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আিিোলোমু আলোইকুি। 

 

েোিংলোসেি ক োস্ট গোসর্ ডর এ িহিী অনুষ্ঠোস  উপশিি ক োস্ট গোসর্ ডর িেস্যিহ উপশিি িেোইস  আন্তশর  শুসভচ্ছো ও 

অশভ ন্দ  িো োশচ্ছ। 

আি েোিংলোসেি ক োস্ট গোসর্ ডর প্রশিক্ষণ ঘাঁটি ‘‘শিশি কেইি অগ্রযোত্রোর’’ আনুষ্ঠোশ    শিিশ িং  রো হসচ্ছ। িোই 

েোিংলোসেি ক োস্ট গোসর্ ডর িন্য আি এ টি ঐশিহোশি  শে । এ েোশহ ীর ক্রিোগি অগ্রযোত্রোয় আসর  ধোপ অগ্রগশির শে ।  

কয ক ো  িিংিোর িন্যই প্রশিক্ষণ অিযন্ত গুরুত্বপূণ ড। িোই ির োর প্রশিটি িোশভ ডসি প্রশিক্ষণস  অগ্রোশধ োর শেসয়সে।  

আিোসের িহো  শেিসয়র িোি শর্সিম্বর। েোিংলোসেি ক োস্ট গোসর্ ডর এ শুভশেস  আশি গভীরভোসে স্মরণ  রশে 

িে ড োসলর িে ডসেষ্ঠ েোঙোশল, িোশির শপিো েঙ্গেন্ধু কিখ মুশিবুর রহিো স । যাঁর ক তৃসত্ব েোঙোশল িোশি মুশিযুদ্ধ  সর কেিস  

স্বোধী   সরসে।  

িোশির শপিো স্বোধী িো িিংগ্রোসির িিয়ই েোিংলোসেসির অর্ ডন শি  উন্নয়স  িমুসের অপশরিীি গুরুত্ব অনুধোে  

 রসি কপসরশেসল । এ োরসণই শিশ  ১৯৬৬ িোসল ঐশিহোশি  ৬ েফোয় িৎ োলী  পোশ স্তো  ক ৌেোশহ ীর িের েপ্তর পূে ড 

পোশ স্তোস  িো োন্তরিহ এ টি সুিিংগঠিি ক ৌ েহসরর উপশিশির েোশে িোশ সয়শেসল । 

িোশির শপিো এ অঞ্চসলর প্রর্ি কেি শহসিসে িমুে অশধ োর েোস্তেোয়স র শ শরসখ ১৯৭৪ িোসল কেশরসেোশরয়োল 

ওয়োেোি ড ও কিশরেোইি কিো ি অযোক্ট প্রণয়   সর । িমুে অশধ োর শ সয় িোশিিিংঘও িখ  ভোসেশ । 

িোশির শপিোর লক্ষয পূরসণ আিরো ’৯৬ ির োসরর িিয় শ ছু উসযোগ ক ই। ২০০৯ এ ির োর গঠস র পর পরই 

প্রশিসেিী কেিগুসলোর িোসর্ শেসরোধপূণ ড িমুে িীিো ো শ ধ ডোরসণর উসযোগ ক ই। এরই ফলশ্রুশিসি আিরো আন্তিডোশি  

আেোলসির রোসয়র িোধ্যসি ২০১২ িোসল িোয়ো িোসরর িোসর্ এেিং এেের ভোরসির িোসর্ িোশন্তপূণ ডভোসে িমুে িীিো শ ধ ডোরণ 

 সরশে। 

েোিংলোসেসির ভূ-খসন্ডর প্রোয় িিপশরিোণ িমুে এলো ো এেিং এর িম্পসের ওপর আিোসের েোেী প্রশিশষ্ঠি হসয়সে। এই 

িম্পে আহরণিহ িমুে এলো োর িসে ডোত্তি ব্যেহোর শ শিি  রসি আিরো শেশভন্ন পশর ল্প ো গ্রহণ  সরশে। িোশির শপিোর 

স্বসের ‘‘ব্লু ইস ো শি’’র ধোরণোস  েোস্তসে রূপ শেসি আিরো েদ্ধপশর র। 

আিোসের িমুে িম্পে িঠি ভোসে ব্যেহোসরর িন্য প্রসয়োি  িমুে এলো োর িোশে ড  শ রোপত্তো। আর এ িন্য প্রসয়োি  

