
বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু এর শুভ উদবাধন  

এবাং এফ-৭বববি১ যুদ্ধ ববমান ও এমআই ১৭১ এসএইচ হিবলকপ্টাদরর  

অন্তর্ভবুিকরণ অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

হশখ িাবসনা  

 

কুবমদু ালা, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৬ চচত্র ১৪১৯, ৯ এবপ্রল ২০১৩  

 

ববসবমল্লাবির রািমাবনর রাবিম  

 

বপ্রয় সিকমী ও সাংসে সেস্যবৃন্দ,  

হসনা, হনৌ ও ববমান বাবিনী প্রধান,  

সামবরক বাবিনীর সবসু্তদরর সেস্যবৃন্দ,  

উপবিত সুধীমন্ডলী।  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

'বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু'র শুভ উদবাধন ও ববমান বাবিনীদত নতুন সাংদ াবিত আধুবনক যুদ্ধ ববমান এফ-

৭বববি১ ও নতুন এমআই এসএইচ হিবলকপ্টার অন্তর্ভবুি অনুষ্ঠাদনর এই ঐবতিাবসক মূহুদত ুআপনাদের মাদে উপবিত থাকদত 

হপদর আবম অতযন্ত আনবন্দত।  

আিদকর এই শুভক্ষদণ আবম গভীর শ্রদ্ধার সাদথ স্মরণ করবি সবকুাদলর সবদুশ্রষ্ঠ বাঙাবল, িাবতর বপতা বঙ্গবন্ধু হশখ 

মুবিবুর রিমানদক, ব বন একটি আধুবনক হপশাোর, কা কুর ও সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাবিনী গড়ার স্বপ্ন হেদখবিদলন। তাঁর দূরেবশতুা ও 

ঐকাবন্তক প্রদচষ্টায় স্বাধীনতা পরবতী সমদয় সশস্ত্র বাবিনীদত নতুন নতুন প্রবতষ্ঠান এবাং অতযাধুবনক সরঞ্জাম সাংদ াবিত িদয়বিল।  

ববমান বাবিনীদত সাংদ াবিত িদয়বিল অতযাধুবনক বমগ-২১ যুদ্ধ ববমান, পবরবিন ববমান, হিবলকপ্টার, এয়ার বিদফন্স 

র যািার ও অাাা যুদ্ধ সরঞ্জাম। আবম আশা কবর, 'বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু' িাবতর বপতার লাবলত স্বদপ্নর 

বাস্তবায়দন নতুন বেগদন্তর সূচনা করদব।  

আিদকর এই বেদন আবম শ্রদ্ধার সাদথ স্মরণ করবি িাতীয় চার হনতা, মুবিযুদদ্ধর ৩০ লক্ষ শিীে, ২ লক্ষ বন াুবতত 

মাদবানদক। স্মরণ করবি বীরদশ্রষ্ঠ ফ্লাই  হলফদ াান্ট মবতউর রিমানসি ববমান বাবিনীর সকল শিীে ও বীর মুবিদ াদ্ধাদের। 

 াঁদের সদবাুচ্চ আত্মতযাদগর বববনমদয় আমরা অিনু কদরবি মিান স্বাধীনতা।  

সুবধমন্ডলী,  

িাবতর বপতার স্বপ্ন বাস্তবায়দনর ধারাবাবিকতায় বতমুান সরকার সশস্ত্র বাবিনীর আধুবনকায়দনর উপর ববদশষ গুরুত্ব 

আদরাপ কদরদি। হসনা, হনৌ ও ববমান বাবিনীর উন্নত যুদ্ধদকৌশল, েক্ষতা ও সমতা বৃবদ্ধর িা ইদতামদে বাাংলাদেশ সশস্ত্র 

বাবিনীদত সাংদ াবিত িদয়দি যুদগাপদ াগী ও অতযাধুবনক যুদদ্ধর বববভন্ন উপকরণ। স্বাধীনতার পর বাাংলাদেদশ ববতীয় বাদরর মদতা 

