
খুলনা শিপইয়ার্ ড-এ শনশম ডতব্য ০২টি লার্ড প্যাট্রাল ক্র্যাফট এর শিল ললইং  

এবং িট্েইনার লেট্েল (লনৌিল্যাণ ১) উট্বাধন অনুষ্ঠান 

োষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

লিখ হাশেনা 

খুলনা শিপইয়ার্ ড, খুলনা, রশববার, ২২ োদ্র ১৪২২, ০৬ লেট্েম্বর ২০১৫। 

শবেশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম 

েহিমীবৃন্দ, 

কুটনীশতিবৃন্দ, 

শতন বাশহনী প্রধান, 

োমশরি ও লবোমশরি িম ডিতডাবৃন্দ,  

খুলনা শিপইয়াট্র্ ডর েিল িম ডিতডা-িম ডচারী এবং িমীবৃন্দ, 

 আেোলামু আলাইকুম।  

 বাংলাট্েট্ির শিপইয়াট্র্ ড েব ডপ্রথম দুটি লার্ড প্যাট্রাল ক্র্াফট (এলশপশে) শনম ডাণ িার্ ডক্র্ম এবং িট্নটইনার লেট্েল 

(লনৌিল্যাণ ১) এর উট্বাধন অনুষ্ঠাট্ন উপশিত হট্ত লপট্র আশম অতযন্ত আনশন্দত।  

 এ শুেক্ষট্ণ প্রথট্মই আশম মহান সৃশিিতডার প্রশত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন িরশি। এিই োট্থ এ প্রিট্ের েংশিি েবাইট্ি 

র্ানাই আমার আন্তশরি অশেনন্দন। 

 আশম স্মরণ িরশি, েব ডিাট্লর েব ডট্েষ্ঠ বালাশল, র্াশতর শপতা বঙ্গবন্ধু লিখ মুশর্বুর রহমানট্ি, শর্শন স্বাধীনতার 

সূচনা লট্েই উপলশি িট্রশিট্লন নেী ও েমুট্দ্রর গুরুত্ব। 

 আর্ আমরা লর্খাট্ন েমট্বত হট্য়শি তার অনশতদূট্রই রূপো নেীর ওপাট্র ১৯৭১ োট্ল আমাট্ের মহান স্বাধীনতা 

যুট্ের লিষ পর্ ডাট্য় ১০ শর্ট্েম্বর ১৯৭১ িহীে হট্য়শিট্লন বীরট্েষ্ঠ রুহুল আশমনেহ যুে র্াহার্ পদ্মা ও পলাট্ির আরও অট্নি 

লনৌ মুশিট্র্াো। এ তাৎপর্ ডময় শেট্ন, প্রথট্মই আশম শবনম্র েো র্ানাই ঐ েিল মহান লনৌ মুশিট্র্াোেহ আত্মতযাগিারী লাট্খা 

িহীট্ের আত্মার প্রশত।  

 র্াশতর শপতা ও মহান মুশিযুট্ে লনতৃত্বিারী েল আওয়ামী লীট্গর শনব ডাচনী প্রতীি ‘লনৌিা’। লনৌেম্পে এবং এর 

রক্ষণাট্বক্ষণ ও উন্নয়ট্ন র্াশতর শপতার শিল ঐিাশন্তি আগ্রহ এবং গেীর মট্নাট্র্াগ। এিই দৃশিট্িাণ ও লচতনায় উবুে হট্য় 

১৯৯৯ োট্ল ধ্বংে প্রায় খুলনা শিপইয়ার্ ডট্ি হস্তান্তর িট্রশিলাম বাংলাট্েি লনৌবাশহনীর িাট্ি। আর্ লেই রুে শিপইয়ার্ ড শুধু 

ঘুট্রই োঁড়ায়শন, এটি আর্ আমাট্ের গব ড, িট্ম ডাদ্দীপনার প্রতীি। এরই ধারাবাশহিতায়, লেট্ি ০৫টি যুে র্াহার্ শনম ডাট্ণর পর 

পুনরায় ০২টি লার্ড প্যাট্রাল ক্র্যাফট ততশরর মাট্হন্দ্রক্ষট্ণ উপশিত হওয়ার সুট্র্াগ লপট্য় আশম অতযন্ত আনশন্দত।  

