
 

বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীদে YAK-130 ও AW139 ববমান অন্তর্ভবুিকরণ অনুষ্ঠান 

 

     

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শশখ িাবিনা 

 

ববমান বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু, ঢাকা শিনাবনবাি, ঢাকা, রবববার, ২২ অগ্রিায়ণ ১৪২২, ৬ বিদিম্বর ২০১৫ 

ববিবমল্লাবির রািমাবনর রাবিম 

িিকমীবৃন্দ, 

শিনা, শনৌ ও ববমান বাবিনী প্রধানগণ, 

িামবরক ও শবিামবরক কমকুোুবৃন্দ ও  

উপবিে সুবধমন্ডলী  

আিিালামু আলাইকুম। 

 বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীদে কমব্যাট শেইনার YAK-130 ববমান ও শমবরটাইম িার্ ুএন্ড শরিবকউ AW139 

শিবলকপ্টার অন্তর্ভবুির এ অনুষ্ঠাদন উপবিে িদে শপদর আবম অেযন্ত আনবন্দে।  

 মিান ববজদয়র মাদি আবম গভীর শ্রদ্ধার িাদে স্মরণ করবি িবকুাদলর িবদুশ্রষ্ঠ বাঙাবল, জাবের বপো, বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুবজবুর রিমানদক। যাঁর ববলষ্ঠ শনতৃদে েীঘ ু২৪ বিদরর রাজননবেক িাংগ্রাম ও রিক্ষয়ী মুবিযুদদ্ধর পর বাঙাবল জাবে ১৯৭১ 

িাদলর ১৬ বিদিম্বর চূড়ান্ত ববজয় অজনু কদর।  

আবম স্মরণ করবি জােীয় র্ার শনোদক। শ্রদ্ধা জানাবি মুবিযুদদ্ধর ৩০ লাখ শিীে এবাং ২ লাখ বনযাুবেে মা-

শবানদক। যুদ্ধািে মুবিদযাদ্ধা এবাং শিীে পবরবাদরর িেস্যদের প্রবে গভীর িমদবেনা জানাবি। সূযিু  ন মুবিদযাদ্ধাদের 

জানাবি আন্তবরক শুদভিা। 

০৬ বিদিম্বর ১৯৭১ িাদল ভারদের পালাুদমদে যুি অবধদবশদন বাাংলাদেশদক স্বীকৃবে প্রোন করা িয়। এবেন 

অবধদবশন কক্ষ জয় বাাংলা ধ্ববনদে মুখবরে িদয়বিল। বাাংলাদেশ ইসুযদে জাবেিাংদঘ আদলার্না শুরু িয়। এই বেদন শেনী মুি 

িয়। বিদলট ববমানবন্দরিি এ অঞ্চল আক্রমণ কদর ক্রমান্বদয় মুি কদর শযৌে বাবিনী। বৃি্তরর কুবমল্লা আক্রমণ ও ক্রদমই মুি 

কদর ঢাকার বেদক ধাববে িয় শযৌেবাবিনী। এ ভাদবই আমরা বনবিে ববজদয়র বেদক এদগাদে োবক। ১৯৯০ িাদলর এইবেদন 

েীঘ ুগণ আদন্দালন শশদে আমাদের গণেদন্ত্রর ববজয় সূবর্ে িদয়বিল।  

 আজদকর এই বেদন আবম গভীর শ্রদ্ধার িাদে আরও স্মরণ করবি আমাদের স্বাধীনো িাংগ্রাদম আদমাৎিগকুারী 

শিীদের। বীরদশ্রষ্ঠ ফ্লাইট শলেদটন্যাে মবেউর রিমানিি ববমান বাবিনীর অকুদোভয় বীর মুু্বি শিনানীদের। জাবে োঁদের 

অবোন বর্রবেন কৃেজ্ঞবর্দ্তর স্মরণ রাখদব।  

 ববমান বাবিনীর মূল োবয়ে আকাশিীমার সুরক্ষা। আমাদের অবজেু ১ লক্ষ ১৮ িাজার ৮১৩ বগবুক.বম িমুদ্রিীমাদক 

সুরবক্ষে রাখদে এবাং িমুদ্র িম্পদের নজরোরীর শক্ষদে ববমান বাবিনীর রদয়দি এক অনন্য ভূবমকা।  

 বাাংলাদেদশর শভৌদগাবলক অবিান ও িামবরক শকৌশলগে বেক, এর অেনুনবেক উন্নয়দনর পবরবধ ও িম্ভাবনার 

