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আিিালামু আলাইকুি 

 িহান স্বাধীনিার িাি এই উত্তাল িানচ চ বাংলানেশ শনৌবামহনী জাহাজ নবযাত্রা ও জয়যাত্রার কমিশমনং-এ উপমিি 

হনি শপনর আমি আনমন্দি। ১৯৭১ িানলর এই িানি, জামির মপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিাননর মননে চনশ িিগ্র বাঙামল 

জামি ঝাঁমপনয় পনেমিল হানাোর পামকস্তামন বামহনীর মবরুনে প্রাণপনণ লোই কনর মপ্রয় িাতৃভূমিনক শত্রুমুক্ত করনি। আজ 

শিই িাচ চ িানি আিানের িকনলর েীর্ চমেননর লামলি স্বপ্ন-মত্রিামত্রক শনৌবামহনী গঠননর অংশ মহনিনব দু’টি িাবনিমরন 

বাংলানেশ শনৌবামহনীনি িংনযাজন করনি শপনর আমি আনমন্দি।  

 আজনকর মেনটি শুধু বাংলানেশ শনৌবামহনী বা িশস্ত্র বামহনীর জন্য নয় বরং িিগ্র বাংলানেনশর জন্য একটি মবনশষ 

মেন। এই ঐমিহামিক মেনন আমি গভীর শ্রোর িানে স্মরণ করমি স্বাধীন বাংলানেনশর িপমি, মুমক্তযুনের িহানায়ক, 

িব চকানলর িব চনশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামির মপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিাননক। স্মরণ করমি জািীয় চার শনিা, মত্রশ লাখ শহীে ও 

দু’লাখ িম্ভ্রি হারা িা-শবাননক। যানের অপমরিীি িযানগর মবমনিনয় আিরা শপনয়মি িহান স্বাধীনিা।  

 িদ্যস্বাধীন বাংলানেনশর জন্য শনৌবামহনীর গুরুত্ব অনুধাবন কনর ১৯৭৪ িানল জামির মপিা শনৌবামহনীনক ‘শনভাল 

এনিাইন’ প্রোন কনরমিনলন এবং শেনশর প্রনয়াজনন একটি আধুমনক ও শমক্তশালী শনৌবামহনী গঠননর দৃঢ় অমঙ্গকার ব্যক্ত 

কনরমিনলন।  

 জামির মপিার মেকমননে চশনা অনুিরণ কনর শনৌবামহনীনক শমক্তশালী করার জন্য আজনক আিরা িাবনিমরন িংযুক্ত 

করনি শপনরমি। মবনের িাত্র গুটিকিক শেশ িাবনিমরন পমরচালনা কনর োনক। শিই িামলকায় আজ শেনক বাংলানেনশর নাি 

িান পানব। এটি জামি মহনিনব আিানের জন্য অিযন্ত িম্মান ও িয চাোর একটি মবষয়।  

 ১৯৯৬ িানল আিানের িরকার শেশ পমরচালনার োময়ত্ব গ্রহনণর পর শেনকই শনৌবামহনীনক আধুমনক ও যুনগাপনযাগী 

বামহনী মহনিনব গনে শিালার জন্য মবমভন্ন অবকাঠানিাগি উন্নয়ন, যুেজাহাজ িংগ্রহ এবং মবদ্যিান জাহাজিমূনহর 

অপানরশনাল িক্ষিিা বৃমের জন্য বাস্তবমুখী পমরকল্পনা গ্রহণ কনর। শনৌবামহনীনক মননয় সুদূরপ্রিারী মচন্তা বাস্তবায়ননর ফনল 

ক্রিান্বনয় বাংলানেশ শনৌবামহনী মবে েরবানর একটি িয চাো িম্পন্ন বামহনীনি পমরণি হনয়নি।  

মপ্রয় সুমধ, 

 আিানের িরকানরর আন্তমরক প্রনচষ্টার ফনল শনৌবামহনীর জাহাজিমূহ উন্নি মবনের শনৌবামহনীর ন্যায় জামিিংনর্র 

ব্যানানর বিনরর পর বির আন্তজচামিক জলিীিায় টহলরি শেনক মবে শামন্ত প্রমিষ্ঠায় এক অনন্য নমজর িাপন কনরনি।  

 বাংলানেশ শনৌবামহনীর জন্য দু’টি িাবনিমরননক আধুমনকায়ন, িাবনিমরননর িকল ক্রুনক প্রমশক্ষণ প্রোন এবং হস্তান্তর 

পরবিী েীর্ চনিয়ামে কামরগমর িহনযামগিা প্রোননর িাধ্যনি চীন, বাংলানেনশর প্রমি শয অকৃমত্রি িহনযামগিার দৃষ্টান্ত িাপন 

করনলা িার জন্য আমি গণচীননর িরকার, শনৌবামহনী ও িনব চাপমর গণচীননর জনগণনক আন্তমরক শুনভচ্ছা জানামচ্ছ।  

 িাবনিমরনারনের প্রমশক্ষনণর শক্ষনত্র চীনা শনৌবামহনীর শয িেস্যরা অক্লান্ত পমরশ্রি করনিন িানেরনকও আমি 

অমভনন্দন জানামচ্ছ।  



 

Our Friends From China, 

 I would like to thank the Dalian Liaonan Shipyard and all associated 

personnel for maintaining highest standard to modernize these two submarines. 