সুশধমন্ডলী, 

 আমাট্ের লনৌবাশহনীট্ি এিটি শিমাশিি বাশহনীট্ত পশরণত িরার অংি শহট্েট্ব শবট্েি লথট্ি যুে র্াহার্ 

আমোশনর পািাপাশি লেট্ি অতযাধুশনি যুে র্াহার্ ততশরট্ত খুলনা শিপইয়ার্ ড অগ্রণী ভূশমিা পালন িরট্ি। এর্ন্য আশম 

শিপইয়াট্র্ ডর েংশিি েিলট্ি আন্তশরি অশেনন্দন র্ানাশি।  

 মায়ানমার ও োরট্তর োট্থ েমুদ্রেীমা শবষয়ি শবট্রাধ চূড়ান্তোট্ব শনষ্পশি হওয়ায় অশর্ডত শবিাল েমুদ্র এলািার 

োশব ডি শনরাপিার শনশ্চয়তা শবধান, েমুদ্রেীমা সুরক্ষা, অবাট্ধ েমুদ্র েম্পে আহরণ ও ব্যবিাপনা েমট্য়র োশব। 

শনরবশিন্নোট্ব এ েিল িম ডিাট্ন্ডর র্ন্য খুলনা শিপইয়াট্র্ ড মাঝাশর ও বৃহৎ েমুদ্রগামী র্লর্ানেহ  লনৌবাশহনীর র্ন্য লিাট বড় 

মানেম্মত যুে র্াহার্ ততশর ও লমরামত হট্ি। র্াহার্ রপ্তাশন িরট্তও খুলনা শিপইয়ার্ ড েক্ষম হট্ব বট্ল আশম দৃঢ়োট্ব 

শবশ্বাে িশর। 

শপ্রয় িমীবৃন্দ, 

 এ আিাতীত অর্ডট্নর পুট্রা কৃশতত্ব আপনাট্ের। শবগত ১৫ বিট্ররও লবশি েময় ধট্র আপনাট্ের অক্লান্ত পশরেম ও 

ঐিাশন্তি প্রট্চিা এবং েক্ষ িম ডতৎপরতার র্ন্যই এট্েট্ি োফল্য। আপনারা আবারও প্রমাণ িট্রট্িন েঠিি শেোন্ত এবং 

ব্যবিাপনায় আপনারা িার্ ডির ভূশমিা রাখট্ত পাট্রন। এ র্ন্য গশব ডত েমগ্র লেি। আপনাট্েরট্ি আমার প্রাণঢালা অশেনন্দন। 



 

উপশিত সুশধমন্ডলী, 

 আপনারা র্াট্নন লর্, এি েমট্য়র শিোঞ্চল খ্যাত েশক্ষণাঞ্চট্লর বহু শিে িারখানা অদূরেশি ডতা, অেক্ষ ব্যবিাপনা 

এবং দুুঃিােট্নর িবট্ল এট্ি এট্ি বন্ধ হট্য় শগট্য়ট্ি। আমাট্ের েরিার োশয়ত্বোর গ্রহট্ণর পরই বন্ধ হট্য় র্াওয়া এবং রুে 

শিে প্রশতষ্ঠানগুট্লার হারাট্না লগৌরব পুনরুোট্র পেট্ক্ষপ গ্রহণ িট্রট্ি। অিারট্ণ আর এিটি িল-িারখানাট্িও বন্ধ হট্ত লেয়া 

হট্ব না।  

 আমরা অশচট্রই খুলনাট্ি আবাট্রা এিটি িম ডচঞ্চল শিে িহর শহট্েট্ব লেখট্ত পারব বট্ল দৃঢ়োট্ব আিা রাশখ। 

খুলনা শিপইয়ার্ ড েমবার্ার বাঁশচট্য় রাখার লর্ ভূশমিা লরট্খট্ি তা এ অঞ্চট্লর অন্যান্য রুে  শিেিারখানাট্ি েঠিি পট্থ 

