
বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীদে K-8W ববমাদনর অন্তর্ভবুিকরণ অনুষ্ঠান 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শশখ িাবিনা 

বুধবার, ১০ বিদিম্বর ২০১৪, ববমান বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু, কুবমদু ালা, ঢাকা 

 

ববিবমল্লাবির রািমাবনর রাবিম 

 

শিনা, শনৌ ও ববমান বাবিনী প্রধানগণ, 

িামবরক ও শবিামবরক কমকুোুবৃন্দ ও  

উপবিে সুবধমন্ডলী।  

 

আিিালামু আলাইকুম। 

 

ববমান বাবিনীদে অেযাধুবনক Jet Trainer K-8W (শক-এই  িবিউ) ববমান অন্তর্ভবুির আজদকর এই অনুষ্ঠাদন 

উপবিে িবাইদক আন্তবরক শুদভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

এই শুভক্ষদণ আবম স্মরণ করবি িবকুাদলর িবদুেষ্ঠ বাঙাবল, জাবের বপো বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর রিমানদক। যাঁর 

বনদেদুশ পবরচাবলে েীঘ ু২৩ বিদরর রাজননবেক িাংগ্রাম ও নয় মাদির রিক্ষয়ী মুবিযুদের মাধ্যদম অবজেু িয় আমাদের 

বপ্রয় স্বাধীনো। জন্ম শনয় স্বাধীন-িাবদুভৌম বাাংলাদেদশর। স্মরণ করবি জােীয় চার শনোদক। আবম গভীর েোর িাদে স্মরণ 

করবি আমাদের মুবিযুদে আদমাৎিগকুারী ববমান বাবিনীর অকুদোভয় বীর শিীেিি িকল শিীেদক। ববজয় বেবদির 

প্রাক্কাদল আবম মুবিদযাোদের শুদভচ্ছা এবাং শিীে পবরবাদরর িেস্যদের প্রবে িমদবেনা জানাবচ্ছ। 

একটি স্বাধীন জাবের ববমান বাবিনীর মূল োবয়ত্ব িদচ্ছ স্বীয় আকাশিীমার প্রবেরক্ষা। অবে িম্প্রবে আমাদের িমুদ্র 

ববজয়দক সুিাংিে করদে Satellite কাযকু্রদম এবাং িম্ভাব্য িম্পদের নজরোবরর জন্য ববমান বাবিনীর রদয়দি এক অনন্য 

ভূবমকা।  

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

শপ্রক্ষাপ  ববদবচনায় শরদখ জাবের বপোর স্বপ্ন বিল একটি আধুবনক, শবিশালী ও শপশাোর ববমান বাবিনী গঠদনর।  

োঁর দূরেশী ও ববলষ্ঠ বিোদন্ত ১৯৭৩ িাদলই শি িমদয়র অেযাধুবনক MiG-21 সুপারিবনক ফাই ার ববমানিি 

পবরবিন ববমান, শিবলকপ্টার, এয়ার বিদফন্স র যািার ইেযাবে ববমান বাবিনীদে িাংদযাবজে িয়। পরবেীকাদল ২০০০ িাদল 

আমরা ববমান বাবিনীদে ৪ে ু প্রজদন্মর অেযাধুবনক MiG-29 যুেববমান, সুপবরির C-130 পবরবিন ববমান এবাং উচ্চ 

ক্ষমোিম্পন্ন আকাশ প্রবেরক্ষা র যািার িাংদযাজন কবর।  

২০০৯-২০১৩ শময়াদে আমরা ববমান বাবিনীদক শবিশালী, েক্ষ এবাং আধুবনক কদর গদে শোলার প্রদয়াজনীয় 

কাযকু্রম িাদে বনই। ইদোমদধ্য আকাশ প্রবেরক্ষা ব্যবিা শজারোর করার জন্য ববমান বাবিনীদে প্রেমবাদরর মে ভূবম শেদক 

