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 আিিালামু আ’লাইকুি। 

 বাংলামেশ শনভাল একামডতিমি রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ ২০১৭-এ উপতিি থাকমি শপমর আতি অিযন্ত আনতন্দি। 

তডমিম্বর আিামের তবজময়র িাি। তবজময়র এই িামি রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-এ অংশগ্রহণকারী িকলমক জানাই আিার 

আন্ততরক শুমভচ্ছা।  

 জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহিান-এর ঐতিহাতিক আহ্বামন িাড়া তেময় ৯ িামির রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শশমষ ১৯৭১ 

িামলর এ িামিই আিামের তপ্রয় িাতৃভূতি শত্রুমুক্ত হময়তিল। আিরা মুতক্তযুমদ্ধর িাধ্যমি তবজয়ী জাতি। আিরা অন্যাময়র কামি 

িাথা নি অথবা শেমকান চযামলজ ম শিাকাতবলায় তপিপা হব না।  

 আজমকর এই তবমশষ তেমন আতি গভীর শ্রদ্ধাভমর স্মরণ করতি স্বাধীনিার িপতি, মুতক্তযুমদ্ধর িহানায়ক জাতির 

তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহিানমক। িশ্রদ্ধতচমে স্মরণ করতি মুতক্তযুদ্ধকালীন মুতজব নগমর শপথ গ্রহণকারী প্রথি 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলামেশ িরকামরর িন্ত্রীিভার িেস্য আিামের অকুমিাভয় জািীয় চার শনিামক।  

 গভীর শ্রদ্ধা জানাই বীরমশ্রষ্ঠ শতহে রুহুল আতিনিহ িহান মুতক্তযুমদ্ধ শাহােি বরণকারী িকল শনৌ িেস্যমের প্রতি। 

আতি স্মরণ করতি মুতক্তযুমদ্ধ তিশ লাখ শতহে ও দু’লাখ িম্ভ্রিহারা িা-শবানমক। োমের অপতরিীি িযামগর তবতনিময় আিরা 

শপময়তি িহান স্বাধীনিা।  

 চতিশ বিমরর েীর্ ঘ রাজননতিক িংগ্রাি ও অিহমোগ আমন্দালমনর িাধ্যমি জাতির তপিার বতলষ্ঠ শনতৃমে আিরা 

ক্রমিই স্বাধীনিার তেমক ধাতবি হময়তি। বাঙাতল িত্ত্বার শচিনায় উদ্বুদ্ধ জাতিমক ৭ই িামচ ঘর শে ভাষমণ জাতির তপিা 

মুতক্তিংগ্রামির আহ্বান জাতনময়তিমলন শিই ঐতিহাতিক ভাষণটি ইউমনমকা’র তবশ্ব প্রািান্য ঐতিহয তহিামব স্বীকৃতি লাভ কমরমি। 

 ৭ই িামচ ঘর ভাষমণ জাতির অতিমের ইতিহাি প্রতিিতলি হময়মি। আিার িা বঙ্গিািা শবগি িতজলাতুন শনিা মুতজব ভাষণ 

প্রোমনর উমেমে বাতড় শথমক শবর হওয়ার প্রাক্কামল বাবামক পরািশ ঘ তেময় বমলতিমলন, কারও দ্বারা প্রভাতবি হময় নয়, িাঁর তবমবক ো 

বমল- শিই কথাগুমলাই ভাষমণ বমল আিমি। 

 আিার িা বুঝমিন জাতির তপিা-ই বাঙাতলর আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুুঃখ-বঞ্চনার কথা িবমচময় ভাল জামনন। বাঙাতল জাতির প্রতি 

িাঁর িি গভীর আন্ততরকিা আর কামরা শনই। 

 ঐতিহাতিক ৭ই িামচ ঘর ভাষণ শশাষণ-শািমন জজঘতরি জাতির শবেনার উপাখ্যান। জাতির তপিার বাঙাতলর প্রতি 

অঙ্গীকারাবদ্ধিার প্রািান্য েতলল। ইউমনমকার এই স্বীকৃতি, জাতির তপিার আহবামন িংর্টিি মুতক্তযুমদ্ধর অতবনশ্বর িযাগ ও িংগ্রামির 