May I also thank and welcome our friends from china who have come a long way 

to attend this ceremony. 

মপ্রয় িাবনিমরনার বৃন্দ, 

 বাংলানেশ শনৌবামহনীর প্রেি দুটি িাবনিমরননর ক্রু হনি পারায় আপনানের িবাইনক আমি অমভনন্দন জানাই। এটি 

একটি মবরল শিৌভাগ্য ও িম্মাননর মবষয়। আমি জামন, িাবনিমরন পমরচালনার কাজটি শযিন ঝুঁমকপূণ চ শিিমন অিযন্ত গনব চরও 

বনট। আপনানের প্রমশক্ষণ ও উনদ্যাগ কানজ লামগনয় যখন কাজ করনবন িখন এই কঠিন কাজটিও আপনানের জন্য িহজ হনয় 

যানব।  

 আপনারা নবীন ক্রু। আপনানের লক্ষয হনব িমুনে িফলভানব িাবনিমরন চালনার অমভজ্ঞিা িঞ্চয় কনর প্রকৃি 

অপানরশননর জন্য প্রস্ত্ত্তি হওয়া। পাশাপামশ নবগঠিি এই িাবনিমরন আি চনক একটি স্বয়ংিম্পূণ চ শাখা মহনিনব গনে শিালার 

জন্য শয নীমিিালা, অবকাঠানিা ও ইকুযইপনিনের েরকার িা তিমর করার শক্ষনত্রও আপনানের অবোন রাখনি হনব।  

 শেশনপ্রনি উজ্জীমবি হনয় অিীি িাহনির িানে িাবনিমরন চালনার চযানলঞ্জনক শিাকামবলা করনি হনব। আজনক 

আমি আিানের িাবনিমরনারনের িহান মুমক্তযুেকালীন গমব চি ইমিহাি স্মরণ করনি চাই। িহান স্বাধীনিা যুনে ‘অপানরশন 

জযাকপট’ পমরচালনার শকন্দ্রমবন্দুনি মিনলন শেশনপ্রিী এবং অকুনিাভয় একেল প্রমশমক্ষি িাবনিমরনার। িানের িফল 

অপানরশননর ফনল হানাোর পামকস্তামন বামহনীর িরবরাহ লাইন পুনরাপুমর মবমচ্ছন্ন হনয় পনে এবং চূোন্ত মবজয় অজচন ত্বরামন্বি 

হয়।  

 বাঙামল জামির ইমিহাি বীনরর ইমিহাি। কানজই আমি মনমিি আপনানের শেশনপ্রি, শিধা এবং পমরশ্রি মেনয় এই 

িাবনিমরন দুটির িনব চাত্তি ব্যবহার আপনারা মনমিি করনবন। আপনানের িকল অপানরশনাল মিশন শযন িফল হয় শিজন্য 

িবিিয় আিার শুভকািনা োকনব।  

িম্মামনি অমিমেবৃন্দ, 

 বাংলানেশ একটি শামন্ত মপ্রয় শেশ। িকল শেনশর িানে সু-িম্পকচ বজায় রাখা আিানের পররাষ্ট্রনীমির মূল লক্ষয। 

িনব শামন্তমপ্রয় বনল অন্যায় ও অমবচারনকও বাঙামল কখননা শিনন শনয়মন। শেনশর স্বাধীনিার প্রনে, জামির আত্মিয চাোর প্রনে 

আিরা শকানমেন আনপাষ কমরমন। ভমবষ্যনিও শযন শকান অবিায় আিানের িাব চনভৌিত্ব মবমিি না হয় শিজন্য একটি 

শমক্তশালী িশস্ত্র বামহনী আিানের প্রনয়াজন। 

 ২০০৯ িানল ক্ষিিা গ্রহনণর পর শেনক আিানের িরকার আঞ্চমলক শামন্ত প্রমিষ্ঠা ও মনরাপত্তার জন্য কাজ কনর 

যানচ্ছ। অিীনির ন্যায় আিানের ভূখ-শক ব্যবহার কনর শকউ যানি িন্ত্রািী কি চকান্ড পমরচালনা করনি না পানর শি ব্যাপানর 

