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উপহিে সুহধিন্ডলী 

 আসসালামু আলাইকুি, 

 আহি অেযন্ত আনহন্দে নে, আজ বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর ক্রিাগে অগ্রোত্রার আদরেটি ধাপ উদমাহিে িদলা। হেনটি শুধু 

বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর জন্যই নয়, সিগ্র নেশ ও জাহের জন্য অেযন্ত নগৌরদবর। িিান আল্লাহ্ োয়ালার অদশষ রিিদে আজ 

নেদশর হশপইয়াদড ি নেশীয় ও ববদেহশে প্রযুহির সিন্বদয় হনহি িে নেদশর সব িপ্রর্ি হিট ট্াাংোর ননৌবাহিনীদে সাংদোহজে িদলা। 

নেদশর জািাজ বেহর হশদের ইহেিাদস এটি এে হবশাল িাইলফলে।  

 নারায়ণগঞ্জ ডেইয়াদড ি বেরী দুটি এলহসটি ননৌবাহিনীদে সাংযুিেরণ এবাং খুলনা হশপইয়াদড ি বেরী এলহসইউ বাদনৌজা 

সন্দ্বীপ ও বাদনৌজা িাহেয়া এর েহিশহনাং এ নগৌরবদে আরও িহিিাহন্বে েদরদে। নেশীয় হশপইয়াড িসমূদির এ অগ্রোত্রা ইহেিদে 

বাাংলাদেশদে এেটি জািাজ হনি িাণোরী নেশ হিদসদব হবদের েরবাদর প্রহেহষ্ঠে েদরদে। অদূর ভহবষ্যদে আিরা এদেদশই আরও 

উন্নেিাদনর যুদ্ধজািাজ হনি িাণ েরদে সক্ষি িদবা, ইনশাআল্লাি। ননৌবাহিনীর অগ্রোত্রার এই িাদিন্দ্রক্ষদণ উপহিে র্ােদে নপদর 

আজ আহি সহেযই আনহন্দে ও গহব িে। 

 আজ আহি গভীর শ্রদ্ধাভদর স্মরণ েরহে বাাংলাদেদশর স্বাধীনোর িিান িপহে ও সব িোদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙাহল, জাহের 

হপো বঙ্গবন্ধু নশখ মুহজবুর রিিানদে, োঁর ডাদে সাড়া হেদয় রিক্ষয়ী মুহিযুদদ্ধ ঝাঁহপদয় পদড়হেল সশস্ত্র বাহিনীসি নেদশর 

আপাির জনসাধারণ। স্মরণ েরহে নসসব অকুেভয় বীর মুহিদোদ্ধাদের, োঁদের সুিিান েযাগ ও জীবদনর হবহনিদয় অহজিে িদয়দে 

আিাদের িিান স্বাধীনো। এেইসাদর্ শ্রদ্ধাভদর স্মরণ েরহে শিীে বীরদশ্রষ্ঠ রুহুল আহিনসি সেল ননৌসেস্যদের, োঁরা স্বাধীনো 

যুদদ্ধ জীবন বাহজ নরদখ ঝাঁহপদয় পদড়হেদলন। 

সুহধিন্ডলী, 

 সমুদ্রসীিা হনধ িারদণর িােদি অহজিে বাাংলাদেদশর হবশাল সামুহদ্রে এলাোয় সমুদ্রপদর্ বাহণজয পহরিালনা োড়াও আদে 

িৎস্য, খহনজ নেল, প্রাকৃহেে গ্যাস ও অন্যান্য খহনজ পোর্ িসি মূল্যবান সম্পে। নভৌগহলে অবিান এবাং নেৌশলগে োরদণ 

বাাংলাদেদশর এই জলসীিা ও োর সম্পে রক্ষায় বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর ভূহিো অনস্বীোে ি। সমুদ্রসীিার সম্পে এবাং সমুদ্র 

এলাোর সাব িদভৌিত্ব রক্ষার জন্য আিাদের এেটি শহিশালী ও আধুহনে ননৌবাহিনীর হবেে ননই, এ সেযটি স্বাধীনোর আদগই 

জাহের জনে উপলহি েদরহেদলন। োঁর েয় েফা আদন্দালদন েৎোলীন পাহেস্তান ননৌবাহিনীর সের েপ্তর পূব ি পাহেস্তাদন প্রহেষ্ঠার 