- এ টি িশিিোলী িোমুশে  আই -শৃঙ্খলো রক্ষো োরী েোশহ ী।  

আপ োরো িোস  , ক োস্ট গোসর্ ডর মূলিন্ত্র হসলো ‘‘Guardian at Sea অর্ ডোৎ িমুসের অশভভোে ।’’ িোই েোিংলোসেি 

ক োস্ট গোসর্ ডর িম্প্রিোরণ ও আধুশ  োয়স র লসক্ষয আিরো শেশভন্ন  ি ডসূচী েোস্তেোয়   রশে।  

সুশধবৃন্দ, 

আপ োরো িোস   কয, িলভোসগ িম্পে িীশিি হওয়োর  োরসণ শেসের অন্যোন্য কেসির িসিো আিরোও িমুে িম্পে 

আহরণস  অগ্রোশধ োর শেসয়শে। শেিোল িমুে িম্পসের পোিোপোশি িমুেপসর্ আন্তিডোশি  েোশণিয পশরচোল োও অর্ ডন শি ভোসে 

কেি লোভি  । শেপুল অর্ ডন শি  িম্ভোে োিয় এ কক্ষত্রটির িিংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যেিোপ োয় আিরো িেশ ছু  রসেো।  



 

িোিীয় স্বোর্ ড িিংরক্ষণ,  েীিোতৃ  েোিংলোসেসির অভযন্তরীণ িলি িম্পে সুরক্ষো এেিং  েীপসর্র শ রোপত্তো শ শিসির 

লসক্ষয প্রসয়োি  এ টি িশিিোলী শ রোপত্তো ব্যেিো। এসক্ষসত্র ক োস্ট গোসর্ ডর ভূশি ো অপশরিীি।  

আিোর দৃঢ় শেেোি, শিশি কেইি অগ্রযোত্রো েোিংলোসেি ক োস্ট গোসর্ ডর িো  উন্নয়স  শেসিষ ভূশি ো রোখসে। এই অঞ্চসলর 

আর্ ড-িোিোশি  উন্নয়স  এই প্রশিক্ষণ ঘাঁটি ইশিেোচ  ভূশি ো রোখসে েসলও আশি আিো  শর। 

সুশধবৃন্দ, 

আিোসের সুশেিোল িমুে এেিং উপকূলীয় এলো োর ি গসণর িো িোসলর শ রোপত্তো শেধো  ক োস্ট গোসর্ ডর অন্যিি 

েোশয়ত্ব। এই েোশহ ীর িেস্যসের  িডব্যশ ষ্ঠো এেিং  ি ডেক্ষিোয় েিডিোস  উপকূলীয় অঞ্চসল ক োস্ট গোর্ ড এ টি আিো ও 

শ রোপত্তোর প্রিীস  পশরণি হসয়সে।  

শেগি েেরগুসলোসি চট্টগ্রোি েন্দর ও েশহিঃস োঙ্গর এলো োয় েোশণশিয  িোহোিিমূসহর অব্যোহি শ রোপত্তোয় 

েোিংলোসেি ক োস্ট গোসর্ ডর  ি ডিৎপরিো আি েশহশে ডসেও িিোদৃি। আশি আিো  শর, পটুয়োখোলীসি  েশ শি ডি পোয়রো িমুে 

েন্দসরর শ রোপত্তো প্রেোস ও ক োস্ট গোর্ ড অ ন্য ভূশি ো রোখসি িক্ষি হসে। 

সুন্দরে  এলো োয় িলেসুযিো েি , কচোরোচোলো  শেসরোধী অশভযো , িোে োশ ধ  প্রশিসরোধ এেিং িো ইশলি রক্ষোয় 

ক োস্ট গোর্ ডস  আরও িৎপর হওয়োর আহ্বো  িো োই।  

িোে  ও িো েিম্পে পোচোর করোসধও ক োস্ট গোসর্ ডর ভূশি ো উত্তসরোত্তর েোড়সে।  তু   তু  েোশয়ত্ব পোলস  িক্ষি 

 সর তুলসি আিরো ক োস্ট গোর্ ডস  এ টি যুসগোপসযোগী েোশহ ী শহসিসে গসড় কিোলোর উসযোগ শ সয়শে।  

সুশধিন্ডলী, 

International Maritime Bureau ২০০৫ িোসল চট্টগ্রোি িমুে েন্দরস  শেসের ঝুঁশ পূণ ড েন্দরিমূসহর 

