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 আিিালামু আলাইট কুম। 

 

মহান তিজডয়র মাডি িাংলাডেশ তিমান িাতহনী একাডেতম’র এইট  িণ ণাঢ্য প্রতশক্ষণ িমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠাডন 

উপতিত িিাইট ডক আতম আন্ততরক শুডিচ্ছা জানাতচ্ছ।  

কড ার পতরশ্রম, শংখলা এিং অধ্যিিাডয়র মাধ্যডম িামতরক প্রতশক্ষডণর প্রাথতমক ধাপ িফলতার িাডথ শশষ কডর 

আজ আপনারা কতমশন শপডত যাডচ্ছন। এটি অতযন্ত আনডন্দর। অতযন্ত গডি ণর। আতম কতমশনপ্রাপ্ত িকলডক আন্ততরক শুডিচ্ছা ও 

অতিনন্দন জানাতচ্ছ। 

আতম গিীর শ্রদ্ধার িাডথ স্মরণ করতি িি ণকাডলর িি ণডশ্রষ্ঠ িাঙাতল, জাততর তপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুতজবুর রহমানডক, 

যাঁর িতলষ্ঠ ও আডপাষহীন শনতৃডে আমরা অজণন কডরতি মহান স্বাধীনতা।  

স্মরণ করতি জাতীয় চার শনতা ৈিয়ে নজরুল ইট িলাম, তাজউতিন আহমে, এম মনসুর আলী ও শমাহাম্মে 

কামারুজ্জামানডক। স্মরণ করতি িীরডশ্রষ্ঠ শহীে ফ্লাইট ক শলফডকন্যান্ট মততউর রহমানিহ মহান মুতিযুডদ্ধ আত্মোনকারী তিমান 

িাতহনীর িকল িেস্যডক। 

মহান মুতিযুডদ্ধর তিশ লক্ষ শহীে, দু’লক্ষ তনয ণাততত মা-শিানডক আতম শ্রদ্ধার িাডথ স্মরণ করতি। যুদ্ধাহত মুতিডযাদ্ধা 

ও স্বজন হারাডনা পতরিাডরর িেস্যডের প্রতত জানাতচ্ছ গিীর িমডিেনা। 

সুতধমন্ড্লী, 

ঐততহযিাহী প্রততষ্ঠান িাংলাডেশ তিমান িাতহনীর রডয়ডি শগৌরিময় ইট ততহাি। মুতিযুডদ্ধ তিমান িাতহনীর িেস্যরা 

যুডদ্ধর প্রডয়াজনীয় উপকরণ িাড়াইট  শুধু একটি এযালুডয়ক শহতলকপ্টার, একটি DC-3 এিং একটি অকার তিমান তনডয় েখলোর 

িাতহনীর তিরুডদ্ধ দুুঃিাহতিক অতিযান পতরচালনা কডরন।  

িাংলাডেশ তিমান িাতহনীর দুুঃিাহতিক ৈিমাতনকডকরাইট  প্রথম িাংলার আকাশ িীমানায় প্রডিশ কডর শত্রুর িাপনার 

উপর িফলিাডি আঘাত হাডনন। িাংলাডেশ তিমান িাতহনী একটিমাি এযালুডয়ক শহতলকপ্টার ও অকার তিমাডনর িাহাডে 

মুতিযুডদ্ধর শশষ তেডক চতল্লশটিরও শিশী িফল আক্রমণ পতরচালনা কডর, যা তিল আমাডের ৈিমাতনকডের অিাধারণ েক্ষতার 

স্বাক্ষর।  

মহান মুতিযুডদ্ধ তিমান িাতহনীর কম ণকতণাগণ শিটর র কমান্ড্াডরর মত  রুেপূণ ণ োতয়েও পালন কডরডিন। তিমান 

িাতহনীর িেস্যডের এ িাহতিকতাপূণ ণ অিোন জাতত তচরতেন স্মরণ করডি। 

সুতধবৃন্দ, 

শেডশর স্বাধীনতা ও িাি ণডিৌমে রক্ষায় শয শকান জাততর জন্য একটি শতিশালী, শপশাোর ও আধুতনক তিমান িাতহনী 

অপতরহায ণ। একথা অনুধািন কডর জাততর তপতা স্বাধীনতার পরপরইট  যুদ্ধতিধ্বস্ত শেডশর আতথ ণক িীমািদ্ধতা িডেও একটি েক্ষ 