ইতিহামির আমলামক, আিামের ভতবষ্যি প্রজ্মকমক আ্মবতবশ্বািী এবং ৃঢ়চমচিা করমব।  

তপ্রয় তিডতশপম্যানগণ, 

 আতি ৃঢ়চভামব তবশ্বাি কতর, মুতক্তযুমদ্ধর শচিনায় উজ্জবীতবি হময় শিািরা এ শেমশর স্বাধীনিা ও িাব ঘমভৌিে রক্ষার 

িহান োতয়মে আ্মবতনময়াগ করমব। একটি সুশৃঙ্খল বাতহনীর িেস্য তহমিমব িব ঘো উর্ধ্ঘিনমের প্রতি আনুগিয ও অধুঃিনমের 

িহিতি ঘিা প্রেশ ঘন করমব। শচইন অি কিান্ড শিমন চলার িধ্য তেময় বাংলামেশ শনৌবাতহনীমক তবশ্ব েরবামর আরও শগৌরমবাজ্জ্বল 

আিমন অতধতষ্ঠি করমি িক্ষি হমব। আজমকর এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠামনর িধ্য তেময় শিািরা োরা কতিশন লাভ করমি 



 

োচ্ছ, শিািামের িকমলর প্রতি রইল আিার আন্ততরক শুমভচ্ছা ও অতভনন্দন। আতি শজমন খুবই আনতন্দি শে, এবার ২১ জন 

িতহলা কি ঘকিঘা কতিশন শপমি োমচ্ছ ো নারীর উন্নয়ন ও ক্ষিিায়মনর বতহুঃপ্রকাশ। 

উপতিি সুতধিন্ডলী, 

 জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতজবুর রহিান বাংলামেমশর ভূ-রাজননতিক অবিান তবমবচনায় শনৌবাতহনীর গুরুে 

অনুধাবন করমি শপমরতিমলন। ১৯৬৬’র ৬-েিায় তিতন পূব ঘবমঙ্গ শনৌবাতহনীর িের েপ্তর প্রতিষ্ঠার োতব জাতনময়তিমলন।  

 শেমশর প্রময়াজমন একটি আধুতনক ও শতক্তশালী শনৌবাতহনী গমড় শিালার প্রিযয় শথমকই তিতন ১৯৭৪ িামল শনৌবাতহনীর 

বৃহেি প্রতশক্ষণ র্াঁটি বামনৌজা ঈিা খাঁ কতিশন কমরন। একটি েক্ষ শনৌবহর গঠমনর  লমক্ষয  তিতন  যুমগাস্লাতভয়া  ও  ভারি 

শথমক  আধুতনক যুদ্ধজাহাজ িংগ্রহ কমরন। একইিামথ তিতন শেমশর িমুদ্রিীিা তনধ ঘারমণর লমক্ষয ১৯৭৪ িামল ‘দ্যা শেতরেতরয়াল 

ওয়াোরি এন্ড শিতরোইি শজানি অযাক্ট’ প্রণয়ন কমরন। 

 আিরা েীর্ ঘ ২১ বির পর ১৯৯৬ িামল িরকার গঠন কমরই জাতির তপিার তেক তনমে ঘশনা অনুিরণ কমর বাংলামেশ 

শনৌবাতহনীর আধুতনকায়মন বহুমুখী পেমক্ষপ গ্রহণ কতর। এরই ধারাবাতহকিায় িাবমিতরন িংমোজমনর িাধ্যমি বাংলামেশ 

শনৌবাতহনী তিিাতিক শতক্ত তহমিমব প্রতিতষ্ঠি হময়মি। এিাড়া শনৌবাতহনীমি িংমোতজি হময়মি িমব ঘাচ্চ িংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, 

গমড় শিালা হময়মি শহতলকপ্টার ও েহল তবিান িমৃদ্ধ শনভাল এতভময়শন এবং তবমশষাতয়ি শিাি ঘ শিায়াডি।  

 শেমশর জলিীিায় নজরোরী বাড়ামি আরও শিতরোইি শপমরাল এয়ারক্রাফ্ট ও শহতলকপ্টার ক্রয় প্রতক্রয়াধীন। 

অবকাঠামিাগি উন্নয়মনর লমক্ষয পটুয়াখালীমি এতভময়শন সুতবধা িম্বতলি শনৌবাতহনীর িব ঘবৃহৎ শনৌর্াঁটি ও ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুতজব শনৌর্াঁটি তনি ঘামণর কাজ চলিান রময়মি। এিাড়া িাবমিতরমনর সুষ্ঠু পতরচালনা, রক্ষণামবক্ষণ ও শজটি সুতবধা প্রোমনর 

