
বাাংলাদেশ ননৌবাহিনী জািাজ আবু বকর ও আলী িায়োর এর কহিশহনাং অনুষ্ঠান 

  

ভাষণ  

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

 

নশখ িাহিনা  

 

শহনবার, ০১ িার্ চ ২০১৪, ননভাল বার্ চ, র্ট্টগ্রাি  

 

হবিহিল্লাহির রািিাহনর রাহিি  

িিকিীবৃন্দ,  

নিনা, ননৌ ও হবিান বাহিনী প্রধানগণ,  

িাংিে িেস্যবৃন্দ,  

কূটনীহিকবৃন্দ,  

িকল আঞ্চহলক কিান্ডারবৃন্দ,  

িািহরক ও নবিািহরক কি চকিচাবৃন্দ,  

এবাং উপহিি সুহধিন্ডলী,  

            আিিালামু আলাইকুি।  

১।         বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীদি নতুন হিদগদটর কহিশহনাং অনুষ্ঠাদন আিদি নপদর আহি খুব আনহন্দি। আজ বাাংলাদেশ 

ননৌবাহিনীর ক্রিাগি অগ্রযাত্রার অদরকটি ধাপ উদমার্দনর হেন। িিান আল্লাি িায়ালার অদশষ রিিদি আজ ননৌবাহিনীদি 

িাংদযাহজি িদলা র্ীন িদি ক্রয় করা আধুহনক যুদ্ধজািাজ আবু বকর ও আলী িায়োর। এই দুটি জািাজ একই নাদির দুটি 

পুরািন হিটিশ হিদগটদক প্রহিিাপন কদরদে। আিাদের ননৌবাহিনীদক শহিশালী ও যুদগাপদযাগী করার জন্য আিাদের িরকার 

নয িব পেদেপ গ্রিণ কদর যাদে, এটা িারই অাংশ।  

২।         আজ বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর এ ঐহিিাহিক হেদন আহি গভীর শ্রদ্ধাভদর স্মরণ করহে বাাংলাদেদশর স্বাধীনিার িপহি 

ও মুহিযুদদ্ধর িিানায়ক জাহির জনক বঙ্গবন্ধু নশখ িহজবুর রিিানদক, হযহন ১৯৭৪ িাদল বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর জািাজ 

ঈিাখানদক প্রর্ি ন্যাশনাল ষ্ট্যান্ডার্ চ প্রোদনর িাধ্যদি বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর অগ্রযাত্রার স্বীকৃহি হেদয়হেদলন। ৭৫-এ 

নজলখানায় হনিি জািীয় র্ার ননিািি একই িাদর্ স্মরণ করহে শিীে বীরদশ্রষ্ঠ রুহুল আহিনিি িকল মুহিদযাদ্ধাদের যারা 

িিান স্বাধীনিা যুদদ্ধ শহিে িদয়দেন। স্মরণ করহে অকুিভয় ননৌ কিাদন্ডাদের যারা দুুঃিািিী আক্রিন র্াহলদয় পাহকস্তান 

বাহিনীর িরবরাি লাইন এবাং িদনাবল নভদঙ্গ হেদয় হবজয় ত্বরাহিি কদরহেদলন।  

সুহধবৃন্দ,  

৩।         ক্রিাগি িম্পে আিরদণর ফদল িলভাদগর িম্পে িীহিি িদয় পড়ায় এখান িারা হবদের নজর পদড়দে িমুদ্র 

িম্পদের হেদক। িমুদ্রিীিা হনধ চারদণর িাধ্যদি অহজচি বাাংলাদেদশর হবশাল িামুহদ্রক এলাকায় িমুদ্রপদর্ বাহণজয পহরর্ালনা 

োড়াও আদে িৎস্য, খহনজ নিল, প্রাকৃহিক গ্যাি ও অন্যান্য খহনজ পোর্ চিি মূল্যবান িম্পে। আিাদের জািীয় অর্ চননহিক 

জীবদন এই িম্পদের গুরুত্ব অপহরিীি।  

সুহধিন্ডলী,  

৪।         নভৌগহলক অবিান এবাং নকৌশলগি কারদণ বাাংলাদেদশর এই জলিীিা ও িার িম্পে রোয় বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর 

ভূহিকা অনস্বীকায চ। এই গুরুত্ব উপলহদ্ধ কদরই জািীর জনক বঙ্গবন্ধু নশখ িহজবুর রিিান স্বাধীন বাাংলাদেদশ একটি আধুহনক 