োহব জাহনদয়হেদলন।  

 স্বাধীনোর পর পরই বঙ্গবন্ধু আিাদের সমুদ্রসীিা রক্ষাদর্ ি এেটি েক্ষ ও শহিশালী ননৌবাহিনী গদড় তুলদে দৃঢ় পেদক্ষপ 

ননন। ননৌবাহিনী িাত্র দুটি নপদরাল ক্রাফট হেদয় শুরু েরদলও বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী হিন্তা বাস্তবায়দনর ফদল নসহেদনর নসই নোট্ট 

ননৌবাহিনী আজ এেটি িে িাোশীল হত্রিাহত্রে বাহিনীদে পহরণে িদে োদে। জাহেসাংঘ শাহন্তরক্ষা হিশনসি আন্তজিাহেে িিদল 

হবহভন্ন অবোদনর জন্য বাাংলাদেশ ননৌবাহিনী  হবদে পহরহিহে লাভ েদরদে। 

সুহধিন্ডলী, 

 ১৯৯৬ সাদল বাাংলাদেশ আওয়ািী লীগ সরোর গঠন েরার পর বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর অগ্রোত্রা নবগবান িয়। নস সিদয় 

অেযাধুহনে হিসাইল হিদগট বাদনৌজা বঙ্গবন্ধু, লাজি নপদরাল ক্রাফট িধুিহে, নপদরাল ক্রাফট বরেে, হেোস, কুহশয়ারা, ট্াাংোর 



 

 

ইিাি গাজ্জালী ননৌবাহিনীদে েহিশন েরা িয়। বাদনৌজা বশবালদে িাইদরাগ্রাহফে জহরপ জািাজ হিদসদব রূপান্তহরে েরা িয়। 

এেইসাদর্ ননৌবাহিনীদে অেযাধুহনে Simulator যুি স্কুল অব নিহরটাইি ওয়ারদফয়ার এন্ড ট্ােটিেস্, িাইদরাগ্রাহফে এন্ড 

ওদশদনাগ্রাহফে নসন্টার এবাং ননৌ-িাসপাোল উপশি সাংদোজন েরা িয়। এোড়া রুগ্ন খুলনা হশপইয়াড িদে ননৌবাহিনীর োদে 

িস্তান্তর হেল আিাদের সরোদরর এেটি যুগান্তোরী পেদক্ষপ।  

হপ্রয় সুহধ, 

 বেিিান নিয়াদে আিাদের সরোর ননৌবাহিনীদে এেটি োে িের বাহিনী হিদসদব গদড় নোলার জন্য স্বে এবাং েীঘ িদিয়াহে 

পহরেেনা গ্রিণ েদরদে। ো ২০৩০ সাদলর িদে বাস্তবাহয়ে িদব, ইনশাআল্লাি। এই পহরেেনার আওোয় স্বে সিদয়র িদে 

সমুদ্রসীিা হনধ িারদণ সিায়োর জন্য অেযাধুহনে সাদভ ি জািাজ বাদনৌজা অনুসন্ধান ননৌবিদর সাংদোজন েরা িয়। এরপর নিহরটাইি 

নিহলেোর ও নিহরটাইি নপদরাল এয়ারক্রাফট সাংদোজন ননৌবাহিনীদে নতুন িাত্রা নোগ েদর। োরপর এদে এদে ননৌবাহিনীদে 

সাংদোহজে িদয়দে দুটি হিসাইল হিদগট, এেটি আদিহরোয় বেহর হিদগট, দুটি হিসাইল েরদভট এবাং খুলনা হশপইয়াদড ি বেহর 

পাঁিটি নপদরাল ক্রাফট্। হবশাল সমুদ্র এলাোয় টিল এবাং পে িদবক্ষদণর সক্ষিো বেিিাদন বহুগুদণ নবদড় হগদয়দে। ো আিাদের 

সমুদ্রসীিা এবাং সম্পে রক্ষায় গুরুত্বপূণ ি ভূহিো পালন েরদব। 

 আদিহরোয় বেহর আরও এেটি হিদগট বাদনৌজা সমুদ্র অহভোন এবাং গণিীদন হনি িাণাধীন অেযাধুহনে দুটি েরদভট 

বাদনৌজা প্রেযয় এবাং স্বাধীনো এ বেদরই ননৌবিদর সাংদোহজে িদব। এই সরোদরর আিদলই Unconventional 

Warfare এর জন্য সাংদোহজে িদয়দে নেশাল নফাস ি ‘নসায়াডস্’। সব িদশদষ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন  বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীদে হত্রিাহত্রে 