শপ্রক্ষাপট ববদবর্নায় শরদখ জাবের বপো বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর রিমাদনর স্বপ্ন বিল একটি আধুবনক, শবিশালী ও শপশাোর 

ববমান বাবিনী গঠদনর। োঁর দূরেশী ও ববলষ্ঠ বিদ্ধাদন্ত ১৯৭৩ িাদলই শি িমদয়র অেযাধুবনক Mig-21 সুপারিবনক োইটার 

ববমানিি পবরবিন ববমান, শিবলকপ্টার, এয়ার বিদেন্স র যািার ইেযাবে িাংদযাজদনর মাধ্যদম এদেদশ একটি আধুবনক ও 

শবিশালী ববমান বাবিনীর যাো শুরু িয়।  

 জাবের বপোর অপবরিীম প্রজ্ঞা এবাং ববমান বাবিনীদক আরও শবিশালী ও আধুবনকায়দনর দূরদৃবিদক িামদন শরদখ 

পরবেীদে ১৯৯৬-২০০১ শময়াদে শেশ পবরর্ালনার োবয়ে গ্রিণ কদর আমাদের িরকার ববমান বাবিনীদক একটি যুদগাপদযাগী 



 

ও েক্ষ বাবিনী বিদিদব গদড় শোলার জন্য র্তুে ুপ্রজদের অেযাধুবনক Mig-29 যুদ্ধববমান, সুপবরিদরর C-130 পবরবিন 

ববমান এবাং উচ্চ ক্ষমোিম্পন্ন আকাশ প্রবেরক্ষা র যািার িাংদযাজন কদর।  

 আমাদের িরকার ববমান বাবিনীদে যুি কদরদি F-7 BGI যুদ্ধববমান, Mi-171 SH শিবলকপ্টার, অেযাধুবনক 

আকাশ প্রবেরক্ষা শক্ষপণাস্ত্র SAM FM 90। যুদ্ধববমানিি িব ধরদনর ববমান ও অন্যান্য যন্ত্রপাবের সুষ্ঠু, বনরাপে ও িাশ্রয়ী 

রক্ষণাদবক্ষণ এবাং ওভারদিাবলাংদয়র লদক্ষয বনবমেু িদয়দি বঙ্গবন্ধু এযাদরানটিকযাল শিোর এবাং পূণাুঙ্গ ঘাঁটি বিদিদব 

আমপ্রকাশ কদরদি বঙ্গবন্ধু ও কক্সবাজার ববমান ঘাঁটি। 

 এ িকল কাযকু্রদম স্ববনভরু িওয়ার পাশাপাবশ দুদযাুগপ্রবন অঞ্চল বিদিদব আমাদের ববমান বািনীর উদ্ভাববে 

প্যারাড্রবপাং এর মাধ্যদম োণ ববেরণ শকৌশল োদের শপশাোবরদের স্বাক্ষর বিন কদর। এরই ধারাবাবিকোয় উন্নেের এবাং 

যুদগাপদযাগী প্রবশক্ষণ সুবনবিে করার জন্য িাংদযাবজে িদয়দি K-8W শজট প্রবশক্ষণ ববমান ও L-410 পবরবিন প্রবশক্ষণ 

ববমান। আমাদের ‘এক্সক্লুবিভ ইদকানবমক শজান’ এর আকাশিীমা িাবকু্ষবণক পযদুবক্ষণ করা এখন অেযন্ত জরুবর বদল 

কক্সবাজাদর একটি নতুন এয়ার বিদেন্স র যািার িাপন করা িদয়দি।   

 আজ ববমান বাবিনী বিদর যুি িদে যাদি অেযাধুবনক Fly-by-wire এবাং বিবজটাল ককবপট িম্ববলে YAK-

130 কমব্যাট শেইনার ববমান ও অেযাধুবনক শমবরটাইম িার্ ু এন্ড শরিবকউ AW139 শিবলকপ্টার। এিাড়াও, অবর্দরই 

ববমান বাবিনীর বিদর যুি িদে যাদি ৫টি নতুন MI-171SH শিবলকপ্টার ও ১২টি PT-6 প্রবশক্ষণ ববমান।  

 এখাদন উদল্লখ্য শয, বেমুাদন আমাদের োইটার পাইলটগণ শববিক শজট শেবনাং িম্পন্ন করার পর িরািবর High 

Performance োইটার ববমাদনর অপাদরশনাল প্রবশক্ষদণ বনদয়াবজে িন। উন্নে শেদশ যুদ্ধববমাদনর ববমাবনকদের  