ননৌবাহিনী গড়ার দৃঢ় প্রিযয় ব্যি কদরহেদলন। হবহভন্ন িীিাবদ্ধিা র্াকা িদেও বঙ্গবন্ধুর আন্তহরক প্রদর্ষ্ট্ায় ভারি িদি দুটি 

নপদরাল ক্রাফট পদ্মা ও পলাশ হনদয় বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর যাত্রা শুরু িয়। ১৯৭৪ িাদল বঙ্গবন্ধু ননৌবাহিনীর ঘাঁটিিমূি 

একদযাদগ কহিশন কদরন। নিহেদনর ভাষদণ হিহন বদলহেদলন, "For Geo-Political need, a modern 

Navy will be built"। িাঁর আন্তহরক প্রদর্ষ্ট্া, উন্নয়ন ও আধুহনকায়দনর উদযাগ গ্রিণ এবাং িাঁর সুদূরপ্রিারী হর্ন্তা 



বাস্তবায়দনর ফদল নিহেদনর নিই নোট্ট ননৌবাহিনী আজ এই িয চাোশীল ননৌবাহিনীদি পহরণি িদয়দে এবাং জাহিিাংঘ শাহন্তরো 

হিশনিি আন্তজচাহিক িিদল হবহভন্ন অবোদনর জন্য পহরহর্হি লাভ কদরদে। আজ আদরা নতুন দুটি জািাজ িাংদযাজদনর 

িাধ্যদি বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীদক একটি আধুহনক ও শহিশালী ননৌবাহিনীদি রূপান্তদরর কাজ দ্রুি এহগদয় র্দলদে। এোড়াও 

অহি িম্প্রহি নিহরটাইি ইউহনভাহি চটি প্রহিষ্ঠার িাধ্যদি আিাদের িরকার এই নিক্টদর েে জনবল তিহরদি দৃঢ় পেদেপ গ্রিণ 

কদরদে। আহি আশা কহর আিাদের নিহরটাইি হবদশষজ্ঞগণ নেদশ িাঁদের কায চকর ভূহিকা রাখার পাশাপাহশ হবদে 

বাাংলাদেদশর নাি উজ্জ্বল করদবন।  

িম্মাহনি অহিহর্বৃন্দ,  

৫।         ননৌবাহিনীদক একটি কায চকর বাহিনী হিদিদব গদড় নিালার জন্য ইহিিদধ্য স্বল্প ও েীঘ চ নিয়ােী পহরকল্পনা গ্রিণ করা 

িদয়দে, যা ২০৩০ িাদলর িদধ্য বাস্তবাহয়ি িদব। হবগি িিদয় আিাদের িরকার েিিা গ্রিদণর পর নলবানদন জাহিিাংঘ 

হিশদন ২০১০ িাল নর্দক বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর জািাজ ওিিান ও িধুিহি নিািাদয়ন কদরদে। েেিার িাদর্ জাহিিাংঘ 

শাহন্তরো হিশদন োহয়ত্বপালন কদর িারা নেদশর জন্য সুনাি অজচন কদরদে। এোড়া এ বেদরই িাহলদি ১৩৩ জদনর একটি 

ননৌ কহিনদজি নিািাদয়ন করা িদে। বাাংলাদেদশর ইহিিাদি িদব চাচ্চ িাংখ্যক নিাট ১২টি জািাজ আিাদের িরকাদরর 

আিদল বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীদি িাংযুি িদয়দে। িাংযুি দুটি নিহরটাইি নিহলকপ্টার ও দুটি নিহরটাইি নপদরাল এয়ারক্রাফট 

িাংদযাজদনর িাধ্যদি বাাংলাদেশ ননৌবাহিনী একটি নতুন যুদগ পোপ চণ কদরদে। হবদষশিুঃ হবশাল িমুদ্র এলাকায় টিল এবাং 

পয চদবেদণর িেিিা বহুগুদণ নবদড় হগদয়দে যা আিাদের িমুদ্রিীিা এবাং িমুদ্র িম্পে রোয় গুরুত্বপূণ চ ভূহিকা পালন করদব। 

কহিশন িদয়দে ননভাল এহভদয়শন ও Unconventional Warfare এর জন্য নেশাল নফাি চ নিায়ার্স্। একটি 