ননৌবাহিনীদে পহরণে েরার লদক্ষয ইদোিদে দুটি সাবদিহরন সাংদোজদনর প্রহক্রয়া চূড়ান্ত িদয়দে, ো ২০১৬ এর িাঝািাহঝ 

ননৌবাহিনীদে সাংদোহজে িদব, ইনশাআল্লাি।  

 আিাদের সরোর ক্ষিো গ্রিদণর পর ২০১০ সাল নর্দে নলবানদন জাহেসাংঘ শাহন্তরক্ষা হিশদন বাদনৌজা ওসিান ও 

িধুিহে নিাোদয়ন িদয়হেল। বেিিাদন নসখাদন বাদনৌজা আলী িায়োর ও বাদনৌজা হনমূ িল নিাোদয়ন রদয়দে। এেইভাদব িাহল ও 

সম্প্রহে েহক্ষণ সুোদন পূণ িাঙ্গ ননৌ-েহন্টনদজন্টসমূি শাহন্তরক্ষা হিশদন নিাোদয়ন েরা িদয়দে। আহি নজদন খুহশ িদয়হে নে, োরা 

জাহেসাংঘ শাহন্তরক্ষা হিশদন েক্ষোর সাদর্ গে এে বের োবে োহয়ত্ব পালন েদর আজ নেদশর জন্য সুনাি বৃহদ্ধ ও ভূয়সী 

প্রশাংসা অজিন েরদে।  

সম্মাহনে অহেহর্বৃন্দ, 

 বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীদে হনয়হিেভাদব যুদ্ধবির বৃহদ্ধর পাশাপাহশ ননৌবাহিনীর হনজস্ব হবিানঘাঁটিসি অন্যান্য প্রদয়াজনীয় 

অবোঠাদিা বৃহদ্ধর পেদক্ষপ আিাদের সরোদরর সিদয়ই শুরু িদয়দে। ননৌবাহিনীদে আগে সাবদিহরদনর জন্য সাবদিহরন ঘাঁটি 

এবাং অবোঠাদিা হনি িাদণর হবষয়টি প্রহক্রয়াধীন রদয়দে। এোড়াও খুব অে সিদয়র িদে খুলনা ননৌঅঞ্চদল এেটি পূণ িাঙ্গ নিাটিলা 

োে িক্রি শুরু েরার হবষয়টি প্রাহধোর প্রোন েরা িদে। পাশাপাহশ উপলীলীয় অঞ্চদল সাব িক্ষহণে নজরোহর বৃহদ্ধর লদক্ষয নোটাল 

সাদভ িদলন্স নেশন এবাং অন্যান্য আনুষহঙ্গে অবোঠাদিা িাপদনর হবষয়টি হবদশষ হবদবিনায় রদয়দে। 

 বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন  বাস্তবায়দনর লদক্ষয নেদশর স্বাধীনো ও সাব িদভৌিত্ব সাংরক্ষদণর পাশাপাহশ নেশদে সমৃহদ্ধশালী েরার জন্য 

আিাদের ননৌবাহিনীদে সাহব িেভাদব অেযাধুহনে ও শহিশালী েদর গদড় নোলা িদব। আিাদের ননৌবাহিনী শুধু নেদশর নয়, 

হবেশাহন্ত প্রহেষ্ঠায় আন্তজিাহেে পহরিন্ডদল নেদোন িাদন গুরুত্বপূণ ি ভূহিো রাখদে সক্ষি িদব এটাই আিাদের সেদলর প্রেযাশা। 

সম্মাহনে সুহধিন্ডলী, 

 আিাদের রদয়দে প্রায় ৭২০ হেিঃহিিঃ উপলীল এলাো নেখাদন প্রায় হেন নোটি িানুষ প্রেযক্ষ বা পদরাক্ষভাদব জীহবো 

হনব িাদির জন্য সমুদদ্রর উপর হনভ িরশীল। বহিহব িদের সাদর্ নেদশর বাহণদজযর ৯০ ভাদগরও নবহশ সমুদ্রপদর্ই পহরিাহলে িয়। োই 

আিাদের জােীয় অর্ িননহেে উন্নয়দন সমুদ্র এলাোর হনরাপ্া হবধান অপহরিাে ি। বাাংলাদেদশর অহধোাংশ জনগণ সমুদ্র ও এর 

সম্পদের গুরুত্ব সম্পদেি েদর্ট সদিেন নয়। আিাদের ননৌবাহিনীর সেস্যরা প্রহেহনয়ে নলােিক্ষুর অন্তরাদল অদনে প্রাকৃহেে 