িোশল োয় কফসলশেল। আিোসের ির োর ২০০৯ িোল কর্স ই চট্টগ্রোি েন্দর ও েশহিঃস োঙ্গর এলো োয় েোশণশিয  িোহোিিমূসহর 

শ রোপত্তো শ শিসি উসযোগ শ সয়সে। এসক্ষসত্র েোিংলোসেি ক োস্ট গোর্ ড অগ্রণী ভূশি ো পোল   রসে। এর ফসল International 

Maritime Bureau ২০১২ িোসল চট্টগ্রোি েোশণশিয  েন্দরস  শ রোপে েন্দর শহসিসে কঘোষণো  সরসে।  

উপকূলীয় এলো োর ি গণস  আরও কিেো কেওয়োর লসক্ষয েোিংলোসেি ক োস্ট গোর্ ডস  গসড় কিোলো হসচ্ছ। ইসিোিসধ্য 

ক োস্ট গোসর্ ড এ টি কিো , শি টি কেইি, ১৮টি কস্টি , ১০টি আউেসপোস্ট, ৫৭টি শেশভন্ন ধরসণর িলযো , আেটি পন্টু  এেিং ১ 

হোিোর ২৮২ ি  ি েল যুি  রো হসয়সে।  

আরও ১৮টি শেশভন্ন ধরসণর িলযো  ও আেটি পন্টু  শ ি ডোণোধী  আসে। এগুসলো খুে িীঘ্রই ক োস্ট গোর্ ড েহসর 

িিংসযোশিি হসে। িম্প্রশি বৃহৎ আ োসরর আেটি অফসিোর কপস্োো্ল কভসিল িিংসযোিস র  ীশিগি অনুসিোে ও কেওয়ো হসয়সে। 

চট্টগ্রোি ও িিংলো অঞ্চসল ি ল স্তসরর  োশে সের েোিো, অশফিোরসের েোিো ও অশফিোরসের ওয়োর্ ডরুি শ ি ডোসণর িন্য 

অর্ ড েরোদ্দ কেয়ো হসয়সে। িীঘ্রই এগুসলোর শ ি ডোণ  োি শুরু হসে।  

আিরো ২০১২ িোল কর্স  ক োস্ট গোর্ ড িেসস্যসের িোহশি িো, েীরত্বপূণ ড ও কিেোমূল  শেসিষ অেেোস র িন্য 

েোিংলোসেি ক োস্ট গোর্ ড পে  ও কপ্রশিসর্ন্ট ক োস্ট গোর্ ড পে  প্রেোস র প্রর্ো চোলু  সরশে। যো ক োস্ট গোর্ ড িেস্যসের িস োেল 

বৃশদ্ধ ও কপিোগি উৎ ষ ড িোধস  অেেো  রোখসে েসল আশি শেেোি  শর। 

আশি দৃঢ়ভোসে শেেোি  শর, ক োস্ট গোসর্ ডর িেস্যগণ িাঁসের শ রলি প্রসচষ্টো অব্যোহি করসখ কেসির িমুে ও উপকূলীয় 

এলো োয় শ রোপত্তো শ শিি  রসি িক্ষি হসে ।  

আিরো রূপ ল্প ২০২১ েোস্তেোয়   রশে। ২০২১ িোসলর িসধ্য আিরো েোিংলোসেিস  এ টি িধ্যি আসয়র কেসি উন্নীি 

 রোর লক্ষয শ সয় এশগসয় যোশচ্ছ। ২০৪১ িোসলর িসধ্য আিরো েোিংলোসেিস  উন্নি কেসির পয ডোসয় শ সয় যোসেো। িোশির শপিোর 

স্বসের কিো োর েোিংলো গসড় তুলসেো। 

এই লক্ষয পূরসণ েোিংলোসেি ক োস্ট গোর্ ডিহ কেসির প্রশিটি প্রশিষ্ঠো  ও িে ডস্তসরর ি গণস  আত্মশ সয়োগ  রোর আহ্বো  

িো োশচ্ছ। েোিংলোসেি ক োস্ট গোসর্ ডর িেস্যসের িীে  আ ন্দিয়, িোশন্তিয় ও  ল্যোণিয় কহো  এ  োি ো  সর আিোর েিব্য 

কিষ  রশে। 

কখোেো হোসফি। 

িয় েোিংলো, িয় েঙ্গেন্ধু 

েোিংলোসেি শচরিীেী কহো । 

... 


