
ঊর্ধ্বতন ননৌ কর্বকতব া সর্াবেশ  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

নশখ হাসসনা  

ননৌবাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা, রহববার, ২৮ চৈত্র ১৪১৬, ১১ এহপ্রল ২০১০  

 

হবসহমল্লাহির রািমাহনর রাহিম  

সিকমীবৃন্দ,  

ননৌবাহিনী প্রধান,  

ঊর্ধ্বতন ননৌ কমবকতব াবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম।  

আপনারা সবাই আমার শুভভচ্ছা হনন।  

আপনাভদর উভেভযে হকছু বলার আভে আহম শ্রদ্ধা জানাহচ্ছ সববকাভলর সববভশ্রষ্ঠ বাঙাহল 
জাহতর জনক বঙ্গবনু্ধ নযখ মুহজবুর রিমানভক। স্মরণ করহছ আেরতলা মামলার অনেতম 
আসামী ননৌবাহিনীর নেৌরবাহিত সদসে যিীদ নলেঃ কমান্ডার নমায়াভেমসি আমাভদর স্বাধীনতা 
যুভদ্ধ যিীদ ননৌ সদসেভদর।  

আপনারা জাভনন, ৬০'র দযভকর মাঝামাহঝ বঙ্গবনু্ধ সযস্ত্র আভন্দালভনর পহরকল্পনা 
কভরহছভলন বাঙাহল জাহতভক পরাধীনতার িাত নেভক মুক্ত করার জনে। নযটা পরবতীভত 
আেরতলা ষড়যন্ত্র হিভসভব খোহত পায়। এ পহরকল্পনায় রাজনীহতহবদভদর পাযাপাহয সরকাহর 
কমবকতব া এবং সযস্ত্রবাহিনীর কমীরাও সহিয় অংয হনভয়হছভলন। নলেঃ কমান্ডার নমায়াভেম হছভলন 
তাাঁভদরই একজন।  



বঙ্গবনু্ধ ১৯৬৬ সাভল ঐহতিাহসক ছয় দফায় তৎকালীন পাহকস্তান ননৌবাহিনীর সদরদপ্তর 
পূবব পাহকস্তাভন স্থানান্তর করার দাবী জাহনভয়হছভলন।  

হপ্রয় অহফসারবৃন্দ,  

আমাভদর হবযাল সমুদ্রসীমা এবং ননৌ যাতায়াভতর হদকটি হবভবৈনা কভর বঙ্গবনু্ধ একটি 

যহক্তযালী ননৌবাহিনীর প্রভয়াজনীয়তার কো উপলহি কভরহছভলন। হতহন হনজ উভদোভে বনু্ধপ্রতীম 
নদয ভারত ও তৎকালীন যুভোস্লাহভয়া নেভক দ'ুটি কভর নমাট ৪টি নপট্রাল িাফট সংগ্রি কভরন।  

হতহন ১৯৭৪ সাভলর ১০ হিভসম্বর একসাভে হতনটি জািাজ এবং হতনটি ঘাাঁটি বাংলাভদয 

ননৌবাহিনীভত কহমযন কভরহছভলন। একই হদভন হতহন ননৌবাহিনীভক ননভাল এসাইন প্রদান কভরন।  

নসহদভনর ভাষভণ হতহন বাংলাভদয ননৌবাহিনীর ভহবষেত রূপভরখা তুভল ধভরন এবং 
পযবায়িভম একটি যহক্তযালী ননৌবাহিনী েভড় নতালার আশ্বাস হদভয় বভলহছভলন, "For Geo-political 

need, a Modern Navy will be built"। তাাঁর সুদরূপ্রসারী ও হবৈক্ষণ দহৃিভহঙ্গর কারভণ ১৯৮২ 
সাভল জাহতসংঘ কতৃব ক সমুদ্রসীমা হবষয়ক UNCLOS 1982 নীহতমালা প্রণয়ভনর পূভববই বাংলাভদয 
১৯৭৪ সাভল ‘নটহরভটাহরয়াল ওয়াটাসব এন্ড নমহরটাইম নজানস্ এোক্ট' প্রণয়ন কভরহছল।  

হপ্রয় অহফসারবৃন্দ,  

আমাভদর রভয়ভছ হবযাল সমুদ্র এলাকা। সমুভদ্র শুধু মৎসেসম্পদ নয়, এর নীভৈ লুহকভয় 
আভছ মিামূলেবান খহনজ সম্পদ।  