আিরা বেপমরকর।   

 আজ শয িাবনিমরন দু’টি বাংলানেশ শনৌবহনর যুক্ত হনয়নি, শেনশর িংকটিয় মুহূনিচ এ দু’টি িাবনিমরন আত্মরক্ষানে চ 

গুরুত্বপূণ চ ভূমিকা পালন করনি পারনব বনল আমি দৃঢ়ভানব মবোি কমর। বমহশত্রুর আগ্রািন হনি শেনশর প্রমিরক্ষা ব্যবিা 

শজারোনর িাবনিমরন দু’টি অভূিপূব চ িক্ষিিা শযাগ কনরনি। 

 এই িানহন্দ্রক্ষনণ আমি স্বশ্রেমচনত্ত উনল্লখ করনি চাই জামির মপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিান ১৯৬৬ িানল িয় 

েফায় পূব চ বাংলায় শনৌ-বামহনীর িেরেপ্তর িাপননর োবী উত্থাপন কনরন। িাঁর প্রজ্ঞা এবং দূরদৃমষ্ট মেনয় ১৯৭৪ িানলই 

িমুোঞ্চল মবষয়ক আইন “Territoral Waters and Maritime Zones Act-1974” প্রবিচন কনরমিনলন। যা 

মননয় িখন আন্তজচামিক আোলিও কাজ শুরু কনরমন। 

 পরবিীনি এই আইননর সুরক্ষা দ্বারাই শামন্তপূণ চভানব আিরা আন্তজচামিক আোলনির িাধ্যনি িায়ানিানরর কাি 

শেনক ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বগ চমকনলামিটার িমুে এলাকা এবং ভারনির কাি শেনক ১৯ হাজার ৪৬৭ বগ চমকনলামিটার িমুে 

এলাকার উপর কতৃচত্ব অজচন কমর। উনমামচি হনয়নি আিানের ব্লু ইনকাননামির িম্ভাবনািয় দুয়ার। 

 আিরা এই িম্ভাবনানক কানজ লাগানি শনৌ-বামহনীনক মত্রিামত্রক বামহনী মহনিনব গনে তুনলমি। স্বাধীনিার ৪৬ 

বিনরও আিানের শনৌবামহনীর িাবনিমরন মিল না। িাম্প্রমিক অিযাধুমনক িাবনিমরন যুে জাহাজ শনৌ বামহনীনি যুক্ত হনয় 



 

আিানের িক্ষিিা বহুগুণ বামেনয়নি। আক্ষমরকভানবই বাংলানেশ শনৌবামহনী এখন মত্রিামত্রক বামহনী মহনিনব আত্মপ্রকাশ 

কনরনি।  

মপ্রয় অমফিার ও নামবকবৃন্দ,  

 বাংলানেশ শনৌবামহনীনক একটি কায চকর মত্রিামত্রক বামহনী মহনিনব গনে শিালার জন্য ইনিািনধ্য বিচিান িরকার 

স্বল্প ও েীর্ চ শিয়ামে মবমভন্ন পমরকল্পনা গ্রহণ কনরনি, যা ২০৩০ িানলর িনধ্য বাস্তবাময়ি হনব, ইনশাআল্লাহ। বাংলানেনশর 

ইমিহানি অমি অল্প িিনয়র ব্যবধানন শনৌবামহনীনি িনব চাচ্চ িংখ্যক জাহাজ িংযুমক্ত বিচিান িরকানরর আিনল হনয়নি।  

 িম্প্রমি গণচীন হনি িংগৃহীি অিযাধুমনক করনভট শনৌবামহনীর শমক্ত বৃমে কনরনি। পাশাপামশ যুে জাহাজ মনি চানণ 

মনজস্ব িািে চ বৃমে করা হনচ্ছ। খুলনা মশপইয়ানড চ প্রেিবানরর িি অিযাধুমনক এলমপমি তিমরর কাজ চলিান রনয়নি। 

 বাংলানেশ শনৌবামহনী পমরচামলি চট্টগ্রাি ড্রাইডনক মিনগট মনি চানণর প্রকল্প বিচিান িরকার গ্রহণ কনরনি। এই প্রকল্প 

বাস্তবাময়ি হনল যুে জাহাজ মনি চানণ বাংলানেশ অননকটা স্বয়ংিম্পূণ চিা অজচন করনব। িিনয়র প্রনয়াজনন বিচিান িরকানরর 

আিনলই িমুনে মবমভন্ন অপ্রোগি হুিমক শিাকামবলার জন্য শনৌবামহনীর শেশাল শফাি চ শিায়াডস্ গঠন করা হনয়নি।  

  মত্রিামত্রক শনৌবামহনী গঠননর লনক্ষয প্রেি ধাপ মিল শনৌবামহনীর জন্য আকানশর িীিানা উনমাচন। বিচিান িরকানরর 