প্রবশক্ষদণর শক্ষদে শববিক শজট শেবনাং িম্পন্ন করার পর এযািভান্স শজট শেবনাং িম্পন্ন করা িয়।  

 আমাদের ববমান বাবিনীর ববমাবনকদের িমদয়াপদযাগী প্রবশক্ষদণর মাধ্যদম উন্নেের যুদ্ধববমান পবরর্ালনায় উপযুি 

বিদিদব গদড় শোলার জন্য এযািভান্স শজট শেইনার ববমান িাংগ্রি করা িদি। িদ্য িাংদযাবজে YAK-130 এযািভান্স শজট 

শেইনার ববমান ববদের িাদে োল বমবলদয় আমাদের ববমাবনকদের উন্নেের প্রবশক্ষণ প্রোন ও ববমান বাবিনীদক িামদন 

এবগদয় বনদে অেযন্ত গুরুেপূণ ুভূবমকা রাখদব। প্রবশক্ষণােীদের দুঘটুনার ঝুঁবক বহুলাাংদশ হ্রাি করদব বদলও আমার ববোি। 

 অেযাধুবনক বিবজটাল Fly-by-Wire বিদিম দ্বারা বনয়বন্ত্রে এই YAK-130 ববমান আধুবনক ববেমাদনর 

প্রবশক্ষণ সুববধার পাশাপাবশ যুদ্ধকালীন িমদয় বাাংলাদেদশর আকাশ প্রবেরক্ষা, প্রদয়াজদন শত্রুদের আক্রমণ এবাং শিনা ও 

শনৌবাবিনীদক িিদযাবগো প্রোদন গুরুেপূণ ুভূবমকা পালন করদে িক্ষম িদব।  

 িামুবদ্রক এলাকায় উদ্ধার কাযকু্রদমর িামর্থ্ু বৃবদ্ধর জন্য আমরা ববমান বাবিনীদে AW139 শিবলকপ্টার 

িাংদযাজদনর পবরকল্পনা গ্রিণ কবর। উচ্চ প্রযুবি িমৃদ্ধ অেযাধুবনক Glass Cockpit ও Auto Flight Control 

System দ্বারা পবরর্াবলে AW139 শিবলকপ্টার  সুববস্তৃে উপকূল ও িামুবদ্রক এলাকায় শয শকান প্রাকৃবেক দুদযাুগ ও 

আপেকালীন িমদয় অনুিন্ধান ও উদ্ধার পবরর্ালনায় িক্ষম।  

 AW139 শিবলকপ্টাদরর িািাদে এযাদরাদমবিকযাল ইভাকুদয়শন, পবরদবশ ববেয়ক টিল প্রোন, জলেসুযো শরাদধ 

বমশন পবরর্ালনায় প্রদয়াজনীয় ববমান িিায়ো প্রোন, উপকূল ও িমুদ্রিীমায় িামবরক ও আধা-িামবরক বাবিনীর প্রদয়াজনীয় 

শকৌশলগে িিায়ো প্রোনিি উপকূলীয় এলাকায় বভআইবপদের বিন করা িম্ভব িদব।  

বপ্রয় ববমান বাবিনীর িেস্যবৃন্দ, 

 শুধু শেদশ নয়, ববদেদশর মাটিদেও আপনারা েক্ষোর স্বাক্ষর রাখদিন অদনক আদগ শেদকই। বববভন্ন জাবেিাংঘ 

শাবন্তরক্ষা বমশদন ববমান বাবিনী িেস্যবৃন্দ শেশ ও জাবের জন্য শগৌরব ও প্রশাংিা বদয় এদনদি।  

 আমার দৃঢ় ববোি, উন্নে প্রযুবিিমৃদ্ধ িরঞ্জামাবে ও ব্যবিাপনা বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর েক্ষো ও অপাদরশনাল 

কাযকু্ষমো আরও বাবড়দয় শেদব। িম্পদের িীমাবদ্ধোর মদধ্যও আপনাদের যেটুকু িিায়ো শেওয়া িম্ভব, বেমুান িরকার এ 

ব্যাপাদর শকান কাপণু্য কদরবন এবাং ভববষ্যদেও করদব না।  

সুবধমন্ডলী, 

 ববগে প্রায় িাদড় ৭ বিদর প্রবেটি মানব-উন্নয়ন সূর্দকই আমাদের অভাবনীয় অগ্রগবে িদয়দি। োবরদদ্রযর িার কদম 

২২.৪২ শোাংদশ এবাং অবে োবরদদ্রযর িার ৭.৯২ শোাংদশ হ্রাি শপদয়দি। মাোবপছু আয় ২০০৫-০৬ িাদলর ৫৪৩ িলার শেদক 