ইভতামভধেই েোস উভতালনসি অনোনে প্রাকৃহতক ও চজব সম্পদ অনুসন্ধান ও আিরভণর 
কাজ শুরু িভয়ভছ। সমুদ্র এলাকার হনরাপতা হবধান এবং প্রাকৃহতক সম্পদ উভতালভন সিায়তা 
এবং হনরাপতা প্রদান করার দাহয়ত্ব আপনাভদর উপর।  

আহম মভন কহর আমাভদর ননৌবাহিনী অবযেই আমাভদর সম্পদ রক্ষায় সক্ষম। নকউ যাভত 

অনুপ্রভবয কভর আমাভদর সীমানায় ঢুভক আমাভদর সম্পদ হনভয় নযভত না পাভর নসহদভক আপনাভদর 
সজাে দহৃি রাখভত িভব।   

হপ্রয় অহফসারবৃন্দ,  



আমার দইু ভাই যিীদ কোভেন নযখ কামাল ও যিীদ নসভকন্ড নলেঃ নযখ জামাল বাংলাভদয 

সযস্ত্রবাহিনীর কহমযনপ্রাপ্ত অহফসার হছভলন। আমার সব নছাট ভাই যিীদ নযখ রাভসল-এরও 
সখ হছল সযস্ত্র বাহিনীর অহফসার িভব।  

যিীদ নযখ কামাল মুহক্তযুভদ্ধর রণাঙ্গভনই প্রহযক্ষণ হনভয় কহমযন লাভ কভরন এবং অহফসার 
হিভসভব হনয়হমত বাহিনীর সাভে মুহক্তযুভদ্ধ অংযগ্রিণ কভরন। যিীদ নযখ জামাল রভয়ল হমহলটারী 
একাভিহম সোন্ডিার্স্ব  নেভক প্রহযক্ষণ নযভষ কহমযন লাভ কভর বাংলাভদয নসনাবাহিনীভত নযােদান 
কভর জীবভনর নযষ হদনটি পযবন্ত কমবরত হছভলন।  

এইজনে আপনাভদর মাভঝ আসভল আহম আপনজনভদর মাভঝ হফভর যাই। নস কারভণই 
আমরা সরকার েঠন করভল সযস্ত্রবাহিনীর কলোণ ও নপযাদাহরত্ব বাড়াভনার নৈিা কহর।  

১৯৯৬ নেভক ২০০১ সাভল দাহয়ত্ব পালনকাভল আমরা ননৌবাহিনীর উন্নয়ভন বোপক কমবসূহৈ 

বাস্তবায়ন কভরহছলাম। তখন বা ননৌ জা হততাস, কুহযয়ারা এবং বরকত কহমযন করা ছাড়াও 
১৯৯৮ সাভল নকাহরয়া নেভক আধুহনক এলহপহস ‘মধুমহত' হনমবাণ করা িয়। ২০০১ সাভল নকাহরয়া 
নেভক অতোধুহনক হিভেট বা ননৌ জা ‘বঙ্গবনু্ধ' হনমবাণ করা িয়। রুগ্নহযল্প খলুনা হযপইয়ািব  
বাংলাভদয ননৌবাহিনীভক িস্তান্তভরর মাধেভম নদভযর উন্নয়ভনর সাভে ননৌবাহিনীভক সরাসহর সম্পকৃ্ত 
করা িয়। হকন্তু দভুব ােেজনকভাভব পরবতীভত নজাট সরকাভরর আমভল বা ননৌ জা ‘বঙ্গবনু্ধ'-নক 
হি কহমযন কভর ননৌ বাহিনীভক রাজনীহতকরভণর মাধেভম স্থহবর কভর নদওয়া িয়।  

