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সবিসিল্লাসহর রাহিাসনর রাসহি
িহকিীবৃন্দ,
শিনা, শনৌ ও সবিান বাসহনীর প্রধানগণ,
িহাপসরচালক, বািংলাতদশ শকাস্ট গার্ ড,
িািসরক শবিািসরক কিডকতডাবৃন্দ,
উপসিত সুসধিন্ডলী,
আিিালামু আলাইকুি। Very good morning to you all.
বািংলাতদশ শকাস্ট গাতর্ ডর এই অনুষ্ঠাতন উপসিত শকাস্ট গাতর্ ডর িদস্যিহ িবাইতক আন্তসরক শুতেচ্ছা ও অসেনন্দন
িানাসচ্ছ।
আসি গেীর শ্রদ্ধার িতঙ্গ স্মরণ করসি-িব ডকাতলর িব ডতশ্রষ্ঠ বাঙাসল, িাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুসিবুর রহিানতক।
শ্রদ্ধার িতঙ্গ স্মরণ করসি িাতীয় চার শনতা, িম্ভ্রি হারাতনা দু’লাখ িা-শবানিহ স্বাধীনতা যুতদ্ধ শাহাদত বরণকারী ৩০ লাখ বীর
শহীদতক।
বািংলাতদশ শকাস্ট গাতর্ ডর িন্য আি একটি স্মরণীয় সদন। আি বািংলাতদশ শকাস্ট গার্ ড বহতর গেীর িমুতে টহলদাতন
িক্ষি ০২টি অফতশার প্যাট্রল শেতিল িিংযুক্ত হতলা। িাহািগুতলার কসিশসনিং এ বাসহনীর কার্ ডক্রি িম্প্রিাসরত ও গসতশীল
করতব।
আন্তিডাসতক আদালতত দীর্ ড আইনী লড়াইতয়র িাধ্যতি িমুে িতয়র পর সবস্তীণ ড িমুে িীিার সনরাপত্তা সদতত শকাস্ট
গার্ ডতক িমৃদ্ধ করা হতচ্ছ। আিাতদর গৃহীত পদতক্ষতপর ফতল িমুে িম্পদ আহরণ ও সনরাপত্তা সবধাতনর িাধ্যতি শদশ আি
িাসতর সপতার স্বপ্ন ‘অর্ ডননসতক মুসক্ত’ অিডতনর পতর্ এসগতয় র্াতচ্ছ।
২০১৪ িাতল ইতাসল িফরকাতল আসি বািংলাতদশ শকাস্ট গাতর্ ডর িন্য ইতাসলয়ান িরকাতরর িহতর্াসগতা শচতয়সিলাি।
তারপর ‘সি টু সি’ চুসক্তর িাধ্যতি ইতাসলয়ান শনৌবাসহনীর শদওয়া ০৪টি করতেট অফতশারতক প্যাট্রল শেতিতল রূপান্তসরত কতর
বািংলাতদশ শকাস্ট গার্ ডতক হস্তান্ততরর সিদ্ধান্ত শনওয়া হয়।
এই ৪টি িাহািতক িাসতর সপতার সবশ্বস্ত রািননসতক িহচর চার শহীদ িাতীয় শনতার নাতি নািকরণ কতর িম্মান
িাসনতয়সি। আি সিসিএি সিয়দ নিরুল এবিং সিসিএি তািউদ্দীনতক কসিশন করা হতলা। এ বিরই ইতালী শর্তক আিার
পর অপর দুটি িাহাি সিসিএি িনসুর আলী এবিং সিসিএি কািারুজ্জািান কসিশন করা হতব।
সুসধবৃন্দ,
বািংলাতদশ শকাস্ট গাতর্ ডর সৃসি এবিং সবকাতশর িাতর্ আিার দল ও িরকার িবিিয় িরািসর িম্পৃক্ত সিল।
১৯৯৪ িাতল িাতীয় িিংিতদ বািংলাতদশ আওয়ািী লীতগর আনীত সবতলর কারতণই বািংলাতদশ শকাস্ট গার্ ড গঠন করা হয়।
১৯৯৬ িাতল িরকার গঠতনর পর শকাস্ট গাতর্ ডর শিানাল কার্ ডালতয়র িন্য ভূসি প্রদান, অবকাঠাতিা সনিডাণ এবিং
সবসেন্ন ধরতণর শবাট হস্তান্তর কসর। এোতব উপকূলীয় এলাকায় শকাস্ট গাতর্ ডর কার্ ডক্রি চালু কসর। গত ৮ বিতর শকাস্ট গাতর্ ডর
শস্টশনিমূতহ অবকাঠাতিািহ ৩০টি শকাস্টাল িাইতলান ম্যাতনিতিন্ট শিন্টার সতসর কতরসি।
এিাড়া সবসেন্ন আকাতরর ৪৮টি প্যাট্রল শবাট সনিডাণ করা হতয়তি। বতডিাতন চলিান সতনটি প্রকতের আওতায় শকাস্ট