একটি উড্ডয়ন ববমান ঘাঁটি িাপন এবাং ববমান বাবিনীদত অতযাধুবনক যুদ্ধ ববমান এফ-৭বববি১ ও এমআই ১৭১ এসএইচ 

হিবলকপ্টার এর অন্তর্ভবুি বতমুান সরকাদরর সশস্ত্র বাবিনীর আধুবনকায়ন নীবতরই প্রবতফলন।  



'ববমান বাবিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু' িাপদনর মােদম বাাংলাদেদশর আকাশ সীমা এবাং িাতীয় স্বাথ ু রক্ষার হক্ষদত্র ববমান 

বাবিনীর কা কুাবরতা ও সক্ষমতা নতুন মাত্রা লাভ করদব বদল আমার ববশ্বাস। এ ঘাঁটি ববমান বাবিনীর প্রাণদকন্দ্র  া এতবেন 

অপ্রতুল অবকাঠাদমার মােদম এবাং অাাা ঘাঁটি হথদক িনবল বনদয় হেশ প্রবতরক্ষার মিান োবয়ত্ব পালন কদর আসদি। এখন 

নতুনভাদব এই ঘাঁটি প্রবতষ্ঠার ফদল অাাা ঘাঁটির উপর চাপ কমদব। নতুন যুদ্ধ ববমান ও হিবলকপ্টার অন্তর্ভবুির মােদম 

বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর পবরচালন ক্ষমতা ও হপশাগত েক্ষতা আরও বৃবদ্ধ পাদব। সম্পদের সীমাবদ্ধতার মদেও  তটুকু সিায়তা 

হেওয়া সম্ভব আমাদের সরকার এব্যাপাদর হকান কাপাু করদব না। আপনাদের প্রবত এ াই আমার অঙ্গীকার।  

সুবধবৃন্দ,  

ববমান বাবিনীদক আধুবনকায়দনর পেদক্ষপ বিদসদব গত আওয়ামী লীগ সরকাদরর সমদয় ববমান বাবিনীদত সাংদ াবিত 

িদয়বিল ৪থ ু প্রিদের অতযাধুবনক বমগ-২৯ যুদ্ধ ববমান, সুপবরসর বস-১৩০ পবরবিন ববমান এবাং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ 

প্রবতরক্ষা র যািার। এবারও আমরা ববমান বাবিনীদক শবিশালী, েক্ষ এবাং আধুবনক কদর গদড় হতালার প্রদয়ািনীয় কা কু্রম িাদত 

বনদয়বি। ইদতামদে আকাশ প্রবতরক্ষা ব্যবিা হিারোর করার প্রদয়ািদন ববমান বাবিনীদত প্রথমবাদরর মত মিবম হথদক আকাদশ 

বনদক্ষপদ াগ্য হক্ষপণাস্ত্র সাংদ ািন কদরবি। ববমান বাবিনীর যুদ্ধ ববমনাসি অাাা  ন্ত্রপাবতর সুষ্ঠু ও সাশ্রয়ী রক্ষণাদবদণর লদক্ষয 

'বঙ্গবন্ধু এযাদরানটিকযাল হসন্টার' িাপন বতমুান সরকাদরর একটি যুগান্তকারী বসদ্ধান্ত ও সমদয়াপদ াগী পেদক্ষপ।  

বপ্রয় চবমাবনকগণ,  

যুদ্ধদক্ষদত্র ববমান চালনা একটি অতযন্ত চযাদলবঞ্জাং ও পববত্র োবয়ত্ব। হেশদপ্রদম উদ্ধুদ্ধ সািসী তরুণরা হ ন অবধকিাদর এই 

চযাদলদঞ্জর হমাকাদবলা করদত এবগদয় আদস তার িা সরকাদরর পক্ষ হথদক ববমান বাবিনীদক সবদুতাভাদব সিায়তা করা িদে। 

