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বির্বমল্লাবহর রাহ মাবনর রাবহম 

 

র্হ মীবৃন্দ, 

কর্না, কনৌ ও বিমানিাবহনী প্রধানগণ, 

 মান্ডযান্ট, বিএমএ,  

বপ্রয়  যামডট ও তাঁমদর অবভভাি গণ এিং 

সুবধমন্ডলী। 

আস র্ালামু আলাইকুম। 

মহান বিজময়র মামর্ ৭১তম বিএমএ দীর্ ঘমময়াদী ক ার্ ঘ এিং ৪২তম বিএমএ কেশাল ক ামর্ ঘর  যামডটমদর 

 বমশনপ্রাবি উপলমে আময়াবজত কুচ াওয়াজ অনুষ্ঠামন র্িাইম  আন্তবর  শুমভচ্ছা জানাবচ্ছ। 

আজ র্ি ঘমমাট ১৭৬ জন  যামডট িাংলামদশ কর্নািাবহনীমত অবির্ার বহমর্মি  বমশন লাভ  রমত যামচ্ছন। 

 বমশনলামভর এই শুভবদমন আবম র্ ল নিীন অবির্ারম  জানাই আমার আন্তবর  শুমভচ্ছা ও প্রাণঢালা অবভনন্দন।  

উপবিত সুবধমন্ডলী, 

স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কদশ পুনগ ঘঠমনর পাশাপাবশ জাবতর বপতা এ টি আধুবন  কচৌ র্ কর্নািাবহনী গমে কতালার 

উমযাগ গ্রহণ  মরন। কর্নািাবহনীর প্রবশেণ ও র্াংগঠবন   াঠামমার উন্নয়মনর জন্য বতবন বমবলটাবর এ ামডবম,  ম্বাইন্ড 

আমড ঘ স্কুল ও প্রবতটি ক ামরর জন্য কেবনং স্কুলর্হ আরও অমন  র্ামবর  প্রবতষ্ঠান এিং ইউবনট িাপন  মরবেমলন।  

কনৌিাবহনী সুর্ংগঠিত  রার লমেয বতবন চট্টগ্রামম িাংলামদশ কনৌিাবহনী র্াঁটি ঈর্া খাঁ উমবাধন  মরন। িঙ্গিন্ধুর 

ব্যবিগত উমযামগ তৎ ালীন যুমগাশ্লাবভয়া কেম  কনৌিাবহনীর জন্য দু’টি জাহাজ র্ংগ্রহ  রা হয়। এ ইভামি বিমান িাবহনীর 

জন্য িঙ্গিন্ধু তৎ ালীন কর্াবভময়ত ইউবনয়ন কেম  সুপারর্বন  বমগ-২১ জঙ্গী বিমানর্হ কহবল প্টার, পবরিহন বিমান ও 

রাডার র্ংগ্রহ  মরন। কর্ই বভবির উপর দাঁবেময় আজ আমামদর র্শস্ত্র িাবহনীর কপশাদাবরত্ব এিং  ম ঘদেতার পবরবচবত 

কদমশর িাইমরও েবেময় পমেমে। 

বপ্রয়  যামডটবৃন্দ, 

১৯৭৪ র্ামল জাবতর বপতা কুবমল্লা কর্নাবনিামর্ িাংলামদশ বমবলটাবর এ ামডবমর উমবাধন  মরন। ১৯৭৫ র্ামলর ১১ 

জানুয়াবর িাংলামদশ বমবলটাবর এ ামডবমর প্রেম ব্যামচর প্রবশেণ র্মাপনী অনুষ্ঠামন জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু কশখ মুবজবুর 

রহমান  যামডটমদরম  কপশাগতভামি দে, আদশ ঘিান এিং কদশমপ্রমম উজ্জীবিত কর্না িাবহনীর অবির্ার বহমর্মি গমে ওঠার 

