
বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী একাদেমী শীতকালীন গ্র্যাজুদেশন-২০১২  

ভাষণ  

মাননীে প্রধানমন্ত্রী  

শশখ িাবিনা  

বৃিস্পবতবার ২০ বেদিম্বর ২০১২, ০৬ শ ৌষ ১৪১৯, বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী একাদেমী, যদশার।  

 

ববিবমল্লাবির রািমাবনর রাবিম  

িিকমীবৃন্দ,  

িাংিে িেস্যগণ,  

বতন বাবিনীর প্রধানগণ,  

ববমান বাবিনী একাদেমীর কমান্ড্যান্ট,  

িামবরক ও শবিামবরক কম মকতমাবৃন্দ,  

বপ্রে ফ্লাইট কযাদেটবৃন্দ,  

উ বিত সুবধমন্ড্লী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

শীদতর এই বিগ্ধ িকাদল বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী একাদেমীর বণ মাঢ্য প্রবশক্ষণ িমা নী কুচকাওোজ অনুষ্ঠাদন 

উ বিত িবাইদক শুদভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

ববজদের এই মাদি আবম গভীর শ্রদ্ধার িাদে স্মরণ করবি িব মকাদলর িব মদশ্রষ্ঠ বাঙাবল, জাবতর ব তা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুবজবুর রিমানদক, যাঁর অববিাংবাবেত শনতৃদে আমরা অজমন কদরবি মিান স্বাধীনতা। শ্রদ্ধার িাদে স্মরণ করবি জাতীে 

চারদনতা, মুবিযুদদ্ধর ৩০ লাখ শিীে, দু'লক্ষ বনয মাবতত মা-শবানদক। যুদ্ধািত মুবিযুদ্ধাদের প্রবত িমদবেনা জানাবচ্ছ। মিান 

মুবিযুদদ্ধ আত্মোনকারী িকল শিীে বীর শিনাদের প্রবত আবম শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ।  

কদ ার  বরশ্রম ও অধ্যবিাদের মাধ্যদম িামবরক প্রবশক্ষদণর প্রােবমক ধা  িফলতার িদঙ্গ শশষ কদর আজ শয ২২ 

জন ফ্লাইট কযাদেট কবমশন শ দত যাদচ্ছ তাদের িবাইদক জানাই আমার আন্তবরক অবভনন্দন।  

সুবধমন্ড্লী,  

শয শকান শেদশর স্বাধীনতা ও িাব মদভৌমে রক্ষার জন্য একটি শ শাোর ও আধুবনক ববমান বাবিনী অ বরিায ম। ববমান 

বাবিনীদক শবিশালী করদত স্বাধীনতার  র  রই জাবতর ব তা ১৯৭৩ িাদল শি িমদের অতযাধুবনক বমগ-২১ সু ারিবনক 

ফাইটার শকাোড্রন, এমআই-৮ শিবলকপ্টার শকাোড্রন, এএন-২৪  বরবিন ববমান শকাোড্রন এবাং ৪টি র যাোর ববমান বাবিনীদত 

িাংদযাজন কদরন।  

আমাদের গত িরকাদরর আমদল ২০০০ িাদল আমরা ববমান বাবিনীদত ৪ে ম প্রজদের অতযাধুবনক বমগ-২৯ যুদ্ধ 

ববমান, বড়  বরিদরর বি-১৩০  বরবিন ববমান এবাং উচ্চ ক্ষমতািম্পন্ন আকাশ প্রবতরক্ষা র যাোর িাংদযাজন কবর। ববমান 

বাবিনীদত নতুন ইউবনট প্রবতষ্ঠা কবর।  

এবার িরকাদরর োবেে গ্র্িদণর  র আমরা বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীদক েক্ষ, আধুবনক এবাং শবিশালী বাবিনী 

বিিাদব গদড় শতালার প্রদোজনীে িকল কায মক্রম িাদত বনদেবি। ইদতামদধ্য ববমান বাবিনীদত প্রেমবাদরর মত ভূবম শেদক 

