
মিডশীপম্যান - ২০১৩/এ এবং মডইও ২০১৪/মব ব্যাচের গ্রাজুচেশন রাষ্ট্রপমি কুেকাওোজ 

      

িাননীে প্রধানিন্ত্রী  

শশখ হামিনা  

মবএনএ, েট্টগ্রাি, রমববার, ৭ শপৌষ ১৪২১, ২১ মডচিম্বর ২০১৪ 

মবিমিল্লামহর রাহিামনর রামহি 

িহকিীবৃন্দ, 

শিনা, শনৌ ও মবিান বামহনী প্রধানগণ, 

কুটনীমিকবগ গ, 

শনৌবামহনীর িব গস্তচরর অমিিার ও নামবকবৃন্দ, 

সুমধিন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুি। 

বাংলাচেশ শনৌবামহনীর মিডশীপম্যানচের রাষ্ট্রপমি কুেকাওোজ অনুষ্ঠাচন উপমিি িবাইচক আন্তমরক শুচেচ্ছা জানামচ্ছ।  

িহান মবজচের িাচি আমি গেীর শ্রদ্ধার িাচে স্মরণ করমি িব গকাচলর িব গচশ্রষ্ঠ বাঙামল, জামির মপিা, বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুমজবুর রহিানচক। যাঁর বমলষ্ঠ শনতৃচে েীর্ গ ২৪ বিচরর রাজননমিক িংগ্রাি ও রক্তক্ষেী মুমক্তযুচদ্ধর পর বাঙামল জামি ১৯৭১ 

িাচলর ১৬ মডচিম্বর চূড়ান্ত মবজে অজগন কচর।  

আমি স্মরণ করমি জািীে োর শনিাচক। শ্রদ্ধা জানামচ্ছ মুমক্তযুচদ্ধর ৩০ লাখ শহীে এবং ২ লাখ মনয গামিি িা-শবানচক। 

যুদ্ধাহি মুমক্তচযাদ্ধা এবং শহীে পমরবাচরর িেস্যচের প্রমি গেীর িিচবেনা জানামচ্ছ। সূয গিন্তান মুমক্তচযাদ্ধাচের জানামচ্ছ আন্তমরক 

শুচেচ্ছা।  

শনৌবামহনীর গমব গি িেস্য বীরচশ্রষ্ঠ শহীে রুহুল আিীনিহ িহান মুমক্তযুচদ্ধ আত্মোনকারী িকল শহীচের রুচহর িাগমিরাি 

কািনা করমি।  

মপ্রে অমিিার ও মিডশীপম্যানবৃন্দ, 

আজচকর এই কুেকাওোজ অনুষ্ঠাচনর িধ্য মেচে শিািরা যারা বাংলাচেশ শনৌবামহনীচি কমিশন লাে করচি যাচ্ছ, 

শিািাচের িকলচক জানাই আন্তমরক শুচেচ্ছা ও অমেনন্দন।  

আমি দৃঢ়োচব মবশ্বাি কমর, শেশ রক্ষার িহান ব্রচি আত্মমনচোগ কচর শিািরা আজচকর বাংলাচেশচক মবশ্বেরবাচর 

আরও শগৌরচবাজ্জবল আিচন অমধমষ্ঠি করচি িক্ষি হচব।  

শেচশর স্বাধীনিা ও িাব গচেৌিে রক্ষার এই িহান োমেে পালচন নারীচের অংশগ্রহণ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত িাপন কচরচি। 

মনিঃিচন্দচহ শিািাচের এই অগ্রযাত্রা একটি স্বমনে গর বাংলাচেশ গড়চি শেচশর নারী িিাজচক গেীরোচব অনুপ্রামণি করচব।  

১৯৭১ িাচল বঙ্গবন্ধুর আহবাচন িাড়া মেচে িিগ্র বাঙামল জামি িহান মুমক্তযুচদ্ধ ঝাঁমপচে পচড়। শিই ডাচক িাড়া মেচে 

পামকস্তান শনৌবামহনী শেচক শবশ কচেকজন বাঙামল নামবক পামলচে এচি মুমক্তযুচদ্ধ অংশগ্রহণ কচরন। িাঁচেরই কচেকজন নামবক 

এবং িরুণ মুমক্তচযাদ্ধাচের িিন্বচে গঠিি হে শনৌ কিাচন্ডা েল। িাঁচের  পমরোমলি ‘অপাচরশন জযাকপট’ বাঙামলর স্বাধীনিা 

অজগচন বচে আচন অিািান্য িািল্য।  

বঙ্গবন্ধুর আন্তমরক প্রচেষ্টাে োরি শেচক িংগৃহীি ২টি শপচরাল ক্রািট ‘পদ্মা’ ও ‘পলাশ’ এবং ৪৯ জন নামবক মনচে যাত্রা 

