
৬১ বিএমএ দীর্ ঘমময়াবদ ক ার্ ঘ, ৩২ বিএমএ কেশাল ক ার্ ঘ, বমডশীপম্যান ২০০৮ আলফা ব্যাচ,  

৬০তম ফ্লাইট  যামডট ক ার্ ঘ বশক্ষা র্মাপনী কুচ াওয়াজ  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

কশখ হাবর্না  

ভাটিয়াবি, চট্টগ্রাম, বৃহেবতিাি, ১০ কপৌষ ১৪১৬, ২৪ বডমর্ম্বি ২০০৯  

 

বির্বমল্লাবহি িাহমাবনি িাবহম  

 

মবন্ত্রপবিষমদি র্ম্মাবনত র্দস্যবৃন্দ,  

কূটনীবত বৃন্দ,  

কর্না, কনৌ ও বিমান িাবহনীি প্রধানগণ,  

চট্টগ্রাম এবিয়া  মান্ডাি,  

িাাংলামদশ বমবলটাবি এ ামডবম, িাাংলামদশ কনভাল এ ামডবম ও িাাংলামদশ এয়ািমফার্ ঘ এ ামডবমি  মান্ডান্টগণ,  

উপবিত সুধী এিাং  

বপ্রয়  যামডট, বমডশীপম্যান ও ফ্লাইট  যামডটবৃন্দ,  

আর্র্ালামু আলাইকুম।  

শীমতি এই সুন্দি র্ ামল িাাংলামদশ বমবলটাবি এ ামডবমমত আময়াবজত আজম ি এ িাষ্ট্রপবত প্যামিমড ক াগ বদমত 

কপমি আবম অতযন্ত আনবন্দত।  

বিজময়ি মার্ বডমর্ম্বমিি এই বদমন আবম গভীি শ্রদ্ধাি র্মে স্মিণ  িবি র্ি ঘ ামলি র্ি ঘমশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবতি জন  

িেিন্ধু কশখ মুবজবুি িহমানম  -  াি অর্ীম র্াহর্ী কনতৃমে বিশ লক্ষ শহীমদি িমেি বিবনমময় আমিা কপময়বি স্বাধীন কদশ, 

িাাংলামদশ এিাং বনজস্ব জাবতিাষ্ট্র।  

স্মিণ  িবি আমামদি র্শস্ত্রিাবহনীি িীি সর্বন মদির্হ র্ ল মুবেম াদ্ধামদি  াঁিা অর্ীম র্াহবর্ তাি র্মে যুদ্ধ  মি 

কদশমাতৃ াম  শত্রুমুে  মিবিমলন।  

আজ িাাংলামদশ কর্না, কনৌ ও বিমান িাবহনী এিাং িন্ধুপ্রতীম িাষ্ট্র প্যামলস্টাইমনি  যামডটমদি র্বম্মবলত এ প্যামিড 

আমামদি র্শস্ত্র িাবহনীি ইবতহামর্ এ টি গুরুেপূণ ঘ মাইলফল  হময় থা মি। আবম কজমন খুবশ হময়বি ক , আজ ১২৫ জন  যামডট, 

৩২ জন বমডশীপম্যান এিাং ২৩জন ফ্লাইট  যামডট কর্না, কনৌ ও বিমান িাবহনীমত অবফর্াি বহমর্মি  বমশন কপমত  ামে। এ 

িাড়াও িন্ধুপ্রতীম িাষ্ট্র প্যামলস্টাইমনি পাঁচ জন  যামডট ও ৫ জন বমডশীপম্যান এিাং মালদ্বীমপি ১ জন বমডশীপম্যান আজ 

 বমশন লাভ  িমি। আবম আনবন্দত,  বমশনপ্রাপ্ত নিীন অবফর্ািমদি মমে ২৪ জন মবহলা  যামডটও িময়মি।  

র্শস্ত্র িাবহনীমত  বমশন লামভি শুভলমে আবম কর্না, কনৌ ও বিমান িাবহনী এিাং প্যামলস্টাইন ও মালদ্বীমপি নিীন 

অবফর্ািমদি জানাই আন্তবি  শুমভো ও প্রাণঢালা অবভনন্দন।  

ধন্যিাদ জানাই র্াংবিষ্ট এ ামডবমর্মূমহি  মান্ডান্ট, র্ ল প্রবশক্ষ  এিাং স্টাফমদি,  াঁমদি বনিলর্ প্রমচষ্টায় এ নিীন 

অবফর্ািমদি প্রবশক্ষণ পূণ ঘাে ও  থা থভামি সুর্ম্পন্ন হময়মি। আজম ি এ কুচ াওয়াজ িাাংলামদশ বমবলটাবি এ ামডবম, 