আকাদশ বনদক্ষ দযাগ্য অতযাধুবনক শক্ষ ণাস্ত্র িাংদযাজন করা িদেদি। ববমান বাবিনী ঘাঁটি কুবম মদটালাে প্রবতবষ্ঠত িদেদি 

বঙ্গবন্ধু এযাদরানটিকযাল শিন্টার। এ কাবরগবর প্রবতষ্ঠাদনর মাধ্যদম ববমান ও শিবলকপ্টাদরর শমরামত, ওভারিবলাং ও 

কা াদমাগত  বরবতমনিি ববমাদনর যন্ত্রাাংশ ততবর করা িম্ভব িদব। এ প্রবতষ্ঠাদনর মাধ্যদম আমরা একবেন যুদ্ধ ববমান ততবর 

করদত িক্ষম িব- ইনশাআল্লাহ্।  

ববমান বাবিনীর আধুবনকােন ও িক্ষমতা বৃবদ্ধর লদক্ষয ববমান বিদর শযাগ িদচ্ছ উদল্লখদযাগ্য িাংখ্যক এফ-৭ 

বববজআই যুদ্ধ ববমান এবাং এমআই-১৭১ বিবরদজর শিবলকপ্টার। এিাড়া  বরবিন ববমান ও উচ্চ ক্ষমতা িম্পন্ন এোর বেদফন্স 

র যাোর িাংগ্র্দির বস্বিা গ্র্িণ করা িদেদি। শেদশর েবক্ষণ ও েবক্ষণ-পূব মাঞ্চদলর িামবরক ও শবিামবরক িা নািমূি এবাং 

িমুদ্রিীমার বনরা ত্তা বনবিত করদত কক্সবাজাদর িা ন করা িদেদি একটি পূণ মাঙ্গ ববমান ঘাঁটি ।  



ফ্লাইট কযাদেটদের উন্নততর প্রবশক্ষদনর জন্য অতযাধুবনক ‘বঙ্গবন্ধু কমদেক্স' বনম মাদণর উদযাগ শনওো িদেদি। 

শগ্র্বোং বিদেম, শটবুযদলশন ও  রীক্ষা  দ্ধবতদত প্রদোজনীে  বরবতমন এদন ববমান বাবিনী একাদেমী এ বাবিনীদত িরকাদরর 

বেবজটাল বাাংলাদেশ বাস্তবােন আরও একধা  এবগদে বনদেদি।  

সুবধমন্ড্লী,  

জাতীে দুদয মাগ শমাকাদবলাে আমাদের ববমান বাবিনী গুরুেপূণ ম অবোন শরদখ চলদি। এিাড়া বন্ধুপ্রবতম শেশগুদলাদত 

মানববক িািায্য প্রোদনর শক্ষদরে  বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর ভূবমকা উদল্লখদযাগ্য। জাবতিাংঘ বমশদন তাদের কতমবস্বনষ্ঠা ও 

উন্নততর শ শাোবরে ববশ্বদনতৃবৃদন্দর প্রশাংিা কুবড়দেদি। বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী জাবতিাংদঘর বনরা ত্তা কায মক্রদমর অধীদন 

প্রবত বির প্রাে ৪ িাজার উড্ডেন ঘন্টা অতযন্ত িফলতার িাদে িম্পন্ন কদর যাদচ্ছ। উড্ডেদনর শক্ষদরে  এই ধারাবাবিক িফলতা 

জাবতিাংদঘর িেস্য শেশগুদলার মদধ্য একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। বতমমান িরকার শাবন্তরক্ষা বমশদন িশস্ত্র বাবিনীর িেস্যিাংখ্যা 

বৃবদ্ধর  াশা াবশ ববমান বাবিনীর িেস্য িাংখ্যা বৃবদ্ধ করার লদক্ষয কাজ কদর যাদচ্ছ।  

আজদকর এই মদনাজ্ঞ িামবরক কুচকাওোদজ মবিলা ফ্লাইট কযাদেটদের প্রাণবন্ত অাংশগ্র্িদণ আবম িবতযই আনবন্দত 