জন্য কুতুবতেয়ায় একটি িাবমিতরন র্াঁটি তনি ঘামণর কাজ দ্রুি এতগময় চলমি। 

 চট্টগ্রামির িীিাকুন্ড িন্দ্বীপ চযামনমল জাহাজ বাতথ ঘং সুতবধা িম্বতলি তিে িের েপ্তমরর তনি ঘাণ কাজ শুরু হময়মি। এর 

িমল িমুদ্র এলাকায় িাতব ঘক তনরাপো আরও শজারোর হমব বমল আতি আশা কতর। 

িম্মাতনি সুতধিন্ডলী, 

 বাংলামেশ শনৌবাতহনীর েক্ষ ব্যবিাপনায় পতরচাতলি খুলনা তশপইয়াড ঘ এবং নারায়ণগজ ম ডকইয়ামড ঘ শেশীয় প্রযুতক্তমি 

তনতি ঘি হমচ্ছ আধুতনক যুদ্ধজাহাজ। গি িামি খুলনা তশপইয়ামড ঘ তনতি ঘি দু’টি িাবমিতরন তবর্ধ্ংিী লাজঘ শপমরাল ক্রািে ‘দুগ ঘি’ 

ও ‘তনশান’ শনৌবহমর কতিশন করা হময়মি। এিাড়া চট্টগ্রাি ড্রাইডক তলতিমেমড আধুতনক তিমগে তিতরর প্রতক্রয়া চলমি। োর 

িাধ্যমি আিরা ধীমর ধীমর বাংলামেশ শনৌবাতহনীমক Buyer Navy হমি Builder Navy - শি পতরণি করমি িক্ষি হব 

ইনশাআল্লাহ। 

 ভারি িহািাগরীয় অঞ্চমলর শেশিমূমহর অংশগ্রহমণ গি িামিই কক্সবাজামর অনুতষ্ঠি হময়মি Indian Ocean 

Naval Symposium Multilateral Maritime Exercise 2017 এর িমিা বৃহৎ ও আন্তজঘাতিক িমুদ্র িহড়া। এ 

িহড়ার িিল আময়াজন আন্তজঘাতিক পতরিন্ডমল বাংলামেমশর নতুন ভাবমূতিঘ সৃতি কমরমি।  

 বাংলামেশমক ভারি িহািাগরীয় অঞ্চমল পারস্পতরক িহমোতগিা বৃতদ্ধ ও উন্নয়মন শনতৃে প্রোমনর জন্য বতহতব ঘমশ্ব  

এখন পতথকৃি ধরা হয়।  

 আিরা তিয়ানিার ও ভারমির িামথ িমুদ্রিীিা তনষ্পতের পর এক লাখ আমঠার হাজার আেশ’ শির 

বগ ঘতকমলাতিোমরর শবশী শেতরমোতরয়াল িী, ২০০ নটিকযাল িাইল অথ ঘননতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ নটিকযাল িাইল পে ঘন্ত 

িহীমিাপামনর িলমেমশর িম্পমের অতধকার লাভ কমরতি। বিঘিান িরকার িমুদ্র িম্পমের সুষ্ঠু ব্যবহার তনতিি করমি 

প্রময়াজনীয় পেমক্ষপ গ্রহণ কমরমি।  

 িমুদ্র অথ ঘনীতির উন্নয়মন েক্ষ ও প্রতশতক্ষি জনমগাষ্ঠী তিতরমি শনৌবাতহনী কতৃঘক পতরচাতলি হমচ্ছ বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুতজবুর রহিান শিতরোইি তবশ্বতবদ্যালয়। আিামের তবশাল িমুদ্রিীিায় রময়মি িৎস্য, খতনজ শিল ও অন্যান্য খতনজ পোথ ঘিহ 

মূল্যবান িম্পে। জািীয় অথ ঘনীতিমি এই িম্পমের গুরুে অপতরিীি। এই িম্পে রক্ষায় বাংলামেশ শনৌবাতহনীর কাে ঘপতরতধ 

এখন অমনক শবমড় শগমি। 

তপ্রয় অতিিারবৃন্দ, 

 শেমশর শিবায় আ্মবতনময়াগকারী শিািামের িি িরুণ প্রজ্মকমক উন্নি প্রতশক্ষমণর িাধ্যমি শোগ্য শনতৃে গমড় শিালার 