ও শচৌকি তিমান িাতহনী গডড় শতালার উডযাগ শনন। অতত অল্প িমডয়র মডধ্য তিমান িাতহনীর জন্য শিশ কডয়কটি  রুেপূণ ণ 

প্রততষ্ঠান িাপন কডরন। তিডেশ শথডক আধুতনক িমরাস্ত্র িংগ্রহ কডরন।  



 
 

তততন ১৯৭৩ িাডল শি িমডয়র অতযাধুতনক MIG-21 সুপারিতনক ফাইট কার শকায়াড্রন, MI-8 (এমআইট এইট ক) 

শহতলকপ্টার, AN-24 পতরিহন তিমান এিং এয়ার তেডফন্স র যাোর িাংলাডেশ তিমান িাতহনীডত িংডযাজন কডরন। 

শেডশর েতক্ষণ পূি ণাঞ্চডলর তনরাপত্তা, িমুদ্রিীমা, পাি ণতয চট্টগ্রাডমর িাতি ণক পতরতিতত ও দুডয ণাগ শমাকাডিলার 

তিষয় ডলা তিডিচনায় এডন জাততর তপতা চট্টগ্রাডম জহুরুল হক ঘাঁটির শগাড়াপত্তন কডরন। গত ৮ নডিম্বর আমরা এ ঘাঁটিডক 

ন্যাশনাল স্ট্যান্ড্াে ণ প্রোন কডরতি। 

িাংলাডেশ আওয়ামী লীগ যখনইট  িরকার গ ন কডরডি জাততর তপতার পোঙ্ক অনুিরণ কডর িাংলাডেশ তিমান 

িাতহনীর উন্নয়ডন অিোন শরডখডি। ১৯৯৬ িাডল আমরা তিমান িাতহনীডত চতুথ ণ প্রজডের যুদ্ধতিমান MIG-29, C-130 

পতরিহন তিমান এিং উচ্চ ক্ষমতা িম্পন্ন আকাশ প্রততরক্ষা র যাোর িংডযাজন কতর। 

২০০৯  িাডল িরকার গ ডনর পর আমরা িাংলাডেশ তিমান িাতহনীর উন্নয়ডন ব্যাপক কম ণসূতচ িাস্তিায়ন কডরতি। 

তিমান িাতহনীডত যুি করা হডয়ডি F-7 BG-1 যুদ্ধতিমান, MI-171 এিএইট চ শহতলকপ্টার, অতযাধুতনক আকাশ প্রততরক্ষা 

শক্ষপনাস্ত্র। পূণ ণাঙ্গ ঘাঁটি তহডিডি আত্মপ্রকাশ কডরডি িঙ্গিন্ধু ও কক্সিাজার তিমান ঘাঁটি। িংডযাজন করা হডয়ডি তিমান িাতহনীর 

জন্য প্রথমিাডরর মত Surface to Air Missile System। িমুদ্রিীমার এক্সক্লুতিি ইট ডকানতমক শজান পয ণডিক্ষডণর জন্য 

কক্সিাজাডর িাপন করা হডয়ডি নতুন উচ্চ ক্ষমতা িম্পন্ন এয়ার তেডফন্স র যাোর।  

আমরা ঢ্াকায় শহতলকপ্টার ওিারহল প্লান্ট িাপন কডরতি। ৫টি নতুন MI-171 শহতলকপ্টার, ৯টি শিতিক শেইট নার 

তিমান, ৩টি োন্সডপাক ণ শেইট নার তিমান, ২টি শমতরকাইট ম িাচ ণ এন্ড্ শরতকউ শহতলকপ্টার এিং ১৬টি কমব্যাক শেইট নার তিমান 

ক্রডয়র জন্য চুতি িম্পােন করা হডয়ডি, যা অতচডরইট  তিমান িতহনীর িহডর যুি হডি। তিমান িাতহনী ঘাঁটি িঙ্গিন্ধু-শত ‘িঙ্গিন্ধু 

এযাডরানটিকযাল শিন্টার’ প্রততষ্ঠা করা হডয়ডি।  

এ িির চীন শথডক আনা শজক শেইট নার K-8W (শকএইট কেতিউ) তিমান যা ইট ডতামডধ্যইট  প্রতশক্ষণ কায ণক্রম শুরু 