আিনল শহমলকপ্টার ও শিমরটাইি শপনরাল এয়ারক্রাফ্ট মননয় গঠিি হয় শনভাল এমভনয়শন।  

 শীঘ্রই এনি আরও শিমরটাইি শপনরাল এয়ারক্রাফট ও অিযাধুমনক িির ক্ষিিা িম্পন্ন শহমলকপ্টার িংনযামজি হনব। 

এয়ার ক্রাফট িংনযাজননর ফনল শনৌবামহনী স্বল্প িিনয় মবশাল িমুে এলাকায় টহল এবং পয চনবক্ষনণ িক্ষিিা অজচন কনরনি, 

যা িমুেিীিা এবং িমুে িম্পে রক্ষায় গুরুত্বপূণ চ ভূমিকা পালন করনি।  

িম্মামনি সুমধিন্ডলী, 

 শনৌবহর বৃমের পাশাপামশ শনৌবামহনীর মনজস্ব মবিান ও িাবনিমরন র্াঁটিিহ অন্যান্য প্রনয়াজনীয় অবকাঠানিা উন্নয়নন 

িব ধরনণর পেনক্ষপ গ্রহণ করা হনচ্ছ। িারই ধারাবামহকিায় পটুয়াখালীর রাবনাবাে এলাকায় ‘বাননৌজা শশনর বাংলা’ নানি 

শনৌবামহনীর মনি চাণাধীন িব চবৃহৎ শনৌর্াঁটির মভমত্ত প্রস্তর আিানের িরকানরর িিয় িাপন করা হনয়নি। 

 এিাোও শনৌবামহনীনি চাকুরীরি কি চকিচা ও নামবকবৃনন্দর েীর্ চমেননর আবািন িিস্যা মনরিনকনল্প এবং প্রমশক্ষণ 

সুমবধামে বৃমের লনক্ষয ঢাকা, চট্টগ্রাি ও খুলনা শনৌ-অঞ্চনল একিানে অননকগুনলা বহুিল ভবন মনি চানণর কাজ হানি শনয়া 

হনয়নি। এ জন্য শনৌবামহনীর শয ধরনণর বানজট িহায়িা েরকার িা বিচিান িরকার পূরণ করনব।  

 িাবনিমরন িংনযাজননর িানে িানে এর মনরাপত্তা, রক্ষণানবক্ষণ, প্রমশক্ষণ ইিযামে মবষয় জমেি আনি। িাবনিমরননর 

জন্য পৃেক র্াঁটি মনি চাণিহ মবমভন্ন সুনযাগ সুমবধা বৃমের কায চক্রি চলিান রনয়নি। বাংলানেশ শনৌবামহনীনক একটি িমিযকানরর 

মত্রিামত্রক শনৌবামহনীনি রূপান্তর করার প্রমিশ্রুমি আমি আপনানের মেনয়মিলাি িা আজ পূরণ হল। শিজন্য আমি িহান আল্লাহ 

িাআলার মনকট কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করমি। 

 মবনে এখন বাংলানেশ উন্নয়ননর শরাল িনডল। আিরা মনম্ন িধ্যমবনত্তর শেনশ উন্নীি হনয়মি। ৫ শকাটি িানুষ মনম্নমবত্ত 

শেনক িধ্যমবনত্ত উনঠ এনিনি। আিানের প্রবৃমে এখন ৭.১১ ভানগ উন্নীি হনয়নি। মরজাভচ ৩২ মবমলয়ন িামকচন ডলার িামেনয় 

শগনি। িাোমপছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ িামকচন ডলার। মবদুযৎ উৎপােন ক্ষিিা ১৫ হাজার ৩৫১ শিগাওয়ানট উন্নীি হনয়নি। 

 বাংলানেশ আজ উন্নয়ননর িহািেনক যুক্ত হনয়নি। একটি সুন্দর আগািী আিানের িকনলর জন্য অনপক্ষা করনি। 

শেনশর অগ্রগমির িানে িানে শনৌবামহনীরও নতুন রূনপ ও নতুন শমক্তনি নবযাত্রা শুরু হনয়নি। আমি বাংলানেশ শনৌবামহনী 

জাহাজ নবযাত্রা ও জয়যাত্রার শুভ কমিশমনং শর্াষণা করমি। শেনশর িমুে িীিার মনরাপত্তা মবধানন ‘শামন্তনি িংগ্রানি িমুনে 

দুজচয়’ এই মত্রিামত্রক শনৌবামহনীর অমভযাত্রা ভমবষ্যনি অব্যাহি োকুক এই শুভ কািনা কমর।  

 পমরনশনষ উপমিি িকলনক আবারও ধন্যবাে জামননয় আিার বক্তব্য শশষ করমি। 
শখাো হানফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলানেশ মচরজীবী শহাক। 

... 