িাাংলামদশ কনভাল এ ামডবম ও িাাংলামদশ এয়ািমফার্ ঘ এ ামডবমি উন্নত প্রবশক্ষমণি এ  অনুপম দৃষ্টান্ত।  

উপবিত সুবধমন্ডলী,  

এ টি স্বাধীন ও র্াি ঘমভৌম কদমশ র্ামবি  িাবহনীি প্রময়াজনীয়তা অপবির্ীম। কর্  ািমণই, স্বাধীনতাি পিপিই এ টি 

আদশ ঘ ও দক্ষ র্শস্ত্র িাবহনী গমড় কতালাি লমক্ষয জাবতি জন  িেিন্ধু কশখ মুবজবুি িহমান আমামদি র্ামবি  এ ামডবমগুমলা 

প্রবতষ্ঠাি প্রময়াজনীয়তা গভীিভামি উপলবধি   মি  থা থ পদমক্ষপ গ্রহণ  মিবিমলন। তািই ধািািাবহ তায় জাবতি জন  িেিন্ধু 

১৯৭৪ র্ামল কুবমল্লা কর্নাবনিামর্ িাাংলামদশ বমবলটাবি এ ামডবমি উমদ্বাধন  মিবিমলন।  



১৯৭৫ র্ামলি ১১ই জানুয়াবি িাাংলামদশ বমবলটাবি এ ামডবমি প্রথম ব্যামচি বশক্ষা র্মাপনী অনুষ্ঠামন বিদায়ী 

 যামডটমদি উমেমে জাবতি জন  তাঁি ভাষমণ িমলবিমলন, ‘‘আবম কদখমত চাই কর্ানাি িাাংলা। আবম দুঃখী মানুমষি মুমখ হাবর্ 

কফাটামত চাই। আবম আিও কদখমত চাই, এ কদমশি দুঃখী মানুষ কপট ভমি কখমত পামে। তাঁমদি গাময়  াপড় আমি, অতযাচাি 

অবিচাি িন্ধ হময় কগমি''। জাবতি জনম ি কর্ স্বপ্ন িাস্তিায়মনি জন্য, কদশম  ক্ষুধা, দাবিদ্র্য ও দনীবতমুে কর্ানাি িাাংলা বহমর্মি 

গড়মত র্িাইম  এ র্মে  াজ  িমত হমি।  

প্রবতষ্ঠালে কথম ই ধামপ ধামপ উন্নবতি কর্াপান কপবিময় প্রমতয টি এ ামডবম আজম ি এ অিিামন এমর্মি। িাাংলামদশ 

বমবলটাবি এ ামডবমি প্রথম ব্যামচি বশক্ষা র্মাপনী অনুষ্ঠামন জাবতি জন  িমলবিমলন, ‘‘আবম আশা  বি ইনশাআল্লাহ, এমন 

এ বদন আর্মি,  খন এই এ ামডবম শুধু দবক্ষণ-পূি ঘ এবশয়াই নয়, র্ািা দবনয়ামতই র্ম্মান অজঘন  িমি''। িেিন্ধুি এ স্বপ্ন আজ 

িাস্তমি রূপ লাভ  মিমি। এখন শুধু আমামদি কদমশি বশক্ষাথীমদি প্রবশক্ষণই নয়, পাশাপাবশ আন্তজঘাবত  র্ম্প্রীবত ও ভ্রাতৃমেি 

বনদশ ঘনস্বরূপ অমন  িন্ধুপ্রতীম িাষ্ট্রও প্রবশক্ষমণি জন্য আমামদি এ ামডবমগুমলামত  যামডট কপ্রিণ  িমি। আজ গমি ঘি র্মে িলমত 

পাবি, র্ামবি  এ ামডবমগুমলা আজ আমামদি জাতীয় ম ঘাদাি প্রতী ।  

সুবপ্রয়  যামডটবৃন্দ,  

র্শস্ত্র িাবহনীি উন্নয়মনি জন্য আমামদি র্ি াি আন্তবি ভামি  াজ  মি  ামে। ইতুঃপূমি ঘ ১৯৯৬ কথম  ২০০১ প ঘন্ত 

আমামদি র্মময় র্শস্ত্র িাবহনীম  আধুবন  ও যুমগাপম াগী  িাি লমক্ষয বিবভন্ন পদমক্ষপ কনওয়া হময়বিল। কর্নািাবহনীমত নতুন 

