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হবসহমল্লাহির রািমাহনর রািীম  

সিকমীবৃন্দ,  

প্রহিরক্ষা হবষয়ক উপদদষ্টা,  

নসনা, ননৌ ও হবমান বাহিনী প্রধানগণ,  

উর্ধ্বিন সামহরক ও নবসামহরক কম বকিবাবৃন্দ,  

হপ্রয় অহিসার, নেহসও'স ও অন্যান্য পদবীর নাহবকবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

বাাংলাদদে ননৌবাহিনীর এই দরবাদর আপনাদদর সকলদক আন্তহরক ধন্যবাদ োনাহি।  

সব বকাদলর সব বদেষ্ঠ বাঙাহল, োহির হপিা বঙ্গবন্ধু নেখ মুহেবুর রিমাদনর আহ্বাদন সাড়া হদদয় ১৯৭১ সাদল নসনা, ননৌ ও 

হবমান বাহিনীর সদস্যগণ পাহকস্তান দখলদার বাহিনীর হবরুদে একদ াদগ যুে কদরদেন। ৩০ লাখ েিীদদর আত্মিযাগ এবাং ২ লাখ 

মাদবাদনর সম্ভ্রদমর হবহনমদয় আমরা অেবন কদরহে আমাদদর মাতৃভূহমর হপ্রয় স্বাধীনিা। আহম োহির হপিার স্মৃহির প্রহি গভীর 

েো োনাহি। েো োনাহি েিীদ মুহিদ াোদদর প্রহি। স্বাধীনিা যুদে ননৌবাহিনী সদস্যদদর মিান আত্মিযাগ োহি গভীর েোর 

সাদে স্মরণ করদব।  

স্বাধীনিার পর োহির হপিা একটি আধুহনক ননৌবাহিনী গদড় নিালার উদযাগ হনদয়হেদলন। অে বননহিক সীমাবেিা 

সদেও হিহন বন্ধুপ্রিীম নদে িদি ৪টি প্যাদরাল ক্রািট সাংগ্রি কদরন। ১৯৭৪ সাদলর ১০ হিদসম্বর একইসাদে হিনটি োিাে এবাং 

হিনটি ঘাঁটি বাাংলাদদে ননৌবাহিনীদি কহমেন কদরন। একই হদদন হিহন ননৌবাহিনীদক ননভাল এনসাইন প্রদান কদরন।  

বঙ্গবন্ধু এিটাই দূরদেী হেদলন ন , ১৯৮২ সাদল োহিসাংঘ কতৃবক সমুদ্রসীমা হবষয়ক UNCLOS 1982 নীহিমালা 

প্রণয়দনর অদনক পূদব বই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সাদল ‘‘নটহরদটাহরয়াল ওয়াটাস ব এন্ড নমহরটাইম নোনস্ এযাট-১৯৭৪'' প্রণয়ন কদরহেদলন।  

ননৌবাহিনীদক একহবাংে েিাব্দীর চযাদলঞ্জ নমাকাদবলায় সক্ষম কদর নিালার েন্য আমরা কা বকর পহরকল্পনা গ্রিণ 

কদরহে। আমাদদর ঐকাহন্তক প্রদচষ্টার িলশ্রুহি হিদসদব গি বেদরর ১৪ মাচ ব ITLOS এর ঐহিিাহসক রাদয়র মাধ্যদম বাাংলাদদে 

ও মায়ানমাদরর মদধ্য বহুপ্রহিহক্ষি সমুদ্রসীমানা হনধ বাহরি িদয়দে।  

এ যুগান্তকারী রাদয়র িদল বাাংলাদদে আনুমাহনক ১ লাখ ১১ িাোর ৬৩১ বগ বহকদলাহমটার সমুদ্র এলাকার উপর কতৃবে 

অেবন কদরদে। ২০০ নটিকযাল মাইল প বন্ত একান্ত অে বননহিক এলাকা এবাং দাবীকৃি ৪৬০ নটিকযাল মাইল প বন্ত বহধ বি মিীদসাপান 

এলাকায় সমুদ্র সম্পদ আিরদণর সুদ াগ সৃহষ্ট িদয়দে।  

২০১৪ সাদলর মদধ্য বাাংলাদদে ও ভারদির মদধ্য সমুদ্রসীমা হনধ বারদণর লদক্ষয পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র UNCLOS 

নসদলর মাধ্যদম ননৌবাহিনী ও অন্যান্য কতৃবপদক্ষর সমহিি কা বক্রম অব্যািি রাখার ব্যাপাদর আমাদদর সরকার প্রদয়ােনীয় 

পদদক্ষপ গ্রিণ কদরদে।  

এ সুহবোল সমুদ্র এলাকার সম্পদদর সুরক্ষা এবাং সাহব বক নমহরটাইম হনরাপত্তা হনহিি করার েন্য আমরা বাাংলাদদে 