বৃবদ্ধ শপদয় িদয়দি ১ িাজার ৩১৪ মাবকনু িলার।  



 

 মানুদের গড় আয়ু ৭০.৭ বিদর উন্নীে িদয়দি। গড় প্রবৃবদ্ধ অবজেু িদয়দি ৬ শোাংদশর উপর। আর গে অেবুিদর 

িদয়দি ৬.৫১ শোাংশ। রপ্তাবন আয় ৩ গুণ শবদড় োঁবড়দয়দি ৩১.২ বববলয়ন মাবকনু িলার।  

 ববদেবশক মুদ্রার বরজাভ ু৬ গুদণরও শববশ বৃবদ্ধ শপদয় ২৭.০২ বববলয়ন িলার। আমরা এমবিবজ ১ শেদক ৬ অজনু 

কদরবি। প্রায় শেড় শকাটি মানুদের কমিুাংিান িদয়দি। ৫ শকাটি মানুে মধ্যবব্তর শশ্রণীদে উন্নীে িদয়দি। ধনী েবরদদ্র ববেম্য 

কদম আিদি। ইদোমদধ্য আমরা িকদলর জন্য খাদ্য ও পুবি বনরাপ্তরা বনবিে কদরবি। 

 ৫ িাজার ২৭৫টি বিবজটাল শিোর প্রবেষ্ঠার মাধ্যদম ২০০ ধরদণর বিবজটাল শিবা প্রোন করা িদি। ১৬ িাজার 

৪৩৮টি কবমউবনটি বিবনক ও ইউবনয়ন স্বািযদকন্দ্র শেদক গ্রাদমর মানুেদক স্বািযদিবা শেওয়া িদি।   

 ৩০ ধরদণর জীবন রক্ষাকারী ঔেধ ববনামূদে প্রোন কদর িকলদক স্বািয শিবা সুরক্ষার আওোয় আনা িদয়দি। 

 আমাদের অেনুীবে ক্রদমই স্ফীে িদি। িবদুক্ষদে শেশ এবগদয় যাদি, সূবর্ে িদি নূেন নূেন শগৌরব গাঁো। আইদনর 

শািনদক িমুন্নে কদর িপবরবাদর জাবের বপো িেযার ববর্ার কদরবি। যুদ্ধাপরাধীদের ববর্াদরর রায় এদক এদক কাযকুর করা 

িদি।  

 আমাদের িরকার ক্ষমো গ্রিণ করার পর শেদক জােীয় বাদজট ৪ গুণ বৃবদ্ধ কদরদি। বাদজদটর ৯০ ভাগ অদেরু উৎি 

বনজস্ব আয় শেদক। পদ্মা শিতু বনজস্ব অোুয়দন বনমাুণ কাজ বিল আমাদের জন্য একটি বড় র্যাদলঞ্জ। আমরা আগামী ১২ 

বিদিম্বদর মূল শিতুর বনমাুণ কাজ উদদ্বাধন করদে যাবি। ববে মন্দা িদেও আমাদের প্রবৃবদ্ধ উধ্বুমুখী ধদর রাখদে িক্ষম 

িদয়বি। আমরা ইদোমদধ্য বনম্ন মধ্য আদয়র শেদশর স্বীকৃবে শপদয়বি। বকন্তু মুবিযুদ্ধ কদর ববজয়ী জাবে বনম্নমধ্য আয় স্তদর 

িন্তুি োকদে পাদর না। আমরা অবর্দরই মধ্য আদয়র ও পরবেী ধাদপ উন্নে শেশ বিিাদব আমপ্রকাশ করব-ইনশাআল্লাহ্ । 

বপ্রয় সুবধমন্ডলী, 

 আজদকর এ মদনাজ্ঞ ববমান অন্তর্ভিুকরণ অনুষ্ঠাদনর িেল আদয়াজদন যারা জবড়ে বিদলন োদেরদক আবম ধন্যবাে 

জানাই। আসুন আমরা িবাই বমদল মিান মুবিযুদদ্ধর শর্েনায় উদ্বুদ্ধ িদয় জাবের বপোর স্বদপ্নর শিানার বাাংলা গদড় তুবল। 

পবরদশদে, আবম বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর উ্তরদরা্তরর িমৃবদ্ধ ও িকদলর সুন্দর ভববষ্যে কামনা করবি। আপনাদের িবাইদক 

ধন্যবাে। 

শখাো িাদেজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ বর্রজীবী িউক। 

... 


