চীন িদত ৯টি Jet Trainer বিমান ক্রদয়র চুবি স্বাক্ষর কদরদি। রাবেয়া 

শথদক রাষ্ট্রীয় ঋদণর আওতায় ২৪টি Advanced Jet Trainer বিমান ও ৫টি এমআই-১৭১ 

শিবলকপ্টার ক্রদয়র েন্য চুবিপত্র প্রবক্রয়াধীন আদি। এিাড়াও চলবত অথ িিিদর ২টি শমবরটাইম সাচ ি এে 

শরসবকউ শিবলকপ্টার ও ৩টি শিবসক টন্সদপাট ি শেনার বিমান সাংগ্রদির কায িক্রম প্রবক্রয়াধীন আদি।  

 আমরা বিমান িাবিনী ঘাঁটি পািাড়কাঞ্চনপুর, িীরদেষ্ঠ মবতউর রিমান ও শমৌলভীিাোদর পুরাতন রাডাদরর 

প্রবতিাপক এিাং দবক্ষণ-পূি িাঞ্চল ও িদঙ্গাপসাগদরর বিস্তীণ ি বিদেষ অথ িননবতক অঞ্চল তদারবকর প্রদয়ােনীয়তা 

উপলবি কদর গত ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অথ িিিদর শমাট ৪টি Air Defence রাডার ক্রদয়র চুবি 

সম্পাদন কদরবি।  

 বিমান িাবিনীর বিবভন্ন যুেবিমান, যুোস্ত্র ও সরঞ্জাদমর রক্ষণাদিক্ষণ, শমরামত এিাং কাবরগবর শক্ষদত্র 

স্ববনভ িরেীলতা অেিদনর লদক্ষয শদেী/বিদদেী প্রযুবির সিায়তায় িঙ্গিন্ধু বিমান িাবিনী ঘাঁটিদত ‘‘িঙ্গিন্ধু 

এযাদরানটিকযাল শসিার'' এর বনম িাণ কাে িতিমাদন শেষ পয িাদয় রদয়দি। এখাদন বিমান িাবিনীর বেক্ষানবিে 

বিমাবনক এিাং অন্যান্য বেক্ষানবিে অবিসারদদর গদিষণামূলক ও উন্নত প্রবেক্ষণ প্রদান  করা িদি।  

 বিমান িাবিনীর েন্য অদনকগুদলা নতুন ইউবনট িাপদনর প্রস্তাি িতিমাদন প্রবক্রয়াধীন রদয়দি।  

 বিমান িাবিনীর বিবভন্ন যুেবিমান, যুোস্ত্র ও সরঞ্জাদমর রক্ষণাদিক্ষণ, শমরামত এিাং কাবরগরী শক্ষদত্র 

স্ববনভ িরেীলতা অেিদনর লদক্ষয সরকার বিদদেী বিদেষদজ্ঞর সিায়তায় এি-৭ বসবরে েঙ্গী বিমাদনর ওভারিল 

প্ল্যাি িাপদনর কাে চলদি।  

 শিাদস িস শগাল-২০৩০ এর আদলাদক এমআই বসবরে শিবলকপ্টার ওভারিল প্ল্যাি িাপদনর েন্য দরপত্র আহ্বান 

করা িদয়দি।  

 আপনাদদর আিাবসক সমস্যা সমাধাদনর লদক্ষয ইদতামদে ৩টি িহুতল ভিনসি আরও বকছু নতুন আিাবসক 

িাপনা বনম িাণ কাে চলমান রদয়দি। এিাড়া অিসরপ্রাপ্তসি সকল বিমান শসনাদদর কল্যাদণর েন্য বিমান িাবিনী 

ওদয়লদিয়ার োট গঠন করা িদয়দি।  

িাাংলাদদে বিমান িাবিনীদক আধুবনক ও যুদগাপদযাগী করার লদক্ষয ইদতামদেই সাাংগঠবনক কাঠাদমাদত ব্যাপক 

পবরিতিন আনা িদয়দি। বিমান িাবিনী ঘাঁটি িঙ্গিন্ধুর সাাংগঠবনক কাঠাদমা পুনগ িঠদনর েন্য নীবতগত অনুদমাদন প্রদান কদরবি।  