আকাদশ বনদক্ষপণদযাগ্য অেযাধুবনক শক্ষপণাস্ত্র SAM FM 90 (স্যাম এফ এম নাইনটি) িাংদযাজন করা িদয়দি।  

এিাোও ২০১২ িাদল ববমান বাবিনীর ফাই ার বিদর িাংযুি িদয়দি F-7 বিবরদজর িবাুধুবনক িাংস্করণ F-7 

BG1 (এফ- শিদভন বববজ ওয়ান)। এদে  রদয়দি প্রোগে এনালগ ককবপদ র পবরবদে ু একাবধক Multi-Function 

Display িম্ববলে বিবজ াল ককবপ  এবাং শবিশালী এয়ার ইন্টারদিপ্টর র যািার।  

F-7 যুে ববমানিি িব ধরদণর ববমান, র যািার ও অন্যান্য যন্ত্রপাবের সুষ্ঠ , বনরাপে ও িােয়ী রক্ষণাদবক্ষণ এবাং 

ওভারিবলাং এর লদক্ষয বনবমেু িদয়দি বঙ্গবন্ধু এযাদরানটিকযাল শিন্টার। শেদশর েবক্ষণ ও েবক্ষণ-পূবাুঞ্চদল অববিে আমাদের 

িামবরক ও শবিামবরক িাপনািমূদির বনরাপত্তা বনবিে করদে কক্সবাজাদর একটি পূণাুঙ্গ ববমান বাবিনী ঘাঁটি িাপন করা 

িদয়দি।  

পূণাুঙ্গ ঘাঁটি বিিাদব আরও আমপ্রকাশ কদরদি বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু। এিাোও আমরা িশস্ত্র 

বাবিনীর িেস্যদের মদনাবল অটু  রাখার জন্য োঁদের চাকুবরর িময়িীমা বৃবে কদরবি।  



 

চলবে শময়াদে িরকার গঠদনর পর শফাদিিু শগাল ২০৩০-এর আদলাদক আমরা ববমান বাবিনীর আধুবনকায়ন ও 

িক্ষমো বৃবের জন্য বনরলিভাদব কাজ কদর যাবচ্ছ। অবচদরই ববমান বাবিনীর বিদর নতুন Mi-171 (এম আই-ওয়ান শিদভন 

ওয়ান) শিবলকপ্টার, PT-6 ববমান, LET-410 ববমান, AW-139 শিবলকপ্টার এবাং YAK-130 (ইয়াক-ওয়ান বি 

বজদরা) ববমান যুি িদব।  

ববমান বাবিনী বিদর আজ যুি িদে যাদচ্ছ বিবজ াল ককবপ  িম্ববলে আধুবনক K-8W (শক-এই  িবিউ) শজ  

শেইনার ববমান। শজ  শেবনাং-এ ববদ্যমান িীমাবেো কাটিদয় উঠদে এবাং L-39 শজ  শেইনার ববমাদনর প্রবেিাপক বিদিদব 

কাজ করদব এই ববমান।  

বাাংলাদেদশ এই প্রেম শকান শজ  শেইনার ববমান ১ িাজার ৪০০ বকদলাবম ার পে পাবে বেদয় চীন শেদক বময়ানমার 

িদয় বাাংলাদেদশ এদিদি। মাত্র ১০ ঘন্টার স্বল্প-শময়ােী প্রবশক্ষণ বনদয় আমাদের ববমাবনকরা অেযন্ত েক্ষোর িাদে এই কাজটি 

িম্পন্ন কদরদিন। আবম োঁদের আন্তবরক অবভনন্দন জানাবচ্ছ। এ প্রিদঙ্গ আবম মায়ানমার িরকারদক জানাবচ্ছ আন্তবরক 

কৃেজ্ঞো।  

আপনারা শজদন খুবশ িদবন শয K-8W (শক-এই  িবিউ) একটি অেযাধুবনক বিবজ াল ককবপ  বববশষ্ট Jet 