শহিশালী ননৌবির গঠদনর উদেদে অিযাধুহনক দুটি করদভট র্ীদন হনি চাণাধীন রদয়দে, যা ২০১৫ িাদল ননৌবিদর িাংদযাহজি 

িদব। বিচিান িরকাদরর দৃঢ় প্রিযয় ও প্রহি্রুতহির ফলস্বরূপ বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীদক হত্রিাহত্রক ননৌবাহিনীদি পহরণি করার 

জন্য ইহিিদধ্য দুটি িাবদিহরন িাংদযাজদনর প্রহক্রয়া চূড়ান্ত িদয়দে যা ২০১৫ এর নশষ নাগাে ননৌবাহিনীদি িাংদযাহজি িদব। 

এোড়াও পটুয়াখালীর রাবনাবাে এলাকায় ননৌবাহিনীর িব চবৃিৎ ননৌঘাঁটির কায চপ্রহক্রয়া শুরু িদয়দে।  

সুহধিন্ডলী,  

৬।         যুদ্ধবির বৃহদ্ধর পাশাপাহশ ননৌবাহিনীর হনজস্ব হবিান ঘাঁটিিি অন্যান্য প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদিা বৃহদ্ধর পেদেপ 

আিাদের িরকাদরর িিদয়ই অিযন্ত গুরুত্ব িিকাদর শুরু িদয়দে। ননৌবাহিনীদি আগি িাবদিহরদনর জন্য িাবদিহরন ঘাঁটি এবাং 

অবকাঠাদিা গঠদনর হবষয়টি প্রহক্রয়াধীন রদয়দে। ননৌবাহিনী হনজস্ব অর্ চায়দন খুলনা শীপইয়াদর্ চ দুটি কদিইনার শীপ তিহর 

করদে যা নেদশর অর্ চনীহিদি িহক্রয় ভূহিকা রাখদব। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়দন নেদশর স্বাধীনিা ও িাব চদভৌিত্ব িাংরেদণর 

পাশাপাহশ নেশদক িমৃদ্ধশালী করার জন্য আিাদের ননৌবাহিনীদক িাহব চকভাদব অিযাধুহনক ও শহিশালী কদরই গদড় তুলব 

ইনশাল্লাি। আিাদের ননৌবাহিনী শুধু নেদশর নয়, হবেশাহন্ত প্রহিষ্ঠায় আন্তজচাহিক পহরিন্ডদলর নযদকান িাদন ভূহিকা রাখদি 

িেি িদব এটাই আিাদের িকদলর আশা।  

সুহধবৃন্দ,  

৭।         অহি িম্প্রহি হিয়ানিাদরর িদঙ্গ ৩৮ বেদরর িমুদ্র হবদরাদধর অবিান িদয়দে। জাহিিাংঘ িমুদ্র আইন হবষয়ক 

আন্তজচাহিক আোলি বাাংলাদেদশর পদে রায় প্রোন কদরদে। আিরা বদঙ্গাপিাগদর ২০০ নটিকযাল িাইল পয চন্ত একান্ত 

অর্ চননহিক এলাকার আইনগি অহধকার লাভ কদরহে। িমুদ্রজদয়র এই স্মৃহিদক হর্র স্বরণীয় কদর রাখার জন্য যুিরাষ্ট্র নর্দক 

িাংগৃিীি বাাংলাদেশ ননৌবাহিনী যুদ্ধ জািাদজর নাি করণ করা িদয়দে িমুদ্র জয়। আহি আশা কহর, একই প্রদর্ষ্ট্ায় এই বেদরই 

ভারদির িাদর্ িমুদ্র িীিানা হনদয় হবদরাদধর িীিাাংিা কদর আিরা আিাদের ন্যায্য অহধকার আোয় করব ইনশাল্লাি।  

িম্মাহনি সুহধিন্ডলী,  

৮।         আিাদের রদয়দে ৭২০ হকদলাহিটার উপকূল এলাকা নযখাদন প্রায় হিন নকাটি িানুষ প্রিযে ও পদরােভাদব জীহবকা 

হনব চাদির জন্য িমুদদ্রর উপর হনভ চরশীল। উদল্লখ্য নয, বহিুঃহব চদের িাদর্ নেদশর বাহণদজযর ৯০ ভাদগরও নবহশ িমুদ্রপদর্ই 

পহরর্াহলি িদয় র্াদক। এিিাবিায়, আিাদের জািীয় অর্ চননহিক উন্নয়দন িমুদ্র এলাকার হনরাপত্তা হবধান অপহরিায চ। 