শদদের দবক্ষণ ও দবক্ষণ-পূি িাঞ্চল এিাং িদঙ্গাপসাগদরর বিস্তীণ ি বিদেষ অথ িননবতক অঞ্চদল বিমান িাবিনীর বনবিড় 

তদারবকর প্রদয়ােনীয়তা উপলবি কদর কক্সিাোদর বিমান িাবিনীর বিমান ঘাঁটির সাাংগঠবনক কাঠাদমার অনুদমাদনসি ২০১১ 

সাদল তা উদবাধন কদরবি।  

সুবধবৃন্দ,  

আপনারা োদনন শয, একটি শদেদক িবিঃেত্রুর িাত শথদক রক্ষার েন্য শসনা, শনৌ ও বিমান িাবিনীর সবিবলত 

প্রদচষ্টা দরকার। তাই বিমান িাবিনীর পাোপাবে শসনা ও শনৌিাবিনীর আধুবনকায়দনর েন্য বিবভন্ন উন্নয়নমূলক কাে সম্পন্ন 

করা িদয়দি।  

শসনািাবিনীর আধুবনকায়ন ও সক্ষমতা বৃবের েন্য আমাদদর সরকার শসনা সাদোঁয়া িিদরর েন্য ৪থ ি প্রেন্ম ্াাংক-

এমবিটি-২০০০, শগালন্দাে িিদরর েন্য প্রথমিাদরর মত স্বচাবলত কামানসি বিবভন্ন ধরদণর রাডার, পদাবতক িাবিনীর েন্য 

এবপবস ও অন্যান্য আধুবনক সরঞ্জাম, আবম ি এবভদয়েদনর েন্য আধুবনক শিবলকপ্টার ক্রয় করা িদয়দি।  



একই ধারািাবিকতায় গত শসদপ্টম্বর মাদস বসদলদট ১৭ পদাবতক বডবভেন এিাং এর অধীনি একটি পদাবতক বিদগড 

সদর ও দু'টি পদাবতক ব্যাটাবলয়দনর পতাকা উদতালদনর মােদম শুভ উদবাধন করা িদয়দি।  

এিাড়া গত পদ্মা শসতু প্রকল্প িাস্তিায়দনর বনরাপতা ও তদারবকর েন্য শসনািাবিনীর ২টি পদাবতক ইউবনট ও ১টি 

ইবঞ্জবনয়ার কনস্ট্রাকেন ব্যাটাবলয়দনর সমিদয় ৯৯ কদম্পাবেট বিদগড এর পতাকা উদতালদনর মােদম শুভ সূচনা কদরবি।  

শসনািাবিনীর বিবভন্ন পয িাদয় প্রদয়ােনীয় সাংস্কার ও পুনগ িঠন কায িক্রম অব্যািত আদি। শিাদস িস শগাল-২০৩০ এর 

আদলাদক ইদতামদে আমরা শসনািাবিনীর বিবভন্ন সাাংগঠবনক কাঠাদমাদত আধুবনক অস্ত্র, শগালািারুদ ও শযাগাদযাগ সরঞ্জামাবদ 

অন্তর্ভ িি কদরবি যা সামবগ্রকভাদি আমাদদর শসনািাবিনীর সমরেবি ও চলাচল সক্ষমতা আরও অদনক বৃবে করদি।  

এিাড়াও, শসনািাবিনীর বিবভন্ন স্তদর প্রদয়ােনীয় নতুন িাপনা, শসনাসদস্যদদর িাসিান বৃবে, রুগীদদর আধুবনক 

বচবকৎসা শসিা বনবিতকদল্প বসএমএইচসমূদি নতুন িাপনাসি বিদদে িদত আধুবনক সরঞ্জামাবদ, বিদেষজ্ঞ ডািাদরর সাংখ্যা 

বৃবে, রুগীদদর েন্য নতুন ডাদয়ট প্রদান ইতযাবদদত আমাদদর সরকার কায িকর ব্যিিা গ্রিণ কদরদি।  