বদ বনমদ ঘশনা প্রদান  মরবেমলন।  

বপ্রয়  যামডটবৃন্দ, 

এ  রিেয়ী মুবিযুমদ্ধর মধ্যবদময় আমামদর র্শস্ত্র িাবহনী জন্মলাভ  মরমে। সু মহান মুবিযুমদ্ধর কচতনায় উজ্জীবিত 

িাংলামদশ কর্নািাবহনী আমামদর র্ মলর গি ঘ ও অহঙ্কার। র্শস্ত্র িাবহনীম  অতযাধুবন  ও র্মময়াপমযাগী  মর গমে কতালার 

লমে আমামদর র্র ার নানামুখী উমযাগ গ্রহণ  মরমে।  

১৯৯৬-২০০১ কময়ামদ আমরা ন্যাশনাল বডমিন্স  মলজ, বমবলটাবর ইনবিটিউট অি র্াইন্স অযান্ড কট মনালবজ 

(এমআইএর্টি), আম ঘড কিামর্ ঘর্ কমবড যাল  মলজ, িাংলামদশ ইনবিটউট অি বপর্ র্ামপাট ঘ অপামরশন কেবনং, এনবর্ও’র্ 



 
 

এ ামডবম, িাংলামদশ ইনিযাবি করবজমমন্টাল কর্ন্টার এিং োি ব্যাং  প্রভৃবত িাপন  বর। র্ংমযাবজত হয় উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও 

র্রঞ্জাম।  

জাবতর বপতার বনমদ ঘমশ প্রণীত ১৯৭৪ র্ামলর প্রবতরো নীবতর আমলাম  কিামর্ ঘর্ কগাল-২০৩০ প্রণয়ন  রা হময়মে। 

এই কগাল িাস্তিায়মনর অংশ বহমর্মি আমরা ইমতামমধ্য বর্মলমট এ টি পদাবত  বডবভশন প্রবতষ্ঠা  মরবে। এোো এবরয়া 

র্দরদিরর্হ ৬টি নতুন ইউবনট গঠন  রা হময়মে। রামুমত এ টি নতুন পদাবত  বডবভশন গঠমনর অনুমমাদন কদওয়া হময়মে। 

কদমশর দবেণাঞ্চমলও এ টি বডবভশন গঠন  রা হমচ্ছ। পদ্মা কর্তুর বনরাপিাবিধান ও নজরদাবরর জন্য ৯৯  মপাবজট বিমগড 

গঠন  রা হময়মে।  

শুধু নতুন নতুন িাপনাই নয়, িরং িাংলামদশ কর্নািাবহনীম  আরও আধুবন , যুমগাপমযাগী ও কচৌ র্  মর গমে 

কতালার লমেয অতযাধুবন  র্রঞ্জামাবদ ক্রয়  রা হময়মে। আমামদর র্র ার প্রায় এ  বিবলয়ন ডলার মূমে রাবশয়ার র্ামে অস্ত্র 

চুবি স্বাের  মরমে। এটি র্ামবর  িাবহনীর র্েমতাম  অমন াংমশ বৃবদ্ধ  রমি এিং জাবতর্ংর্ বমশমন আমামদর 

সর্বন মদর মমনািলম  উজ্জীবিত  রমি।  

এোোও চীন, র্াবি ঘয়া প্রভৃবত কদশ হমত উমল্লখমযাগ্য পবরমাণ র্ামবর  র্রঞ্জামাবদ ক্রময়র  ায ঘক্রম প্রবক্রয়াধীন 

রময়মে। 

কর্নািাবহনীর র্েমতা বৃবদ্ধর জন্য আমরা নতুন ট্াং , এবপবর্, মাবিব্যামরল রম ট লঞ্চারর্হ িহু অতযাধুবন  

অস্ত্রশস্ত্র র্ংমযাজন  মরবে। 

িাংলামদশ বমবলটাবর এ ামডবমম  এ টি অতযাধুবন  ও আন্তজঘাবত  মানর্পন্ন এ ামডবমমত পবরণত  রার লমে 

