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দবসদমল্লোদহর রোহমোদনর রোদহম 

 

সহ মীবৃন্দ, 

কসনো, কনৌ ও দবমোন বোদহনীর প্রধোনগণ, 

ক োস্ট গোরর্ ডর মহোপদরচোল , 

ক োস্ট গোরর্ ডর সিস্যবৃন্দ ও  

উপদিত সুদধমন্ডলী। 

 আসসোলোমু আলোইকুম। 

 বোাংলোরিে ক োস্ট গোরর্ ডর ২০তম প্রদতষ্ঠো বোদষ ড ীর এই উৎসবমূখর দিরন আপনোরির মোরে উপদিত থো রত কপরর 

আদম অতযন্ত আনদন্দত। আদম উপদিত স লর  শুরভচ্ছো জোনোদচ্ছ। বোাংলোরিে ক োস্ট গোরর্ ডর প্রদতি  সিস্যর  জোনোদচ্ছ উষ্ণ 

অদভনন্দন।  

মহোন ভোষো আরন্দোলরনর মোস কফ য়োদর। আদম গভীর শ্রদ্ধোর সোরথ স্মরণ  রদি সোলোম, বর ত, রদফ , জব্বোর ও 

েদফ সহ জোনো-অজোনো ভোষো েহীি এবাং স ল ভোষোসাংগ্রোমীর ।  

গভীর শ্রদ্ধো জোনোদচ্ছ সব ড োরলর সব ডরশ্রষ্ঠ বোঙোদল, জোদতর দপতো বঙ্গব্ধু  কেখ মুদজুরর রহমোনর । স্মরণ  রদি জোতীয় 

চোর কনতো, মুদিযুরদ্ধর ৩০ লোখ েহীি, দু’লোখ সম্ভ্রমহোরো মো-কবোনর  এবাং গণতোদন্ত্র  আরন্দোলরনর স ল েহীিরিরর  যোরির 

সরব ডোচ্চ আত্মতযোরগর দবদনমরয় আমরো কপরয়দি লোল-সুররজর পতো ো। 

সুদধমন্ডলী, 

বোাংলোরিরের অথ ডননদত  উন্নয়রন সমুরের অপদরসীম গুরুরের  থো অনুধোবন  ররই জোদতর দপতো তাঁর ঐদতহোদস  ৬ 

িফোয় তৎ োলীন পোদ স্তোনী কনৌ বোদহনীর সির িপ্তর পূব ড পোদ স্তোরন িোনোন্তর এবাং এ ি  সুসাংগঠিত কনৌ বহররর িোদব 

জোদনরয়দিরলন। 

বরঙ্গোপসোগররর বহুমোদি  দবেোল সম্ভোবনোর  থো দবরবচনো  রর জোদতর দপতো সমুরে বোাংলোরিরের অদধ োর 

প্রদতষ্ঠোর জন্য ‘‘The Teritorial Waters and Maritime Zones Act, 1974” আইন প্রণয়ন  ররন।  

১৯৮২ সোরল প্রথম আ জডোদত  সমুে আইন  নরভনেরন বঙ্গব্ধু  প্রণীত বোাংলোরিরের ১৯৭৪ সোরলর আইরনর মূল 

দবষয়গুদল আ জডোদত  সমুে আইরন অ র্ভ ডি হয়।  

তোিোড়ো, আ জডোদত  সমুে আইন  নরভনেরনর অনুরচ্ছি ৭(২)-এ আমরো কর্ল্টোদয়  ক োস্টলোইরনর জন্য কবসলোইন 

দনধ ডোররণর কয প্রদবধোনি  কিখরত পোই, তোও অ র্ভ ডি হরয়দিল ১৯৭৪ সোরলর বোাংলোরিরের রোষ্ট্রীয় আইরন ঐ সাংক্রো  দবধোন 

থো োর  োররণই।  

বরঙ্গোপসোগরর বোাংলোরিরের অদধ োর প্রদতষ্ঠোর কেরি সবরচরয় বড় বোধো দিল দময়োনমোর ও ভোররতর সোরথ 

অমীমোাংসীত সীমোনো। সমুরে অদধ োর প্রদতষ্ঠোর দবষরয় জোদতর দপতোর এ স ল পিরেরপর  োররণ আজ আমরো দময়োনমোর ও 

ভোররতর সোরথ েোদন্তপূণ ডভোরব সমুে সীমো দনধ ডোরণ  ররত সেম হরয়দি।  
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১৯৯৬-২০০১ কময়োরি রোষ্ট্র পদরচোলনোর িোদয়ে দনরয় আমরো ২০০১ সোরল আনক্লস অনুসমথ ডন  দর। এর মধ্য দিরয় 