জন্য আধুতনক একামডতি প্রতিষ্ঠা তিল জাতির তপিা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। শিই স্বপ্ন বািবায়মন আিরা এই একামডতিমি অিযাধুতনক 



 

সুমোগ-সুতবধা িম্বতলি বঙ্গবন্ধু কিমেক্স তনি ঘাণ করতি। এই কিমেক্স চালু হমল শনভাল একামডতিমি প্রতশক্ষণ সুতবধা বহুগুমণ 

বৃতদ্ধ পাওয়ার পাশাপাতশ আরও অতধক িংখ্যক শেতশ-তবমেশী প্রতশক্ষণাথীমক িান প্রতশক্ষণ প্রোন িম্ভব হমব। 

তপ্রয় সুধী, 

 আিরা শকবল িশস্ত্র বাতহনী নয়, শেমশর প্রতিটি শক্ষমি উন্নয়মনর জন্য তনরলি কাজ কমর  োতচ্ছ। শকবল তবগি  িয়  

বিমরই িাতব ঘক োতরমদ্রযর হার ৭ েশতিক ২ ভাগ হ্রাি শপময়মি। বিঘিামন অতি োতরমদ্রযর হার ১২ েশতিক ৯ শিাংশ। শেমশ 

হিেতরমদ্রর অবতশি িংখ্যা ২ শকাটি  ৮ লাখ। আশা করা োয় ২০২১ িামলর িমধ্য শেমশ োতরদ্রয থাকমব না। িানুমষর খাবার 

বাবে ব্যয় কমি ৫৪ ভাগ শথমক ৪৭ ভাগ হময়মি। বরং খাদ্য বতহভূ ঘি ব্যয় শবমড়মি। ো উন্নয়মনর উমল্লখমোগ্য তনমে ঘশক। 

 আিামের িরকার বরাবরই শহর ও গ্রামির সুষি উন্নয়মনর উপর শজারামরাপ কমরমি। গ্রািীণ অথ ঘনীতি শতক্তশালী 

করার নীতি গ্রহণ কমরমি। এর অংশ তহিামব কৃষমকর জন্য েশ োকায় ব্যাংক তহিাব শখালার উমদ্যাগ শনয়া হয়। কৃষমকর জন্য 

শখালা ব্যাংক তহিামব এক হাজার তিনশ’ শকাটি োকা িঞ্চয় হময়মি। এ উমদ্যামগ আয় তবষম্য কমিমি।  

তপ্রয় প্রতশক্ষণাথীবৃন্দ, 

 আজ শিািামের চিৎকার কুচকাওয়াজ শেমখ আতি মুগ্ধ হময়তি। শিািামের প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল িারুণ্য জাতিমক 

আশাতিি কমরমি। শিািামের িামথ শিািামের অতভভাবকমেরও অতভনন্দন জানাই। শিািামের িিলিার শগৌরবিয় অংশীোর 

িাঁরাও। িদ্য কতিশনপ্রাপ্ত অতিিারমের িিল প্রতশক্ষমণ বাংলামেশ শনভাল একামডতি ও প্রতশক্ষণ জাহাজ-এর শেিব কি ঘকিঘা 

ও প্রতশক্ষক তনরলি পতরশ্রি কমরমিন িামেরমকও জানাতচ্ছ আিার আন্ততরক অতভনন্দন। এই সুন্দর অনুষ্ঠান আময়াজমন োরা 

িংতিি শথমক কমঠার পতরশ্রি কমরমিন, িামেরমক জানাই আন্ততরক ধন্যবাে।  

 তবতভন্ন িিয় শেমশ ও পাশ্বঘবিী শেমশর প্রাকৃতিক দুমে ঘাগ এবং শেমকান ক্রাতন্তকামল শনৌবাতহনীর িেস্যমের তনমবতেি 

প্রাণ অংশগ্রহণ বাংলামেশ শনৌবাতহনীমক শগৌরবাতিি কমরমি। আিঘ-িানবিার শিবায় এতগময় আিার জন্য আতি এ বাতহনীর 

িকলমক ধন্যবাে জানাই। 

 পতরমশমষ, বাংলামেশ শনৌবাতহনী ও শনভাল একামডতির উেমরাের উন্নতি ও িমৃতদ্ধ কািনা করতি। িহান আল্লাহ 

আিামের িহায় শহান। 

শখাো হামিজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলামেশ তচরজীবী শহাক। 

... 