আমরা ‘িঙ্গিন্ধু  মমেক্স’ বনম ঘাণ  মরবে।  এখামন  যামডটমদর ইনমডার প্রবশেমণর র্ি ধরমণর অতযাধুবন  সুমযাগসুবিধা 

রময়মে। এর িমল বিএমএ’র প্রবশেণ ও প্রশার্বন   ম ঘ ামন্ড উৎর্াহ-উদ্দীপনা ও গবতর র্ঞ্চার হময়মে।  

এোো বিবভন্ন বিষময় ৪-িের কময়াবদ অনার্ ঘ ও ইবঞ্জবনয়াবরং বডবগ্র ক ার্ ঘ চালু হমত যামচ্ছ।  যামডটমদর 

 বমশনলামভর র্ময় ালও ২ িের কেম  ৩ িেমর উন্নীত  রা হমচ্ছ। এ টি উচ্চ প্রবশবেত ও আধুবন  কর্নািাবহনী গঠমন এ 

উমযাগ যুগান্ত ারী ভূবম া পালন  রমি িমল আবম আশা রাবখ। 

কর্নািাবহনীর মত িাংলামদশ কনৌিাবহনী এিং বিমান িাবহনীর উন্নয়মনও প্রময়াজনীয় পদমেপ কনওয়া হময়মে। 

 ময় বদন আমগ বিমান িাবহনীমত অতযাধুবন  Jet Trainer K-8W বিমান অন্তর্ভ ঘি  রা হময়মে। 

বপ্রয় প্রবশেণ র্মাপন ারী  যামডটবৃন্দ, 

িাংলামদশ কর্নািাবহনীর র্ামে আমার রময়মে আবি  র্প ঘ। আমার দুই ভাই শহীদ কশখ  ামাল ও কশখ জামাল 

িাংলামদশ কর্নািাবহনীর র্দস্য বেমলন। র্িমচময় কোটভাই দশ িেমরর বশশু কশখ রামর্লও ভবিষ্যমত কর্নািাবহনীর অবির্ার 

হমি িমল প্রায়শঃই ইচ্ছা প্র াশ  রত। এ  ারমণ র্শস্ত্র িাবহনীর উপর আমার দুি ঘলতা ও গভীর ভালিার্া রময়মে। 

কদশ কর্িার মহান িত বনময় আপনারা িাংলামদশ কর্নািাবহনীমত কযাগদান  মরমেন। এ জন প্রবতশ্রুবতশীল কর্না 

অবির্ার বহমর্মি আজ আপনামদর আিপ্র াশ র্টমে। আপনামদর ওপর অবপ ঘত হমি িাংলামদশ কর্নািাবহনীর ভবিষ্যৎ 

কনতৃত্বদামনর গুরুদাবয়ত্ব। কর্  াবিত কনতৃমত্বর জমন্যই আপনামদর উপযুি  মর গমে কতালা হময়মে।  

আবম বনবিত, িাংলামদশ বমবলটাবর এ ামডবমর সুপবর বিত প্রবশেণূচবচর অধীমন প্রবশবেত নিীন অবির্ারগণ 

িাংলামদশ কর্নািাবহনীম  র্ঠি  ও র্মময়াপমযাগী কনতৃত্ব প্রদামন র্েম হমিন।  

আজম র বদনটি আপনামদর জীিমন অতযন্ত আনন্দময় এিং খুিই গুরুত্বপূণ ঘ। িাংলামদশ কর্নািাবহনীর এ জন গবি ঘত 

অবির্ার বহমর্মি আপনারা আজ বৃহির  ম ঘজীিমন প্রমিশ  রমত যামচ্ছন। পাশাপাবশ আজ কেম  আপনামদর ওপর ন্যস্ত হমচ্ছ 

কদশমাতৃ ার মহান স্বাধীনতা ও র্াি ঘমভৌমত্ব রোর পবিত্র দাবয়ত্ব।  

এ দাবয়ত্ব পালমন আপনামদর র্জাগ ও র্দাপ্রস্তুত ো মত হমি। কশষ রিবিন্দু বদময় হমলও কদমশর স্বাধীনতা ও 