গার্ ড শবইিিমূতহ অসফিার ও নাসবকতদর বািিান, অসফিাি ড শিি, নাসবক সনবাি, প্রশািসনক েবন ইতযাসদ সতসর হতচ্ছ।
বািংলাতদশ শনৌবাসহনী পসরচাসলত নারায়ণগঞ্জ র্কইয়ার্ ড এবিং খুলনা সশপইয়াতর্ ড িব ডতিাট ৭টি টহল িাহাি, ১টি
শলাটিিং শক্রন এবিং ০২টি প্যাট্রল শবাট সতসর হতচ্ছ। র্া অসচতরই শকাস্ট গার্ ডবহতর যুক্ত হতব।

উন্নয়ন এবিং রািস্ব বাতিট হতত ৫ বির শিয়াতদ প্রায় আড়াই হািার শকাটি টাকা শকাস্ট গাতর্ ডর উন্নয়তন বরাদ্দ শদওয়া
হতয়তি। এিাড়া পটুয়াখালী অঞ্চতল সনিস্ব প্রসশক্ষণ শবইি সতসরর িাধ্যতি শকাস্ট গাতর্ ডর িনবতলর প্রসশক্ষণ িক্ষিতা বৃসদ্ধ করা
হতয়তি। আসি সিসি শবইি অগ্রর্াত্রা নাতি কসিশন কতরসি।
শদতশর িমুে বন্দর ও বসহিঃতনাঙ্গর এলাকায় বাসণসিযক িাহািিমূতহর সনরাপত্তা প্রদাতন শকাস্ট গাতর্ ডর তৎপরতা
আি বসহসব ডতশ্বও িিাদৃত। আন্তিডাসতক শিসরটাইি বুযতরা এর সবতবচনায় চট্টগ্রাি িমুে বন্দর এখন সনরাপদ বন্দর সহতিতব
স্বীকৃত।
সুসধবৃন্দ,
িলোতগ িম্পতদর িীিাবদ্ধতার কারতণ আিাতদর দৃসি এখন িমুতের সদতক। প্রসততবশী রাষ্ট্রিমূতহর িাতর্ িমুেিীিা
র্র্ার্র্োতব সনধ ডাসরত হওয়ায় সনি িলিীিায় আিাতদর অসধকার আরও সুদৃঢ় হতয়তি।
বািংলাতদতশর নদী, িাগর, উপকূল এবিং গেীর িমুতে অর্ ডননসতক কার্ ডক্রি অর্ ডাৎ ব্লু ইতকানসি কার্ ডক্রিতক গসতশীল ও
সনরাপদ রাখা, এ অঞ্চতলর অর্ ডননসতক কার্ ডক্রতি িসড়ত ব্যসক্ততদর িানিাতলর সনরাপত্তা সবধান, িাদকেব্যিহ শচারাচালান
প্রসততরাধ এবিং িমুে দূষণ শরাতধ কার্ ডকরী পদতক্ষপ গ্রহণিহ শকাস্ট গার্ ড সবসেন্ন দাসয়ত্ব পালন করতি।
িমুেপতর্ আন্তিডাসতক বাসণিয পসরচালনা িাড়াও বতঙ্গাপিাগতর অতেল িম্পতদর োন্ডার লুসকতয় আতি। এই
িম্পতদর অতেষণ, আহরণ এবিং িিংরক্ষণ আিাতদরতকই করতত হতব। িাতীয় স্বার্ ড িিংরক্ষিহ নদীিাতৃক বািংলাতদতশর
অেযন্তরীণ িলিিম্পদ সুরক্ষা, নদীপতর্র সনরাপত্তা সবধান, অনবধ অনুপ্রতবশ বন্ধ, শচারাচালান প্রসততরাধ এবিং িলদসুয দিতন
শকাস্ট গার্ ড দাসয়ত্বপূণ ড ভূসিকা পালন করতি।
িমুে বন্দর ও বসহিঃতনাঙ্গতরর সনরাপত্তা সবধান, সুন্দরবন এলাকায় িলদস্যয দিন, নদী ও িাগতর শচারাচালান সবতরাধী
অসের্ান, িানবিম্পদ পাচার শরাধ, িাটকা সনধন প্রসততরাধ এবিং িা ইসলশ রক্ষায় শকাস্ট গাতর্ ডর টহল িাতীয় ও অর্ ডননসতক
উন্নয়তন িহায়ক ভূসিকা পালন করতি। শচারাচালান এবিং অনবধ িৎস্য আহরণ প্রসততরাতধ শকাস্ট গাতর্ ডর বাসষ ডক িাফল্য আসর্ ডক
িানদতন্ড হািার শকাটি টাকা অসতক্রি কতরতি।
Excellencies,
At this juncture, I would like to thank the Government of Italy for handing over four
Ex Navy ships to Bangladesh Coast Guard under G-2-G Agreement. We are grateful to the
Italian citizens working in different ongoing development projects in Bangladesh.