ইউবনট গঠনর্হ কপশাগত উচ্চ বশক্ষাি জন্য ১৯৯৯ র্ামল ন্যাশনাল বডমফন্স  মলজ, আম ঘড কফামর্ ঘর্ কমবড যাল  মলজ এিাং 

বমবলটাবি ইনবস্টটিউট অি র্াময়ন্স এন্ড কট মনালবজ প্রবতষ্ঠা  িা হয়।  

বিমান িাবহনীি জন্য বমগ-২৯ ক্রয়, কনৌ িাবহনীি জন্য অতযাধুবন  বিমগট বিএনএর্-িেিন্ধু'ি র্াংম াজনর্হ কপশাগত 

মামনান্নয়মনি জন্য র্ি ঘাত্ম  প্রমচষ্টা চালামনা হময়বিল। এিািও র্শস্ত্র িাবহনীি দক্ষতা ও  মলিি বৃবদ্ধ  মি আধুবন  ও উন্নত 

বিমেি র্মে তাল বমবলময় এ টি যুমগাপম াগী িাবহনী বহমর্মি গমড় কতালা হমি ইনশাআল্লাহ।  

বপ্রয় প্রবশক্ষণাথীবৃন্দ,  

আজম ি বদনটি কতামামদি জীিমন অতযন্ত আনন্দময় এিাং এ ইর্মে খুিই গুরুেপূণ ঘ। আনন্দময় এই জন্য ক , দীর্ ঘ বদমনি 

 মঠাি পবিশ্রমমি পি  বমশন লাভ  মি িাাংলামদশ র্শস্ত্র িাবহনীি গবি ঘত অবফর্াি বহমর্মি কতামিা আজ  ম ঘজীিমন প্রমিশ 

 িমত  াে। আি গুরুেপূণ ঘ এ  ািমণ ক , কতামামদি উপি অবপ ঘত হমে আমামদি মহান স্বাধীনতা ও র্াি ঘমভৌমে িক্ষাি পবিি 

দাবয়ে। এ দাবয়ে পালমন কতামামদি র্দা প্রস্ত্তত থা মত হমি। এমক্ষমি স্বমদশ কর্িায় আত্মবনময়ামগ সুম াগপ্রাপ্ত মবহলা 

অবফর্ািমদিও প্রময়াজমন র্মভামি র্ ল চযামলঞ্জ কমা াবিলা  িমত হমি। কশষ িেবিন্দু বদময় হমলও কদমশি স্বাধীনতা , 

র্াি ঘমভৌমে ও বনিাপতা িক্ষা  িাই হমি কতামামদি জীিমনি প্রথম ও প্রধান উমেে।  

কতামামদি িহু  াবিত  বমশন প্রাবপ্তি শুভক্ষমণ মমন পড়মি আমাি কিাটভাই শহীদ কলুঃ কশখ জামামলি  থা, এ বদন 

ক  কতামামদি মতই এ কর্নািাবহনীমত কগৌিিময়  বমশন লাভ  মিবিল। আমাি আমি  ভাই কশখ  ামাল মুবেযুমদ্ধি বদনগুমলামত 

িাাংলামদশ কর্নািাবহনীি অবফর্াি বহমর্মি িীিমেি র্ামথ যুদ্ধ  মিবিল। আজ আি তাঁিা আমামদি মামে কনই। আবম কতামামদি 

মামে আমাি হািামনা ভাইমদি মুখেবি খু ুঁমজ পাবে। কতামিা আমািই ভাই ও কিান, আমািই পবিিামিি র্দস্য।  

Dear Palestinian Cadets,  

It is indeed a unique privilege for me to congratulate you on your 

successful completion of training in Bangladesh Military Academy. I am very 

confident that all of you would derive optimum benefit out of your basic 

military training from this academy. Your joining in this Academy reflects 

that Bangladesh and the State of Palestine enjoy and maintain very warm 

and harmonious bilateral relations. I strongly believe and expect that the 

aim and objective for which you were sent to this Academy would be 



crowned with success. I am quite optimistic that the relations between our 

two friendly countries will be further strengthened in the days to come.  