িনগদণর কষ্টাবিতু অদথরু বববনমদয় সাংগৃিীত এই আধুবনক এফ-৭বববি১ যুদ্ধ ববমান এবাং এমআই ১৭১ এসএইচ হিবলকপ্টাদরর 

উড্ডয়ন ও রক্ষণাদবক্ষদণর হক্ষদত্র আপনাদেরদক  ত্নবান িদত িদব।  

আবম আমাদের চবমাবনকদের েক্ষতায় পূণ ুআিাশীল। আমার ববশ্বাস, এই নতুন ঘাঁটিদত নতুন যুদ্ধ ববমাদনর মােদম 

আপনারা আরও উন্নত প্রবশক্ষদণর সুদ াগ পাদবন এবাং বনদিদেরদক েক্ষ চবমাবনকরূদপ গদড় তুলদত সক্ষম িদবন। প্রবশক্ষদণর িা 

আমাদের অবকাঠাদমাগত বভবি অতযন্ত সৃদৃঢ়। প্রবশক্ষদণর মান এবাং েক্ষতায়ও আমরা বপবিদয় হনই। শুধু হেদশই নয় ববদেদশও 

আমাদের প্রবশক্ষক চবমাবনকরা প্রবশক্ষণ প্রোদনর মােদম তাদের েক্ষতার স্বার হরদখ চলদিন। আন্তিাুবতক অঙ্গদন এখন আমরা 

উন্নত হেদশর ববমান বাবিনীর সাদথ কাঁদধ কাঁধ বমবলদয় এবগদয় চলবি।  

বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর সেস্যবৃন্দ িাবতসাংঘ শাবন্তরক্ষা বমশদন অাংশ বনদয় হেশ ও িাবতর িা হগৌরব ও প্রশাংসা 

বদয় আনদি। ববমান বাবিনীদত নতুন যুদ্ধ ববমান ও হিবলকপ্টার সাংদ ািদনর ফদল এ বাবিনী আগামীদত িাবতসাংঘ শাবন্তরক্ষা 

বমশদন আরও সক্ষম বাবিনী বিসাদব হেদশর ভাবমূবত ুবহুগুদন বৃবদ্ধ করদব - এ প্রতযাশা করবি।  

হেদশর সমুদ্রসীমার এক্সক্লুবসভ ইদকানবমক হিান-এর আকাশ সীমা সাবকু্ষবণক প দুবক্ষণ করা অতযন্ত িরুরী। এিা 

আমরা কক্সবািাদর একটি নতুন ববমান ঘাঁটি প্রবতষ্ঠা কদরবি। এই ঘাঁটিদত একটি নতুন এয়ার বিদফন্স র যািার িাপন করার পেদক্ষপ 

গ্রিণ করা িদয়দি। এরই ধারাবাবিকতায় ববমান বাবিনীর িা ট্রান্সদপা  ুহট্রইনার, হমবর াইম সাচ ুএন্ড হরসবকউ এবাং হি  হট্রইনার 

ববমান ক্রদয়র ববষয়টিও প্রবক্রয়াধীন রদয়দি। এিাড়া রাবশয়ার সাদথ চুবির মােদম প্রবশক্ষণ যুদ্ধ ববমান , হিবলকপ্টার এবাং ববমান 

প্রবতরক্ষা র যািার ক্রদয়র পবরকনা না রদয়দি।  

সুবধমন্ডলী,  

গত চার বিদর আমরা কৃবষ,বশক্ষা, স্বািয, হ াগাদ াগ, ববদ্যযৎ, অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন, গ্রামীন উন্নয়ন, কমসুাংিানসি 

হেদশর প্রবতটি হসক্টদর ব্যাপক উন্নয়ন কমকুান্ড বাস্তবায়ন কদরবি। হেদশ তথ্য-প্রযুবির ববপ্লব ঘদ দি। গ্রাম আর শিদরর মদে এখন 

হতমন হকান ব্যবধান হনই। সামাবিক উন্নয়ন ও মানবসম্পে উন্নয়দনর বেক হথদক বাাংলাদেশ আি ববশ্ববাসীর কাদি হরাল মদিল। 