কডরডি। প্রতশক্ষণ ব্যিিা শজারোর করার জন্য অতযাধুতনক সুতিধাতেিহ তিমান িাতহনী একাডেতম’শত ‘িঙ্গিন্ধু কমডপ্লক্স’ 

তনম ণাডণর কায ণক্রম দ্রুতগততডত এতগডয় চলডি। পাশাপাতশ জাতীয় তশক্ষানীতত-২০১০ এর আডলাডক তিমান িাতহনী একাডেতমর 

অতফিার কযাডেকডের প্রতশক্ষণ আগামী জানুয়াতর মাি শথডকইট  ততন িিডর উন্নীত হডত যাডচ্ছ।  

আমরা ততন িাতহনীর িেস্যডের পেময ণাো বৃতদ্ধ কডরতি। চাকুরীর িময়িীমা িাড়াডনা হডয়ডি। জাততিংঘ শতন্তরক্ষা 

তমশডন তিমান িাতহনীর িেস্য িংখ্যা বৃতদ্ধ করা হডচ্ছ। তিমান িাতহনীডত নতুন নতুন ইট উতনক িাপডনর ফডল জনিল বৃতদ্ধ পাডচ্ছ। 

পডোন্নততর পথ সুগম হডচ্ছ। 

সুতধমন্ড্লী, 

জাতীয় তনরাপত্তা তিধাডনর পাশাপাতশ িন্যা, ঘুতণ ণঝড় ও জডলাচ্ছ্বাডির মত প্রাকৃততক দুডয ণাগ শমাকাডিলায় আমাডের 

তিমান িাতহনী তনরলিিাডি কাজ কডর যাডচ্ছ। িহমতম ণতার িাতণা তনডয় শপৌৌঁডি যাডচ্ছ জাপান, শ্রীলংকা, মায়ানমার, চীন, িারত, 

মালদ্বীপিহ তিডের তিতিন্ন শেডশ। শফাডি ণি শগাল-২০৩০ এর আওতায় নতুন নতুন তিমান এিং শহতলকপ্টার যুি হওয়ার ফডল 

এিকল কম ণকান্ড্ পতরচালনায় তিমান িাতহনীর িামর্থ্ণ উত্তডরাত্তর বৃতদ্ধ পাডচ্ছ। 

তিে শাতন্ত প্রততষ্ঠায় িাংলাডেশ তিমান িাতহনীর কতণব্যতনষ্ঠা ও শপশাোতরে তিেডনতৃবৃডন্দর প্রশংিা কুতড়ডয়ডি। অডনক 

িীমািদ্ধতা িডেও জাততিংঘ তনরাপত্তা কায ণক্রডমর অধীডন িাংলাডেশ তিমান িাতহনী প্রতত িির প্রায় চার হাজার উড্ডয়ন ঘন্টা 

িাফডের িাডথ িম্পন্ন কডর যাডচ্ছ। শাতন্তরক্ষা তমশডন পতরিহণ তিমাডনর কতন্টনডজন্ট বৃতদ্ধ এিং নীতত তনধ ণারণী পয ণাডয় 

আমাডের তিমান িাতহনীর অংশগ্রহণ তনতিত করডত আমরা কাজ করতি। 

তপ্রয় নিীন কম ণকতণাগণ, 

িীরডশ্রষ্ঠ শহীে ফ্লাইট ক শলফডকন্যান্ট মততউর রহমান এিং শহীে িাডজণন্ট জহুরুল হকিহ অিংখ্য িীডরর তযাডগর 

মতহমায় িমুজ্জ্বল িাংলাডেশ তিমান িাতহনী। তাঁডেরইট  অনুগামী তহডিডি এইট  কষ্টাতজণত স্বাধীনতা রক্ষার মহান োতয়ে এখন 

আপনাডের। 

কতমশন প্রাতপ্তর এ শুিলডে আতম মডন কতরডয় তেডত চাইট , অকৃতিম শেশডপ্রডমর শপ্ররণায় উজ্জীতিত হডয় আপনাডেরডক 

এ মহান োতয়ে পালন কডর শযডত হডি। কডম ণ ও তচন্তায় ‘িাংলার আকাশ মুি রাখা’র দৃঢ় অঙ্গীকাডরর প্রততফলন ঘকাডত হডি। 

পাশাপাতশ, স্মরণ রাখডত হডি, স্বাধীনতার জন্য লক্ষ প্রাডণর তযাগ ও ততততক্ষার ইট ততহাি। 