I hope that the friendly relationship between Bangladesh and Italy would continue to
flourish in future. I request his Excellency, the Ambassador of Italy to convey our profound
gratitude to your Government for extending support to the ongoing development of
Bangladesh.
I would also like to make special mention of Italian shipyard Fincantiri (সফনকানসতসর)
for conducting the refurbishment program of the OPVs successfully and take this
opportunity to convey special thanks to their management and staffs.
বািংলাতদশ শকাস্ট গার্ ড স্বেতি িিতয়র িতধ্য আিাতদর সুসবশাল িমুে এবিং উপকূলীয় এলাকায় িনিাধারতণর
িানিাতলর সনরাপত্তা সবধাতন সবতশষ অবদান রাখতি। এই বাসহনীর িদস্যতদর িততা, দাসয়ত্বতবাধ, ঐকাসন্তক প্রতচিা, দূরদৃসি
এবিং কিডদক্ষতায় উপকূলীয় অঞ্চতল শকাস্ট গার্ ড এখন আিা ও সনরাপত্তার প্রতীতক পসরণত হতয়তি।
বািংলাতদশ শকান িসঙ্গ রাষ্ট্র নয়। িসঙ্গ দিতন সিতরা টলাতরন্স নীসত গ্রহণ কতরসি। িসঙ্গবাতদর আশ্রয়, প্রশ্রয় ও
িদদদাতাতদর বতডিান িরকার শকান প্রকার িাড় শদতব না। অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাসহনীর িাতর্ বািংলাতদশ শকাস্ট
গার্ ডতক তার এখসতয়ারাধীন এলাকায় িসঙ্গবাতদর সবরুতদ্ধ র্র্ার্র্ পদতক্ষপ সনতত হতব।
িাসতর সপতার ‘স্বতপ্নর শিানার বািংলা’ গড়ার লতক্ষয শদশতক অর্ ডননসতকোতব িমৃদ্ধ করার সনরলি প্রতচিা চাসলতয়
র্াসচ্ছ। আসি স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয়িহ িিংসিি অন্যান্য িন্ত্রণালয়িমূহতক িানাই আন্তসরক ধন্যবাদ। শকাস্ট গাতর্ ডর িম্প্রিারণ ও
আধুসনকায়তন আিার িরকার িকল িহতর্াসগতা অব্যাহত রাখতব।

শকাস্ট গাতর্ ড িনবতলর িীিাবদ্ধতার সবষয়টি আিরা অবগত আসি। শকাস্ট গাতর্ ডর কার্ ডপসরসধ এবিং দাসয়ত্বপূণ ড এলাকা
বৃসদ্ধর িাতর্ িনবল এবিং িমুেগািী বড় িলর্ান বৃসদ্ধর সবষয়টিও আিাতদর সবতবচনায় রতয়তি।
আসি শকাস্ট গাতর্ ডর উত্ততরাত্তর িমৃসদ্ধ কািনা করসি। আপনাতদর িািসগ্রক িীবন আনন্দিয়, শাসন্তিয় ও কল্যাণিয়
শহাক- এটাই আিার কািনা। িহান আল্লাহ আিাতদর িহায় শহান। িকলতক ধন্যবাদ িাসনতয় আিার বক্তব্য শশষ করসি।
শখাদা হাতফি।
িয়বািংলা, িয় বঙ্গবন্ধু
বািংলাতদশ সচরিীবী শহাক।
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