িাবতসাংঘসি আন্তিাুবতক প্রবতষ্ঠানগুদলা বাাংলাদেদশর প্রশাংসা করদি।  

িনগদণর আয় হবদড়দি। পাঁচ হকাটি মানুষ বনম্নববি হথদক মেববদি উন্নীত িদয়দি। োবরদ্রয ৪০ শতাাংশ হথদক ২৬ 

শতাাংদশ হনদম এদসদি। রপ্তাবন হবদড়দি। হরবমদ ন্স ববগুণ হবদড়দি। ববশ্ব মন্দা সদত্বও আমরা গত বতন বিদর গড় প্রবৃবদ্ধ ৬.৫ 

শতাাংশ অিনু কদরবি। মাথাবপছু আয় হবদড় িদয়দি ৮৫০ মাবকনু িলার।  



আমরা খাদে প্রায় স্বয়াংসম্পূণতুা অিনু কদরবি। বিবি াল বাাংলাদেশ প্রবতষ্ঠায় হেশ দ্রুত এবগদয়  াদে। ববদ্যযৎ ও গ্যাস 

উৎপােদন অমিতপূব ু সাফল্য অিনু কদরবি। আমরা সড়ক, হরল ও হনৌ-হ াগাদ াগ ব্যবিার ব্যাপক উন্নয়ন কদরবি। স্বািযদসবা 

িনগদণর হোরদগাড়ায় হপৌৌঁদি বেদয়বি। বশক্ষাখাদত একটি ববপ্লব সাবধত িদয়দি। হখলাধুলায় তরুণ প্রিে সাফল্য ঘদর আনদি। 

আমাদের ববজ্ঞানীরা গদবষণায় সাফল্য হেখাদেন। আমরা এভাদরস্ট িয় কদরবি। সমুদ্র িয় কদরবি। আমরা বাাংলাদেশদক 

ববশ্বসভায় ম াুোর আসদন তুদল ধদরবি। বাাংলাদেশ আি অসাম্প্রোবয়ক, গণতাবন্ত্রক হেশ বিদসদব সারা ববদশ্ব সমাদৃত।   

সুবধবৃন্দ,  

আমরা রূপকনা -২০২১ বাস্তবায়দনর লক্ষ বনদয় কাি কদর  াবে। মিান স্বাধীনতার সুবণিুয়ন্তীদত আমরা আমাদের বপ্রয় 

সশস্ত্র বাবিনীদক আরও আধুবনকায়দনর মােদম হকৌশলগত বেক হথদক একটি সুদৃঢ়, শবিশালী ও কা কুর সশস্ত্র বাবিনী বিদসদব 

গদড় তুলদবা ইনশাল্লাি।  

আিদকর এ মদনাজ্ঞ অনুষ্ঠাদনর সফল আদয়ািদন  ারা িবড়ত বিদলন তাদেরদক আবম ধাবাে িানাই। আমরা হ ন র্ভদল 

না  াই হেশ ও িাবতর কাদি আমরা প্রবতশ্রুবতবদ্ধ। মদন রাখদত িদব, হেদশর হসবায় আত্মবনদয়াদগর মাদে রদয়দি এক দ্যলভু হগৌরব 

ও আত্মতৃবপ্ত। আসুন আমরা মুবিযুদদ্ধর হচতনায় উেীপ্ত িদয় িাবতর বপতার অসমাপ্ত কাি সম্পন্ন কবর। বাাংলাদেশদক তাঁর স্বদপ্নর 

হসানার বাাংলায় পবরণত কবর।  

আবম বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর উিদরাির সমৃবদ্ধ এবাং সকদলর সুন্দর ভববষ্যৎ কামনা করবি। সকলদক আবারও 

ধাবাে িাবনদয় আমার বিব্য এখাদনই হশষ করবি।  

হখাো িাদফি।  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ বচরিীবী হিাক। 