 
 

আপনারা এইট  তিমান িাতহনীর িতিষ্যৎ কণ ণধার। এ িাতহনীর শযাগ্য উত্তরসূতর তহডিডি তনডজডেরডক গডড় তুলডত হডি। 

প্রততটি মূেিান িম্পডের সুষ্ঠু ব্যিহার করডত হডি। িহকমী এিং অধীনিডের কোণডক অতযন্ত  রুে ও িহানুভূততর িাডথ 

শেখডত হডি। আমাডের প্রতযাশা, আপনারা জাততর তপতার পোঙ্ক অনুিরণ কডর তাঁর স্বডের শিানার িাংলা গডড় তুলডিন। 

আজডকর এইট  মডনাজ্ঞ কুচকাওয়াডজ মতহলা ফ্লাইট ক কযাডেকডের প্রাণিন্ত অংশগ্রহণ শেডখ আতম িততযইট  আনতন্দত। 

তাডের এইট  কতমশন প্রাতপ্ত নারী অতধকার রক্ষা ও িামাতজক িাডি নারীডক প্রততষ্ঠা করার শক্ষডি আমাডের িরকাডরর দৃঢ় 

নীততরইট  প্রততফলন। উডল্লখ্য, আওয়ামী লীগ িরকারইট  প্রথম ২০০০ িাডল িশস্ত্র িাতহনীডত কতমশন্ড্ অতফিার পডে নারীডের 

অন্তর্ভ ণতির যুগান্তকারী তিদ্ধান্ত শনয়।  

আতম শজডন অতযন্ত আনতন্দত হডয়তি, ইট ডতামডধ্য িাংলাডেশ তিমান িাতহনীর দুইট জন মতহলা কম ণকতণা প্রথম িামতরক 

ৈিমাতনক তহডিডি শহতলকপ্টার উড্ডয়ন প্রতশক্ষণ শশষ কডর এককিাডি ফ্লাইট ং করডত িক্ষম হডয়ডিন। আতম আশা কতর, 

িতিষ্যডত তিমান িাতহনী আরও অতধক িংখ্যক মতহলা িামতরক ৈিমাতনকডক প্রতশক্ষণ তেডি। তিমান িাতহনীডত নারীর এ 

অগ্রযািা অব্যাহত রাখডি। 

সুতধবৃন্দ, 

আওয়ামী লীগ িরকার িিিময়ইট  িাংলাডেশ তিমান িাতহনীর িেস্যডের কোণ ও এইট  িাতহনীর উন্নয়নডক তিডশষ 

 রুে তেডয়ডি। আমরা উন্নয়ডনর এ ধারািাতহকতা রক্ষা করডত িদ্ধপতরকর। স্বাধীনতার সুিণ ণজয়ন্তীডত আমরা তিমান িাতহনীডক 

আরও আধুতনক কডর শকৌশলগত তেক শথডক একটি সুদৃঢ়, শতিশালী ও কায ণকর িাতহনী তহডিডি গডড় তুলডিা, ইট নশাআল্লাহ।  

আতম িয কতমশনপ্রাপ্ত নিীন কম ণকতণাডের তপতা-মাতা ও অতিিািকডের অতিনন্দন জানাতচ্ছ। যাঁডের অক্লান্ত পতরশ্রম 

ও ঐকাতন্তক প্রডচষ্টায় আজ এইট  নিীন কম ণকতণাগণ িাফডের িাডথ কতমশন লাি করডলন, তাঁডের অিোন আতম কৃতজ্ঞতার 

িাডথ স্মরণ করতি। 

আজডকর এইট  সুন্দর ও মডনামুগ্ধকর অনুষ্ঠান আডয়াজডনর িাডথ িংতিষ্ট িকলডক আতম আিারও ধন্যিাে জানাতচ্ছ। 

আতম িয কতমশনপ্রাপ্ত তরুণ কম ণকতণাডের শিানালী িতিষ্যৎ এিং িাংলাডেশ তিমান িাতহনীর উত্তডরাত্তর িমৃতদ্ধ কামনা করতি। 

পরম করুণাময় আল্লাহ আমাডের িহায় শহান। 

 িকলডক ধন্যিাে। 

 

শখাো হাডফজ। 

জয়িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাডেশ তচরজীিী শহাক। 

... 