বপ্রয়  যামডট, বমডশীপম্যান ও ফ্লাইট  যামডটবৃন্দ,  

িতঘমান বিমে িাাংলামদশ এ টি প্রবতশ্রুবতশীল, উন্নয়ন ামী এিাং শাবন্তবপ্রয় কদশ বহমর্মি পবিবচত। বিে শাবন্তমত গুরুেপূণ ঘ 

অিদামনি জন্য এ কদশ ইমতামমে বিবভন্ন আন্তজঘাবত  ও আঞ্চবল  কফািামম বনমজম  ম ঘাদাি আর্মন সুপ্রবতবষ্ঠত  িমত র্ক্ষম 

হময়মি। জাবতর্াংর্ শাবন্ত বমশমন িাাংলামদশ র্শস্ত্র িাবহনীি ভূবম া আজ র্ািা বিমে প্রশাংবর্ত। কতামামদি এ অিিান র্মুন্নত কিমখ 

আিও র্ামমন এবগময় ক মত হমি।  

মমন িাখমি, র্শস্ত্র িাবহনীি র্দস্যগণ এ কদমশি জনগমণিই এ টি অবিমেদ্য অাংশ। কতামিা এ কদমশিই র্ন্তান। কদমশি 

র্ ল প্রাকৃবত  দম ঘাগ ও দুঃর্মময় িিািিই আমামদি র্শস্ত্র িাবহনী বিপন্ন মানুমষি র্মব্যথী হময়মি। এিাড়াও কির্ামবি  

প্রশার্নম  র্হায়তা  িাি  ামজ র্শস্ত্র িাবহনীি ভূবম া কগৌিমিাজ্জ্বল। কির্ামবি  অেমনও িাাংলামদশ র্শস্ত্র িাবহনীি র্াবি ঘ  

 া ঘক্রম র্ি ঘমহমল বিপুলভামি প্রশাংবর্ত হমে। স্বল্প র্মময় অতযন্ত দক্ষতাি র্মে আমামদি জাতীয় পবিচয়পি এিাং িবির্হ 

কভাটাি আইবড  াড ঘ প্রণয়মন র্শস্ত্র িাবহনীি  া ঘক্রম কদমশ ও বিমদমশ প্রশাংবর্ত হময়মি। র্ামবি  িাবহনীি র্দস্যমদি তযাগ ও 

র্াহর্ী ভূবম াি ফমল পাি ঘতয চট্টগ্রামমও আজ শাবন্ত বিিাজ  িমি এিাং উন্নয়মনি ধািা অব্যাহত িময়মি। পাি ঘতয অঞ্চমল শাবন্ত 

প্রবতষ্ঠাি জন্য ১৯৯৭ র্ামল আমিা ক  শাবন্ত চুবে  মিবিলাম তাি র্ফল িাস্তিায়মন র্শস্ত্র িাবহনীি অিদান অর্ামান্য এিাং 

প্রশাংর্াি দািীদাি। এভামিই জনগমণি  াঁমধ  াঁধ বমবলময় কদমশি স্বাধীনতা ও র্াি ঘমভৌমে িক্ষাি পাশাপাবশ কদশমাতৃ াি র্াবি ঘ  

কর্িায় এখন কথম  কতামিাও ব্রতী হমি আজম ি এ শুভ বদমন এটাই আমামদি ঐ াবন্ত   ামনা।  

উপবিত প্রবশক্ষণাথীবৃন্দ,  

কতামামদি কচৌ র্ ও িণ ঘাঢয কুচ াওয়াজ আমাম  মুগ্ধ  মিমি। এজন্য কতামামদিম  জানাই আন্তবি  ধন্যিাদ। আজম ি 

প্যামিডম  র্ামবগ্র ভামি সুন্দি, উপমভাগ্য ও উৎর্িমুখি  িাি জন্য আবম িাাংলামদশ বমবলটাবি এ ামডবমি  মান্ডান্ট, র্াংবিষ্ট 

র্ ল অবফর্াি, কজবর্ও, এনবর্ও, সর্বন  এিাং কির্ামবি   ম ঘ তঘা ও  ম ঘচাবিমদিম  জানাবে আন্তবি  ধন্যিাদ। প্রবশক্ষমণ 

কশ্রষ্ঠমেি জন্য ‘‘কর্াড ঘ অি অনাি'' বিজয়ী  যামডটমদি আবম আন্তবি  অবভনন্দন জানাই। আজম ি কুচ াওয়ামজ উপবিত 

দশ ঘ মদিও আবম  ধন্যিাদ জানাবে।  

পবিমশমষ, আবম প্রবতটি  যামডমটি সুখ, র্মৃবদ্ধ ও কগৌিিময় ভবিষ্যত  ামনা  বি। এ ই র্মে িাাংলামদশ র্শস্ত্র 

িাবহনীি সুনাম ও ম ঘাদা উতমিাতি র্মৃবদ্ধ লাভ  রু  এ  ামনা  িবি। র্ি ঘশবেমান আল্লাহতায়ালা আমামদি র্ মলি র্হায় 

কহান।                  

কখাদা হামফজ।  

জয় িাাংলা, জয় িেিন্ধু।  

িাাংলামদশ বচিজীিী কহা ।  

 