শফশরট্য় আনট্ত অনুিরণীয় দৃিান্ত হট্ত পাট্র।  

 আপনারা র্াট্নন, পদ্মা লেতু আর্ আর লিান স্বপ্ন নয়। ইট্তামট্ে লেতু শনম ডাট্ণ ২৩ োগ িার্ েম্পন্ন হট্য়ট্ি। লেতু 

শনম ডাণ লিষ হট্ল এটি েশক্ষণাঞ্চট্লর উন্নশতর প্রট্বিবার হট্ব। শবশেন্ন শিট্ের আমোশন-রপ্তাশনর লক্ষট্ি মংলা বন্দরট্ি 

ব্যবহাট্রর র্ন্য আমরা িযাশপটাল লেশর্ং িার্ ডক্র্ম শুরু িট্রশি। র্া েশক্ষণ-পশশ্চম অঞ্চট্লর োশব ডি উন্নশতট্ি তরাশিত িরট্ব।  

অেযাগত অশতশথবৃন্দ, 

 শবশ্ব বার্াট্র র্াহার্ শনম ডাট্ণর ক্র্মবধ ডমান চাশহো িাট্র্ লাগাট্নার সুবণ ড সুট্র্াগ আমরা েবযবহার িরট্ত শুরু 

িট্রশি।  

 শবশেন্ন লেি খুলনা শিপইয়াট্র্ ডর ব্যাপাট্র আগ্রহ প্রিাি িট্র লর্াগাট্র্াগ িরট্ি। এ লপ্রশক্ষট্ত খুলনা শিপইয়ার্ ড তার 

উৎপােন ক্ষমতা বৃশেিরট্ণ ব্যবিা গ্রহণ িট্রট্ি। মংলার র্য়মশন-লগাট্ল শিপইয়াট্র্ ডর িাবর েম্পেট্ি িাট্র্ লাশগট্য় 

বাংলাট্েট্ির র্াহার্ শনম ডাণ শিেট্ি আরও েম্প্রোশরত িরট্ব।  

 লর্ লিান র্রুশর পশরশিশত লমািাট্বলার র্ন্য র্লর্ান শনম ডাণ, লমরামত এবং র্লর্ান রক্ষণাট্বক্ষট্ণর র্ন্য 

প্রট্য়ার্নীয়  লের্ার ও অন্যান্য র্ন্ত্রপাশতর লমরামত এবং শনম ডাট্ণর র্ন্য শনে ডরট্র্াগ্য ও শবিে ব্যবিা থািা অপশরহার্ ড। লেই 

দৃশিট্িান লথট্ি খুলনা শিপইয়ার্ ড বাংলাট্েট্ির এিটি Strategic Asset। র্ার উিট্রাির উন্নয়ন ও েচলতা শনশশ্চত 

িরট্ত আমাট্ের েরিার বেপশরির।  

 শিে প্রশতষ্ঠান শহট্েট্ব ব্যবোর পািাপাশি েমার্ িল্যাট্ণও খুলনা শিপইয়ার্ ড অবোন লরট্খ চট্লট্ি।  

সুশধবৃন্দ, 

 লর্ উট্দ্দশ্য শনট্য় ১৯৯৯ োট্ল আমাট্ের েরিার খুলনা শিপইয়ার্ ডট্ি লনৌবাশহনীর িাট্ি হস্তান্তর িট্রশিল, তা আর্ 

চূড়ান্ত েফল হট্য়ট্ি। ০৫টি যুে র্াহার্ শনম ডাট্ণর পর আর্ অতযাধুশনি লার্ড প্যাট্রাল ক্র্াফট্ শনম ডাট্ণর িম ডিান্ড শুরু িট্র 

আপনারা এ প্রশতষ্ঠানট্ি আরও িি শেট্তর উপর োঁড় িরাট্লন।  

 এিাড়া শেঙ্গাপুট্রর প্রাযুশিি েহায়তায় খুলনা শিপইয়ার্ ড শলশমট্টর্ িতৃডি লনৌবাশহনীর লনৌিল্যাণ ফাউট্ন্ডিট্নর র্ন্য 

নবশনশম ডত আধুশনি িট্েইনার লেট্েল এ ইয়াট্র্ ডর ক্র্মবধ ডমান িাশরগশর ও প্রযুশিগত অশেজ্ঞতাট্ি েমৃে িরট্ব। পািাপাশি 