িাাংলাদদে শনৌ িাবিনীর আধুবনকায়দনর েন্য বিবভন্ন উন্নয়নমূলক কাে সম্পন্ন করা িদয়দি এিাং ভবিষ্যত 

পবরকল্পনাও রদয়দি। শনৌিাবিনীর আধুবনকায়ন ও সক্ষমতা বৃবের েন্য আমাদদর সরকার িাাংলাদদে শনৌ িিদর আধুবনক 

বিদগট, শমবরটাইম শপদোল এয়ারক্রািট, করদভট, কাটার এিাং অতযাধুবনক বমসাইল, র যাডার, গান ইতযাবদ সাংদযােন 

কদরদি।  

িতিমান সরকাদরর সমদয়াবচত পদদক্ষদপর িদল গত িির ১৪ মাচ ি িাাংলাদদে ও মায়ানমাদরর মদে িহুপ্রবতক্ষীত 

সমুদ্রসীমানা বনধ িাবরত িয়। এরিদল িাাংলাদদে আনুমাবনক ১ লাখ ১১ িাোর ৬৩১ িগ িবকদলাবমটার সমুদ্র এলাকার উপর 

বনরঙ্কুে সাি িদভৌমত্ব অেিন কদরদি। পাোপাবে ২০০ নটিকযাল মাইল পয িন্ত একান্ত অথ িননবতক এলাকা এিাং দািীকৃত ৪৬০ 

নটিকযাল মাইল পয িন্ত িবধ িত মিীদসাপান এলাকায় সমুদ্রসম্পদ আিরদণর সুদযাগ সৃবষ্ট িদয়দি।  

আর এ কারদণই িাাংলাদদে শনৌিাবিনীদক বত্রমাবত্রক করার েন্য িাাংলাদদে শনৌিাবিনীর েন্য সাি-শমবরন ক্রদয়র 

বিষয়টি প্রবক্রয়াধীন রদয়দি।  

  শিসামবরক প্রোসদনর সদঙ্গ সঙ্গবত শরদখ সেস্ত্র িাবিনীর শমের/সমপদিী ও তার নীদচর সকল কম িকতিা ও 

কম িচাবরর চাকুবরর িয়সসীমা ২ িির এিাং শলঃ কদণ িল/সমপদবি ও তদুধ্বি পদবির কম িকতিাদদর চাকুবরর িয়সসীমা আপাতত 

১ িির িাড়াদনার অনুদমাদন শদওয়া িদয়দি।  

বপ্রয় বিমান শসনাবৃন্দ,  

োতীয় এিাং আন্তেিাবতক বিবর পবরদিে সদত্বও আমরা গত সাদড় চার িিদর অথ িননবতক প্রবৃবের িার ৬ েতাাংদের 

উপদর রাখদত সক্ষম িদয়বি।  

দাবরদদ্রযর িার ৪০ েতাাংে শথদক কদম ২৬ েতাাংে িদয়দি। মাথা বপছু আয় ৬৩০ ডলার শথদক বৃবে শপদয় ১০৪৪ 

ডলার িদয়দি। ৫ শকাটি দবরদ্র মানুষ মেবিত শেণীদত উন্নীত িদয়দি। দাবরদ্রয বিদমাচদনর েন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কাদর 

ভূবষত িদয়বি। বিদদবেক মুদ্রার বরোভ ি ১৭ বিবলয়ন ডলার িাবড়দয় শগদি। খায উৎপাদদন আমরা স্বয়াং-সম্পূণ িতা অেিন 

কদরবি।  

আমরা বিগত সাদড় ৪ িিদর বিদুযৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯ িাোর ৭১৩ শমগাওয়াদট উন্নীত কদরবি। বেগবগরই এ ক্ষমতা 

১০ িাোর শমগাওয়াদট উন্নীত িদি। ২০০৯ সাদলর মাত্র ৩২০০ শমগাওয়াদটর িদল আে ৬ িাোর ৬৭৫ শমগাওয়াট বিদুযৎ 