Trainer ববমান। ববদের বববভন্ন পরাশবি োদের যুে ববমাবনক প্রবশক্ষদণ এটি ব্যবিার কদরন। এই ববমাদনর অন্তর্ভবুি যুে 

ববমাবনক প্রবশক্ষদণ আমাদের িক্ষমোদক ববেমাদন বনদয় যাদব এবাং একইিাদে প্রবশক্ষণদক করদব আরও বনরাপে এবাং 

দ্রুেের। 

যদশাদর ববমান বাবিনী একাদিবমর বঙ্গবন্ধু কমদেক্স বনমাুদণর কাজ দ্রুে এবগদয় চলদি। আমাদের িমুদ্রিীমার 

এক্সক্লুবিভ ইদকানবমক শজাদনর আকাশিীমা িাবকু্ষবণক পযদুবক্ষণ করার জন্য কক্সবাজাদর একটি নতুন এয়ার বিদফন্স র যািার 

িাপন করা িদচ্ছ।  

শুধু ববমান বাবিনী নয়, শিনা ও শনৌবাবিনীর উন্নয়ন এবাং আধুবনকায়দনর জন্য আমরা বহু পেদক্ষপ গ্রিণ কদরবি। 

আমাদের িরকার িশস্ত্র বাবিনীদক একটি েক্ষ, সুিবিে এবাং আধুবনক বাবিনী বিদিদব গদে তুলদে চায়। এজন্য যা যা করা 

েরকার, িবই করা িদব। 

বপ্রয় ববমান বাবিনী িেস্যবৃন্দ, 

বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর জন্মলগ্ন শেদকই বববভন্ন িমদয় আপনারা শেশ ও জনগদণর শিবায় শযভাদব আমবনদয়াগ 

কদরদিন ো বনিঃিদন্দদি ধন্যবাে ও প্রশাংিার োবী রাদখ।  

বববভন্ন প্রাকৃবেক দুদযাুদগ আেপুীবেে শেশবািীর শিবায় কাঁদধ কাঁধ বমবলদয় আপনারা বনরলিভাদব কাজ করদিন। 

িীবমে িম্পে, প্রবশক্ষণ ও পবরচালনাগে নানাববধ প্রবেবন্ধকো িদেও শকবলমাত্র শেশদপ্রদম উিীববে িদয় আপনারা 

বনদজদের কাযকু্রমদক আন্তজাুবেকমাদন উন্নীে কদরদিন। এজন্য আপনাদের িাধুবাে জানাবচ্ছ।  

আমার ববোি, নতুন ববমাদনর জন্য আপনারা বনদজদের শযাগ্য ববমাবনক বিদিদব গদে তুলদবন। শুধু শেদশর 

মাটিদেই নয় ববদেদশর মাটিদেও আমাদের প্রবশক্ষক ববমাবনকরা প্রবশক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম োঁদের উচ্চের উড্ডয়ন েক্ষোর 

স্বাক্ষর রাখদবন।  

বববভন্ন জাবেিাংঘ শাবন্তরক্ষা বমশদন বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী িেস্যবৃন্দ শেশ ও জাবের শগৌরব ও প্রশাংিা বদয় 

এদনদিন। আবম ববোি কবর, আপনারা ভববষ্যদে শেশ ও জাবের জন্য আরও অদনক শগৌরবগাঁো রচনা করদবন।  

মদন রাখদবন সুপ্রবশবক্ষে, শপশাোর এবাং িদবাুপবর শেশদপ্রদম উদ্দীপ্ত িািিী ববমাবনক বিদিদব বাাংলাদেশ বকাংবা 

আন্তজাুবেক শয শকান আকাশ িীমায় আপনাদের সুদৃপ্ত ববচরণ বাঙাবল জাবের জাবেগে উৎকষদুক আরও উজ্জ্বল করদব। 

বপ্রয় ববমাবনকগণ, 

যুেদক্ষদত্র ববমান চালনা একটি অেযন্ত দুিঃিািবিক ও পববত্র োবয়ত্ব। শেশদপ্রদম উদ্ব ে িািিী েরুণরা শযন অবধক 