সমুরে আমোরির ন্যোয্য অদধ োর প্রদতষ্ঠোর জন্য আ জডোদত  আইন এবাং আ জডোদত  দবদধদবধোনর  দভদি দহরসরব িাঁড় 

 রোরনোর সুরযোগ সৃদি হয়।  

গত কময়োরি এ সাংক্রো  স ল আইনগত ও  োদরগদর বোধ্যবোধ তো সম্পোিন কেরষ ২০১১ সোরলর ২৫ কফ য়োদর 

দনধ ডোদরত সময়সীমোর ৫ মোস পূরব ডই আমরো ২০০ নি  যোল মোইরলর বোইররও আমোরির মহীরসোপোরনর িোদব কপে  দর। 

জোম ডোদনর হোমুররগ ড অবদিত International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) ২০১২ সোরলর 

১৪ই মোচ ড দময়োনমোররর সোরথ মোমলোর রোয় ক োষণো  রর। এরফরল আমরো দময়োনমোররর সোরথ অমীমোাংদসত সমস্যো সমোধোন 

 ররত সেম হরয়দি। ক োন কিরের সোরথ সমুেসীমো দনধ ডোররণর এমন দৃিো  এদেয়ো মহোরিরে দিল এটোই প্রথম। 

এ ইভোরব গতবির ৭ই জুলোই ভোররতর সোরথ সমুেসীমোর রোরয়র ফরল মহীরসোপোন এলো োর ৩৫৪ নি  যোল মোইল 

পয ড  স ল প্রোদণজ ও খদনজ সম্পরির উপর বোাংলোরিরের সোব ডরভৌম অদধ োর প্রদতদষ্ঠত হরয়রি। 

আমরো আজ ১ লে ১৮ হোজোর ৮১৩ বগ ড দ রলোদমটোর সমুেসীমোয় দনরঙ্কুে সোব ডরভৌমে অজডন  ররদি। দবেোল এই 

সমুে এলো ো বোাংলোরিরের অথ ডননদত  উন্নয়রন যুগোন্ত োরী ভূদম ো রোখরব বরল আমোর দৃঢ় দবশ্বোস। 

সুদধবৃন্দ, 

দবদভন্ন কিরের অথ ডননদত  উন্নয়রনর ধোরো     ষণ  ররল কিখো যোয়, কয কিে সমুের  যত কবদে ব্যবহোর  ররত 

কপরররি, কস কিে তোর অথ ডনীদতর  তত এদগরয় দনরত সেম হরয়রি। এ লেয অজডরন ইরতোমরধ্য আমরো ব্লু-ইর োনদম 

বোস্তবোয়রনর জন্য প্ররয়োজনীয় নীদতমোলো প্রণয়নসহ যোবতীয়  োয ডক্রম হোরত দনরয়দি।  

সমুেপরথ আন্তজডোদত  বোদণজয পদরচোলনো িোড়োও অরঢল সম্পরির দবেোল ভোন্ডোর লুদ রয় আরি এই বরঙ্গোপসোগরর। 

এই সম্পরির অরেষণ, আহরণ এবাং সাংরেণ আমোরিরর ই  ররত হরব। জোতীয় স্বোথ ড সাংরেণসহ নিীমোতৃ  বোাংলোরিরের 

অভযন্তরীণ জলজ সম্পি সুরেো তথো নিী পরথর দনরোপিোসহ বহুদবধ িোদয়ে পোলরনর জন্য প্ররয়োজন এ ি  েদিেোলী 

দনরোপিো ব্যবিো। এরেরি ক োস্ট গোরর্ ডর ভূদম ো অপদরসীম।   

বোাংলোরিে ক োস্ট গোর্ ড প্রদতষ্ঠোলগ্ন কথর  সম্পি ও জনবরলর সীমোবদ্ধতো উরপ    রর আমোরির সুদবেোল সমূে এবাং 

উপকূলীয় এলো োর জনগরণর জোনমোরলর দনরোপিো দবধোরন দবরেষ অবিোন কররখ চরলরি।  

দবগত বির গুরলোরত বোাংলোরিে ক োস্ট গোর্ ড কয সোফল্য অজডন  রররি তো প্রোংসোর িোবী রোরখ। চট্টগ্রোম বন্দর ও 