শুরু হে বাংলাচেশ শনৌবামহনীর। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ িাচল বাংলাচেশ শনৌবামহনী র্াঁটিিমূহ একচযাচগ কমিশন কচরন এবং মবএনএি 

ঈিা খানচক প্রেি ন্যাশনাল স্ট্যান্ডাড গ প্রোন কচরন। 

১৯৯৬ িাচল িরকার পমরোলনার োমেে মনচে আিরা শনৌবামহনীর আধুমনকােন ও এই বামহনীচক যুচগাপচযাগী বামহনী 

মহচিচব গচড় শিালার জন্য মবমেন্ন অবকাঠাচিাগি উন্নেন, যুদ্ধজাহাজ িংগ্রহ এবং মবদ্যিান জাহাজিমূচহর অপাচরশনাল িক্ষিিা 

বৃমদ্ধর পমরকল্পনা গ্রহণ কমর।  

আিাচের গি িরকাচরর িিে মবএনএি ‘বঙ্গবন্ধু’র িি অিযাধুমনক জাহাজ শনৌবামহনীচি িংযুক্ত কমর। জাহাজটিচক 

িার অবোন ও কৃমিচের স্বীকৃমিস্বরূপ আমি গি বির ন্যাশনাল স্ট্যান্ডাড গ প্রোন কমর।  

িিচের পমরক্রিাে শিমেচনর শিই শিাট্ট শনৌবামহনী আজচক একটি িয গাোশীল শনৌবামহনীচি পমরণি হচেচি। জামিিংর্ 

শামন্তরক্ষা মিশনিহ আন্তজগামিক পমরিন্ডচল সুপমরমেমি লাে করচি িক্ষি হচেচি।  
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আজ আিাচের শনৌবামহনীর জাহাজিমূহ উন্নি মবচশ্বর শনৌবামহনীর ন্যাে বিচরর পর বির আন্তজগামিক জলিীিাে টহলরি 

শেচক মবশ্বশামন্ত প্রমিষ্ঠাে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত িাপন করচি িক্ষি হচেচি।  

িম্মামনি সুমধিন্ডলী, 

১৯৭১ িাচলর রক্তক্ষেী মুমক্তযুচদ্ধর িধ্য মেচে আিরা স্বাধীন ও িাব গচেৌি বাংলাচেশ অজগন কচরমি। িচব িমুচে মনজস্ব 

িীিাচরখা মনধ গারচণর জন্য আিাচের েীর্ গ িিে অচপক্ষা করচি হচেচি। ১৯৭৪ িাচল জামির মপিা িমুচে িীিানা মনধ গারচণর 

উচদ্যাগ মনচেমিচলন। মকন্তু র্ািকচের হাচি বঙ্গবন্ধু িপমরবাচর শাহােিবরণ করার পর শি উচদ্যাগ আর বাস্তবামেি হেমন। 

আিরা োমেে গ্রহচণর পর প্রমিচবশী রাচষ্ট্রর িাচে মবচরাধপূণ গ িমুে এলাকা মনধ গারচণর জন্য উচদ্যাগ গ্রহণ কমর। এরিচল, 

আন্তজগামিক আোলচির রাচের িাধ্যচি িম্পূণ গ ন্যায্যিার মেমিচি বচঙ্গাপিাগচরর এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ গমকচলামিটার 

এলাকাে আিাচের িাব গচেৌিে প্রমিমষ্ঠি হচেচি।  

আিাচের রচেচি ৭২০ মকচলামিটার েীর্ গ উপকূল এলাকা। শযখাচন প্রাে মিন শকাটি িানুষ প্রিযক্ষ ও পচরাক্ষোচব জীমবকা 

মনব গাচহর জন্য িমুচের উপর মনে গরশীল। বমহমব গচশ্বর িাচে শেচশর বামণচজযর ৯০ োচগরও শবমশ িমুেপচেই পমরোমলি হচে োচক।  

এিাড়া আিাচের িমুে এলাকাে রচেচি শিল ও গ্যাচির িম্ভাবনািে মবশাল োন্ডার, যা শেচশর অে গননমিক উন্নেচনর 

জন্য অমি গুরুেপূণ গ। বচঙ্গাপিাগচর শিল ও গ্যাি অনুিন্ধাচনর প্রমক্রো ইচিািচধ্যই শুরু হচেচি।  

এিিাবিাে, আিাচের জািীে অে গননমিক উন্নেচন িমুে এলাকার মনরাপিা মবধান অপমরহায গ। এই মবশাল িমুে এলাকার 