এবার দাহয়ত্ব ননওয়ার পর আমরা সযস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ভনর জনে দীঘব নময়াদী পহরকল্পনা 
িাভত হনভয়হছ। ননৌবাহিনীর জনে ২টি নিহলকোর িভয়র ৈুহক্ত স্বাক্ষহরত িভয়ভছ এবং নমহরটাইম 
নপভট্রাল এয়ারিাফট িভয়র প্রহিয়া ৈলভছ। বতব মাভন যুক্তরাজে নেভক ২টি জািাজ সংগ্রি 
প্রহিয়াধীন রভয়ভছ। এছাড়া ২টি আধুহনক বৃিদাকার নপভট্রাল িাফট, ৫টি োনভবাট, ১টি হিট 
টোঙ্কার এবং ১টি িাইভরাগ্রাহফক সাভভব  ভোভসল হনমবাণ হকংবা িভয়র প্রহিয়া ৈলমান রভয়ভছ। 
এরমভধে ৫টি োনভবাট আমাভদর খুলনা যীপইয়াভিব  প্রেমবাভরর মত চতহরর কাযবিম িাভত 
ননওয়া িভয়ভছ। আযা করহছ অহতযীঘ্রই এ জািাজ ও হবমানগুভলা আমরা ননৌবাহিনীভত সংভযাজন 
করভত পারব।  



এছাড়া ৪টি হমসাইল নবাট এবং ২টি পোভট্রাল িাফভট নতুন নক্ষপণাস্ত্র সংভযাজভনর মাধেভম 
আধুহনকায়ন কাযবিম িাভত ননওয়া িভয়ভছ। সম্প্রহত ননৌবাহিনীর জনে যুভোপভযােী নেযাল 
নফাসব তো SWADS েঠভনর প্রহিয়া শুরু িভয়ভছ।  

একই সাভে ননৌবাহিনীর কাঠাভমােত উন্নয়ভনর পহরকল্পনা হিভসভব ননৌ জািাভজর বাহেবং, 
প্রহযক্ষণ সু্কল এবং নাহবক ও অহফসারেভণর বাসস্থাভনর বেবস্থা করা িভব। অদরূ ভহবষেভত 
নদভয যুদ্ধ জািাজ হনমবাভণর ধারা বজায় রাখা িভব এবং পুরাতন হতনটি হিটিয হিভেট প্রহতস্থাপন 
করা িভব। বাংলাভদয ননৌবাহিনীভক একটি হিটাভরন্ট নফাসব হিভসভব েভড় তুলভত ঘাাঁটি সুহবধাসি 
সাবভমহরন সংভযাজন করার পহরকল্পনা আমাভদর সরকাভরর আভছ।  

হপ্রয় অহফসারবৃন্দ,  

জাহতর জনভকর আজীবভনর স্বপ্ন হছল এভদযভক কু্ষধামুক্ত, দাহরদ্রেমুক্ত নদয হিভসভব েভড় 
নতালা। এ মিান িত হনভয় হতহন যাত্রা শুরু করভলও তা হতহন নযষ কভর নযভত পাভরনহন। 
আপনারা জাভনন, হবেত সময়কাভল আমাভদর সরকার নদভযর সাহববক উন্নয়ভনর জনে সকল খাভত 
সুসমহিত উন্নয়ন ও কলোণ কমবসূহৈ বাস্তবায়ন কভরহছল।  

দাহরদ্রে হবভমাৈভনর মাধেভম অেবননহতক উন্নয়ন ত্বরাহিত কভর সমৃদ্ধ নদয েভড় নতালাই 

আমাভদর লক্ষে। দাহয়ত্ব গ্রিভণর পর আমরা নদভয হনতেপ্রভয়াজনীয় দ্রভবের মূলে হ্রাস, আইন-
যৃঙ্খলা পহরহস্থহতর উন্নয়ন, মানবাহধকার সংরক্ষণ, কৃহষ নক্ষভত্র ভতুব হক প্রদান, হবদেুৎ ও েোস খাভত 
উন্নয়ন ইতোহদ পদভক্ষপ গ্রিণ কভরহছ।  

সরকাভরর এসকল পদভক্ষপ গ্রিভণর ফভল আমরা অহৈভরই নানা নক্ষভত্র অগ্রেহত নদখভত 
পাব ইনযাআল্লাি। বতব মাভন সারা হবভশ্ব বাংলাভদয একটি সম্ভাবনার নদয হিভসভব হবভবহৈত িভচ্ছ। 
এ সম্ভাবনাভক কাভজ লাহেভয় ২০২১ সাভলর মভধে আমরা নদযভক মধেম আভয়র একটি উন্নত 
নদভয পহরণত করভত ৈাই।  