র্াি ঘমভৌমত্ব রো  রাই হমি আপনামদর জীিমনর প্রেম ও প্রধান িত। আপনামদর বনঃস্বাে ঘভামি কদশ ও জনগমণর কর্িা  রমত 

হমি। এ ামজ  খনই বপেপা হমিন না। আপনামদর জন্য আমার কদা’য়া ও শুভ ামনা রইল। 

বপ্রয়  যামডটবৃন্দ, 

িতঘমামন িাংলামদশ এ টি প্রবতশ্রুবতশীল ও শাবন্তবপ্রয় কদশ বহমর্মি বিশ্বদরিামর প্রবতবষ্ঠত হময়মে। জাবতর্ংর্ 

শাবন্তরো বমশমন র্ি ঘাবধ  শাবন্তরেী কপ্ররমণর মাধ্যমম আমামদর কদশ বিশ্বশাবন্ত রোয় গুরুত্বপূণ ঘ অিদান করমখ চমলমে। 



 
 

আমামদর কর্নািাবহনী কদমশ ও বিমদমশ অবপ ঘত দাবয়ত্ব পালমন স্বীয় দেতা ও কপশাদাবরমত্বর জন্য র্ি মহমলর প্রশংর্া অজঘন 

 রমত র্েম হময়মে।  

এ সুনাম অক্ষুণ্ণ করমখ কর্নািাবহনীম  উিমরাির উন্নবতর বদম  এবগময় বনমত হমি। বিমশ্বর কযম ান প্রামন্তর মানুষ 

শাবন্ত আর র্মৃবদ্ধর প্রতী  বহমর্মি িাংলামদশ কর্নািাবহনীম  জানমি, এটিই আমার প্রতযাশা।  

মমন রাখমিন, আপনারা এমদমশর জনগমণরই অবিমচ্ছয অংশ। তাই আপনামদর র্ মলই আপামর জনগমণর সুখ-

দুঃখ ও হাবর্- ান্নার র্মান অংশীদার। কদমশর র্ ল প্রাকৃবত  দুময ঘাগ ও দুঃর্মময় িরািরই িাংলামদশ কর্নািাবহনী বিপন্ন 

মানুমষর পামশ এমর্ দাঁবেময়মে।  

এ োোও এ িাবহনী দুগ ঘম পাি ঘতয এলা ায় শাবন্ত প্রবতষ্ঠা এিং র্ে  ও অি াঠামমা বনম ঘাণ, ঢা ার জলািদ্ধতা ও 

যানজট বনরর্ন, হাবতরবিল প্র ি িাস্তিায়ন ও ফ্লাইওভার বনম ঘাণ এিং কভাটার তাবল া ও কমবশন বরমডিল পার্মপাট ঘ প্রস্তুত 

 রার কেমত্রও অর্ামান্য দেতা ও সনপুমের স্বাের করমখমে।  

সুবধ, 

আমরা প্রবতটি কেমত্র এবগময় যাবচ্ছ। িাংলামদশ এখন উন্নয়মনর করাল মমডল। আমামদর ক্রয় েমতা, মাোবপছু আয়, 

বরজঘাভ িহুগুমণ বৃবদ্ধ কপময়মে। বশো ও তথ্য-প্রযুবির পাশাপাবশ কৃবষ, স্বািয, কযাগামযাগ, অি াঠামমা উন্নয়ন, নারীর 

েমতায়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রবতটি খামতই আমরা র্ািমের স্বাের করমখবে।  

আমরা খায উৎপাদমন স্বয়ং-র্ম্পূণ ঘতা অজঘন  মরবে। বিশ্ব মন্দা র্মেও গত পাঁচ িেমর গমে ৬ দশবম  ২ শতাংশ 