প্রহেলীলো নিাোদবলা েদর সমুদ্র এলাোর হনরাপ্ার হনশ্চয়ো হবধান েরদে। োই এেটি েক্ষ, আধুহনে ও ভারসাম্যপূণ ি 

হত্রিাহত্রে ননৌবাহিনীর প্রদয়াজনীয়ো অনস্বীোে ি। 



 

 

 িদন রাখদে িদব, আিাদের নে সীহিে সম্পে ো হেদয় ননৌবাহিনীর িে এেটি প্রযুহিহনভ ির ব্যয়বহুল বাহিনীদে 

যুদগাপদোগী রাখার প্রয়াস অব্যািে রাখদে সাংহিট সবাইদে সদিট র্ােদে িদব। আিরা এ অঞ্চদল নোন যুদ্ধহবগ্রি িাই না। 

আিরা িাই শাহন্ত।  

 জাহের হপো বদলহেদলন, ‘‘আিাদের ননৌবাহিনীর প্রদয়াজন আিাদের সম্পে রক্ষা েরার জন্য, সাইদলান নিাোদবলা 

েরার জন্য। আিরা োদরা সাদর্ যুদ্ধ েরদে িাইনা, হেন্তু আত্মরক্ষা েরবার িে ক্ষিোও আিাদের র্াো েরোর’’। আিাদের 

সমুদ্রসীিায় সাব িক্ষহণে টিদলর িােদি অস্ত্র পািার ও নিারািালানদরাধসি সম্পে সাংরক্ষণ এবাং যুদদ্ধর সিয় সমুদ্র পর্ উমুি 

রাখদে ননৌবাহিনীদে ভহবষ্যদে আরও সুসহজ্জে েদর গদড় নোলার জন্য আিাদের সরোর বদ্ধপহরের।  

 নেশ গঠনমূলে েি িোদন্ডর আওোয় বনায়ন, আশ্রয়ণ, জাটো হনধন, নিারািালানদরাধসি প্রাকৃহেে দুদে িাগ ও হবহভন্ন 

জরুহর পহরহিহেদে অভযন্তরীণ হনরাপ্া  ও হবেশাহন্ত রক্ষায় হবহভন্ন ভূহিোর জন্য ননৌবাহিনীর প্রহেটি সেস্যদে আিার আন্তহরে 

নিাবারেবাে জানাহে।  

 আহি আশা েহর, আপনারা উচ্চের েি িেক্ষো, শৃঙ্খলা ও Chain of Command বজায় নরদখ নপশাগে 

উৎেষ িোর িােদি আন্তজিাহেে পহরিন্ডদল আিাদের ননৌবাহিনীর িে িাোদে সব িো সমুন্নে রাখদবন। 

হপ্রয় অহফসার ও নাহবেবৃন্দ, 

 আপনাদের নপশায় নেিন আদে িযাদলঞ্জ, নেিহন আদে হবশালোর আহ্বান। আহি হবোস েহর, সাগদরর িে হবশাল 

আপনাদের নেশদপ্রি। আিাদের িে উন্নয়নশীল নেদশ অর্ িননহেে উন্নয়দন সমুদ্র সম্পদের হবরাট ভূহিো োদজ লাগাদনার 

গুরুোহয়ত্ব আপনাদের। এই নতুন জািাজগুদলাদে সঠিেভাদব োদজ লাহগদয় এই হবশাল োহয়ত্ব নেন আপনারা সফল ও 

হনরাপেভাদব পালন েরদে পাদরন, আহি িিান আল্লাি ো'য়ালার োদে নসই নোয়া েরহে। 

 সদ্য সাংদোহজে হিট ট্াাংোর ও অন্যান্য জািাজগুহল ননৌবাহিনীদে সুেীঘ িোল বহলষ্ঠভাদব োহয়ত্ব পালন েরদব বদল 

আিার হবোস। বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর অগ্রোত্রা অব্যািে র্াকুে। আপনাদের সবার ব্যহিগে, নপশাগে এবাং সািহগ্রে জীবন 

আনন্দিয় ও েল্যাণের নিাে - এটাই আিার োিনা। িিান আল্লাি সেদলর সিায় নিান। সেলদে আবারও ধন্যবাে জাহনদয় 

আিার বিব্য নশষ েরহে।  

 

নখাো িাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ হিরজীবী নিাে। 

... 