বদহিঃরনোঙ্গর এলো োয় বোদণদজয  জোহোরজর অব্যোহত দনরোপিোয় বোাংলোরিে ক োস্ট গোরর্ ডর  ম ডতৎপরতো আজ বদহদব ডরশ্বও 

সমোদৃত। 

সুন্দরবন এলো োয় জলিসুযতো িমন, কচোরোচোলোন দবররোধী অদভযোন, জোট ো দনধন প্রদতররোধ এবাং মো ইদলে    য় 

আপনোরির সুপদর দিত  োয ডক্রম কিরের অথ ডননদত  উন্নয়রন তোৎপয ডপূণ ড অবিোন কররখরি। এিোড়ো মোি  পোচোর ও সমুে পরথ 

অনবধ অদভবোসন অথ ডোৎ মোনবসম্পি পোচোর করোরধ েদিেোলী অদভযোন পদরচোলনোয় ক োস্ট গোর্ ড সোফরল্যর স্বো   কররখ 

চরলরি।  

আদম আেো  দর, পটুয়োখোলীরত নবদনদম ডত পোয়রো সমূে বন্দররর দনরোপিো চোদহিো পূররণও ক োস্ট গোর্ ড অনন্য ভূদম ো 

রোখরত স ম হরব। এই বোদহনীর সিস্যরির সততো, িোদয়েরবোধ, ঐ ো    প্ররচিো, দূরদৃদি এবাং  ম ডদ তোয় বতডমোরন 

উপকূলীয় অঞ্চরল ক োস্ট গোর্ ড এ ি  আিো ও দনরোপিোর প্রতীর  পদরণত হরয়রি। 

দপ্রয় ক োস্ট গোর্ ড সিস্যবৃন্দ, 

আমরো বোাংলোরিে ক োস্ট গোর্ ডর  এ ি  আধুদন , দ  ও প্রদত দতেীল বোদহনীরত পদরণত  ররত প্ররয়োজনীয় 

 দ  প গ্রহণ  ররদি।  

ইরতোমরধ্য আপনোরো ক োস্ট গোর্ ড উন্নয়ন  প ি-২০৩০ এর প্রেোসদন  অনুরমোিনও কপরয়রিন। এর বো বোয়রন 

আমোরির সর োর অদঙ্গ োরোবদ্ধ। এরই ধোরোবোদহ তোয় এ বোদহনীর জন্য  তগদত সম্পন্ন কবোট সাংগ্রহ  রো হরয়রি। ক োস্ট 

গোরর্ ডর নতুন নতুন কস্টেন িোপন  রো হরয়রি। আউটরপোস্ট ও জনবল বৃদদ্ধ  রো হরয়রি। আরও জলযোন সাংগ্রহ ও অব োঠোরমো 

দনম ডোরণর  োজ অব্যোহত ররয়রি। খুব েীঘ্রই ৪ি  অফরেোর প্যোররোল কভরসল ও ৪ি  ইনরেোর প্যোররোল কভরসল ক োস্ট গোর্ ড বহরর 

যুি হরব। এ দবষরয় যোবতীয়  োয ডক্রম সমোদপ্তর পয ডোরয় ররয়রি। 
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ইরতোপূরব ড এ বোদহনীর জন্য আলোিো ক োন বোসিোন দিল নো। আমরো এ বোদহনীর মহোপদরচোল সহ  ম ড তডো ও 

 ম ডচোরীরির জন্য আবোসন দনম ডোরণর  োজ শু   ররদি। 

আমোরির সর োর ২০১৩ সোল হরত ক োস্ট গোর্ ড সিস্যরির সোহসী এবাং বীরেপূণ ড অবিোরনর জন্য ‘বোাংলোরিে ক োস্ট 

গোর্ ড পি ’ ও ‘কপ্রদসরর্ন্ট ক োস্ট গোর্ ড পি ’ প্রিোন  রর আসরি। আমোর দবশ্বোস, এ পি  প্রোদপ্ত ক োস্ট গোর্ ড সিস্যরির 

মরনোবল ও কপেোগত উৎ ষ ড বহুগুরণ বৃদদ্ধ  ররি। 

আপনোরির কিেরপ্রম, অক্লো  পদরশ্রম, দ তো ও সততো দিরয় সর োর ও জনগরণর কয আিো অজডন  রররিন তো ধরর 

রোখরত হরব। অজডন  ররত হরব আরও স মতো, গু ে দিরত হরব প্রদে   র উপর। আমরো ক োস্ট গোরর্ ডর কসবোর  আরও 