িাংখ্যকিাদর এই দুিঃিািবিক কদমরু শমাকাদবলা করদে এবগদয় আদি োর জন্য িরকাদরর পক্ষ শেদক ববমান বাবিনীদক 

িবদুোভাদব িিায়ো করা িদচ্ছ।  

আমার দৃঢ় ববোি, উন্নে প্রযুবির িরঞ্জামাবে, িাপনা এবাং এর আধুবনক ব্যবিাপনা বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর 

েক্ষো ও অপাদরশনাল কাযকু্ষমো আরও বাবেদয় শেদব।  



 

িম্পদের িীমাবেোর মদধ্য যেটুকু িিায়ো শেওয়া িম্ভব, আমার িরকার এ ব্যাপাদর শকান কাপণু্য কদরবন এবাং 

ভববষ্যদেও করদব না। ইদোমদধ্য আমরা ববমাবনকদের জন্য উড্ডয়ন ভাো বৃবে এবাং জীবনবীমার পবরমাণ যদোপযুি করার 

জন্য কাযকু্রম িাদে বনদয়বি। ইনশাআল্লাহ্ অবে িত্বর এর সুফল আপনারা শভাগ করদবন। 

শেশদপ্রবমক ববমান বাবিনীর বপ্রয় িেস্যবৃন্দ, 

জনগদণর কষ্টাবজেু অদেরু বববনমদয় িাংগৃিীে এই মূল্যবান K-8W (শক-এই  িবিউ) ববমাদনর উড্ডয়ন ও 

রক্ষণাদবক্ষদণ আপনাদের যত্নবান িদে িদব। একজন শপশাজীবীর প্রধান পবরচয় োর শপশাগে েক্ষো। আপবন ববমাবনক 

অেবা প্রদকৌশলী যাই শিান না শকন, শপশাগে উৎকষ ুঅজনুই িদব আপনার মূল লক্ষয।  

মদন রাখদবন, শপশাগে েক্ষো ও িেোর শকান ববকল্প শনই। শেমবন শৃঙ্খলা ও শেশদপ্রদমর শকান ববকল্প শনই। 

শাবন্তকালীন িমদয় মদনাবনদবশ ক ন, কদঠার প্রবশক্ষণ ও অনুশীলদন। িমদর আপনারা িদয় উঠুন আকাশিীমার অেন্দ্র প্রিরী, 

আর প্রাকৃবেক দুদযাুগ শমাকাদবলায় জনগদণর বন্ধু। আশা কবর, আপনারা জনগদণর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরদণ িবদুোভাদব িক্ষম 

িদবন। 

বপ্রয় সুবধমন্ডলী, 

উন্নয়দনর শয অপার িম্ভাবনার নতুন বেগন্ত উদমাবচে িদয়দি, োরই ধারাবাবিকোয় স্বাধীনোর সুবণজুয়ন্তী ২০২১ 

িাদলর মদধ্য আমরা বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীদক আধুবনকায়দনর মাধ্যদম প্রযুবিগে ও শকৌশলগে বেক শেদক একটি সুদৃঢ়, 

শবিশালী ও কাযকুর ববমান বাবিনী বিদিদব গদে তুলব, ইনশাআল্লাহ্। 

আসুন আমরা িবাই বমদল মিান মুবিযুদের শচেনায় বপ্রয় মাতৃভূবম বাাংলাদেশদক জাবের বপোর স্বদপ্নর শিানার 

বাাংলা বিদিদব গদে তুবল। আবম িবশুবিমান আল্লাহ্ র কাদি প্রােনুা কবর, বেবন শযন জাবের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রবেফলদন, 

স্বাধীনো ও িাবদুভৌমত্ব রক্ষায় ববমান বাবিনীর শগৌরব, সুনাম ও িমান উত্তদরাত্তর বৃবে কদরন।  

আপনাদের িবাইদক ধন্যবাে। 

শখাো িাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ বচরজীবী শিাক। 

... 