সরিরাি করা সম্ভি িদচ্ছ।  

সারাদদদে অসাংখ্যা শিাটিড় শসতু বনম িাণ করা িদয়দি। শদদের প্রবতটি ইউবনয়দন তয ও ও শসিা শকন্দ্র চালু করা 

িদয়দি। গ্রাদমর মানুষ ইিারদনট ব্যিিার করদত পারদি। স্বািযদসিা েনগদণর শদারদগাড়ায়।  

একটি আত্ম-ময িাদােীল োবত বিদসদি িাঙাবল োবত যাদত বিদের বুদক মাথা উঁচু কদর দাঁড়াদত পাদর শস লক্ষয বনদয়ই 

আমরা কাে করবি।  

বপ্রয় বিমান শসনা সদস্যবৃন্দ,  

শয শকান স্বাধীন রাদষ্ট্রর ন্যায়, িাাংলাদদদের পবিত্র সাংবিধানদক রক্ষা তথা গণতাবন্ত্রক ধারািাবিকতাদক রক্ষা করার 

েন্য অন্যান্য প্রাবতষ্ঠাবনক েবির ন্যায় বিমান িাবিনীদকও শয শকান হুমবক শমাকাদিলায় সদা প্রস্ত্তত থাকদত িদি।  



শদেমাতৃকার সাি িদভৌমত্ব রক্ষার েন্য আপনাদদর ঐকযিে শথদক বনদেদদর সি িদা প্রস্ত্তত রাখদত িদি। আমার 

বিোস, আপনারা বনেদদর প্রজ্ঞা, শপোগত দক্ষতা ও কতিব্যবনষ্ঠা বদদয় স্বদদদের ভািমূবতি উজ্জ্বল কদর আন্তেিাবতক পবরমেদল 

বনদেদদর সুনাম উতদরাতর বৃবে করদিন।  

সরকার প্রধান বিদসদি আবম আমার সােমত এযািত যতটুকু শদওয়া সম্ভি তা বদদয়বি, আগামীদত আরও আধুবনক 

বিমান িাবিনীর েন্য যা যা প্রদয়ােন তা করি ইনোআল্লাি।  

বিমান িাবিনীর সদস্যদদর মদনািল উচুস্তদর রাখার েন্য সম্ভাব্য সকল ব্যিিা গ্রিণ করা আপনাদদরই দাবয়ত্ব। 

সাংগঠদনর সকল সদদস্যর আিা অেিদনর পাোপাবে তাঁদদর স্বপ্ন ও আো োগ্রত রাখার দাবয়ত্বটিও আপনাদদরই।  

আপনারা বিমান িাবিনীর বভতদরর মূল চাবলকােবিগুদলা অথ িাৎ উধ িিতন শনতৃদত্বর প্রবত আিা, পারস্পবরক বিোস, 

সিমবম িতা, ভ্রাতৃত্বদিাধ, কতিব্যপরায়ণতা, দাবয়ত্বদিাধ এিাং সদি িাপবর শৃঙ্খলা িোয় শরদখ আপনাদদর স্বীয় কতিব্য সম্পাদদন 

একবনষ্ঠভাদি কাে করদিন িদল আমার দৃঢ় বিোস।  

আপনাদদর বনদেদদর মদে ও কবনষ্ঠদদর মাদে পারস্পবরক আিা ও েো িোয় রাখদিন। আবম বিমান িাবিনী 

প্রধান এিাং আপনাদদরসি সকলদক বিবভন্ন প্রবতকূলতার মাদেও বিমান িাবিনীর অগ্রযাত্রার ধারা অব্যািত শরদখ িাাংলাদদে 

সরকাদরর উন্নয়দনর ধারাদক এবগদয় বনদয় যাওয়ার েন্য আন্তবরক ধন্যিাদ োনাবচ্ছ।  

আবম বিমান িাবিনীর সকল সদদস্যর সাবি িক কল্যাণ ও সুস্বািয কামনা করবি। মিান আল্লািতায়ালা আমাদদর 

সকদলর সিায় শিান।  

   

শখাদা িাদিে।  

েয় িাাংলা, েয় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলাদদে বচরেীিী শিাক।  

 