মনরাপিা রক্ষা করা আিাচের শনৌবামহনীর িেস্যচের অন্যিি প্রধান োমেে।  

উপমিি সুমধিন্ডলী, 

শিাচি গি শগাল ২০৩০-এর আওিাে আিরা শনৌবামহনীচক একটি কায গকর মত্রিামত্রক বামহনী মহচিচব গচড় শিালার জন্য 

ইচিািচধ্য স্বল্প ও েীর্ গ-শিোেী পমরকল্পনা গ্রহণ কচরমি।  

আিাচের িরকাচরর আিচল অমি স্বল্পিিচে ১৬টি জাহাজ বাংলাচেশ শনৌবামহনীচি িংচযামজি হচেচি। ২টি শহমলকপ্টার 

এবং ২টি শিমরটাইি শপচরাল এোর ক্রািট িংচযাজচনর িাধ্যচি বাংলাচেশ শনৌবামহনী একটি নতুন যুচগ প্রচবশ কচরচি। 

ইচিািচধ্য দুইটি িাবচিমরন িংচযাজচনর প্রমক্রো চূড়ান্ত হচেচি। আগািী ২০১৬ িাচলর িচধ্যই শনৌবামহনীচি িাবচিমরন 

িংচযামজি হচব বচল আশা করমি।  

মবচশষিিঃ বমধ গি মবশাল িমুে এলাকাে টহল এবং পয গচবক্ষচণর িক্ষিিা বহুগুচণ বৃমদ্ধ শপচেচি। একটি শমক্তশালী 

শনৌবামহনী গঠচনর উচেচশ অিযাধুমনক ২টি করচেট গণেীচন মনি গাণাধীন রচেচি। আগািীবির শনৌবহচর এগুচলা যুক্ত হচব।  

বিগিাচন আিরা মনচজরাই আধুমনক যুদ্ধজাহাজ মনি গাচণ স্বমনে গরিা অজগন করচি িক্ষি হচেমি। বাংলাচেশ শনৌবামহনীর 

েক্ষ ব্যবিাপনাে পমরোমলি খুলনা মশপইোড গ এবং নারােণগঞ্জ ডকইোড গ এন্ড ইমঞ্জমনোমরং ওোকগি-এ মনজস্ব প্রযুমক্তচি মনি গাণ 

করা হচচ্ছ অিযাধুমনক যুদ্ধজাহাজ। এর িাধ্যচি আিরা ধীচর ধীচর বাংলাচেশ শনৌবামহনীচক Buyer Navy হচি Builder Navy 

শি রূপান্তমরি করচি িক্ষি হমচ্ছ।  

পটুোখালীর রাবনাবাে এলাকাে এমেচেশন সুমবধা িম্বমলি শনৌবামহনীর িব গবৃহৎ শনৌর্াঁটির মেমিপ্রস্তর িাপন করা হচেচি। 

আিরা শনৌবামহনীচক অিযাধুমনক ও শমক্তশালী কচর গচড় তুলব, ইনশাআল্লাহ।  

শনৌবামহনীর িি আিরা শিনা ও মবিান বামহনীর উন্নেচন একই ধরচনর পেচক্ষপ মনচেমি। আিরা আিাচের িশস্ত্র 

বামহনীচক আধুমনক এবং যুচগাপচযাগী করচি যা যা করা প্রচোজন িার িবই করব। 

সুমধবৃন্দ, 

শেশ আজ এমগচে যাচচ্ছ। মবশ্ব িন্দা িচেও গি পাঁে বিচর গচড় ৬ েশমিক ২ শিাংশ হাচর প্রবৃমদ্ধ অমজগি হচেচি। 

ববচেমশক মুোর মরজাে গ ২০০৬ িাচলর ৬ েশমিক ৫ মবমলেন ডলার শেচক ২২ মবমলেন ডলাচর উন্নীি হচেচি। িাোমপছু আে ৬৩০ 

ডলার শেচক বৃমদ্ধ শপচে ১২০০ ডলাচর উন্নীি হচেচি। গি ৫ বিচর িরকামর-শবিরকামর মিমলচে প্রাে ১ শকাটি িানুচষর কি গিংিান 

হচেচি। 

মবদুযৎ উৎপােন িক্ষিিা প্রাে ১২ হাজার শিগাওোচট শপৌৌঁচিচি। িড়ক, শরল ও শনৌ শযাগাচযাগ খাচি ব্যাপক উন্নেন 

িামধি হচেচি। বহু িংখ্যক ফ্লাইওোর, শিতু নতুন িড়ক মনি গাণ কচরমি। পদ্মা শিতু এখন আর স্বপ্ন নে। মনজস্ব িহমবচল আিরা 

পদ্মা শিতুর মনি গাণ কাজ শুরু কচরমি।  
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প্রমিটি ইউমনেচন মডমজটাল শিন্টার োলু করা হচেচি। িাধারণ িানুষ এিব শকন্দ্র শেচক ২০০ এর শবমশ মবষচে শিবা 