ও গবব মত। বতমমান িরকার নারীর অবধকার রক্ষা ও নারীদের িামবজকভাদব সুপ্রবতবষ্ঠত করার জন্য প্রদোজনীে িকল  েদক্ষ  

গ্র্িণ কদরদি। ২০০০ িাদল আমরাই প্রেম িশস্ত্র বাবিনীদত কবমশন্ড্ অবফিার বিদিদব নারীদের অন্তভূ মবির যুগান্তকারী বিদ্ধান্ত 

গ্র্িণ কবর। আজদকর এই কুচকাওোদজ ৭ জন মবিলা কযাদেদটর কবমশন প্রাবি আমাদের শিই িফল  েদক্ষদ রই প্রবতফলন। 

আবম কবমশন প্রাি মবিলা কযাদেটদের ববদশষভাদব অবভনন্দন জানাবচ্ছ। তাদের উত্তদরাত্তর িাফল্য কামনা করবি।  

বপ্রে ফ্লাইট কযাদেটবৃন্দ,  

িামবরক জীবদন শ শাগত েক্ষতা অজমদনর জন্য কদ ার শৃঙ্খলাদবাধ, প্রবশক্ষণ ও অনুশীলদনর শকান ববকল্প শনই। েীঘ ম 

প্রবশক্ষদণর িফল িমাবির এ  য মাদে উন্নীত িদত শতামাদের অদনক তযাগ স্বীকার করদত িদেদি। অনুশীলদনর কঠিন স্তরগুদলা 

অবতক্রম করদত িদেদি। শতামরা বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর ভববষ্যৎ কণ মধার। ভববষ্যৎ শনতৃদের শযাগ্য উত্তরসূবর বিদিদব 

শতামাদের বনদজদেরদক গদড় তুলদত িদব। মদন রাখদব, ববমান বাবিনীদত শয শকান নতুন িাংদযাজন যদেষ্ট বস্েবহুল। তাই এর 

প্রবতটি মূল্যবান িম্পদের সুষ্ঠু বস্বিার এবাং বস্বিা নার োবেে আগামী বেনগুদলাদত শতামাদের উ রই অব মত িদব।  

বপ্রে নবীন কম মকতমাগণ,  

শতামাদের স্মরণ কবরদে বেদত চাই, রিক্ষেী যুদদ্ধর ফিল আমাদের এ বপ্রে মাতৃভূবম। এর স্বাধীনতা ও িাব মদভৌমে 

রক্ষা করা আমাদের  ববরে  োবেে। শেদশর িাব মদভৌমে রক্ষার এ  ববরে  োবেে  ালদন আজ িদত শতামরা অাংশীোর। আমার 

প্রতযাশা, বাাংলার আকাশ মুি রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার, শতামাদের বচন্তা-শচতনা ও কদম ম প্রবতফবলত িদব। বাাংলাদেশ ববমান 

বাবিনী বীরদশ্রষ্ঠ শিীে ফ্লাইট শলফদটন্যান্ট মবতউর রিমান, শিীে িাদজমন্ট জহুরুল িক িি অিাংখ্য বীদরর তযাদগর মবিমাে 

িমুজ্জ্বল। শতামরা তাঁদের অনুিরণ কদর শেদশর স্বাধীনতা ও স্বাব মদভৌমে রক্ষার মিান োবেে  ালদন বনদববেত িদব- এ 

প্রতযাশা করবি। শতামাদের সুখী ও শিানালী ভববষ্যৎ এবাং বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর উত্তদরাত্তর িমৃবদ্ধ কামনা করবি।  

আজদকর এ নবীন কম মকতমাদের িাফদল্যর ব িদন যারা বনরলি  বরশ্রম কদরদিন আবম তাদের আন্তবরক ধন্যবাে 

জানাই। এই মদনামুগ্ধকর অনুষ্ঠানদক যারা িফল কদরদিন তাদের িবার জন্য রইল আমার প্রাণঢ্ালা অবভনন্দন।  

িবাইদক আবারও ধন্যবাে জাবনদে আমার বিবস্ শশষ করবি।  

 শখাো িাদফজ  

জেবাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ বচরজীবী শিাক  

... 