বাাংলাদেদশর অহধকাাংশ জনগণ িমুদ্র এবাং এর িম্পদের গুরুত্ব িম্পদকচ যদর্ষ্ট্ িদর্িন নয়। আিাদের ননৌবাহিনী এবাং 

নকাষ্ট্গাদর্ চর িেস্যরা প্রহিহনয়ি নলাকর্ক্ষুর অন্তরাদল নর্দক অদনক প্রাকৃহিক প্রহিকূলিা নিাকাদবলা কদর আিাদের এই িমুদ্র 

এলাকা হনরাপত্তার হনশ্চয়িা হবধান করদে। িাই অর্ চননহিক িীিাবদ্ধিা র্াকা িদেও একটি েে, আধুহনক ও ভারিাম্যপূণ চ 

‘হত্রিাহত্রক ননৌবাহিনী' এর প্রদয়াজনীয়িা অনস্বীকায চ।  



িম্মাহনি সুহধিন্ডলী,  

৯।         হবগি হেনগুদলাদি নেশ গঠনমূলক কি চকাদন্ডর আওিায় বনায়ন, আশ্রয়ণ, জাটকা হনধন, নর্ারার্ালান নরাধিি 

প্রাকৃহিক দুদয চাগ ও হবহভন্ন জরুরী পহরহিহিদি অভযন্তরীণ হনরাপত্তা ও হবেশাহন্ত রোয় ননৌবাহিনীর িহক্রয় ভূহিকার জন্য এর 

প্রহিটি িেস্যদক আিার আন্তহরক নিাবারকবাে জানাহে। আহি আশা কহর, আপনারা উচ্চির কি চেেিা, শৃঙ্খলা ও নর্ইন অব 

কিান্ড বজায় নরদখ নপশাগি উৎকষ চিার িাধ্যদি আন্তজচাহিক পহরিন্ডদল আিাদের ননৌবাহিনীর িয চাোদক িব চো িমুন্নি 

রাখদবন।  

হপ্রয় অহফিার ও নাহবকবৃন্দ,  

১০।       হবশাল এই িমুদ্র আপনাদের কি চদেত্র। নলাকর্ক্ষুর অন্তরাদল নর্দক উত্তাল িমুদদ্র হেবারাহত্র কদঠার পহরশ্রি ও কিচব্য 

হনষ্ঠার নয উজ্জল দৃষ্ট্ান্ত আপনারা িাপন কদরদেন নেশবািী িা িম্মাদনর িাদর্ স্মরণ কদর। আপনাদের নপশায় নযিন আদে 

র্যাদলঞ্জ নিিহন আদে হবশালিার আহ্বান। আহি হবোি কহর, িাগদরর িিই হবশাল আপনাদের নেশদপ্রি। আিাদের িি 

উন্নয়নশীল নেদশ অর্ চননহিক উন্নয়দন িমুদ্র িম্পদের হবরাট ভূহিকা কাদজ লাগাদনার গুরুোহয়ত্ব আপনাদের উপদর ন্যস্ত। আহি 

িিান আল্লাি িায়ালার কাদে নোয়া কহর এই নতুন জািাজগুদলাদক িঠিকভাদব কাদজ লাহগদয় আপনাদের উপর ন্যস্ত এই 

হবশাল োহয়ত্ব আপনারা িফল ও হনরাপেভাদব পালন করদি পাদরন।  

১১।       পহরদশদষ, আহি আজদকর এই িিহি অনুষ্ঠাদন আিাদক আিন্ত্রণ জানাদনার জন্য ননৌবাহিনীর িকল িেস্যদক 

ধন্যবাে জানাই। িয িাংদযাহজি দুটি হিদগট ননৌবাহিনীদি সুেীঘ চকাল বহলষ্ঠভাদব োহয়ত্ব পালন করদব বদল আিার দৃঢ় 

হবোি। বাাংলাদেশ ননৌবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যািি র্াকুক। আপনাদের িবার ব্যহিগি, নপশাগি এবাং িািহগ্রক জীবন 

আনন্দিয় ও কল্যাণকর িউক। িিান আল্লাি িকদলর িিায় নিান।  

িকলদক আবারও ধন্যবাে জাহনদয় আিার বিব্য নশষ করহে।  

আল্লাি িাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ হর্রজীহব িউক। 

 