সম্প্রসোদরত  ররত চোই। এর জন্য যো যো প্ররয়োজন আমরো কস ব্যবিো দনব। আমোরির সর োর সবসময় আপনোরির সোরথ দিল, 

আরি এবাং ভদবষ্যরতও থো রব। 

সুদধম লী, 

 বোাংলোরিে আওয়োমী লীগ যখন সর োর গঠন  রর তখন কিরের প্রদতি  কসক্টররর উন্নয়ন হয়। সোধোরণ মোনুরষর 

ভোরের পদরবতডন হয়। গত িয় বিরর আমরো কিরের কৃদষ, দে  , কযোগোরযোগ, স্বোিয, অব োঠোরমো, দবদুযৎ ও জ্বোলোদন, তথ্য-

প্রযুদি ও  ম ডসাংিোনসহ স ল খোরত ব্যোপ  উন্নয়ন  ম ড ো  বো বোয়ন  ররদি। আমোরির এস ল  দ      ফরল 

বোাংলোরিে আজ দ    এদেয়োর মোন বোহ । উন্নয়রনর করোল মরর্ল। আজ আমোরির মোথোদপছু আয় কবরড়রি। ক্রয়  মতো 

কবরড়রি। সোমথ্যড কবরড়রি। আমরো দনরজরোই বড় বড় প্র রির বো বোয়ন  রদি। পদ্মো কসতুর মত বৃহৎ প্র ি আমরো দনরজরোই 

বো বোয়ন  রদি। 

 কিরের মোনুষ আরও উন্নয়ন চোয়। আরও সোমরন এদগরয় কযরত চোয়। উন্নত-সমৃদ্ধ বোাংলোরিরের স্বপ্ন কিরখ। আমোরির 

সর োর বোাংলোরিরের মোনুরষর এই  ো  ত স্বপ্ন বো বোয়রন যখন দনরলস  োজ  ররি তখন দবএনদপ-জোমোত কজোট কিের  

দপদিরয় কিওয়োর ষড়যন্ত্র  ররি। দনম ডমভোরব দনরীহ মোনুষর  পুদড়রয় মোররি। দেশুরির পুদড়রয় হতযো  ররি। কিরের সম্পি 

ধ্বাংস  ররি। 

আদম এ বব ডরতো ও নৃোংসতোর দব    কিেরপ্রদম  প্রদতি  নোগদর র  এ তোবদ্ধ হবোর আ  ন জোনোই। 

দপ্রয় ক োস্ট গোর্ ড সিস্যবৃন্দ, 

এই বোদহনীর অদভজ্ঞতো, কপেোগত ি তো ও দবদভন্ন অপোররেনোল  ম ড োরন্ড          সোফরল্যর স্বীকৃদত স্বরূপ 

আজ বোাংলোরিে ক োস্ট গোর্ ডর  National Standard প্রিোন  রো হল।  

আদম আেো  দর, এই স্বীকৃদত আপনোরিরর  আরও উজ্জীদবত  ররব। আপনোরির অপোররেনোল ও  ল্যোণমূল  

 োয ডক্রমর  আরও কবগবোন  ররব। 

ক োস্ট গোরর্ ডর মূলমন্ত্র ‘‘গোদর্ ডয়োন এযোট সী’’ অথ ডোৎ সমূরের অদভভোব । আমোর দৃঢ় দবশ্বোস, এ মূলমন্ত্র ধোরণ  রর 

এবাং কিরের প্রদত গভীর মমেরবোধ দনরয় আপনোরো অদপ ডত িোদয়ে পোলন  ররবন। 

লোরখো েহীরির ররি কভজো বোাংলোরিরের মোি । এর সমুে ও উপকূলীয় এলো োয় সরব ডোচ্চ দনরোপিো দনদিত  ররত কয 

ক োন তযোগ স্বী োরর আপনোরো সব ডিো প্রস্ত্িত থো রবন - এ আমোর দৃঢ় দবশ্বোস। 

আদম বোাংলোরিে ক োস্ট গোরর্ ডর উিররোির সমৃদদ্ধ  োমনো  রদি। আপনোরির সোমদগ্র  জীবন আনন্দময় ও েো  পূণ ড 

কহো  এ প্রতযোেো  রদি। মহোন আ  হ আমোরির সহোয় কহোন। স লর  ধন্যবোি জোদনরয় আদম আমোর বিব্য এখোরনই কেষ 

 রদি।  

 

কখোিো হোরফজ 

জয় বোাংলো, জয় বঙ্গব্ধু  

বোাংলোরিে দচরজীবী কহো । 

... 