আমাভদর এ অগ্রযাত্রায় ননৌবাহিনীভক যরীক িভত িভব। আহম হবশ্বাস কহর, জাহতর নয 
নকান প্রভয়াজভন ননৌবাহিনী সদা-সববদা এহেভয় আসভবন।  

আমাভদর সরকার আপনাভদর কলোভণ হবহভন্ন পদভক্ষপ িাভত হনভয়ভছ। ইভতামভধে নতুন 

নপ-ভস্কল অনুযায়ী আপনাভদর নবতন-ভাতা বৃহদ্ধ নপভয়ভছ। বতব মাভন সুদানসি হবহভন্ন নদভয 



বাংলাভদয ননৌবাহিনীর উভল্লখভযােে সংখেক সদসে জাহতসংঘ হমযভন হনভয়াহজত আভছ। এছাড়া, 
জাহতসংঘ হমযভন ননৌ সদসেেভণর অংযগ্রিণ বৃহদ্ধ করার জনে হবহভন্ন পদভক্ষপ ননওয়া িভয়ভছ।  

আমার বেহক্তেত উভদোভে জাহতসংভঘর মিাসহৈব এই প্রেমবাভরর মত বাংলাভদয ননৌবাহিনী 
িভত ২টি জািাজ জাহতসংঘ হমযভন হনভয়াভে সম্মত িভয়ভছন। বাংলাভদয ননৌবাহিনীর জািাজ দ'ুটি 
হবশ্ব যাহন্ত রক্ষায় জাহতসংভঘর অধীভন নমাতাভয়ভনর জনে অহতযীঘ্র যাত্রা করভব।  

বাংলাভদয ননৌবাহিনী তো সযস্ত্র বাহিনীর হসহনয়র অহফসার হিভসভব জাহত এবং সরকার 

আপনাভদর হনকট িভত সঠিক ননতৃত্ব, উন্নত নপযাদাহরত্ব এবং হনয়মতাহন্ত্রকতা আযা কভর।  

আপনারা সততা, হনষ্ঠা এবং সকল প্রকার প্রভাব মুক্ত নেভক আপনাভদর উপর অহপবত 

দাহয়ত্ব পালন করভবন। আপনাভদর অধীনস্থ নবীন অহফসার এবং সকল স্তভরর নাহবকভদর 

সুহবধা-অসুহবধা তা যত নছাটই নিাক না নকন তা লক্ষে রাখভবন। তাাঁভদর সুভখ-দেুঃভখ সােী 
িভবন, যাভত কভর তাাঁরা উর্ধ্বতন কতৃব পভক্ষর কাভছ তাাঁভদর সমসো জানাভত পাভর।  

তাাঁভদর নপযাদাহরত্ব বৃহদ্ধ, সুষু্ঠ হবভনাদন এবং সুভযােসুহবধা বৃহদ্ধর বেবস্থা করভবন। তভেের 
আদান-প্রদাভনর বেবস্থা োকভত িভব। সরকাভরর নানা সীমাবদ্ধতা োকা সভেও েৃিীত হবহভন্ন 
পদভক্ষপ এবং ভহবষেত পহরকল্পনা সম্পভকব  তাাঁভদর অবেত করভবন।  

হপ্রয় অহফসারবৃন্দ,  

আমাভদর সরকার ননৌবাহিনীসি সযস্ত্র বাহিনীর সকল কমবকতব া এবং কমবৈারীভদর নপযােত 

দক্ষতা, সততা, হনষ্ঠা, নজেষ্ঠতা ইতোহদ হবভবৈনা কভর পভদান্নহত, পদায়ন এবং পুরসৃ্কত করভবন। 
নকান রকম অহনয়ম, অভপযাদাহরত্ব এবং অসততার স্থান িভব না।  

আসুন, আমরা সবাই হমভল মিান মুহক্তযুভদ্ধর নৈতনায় জাহতর জনভকর স্বভপ্নর ‘‘নসানার 

বাংলা'' েভড় তুহল। একহবংয যতাহির উপভযােী একটি যহক্তযালী ননৌবাহিনী েভড় তুহল।  

বাংলাভদয ননৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা অবোিত োকুক। আপনাভদর সবার বেহক্তেত, নপযােত 
এবং সামাহজক জীবন আনন্দময় ও কলোণকর নিাক।  

সবাইভক ধনেবাদ।        



নখাদা িাভফজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবনু্ধ  

বাংলাভদয হৈরজীবী নিাক। 

 