র্াতীয় অথ ডনীশতট্তও শবট্িষ অবোন রাখট্ব বট্ল আশম আিা িশর। িট্েইনার লেট্েল লেট্ির অেযন্তরীণ লনৌপট্থ পণ্য শনট্য় 

শবট্িষত চট্টগ্রাম হট্ত পাঁনগাও ও মংলা বন্দর হট্ত পাশ্বডবতী লেিেমূট্হ েহট্র্ই মালামাল পশরবহন িরট্ত পারট্ব। আমাট্ের 

এ অগ্রর্ািায় আমরা আমাট্ের বন্ধুপ্রতীম লেিেমূহট্ি পাট্ি পাওয়ায় তাট্ের প্রশত আন্তশরি ধন্যবাে জ্ঞাপন িরশি।  

 আশম আিা িশর বন্ধুপ্রতীম লেিেমূট্হর োট্থ এ ধরট্ণর লর্ৌথ প্রট্চিার মােট্ম আমাট্ের সুেীর্ ডিাট্লর এ েম্পিড 

আরও মর্বুত হট্ব এবং এিই োট্থ এ উট্যাট্গর ফেল শহট্েট্ব শিপইয়াট্র্ ডর অবিাঠাট্মাগত উন্নয়ন এবং র্নবট্লর েক্ষতা 

বৃশের মােট্ম িার্ ডির Technology Transfer েম্ভব হট্ব। এর ফট্ল েশবষ্যট্ত খুলনা  শিপইয়ার্ ড আরও উন্নত ও 

আধুশনি যুে র্াহার্ শনম ডাট্ণ েক্ষমতা অর্ডন িরট্ব, ইনিাআল্লাহ।  

শপ্রয় সুশধ,  

 আমাট্ের েরিার েশমিট্ের সুখ, েমৃশে ও িল্যাট্ণর ব্যাপাট্র েব ডো েট্চি। েম আইন-২০০৬ েংট্িাধন িট্র 

যুট্গাপট্র্াগী িরা হট্য়ট্ি। মট্ন রাখট্বন এ িারখানা আপনাট্ের। এট্ি েচল রাখা ও এর গশত অব্যাহত রাখার পশবি োশয়ত্বও 

আপনাট্ের। 

আমাট্ের েরিার লেট্ির র্ন্য শনরন্তর িার্ িরট্ি। তবট্েশিি ঋট্ণর শিশত শর্শর্শপর ২৭.৬ িতাংি হট্ত ১৪.৬ 

িতাংট্ি লনট্ম এট্েট্ি। শবট্শ্বর োমট্ন বাংলাট্েি আর্ আথ ড-োমাশর্ি উন্নয়ট্নর লরাল মট্র্ল। বতডমান শবট্শ্বর অথ ডননশতি 



 

উন্নয়ট্নর লক্ষট্ি এশগট্য় র্াওয়া পাঁচটি লেট্ির এিটি বাংলাট্েি। বতডমাট্ন বাংলাট্েি মেম আট্য়র লেট্ি পশরণত হট্য়ট্ি। 

আমরা মেম থািট্ত চাই না। এট্ক্ষট্ি ‘শর্শর্টাল বাংলাট্েি’ শবশনম ডাট্ণ বাংলাট্েি দ্রুত এশগট্য় র্াট্ি। 

 আসুন আমরা েবাই শমট্ল মহান মুশিযুট্ের লচতনায় র্াশতর শপতার ‘স্বট্প্নর লোনার বাংলা’ গট্ড় তুশল। খুলনা 

শিপইয়াট্র্ ডর অগ্রর্ািা অব্যাহত থাকুি। আধুশনি ও শবশ্বমাট্নর প্রশতষ্ঠান শহট্েট্ব এট্ি রূপোন িশর। 

 আপনাট্ের েবার ব্যশিগত, লপিাগত এবং োমাশর্ি র্ীবন আনন্দময় ও িল্যাণির লহাি। েবাইট্ি আবারও 

আন্তশরি ধন্যবাে। 

লখাো হাট্ফর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাট্েি শচরর্ীবী লহাি। 

... 