হামর প্রবৃবদ্ধ অবজঘত হময়মে। সিমদবশ  মুদ্রার বরজাভ ঘ িতঘমামন ২২.৩৯ বিবলয়ন ডলামর উন্নীত হময়মে। মাোবপছু আয় বৃবদ্ধ 

কপময় হময়মে ১২০০ ডলার। গত ৫ িেমর র্র াবর-কির্র াবর বমবলময় প্রায় ১ ক াটি মানুমষর  ম ঘর্ংিান হময়মে। 

বিদুযৎ উৎপাদন র্েমতা প্রায় ১৩ হাজার কমগাওয়ামট কপৌৌঁমেমে। বনজস্ব তহবিমল আমরা পদ্মা কর্তুর বনম ঘাণ  াজ 

শুরু  মরবে। র্ারামদমশর প্রবতটি ইউবনয়ন, উপমজলা, কপৌরর্ভা ও কজলায় ৫ হাজার ২৭৫টি বডবজটাল কর্ন্টার চালু  রা 

হময়মে। র্াধারণ মানুষ এর্ি ক ন্দ্র কেম  ২০০-এর কিবশ বিষময় কর্িা পামচ্ছন। র্ারামদমশ ১২ হাজার ৫৫৭ টি  বমউবনটি 

বিবন  এিং ৩ হাজার ৮৮১টি ইউবনয়ন স্বািয ক ন্দ্র িাপন  রা হময়মে। 

 ২০১৪ র্ামল বশোেীর মমধ্য ৩১ ক াটি ৭৮ লাখ ১২ হাজার ৯৬৬টি পাঠ্যপুস্ত  বিনামূমে বিতরণ  রা হময়মে। 

আগামী ১লা জানুয়াবর র্ারামদমশ প্রায় ৩৫ ক াটি পুস্ত  বিতরণ  রা হমি। 

উন্নয়মনর ধারািাবহ তা রো  রমত কদমশর জনগণ আমামদর আিারও বনি ঘাবচত  মরমে। আমরা রূপ ি ২০২১ ও 

২০৪১ িাস্তিায়মনর লমেয বনরলর্ভামি  াজ  মর যাবচ্ছ।  

বপ্রয় প্রবশেণােীবৃন্দ, 

আজ আপনামদর সুর্বজ্জত, সুশৃঙ্খল ও আ ষ ঘণীয় কুচ াওয়াজ পবরদশ ঘন  মর আবম অতযন্ত মুগ্ধ হময়বে। এজন্য 

আপনামদর র্িাইম  জানাই আন্তবর  ধন্যিাদ।  

নিীন কনতৃত্ব সতবরর লমে যোযে প্রবশেণ  ায ঘক্রম পবরচালনা এিং আজম র প্যামরডম  র্ামবগ্র ভামি সুন্দর, 

উপমভাগ্য ও দৃবিনন্দন  রার জন্য আবম এ ামডবমর  মান্ডযান্ট, র্ংবশ্লি র্ ল অবির্ার, কজবর্ও, এনবর্ও, সর্বন  এিং 

কির্ামবর   ম ঘ তঘা ও  ম ঘচাবরমদর জানাবচ্ছ আন্তবর  কমািার িাদ।  

প্রবশেমণ র্ি বিষময় কেষ্ঠত্ব লামভর জন্য ‘কর্াড ঘ অি অনার’ বিজয়ী  যামডটম  আবম আন্তবর  অবভনন্দন জানাই। 

িাংলামদশ কর্নািাবহনী ও িাংলামদশ বমবলটাবর এ ামডবমর উিমরাির উন্নবত ও র্মৃবদ্ধ  ামনা  মর এিং উপবিত 

র্িাইম  আিারও ধন্যিাদ জাবনময় আমার িিব্য কশষ  রবে। র্ি ঘশবিমান আল্লাহতায়ালা আমামদর র্ মলর র্হায় কহান।  

 

কখাদা হামিজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু। 

িাংলামদশ বচরজীিী কহা । 

... 