পাচচ্ছন। ২০১৪ িাচল মশক্ষােীর িচধ্য ৩১ শকাটি ৭৮ লাখ পাঠ্যপুস্তক মবনামূচল্য মবিরণ করা হচেচি। ক’মেন পর ১লা জানুোমর ২১ 

শকাটিরও শবমশ পুস্তক মবিরণ করা হচব। 

আিরা প্রােমিক শেচক মডগ্রী শলচেল পয গন্ত প্রাে ১ শকাটি ৪৭ লাখ মশক্ষােীচক বৃমি মেমচ্ছ। যার প্রাে ৭৫ শিাংশই নারী 

মশক্ষােী। 

মপ্রে কযাচডটবৃন্দ, 

শিািরাই হচব এই ঐমিহযবাহী শনৌবামহনীর েমবষ্যৎ কণ গধার। শনৌবামহনী িো শেচশর স্বাে গচক ক্ষুে ব্যমক্তস্বাচে গর ঊচবগ িান 

মেচি হচব। এিন শকান কাজ শিািরা কখনও করচব না যা শনৌবামহনীর িান ও ঐমিহযচক ক্ষুণ্ণ কচর।  

আিাচের শনৌবামহনী শয আিা এবং োলবািা অজগন কচরচি, শয শকান মূচল্য শিটাচক অক্ষুণ্ণ রাখচি হচব। শিনা ও মবিান 

বামহনীর িেস্যচের িাচে কাঁচধ কাঁধ মিমলচে শেচশর শেৌচগামলক মনরাপিা মবধান এবং শয শকান দুচয গাগ শিাকাচবলাে শিািাচের 

অগ্রণী ভূমিকা পালন করচি হচব।  

শিািাচের িচন রাখচি হচব শয, শিািরা শেচশর শিবাে মনচজচের মনচোমজি করচি যাচ্ছ। কাচজই শিািাচের শপশাগি 

োমেচের স্বাচে গ শযিন একজন েক্ষ অমিিার মহচিচব মনচজচের গচড় তুলচি হচব, শিিমন ব্যমক্তগি জীবচনও হচি হচব উন্নি 

বনমিক গুণিম্পন্ন িানুষ। শিািাচের স্মরণ রাখচি হচব শিািাচের পূব গসূরীচের। যাঁরা আিাচের এই মপ্রে িাতৃভূমির জন্য অকািচর 

আত্মাহুমি মেচেচিন। মুমক্তযুচদ্ধর শেিনাে উদ্বুদ্ধ হচে শৃঙ্খলা, মনেিানুবমিগিাচক শিািাচের জীবনেলার পচের পাচেে করচি হচব। 

িচবই শিািরা এচকক জন খাঁটি শেশচপ্রমিক বিমনক মহচিচব প্রমিমষ্ঠি হচি পারচব। 

মপ্রে অমেোবকবৃন্দ,  

আপনাচের সুচযাগ্য িন্তাচনরা আজ শেশিাতৃকার শিবাে জীবনপণ শপে মনচে শনৌবামহনীচি অমিিার পচে কমিশন শপচি 

যাচচ্ছ। এই িিলিার শগৌরবিে অংশীোর আপনারাও। িাই আপনাচের জানাই অমেনন্দন। আপনারা শো’ো করচবন আপনাচের 

শিচলচিচেরা শযন বাংলাচেচশর এক একজন গমব গি িন্তাচন পমরণি হচে শেশ ও জামির জন্য মনচজচক মনচবেন করচি পাচর।  

মপ্রে মিডশীপম্যান ও কযাচডটবৃন্দ, 

শিািাচের েিৎকার কুেকাওোজ শেচখ আমি মুগ্ধ। শিািাচের প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল িারুণ্য জামিচক আশামন্বি কচরচি। 

এই সুন্দর অনুষ্ঠান আচোজচন যাঁরা কচঠার পমরশ্রি কচরচিন, িাঁচেরচক জানাই আন্তমরক ধন্যবাে। িদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অমিিারচের 

িিল প্রমশক্ষচণ বাংলাচেশ শনোল একাচডমি ও শনৌবহচরর শয িকল কি গকিগা ও প্রমশক্ষক মনরলি পমরশ্রি কচরচিন িাঁচেরচকও 

জানামচ্ছ আিার আন্তমরক অমেনন্দন। 

আমি বাংলাচেশ শনৌবামহনী ও শনোল একাচডমির উিচরাির উন্নমি ও িমৃমদ্ধ কািনা করমি।  

 

শখাো হাচিজ। 

জে বাংলা, জে বঙ্গবন্ধু 

বাংলাচেশ মেরজীবী শহাক। 

... 