ননৌবাহিনীদক আধুহনকায়দনর পদদক্ষপ হনদয়হে।  

নিাদস বস নগাল ২০৩০ এর আওিায় ননৌ বাহিনীর উন্নয়ন পহরকল্পনা প্রণয়ন করা িদয়দে। এরিদল ধাদপ ধাদপ ননৌকমান্ড 

সম্প্রসারণ, পদবীসমূদির আপদগ্রদিোন, েনবল বৃহে, ননৌ ঘাঁটি স্থাপন, পুরািন োিাে প্রহিস্থাপন ও নতুন োিাে সাংদ ােনসি 

হবহভন্ন পহরকল্পনা িাদি ননওয়া িদয়দে।  



আমরা সরকার গঠদনর পর নেদক বাাংলাদদে ননৌ বাহিনীদক যুদগাপদ াগী ও আধুহনকায়দনর লদক্ষয ন  সকল উন্নয়নমূলক 

পদদক্ষপ গ্রিণ কদরহে িার হকছু হচত্র আহম আপনাদদর সামদন তুদল ধরহেিঃ  

•        যুিরােয িদি ০২টি কযাদসল ক্লাস অিদসার প্যাদরাল নভদসল বাাংলাদদে ননৌবাহিনীদি সাংদ াহেি িদয়দে। 

অিযাধুহনক হমসাইল ও নসনসর স্থাপদনর মাধ্যদম োিাে দুইটির আধুহনকায়ন করা িদয়দে।  

•        চীন িদি সাংগৃিীি ২টি লােব প্যাদরাল ক্রািট গি ২৯ আগস্ট বাাংলাদদে ননৌ বিদর যুি িদয়দে। খুলনা হেপইয়াদি ব ২টি 

োিাদের হনম বাণ কাে নেষ িদয়দে এবাং অবহেষ্ট ৩টি'র হনম বাণ কাে চলদে।  

•        ননৌোিাদের যুে ক্ষমিা বৃহের েন্য ৬টি োিাদে আধুহনক হস-৭০৪ হমসাইল সাংদ ােন করা িদয়দে।  

•        চীদনর কাে নেদক Govt to Govt প্রহক্রয়ায় ২টি হিদগট ক্রয় করা িদয়দে। চলহি বেদর এগুদলা বাাংলাদদে 

ননৌবিদর সাংযুি িদব।  

•        চীদন হনম বাণাধীন দুইটি করদভট আগামী ২০১৫ সাদলর নেষ নাগাদ বাাংলাদদে ননৌ বিদর সাংদ াহেি িদব।  

•        আমরা যুিরাদষ্ট্রর নকাস্ট গাি ব নেদক একটি নসদক্রটাহর ক্লাস োিাে োহভ বসদক বাাংলাদদে ননৌবিদর যুি করার ব্যবস্থা 

কদরহে। এোড়া যুিরাষ্ট্র নকাস্ট গাি ব িদি আরও একটি কাটার সাংগ্রদির উদযাগ হনদয়হে।  

•        ৭২ নকাটি টাকা ব্যদয় একটি ওদয়ল ট্াাংকার গি মাচ ব মাদস লহচাং করা িদয়দে। এ বেদরর নেষ নাগাদ োিােটি 

িস্তান্তর করা িদব।  

•        হবোল সমুদ্র এলাকায় িদারহকর েন্য োম বাহনর হনহম বি ২টি নমহরটাইম নপদরাল এয়ারক্রািট গি ২৯ আগস্ট 

বাাংলাদদে ননৌবাহিনীদি সাংদ ােন করা িদয়দে।  

•        এোড়াও আমরা ২০০৯ সাদল সরকাদরর দাহয়ে গ্রিণ কদরই ইিাহলর ০২টি নিহলকপ্টার ননভাল এহভদয়োদন 

সাংদ ােন কদরহে।  

•        আমাদদর সরকারই ২০১০ সাদল সব বপ্রেম আধুহনক সরঞ্জাদম সহিি িাইদরাগ্রাহিক োিাে বাাংলাদদে ননৌবাহিনীদি 

সাংদ ােন কদর।  

উপকূলীয় অচদল দুদ বাগকালীন সিায়িা প্রদান এবাং অভযন্তরীণ ননৌপদে চলাচল সক্ষম একটি অিযাধুহনক নিহিদকদটি 

োিাে সাংদ ােদনর েন্য আহম নীহিগি অনুদমাদন প্রদান কদরহে।  

সমুদদ্র হবহভন্ন প্রোহির মূল্যবান মৎস্য সম্পদ োড়াও তিল-গ্যাসসি হবহভন্ন মূল্যবান খহনে পদাে ব আিরদণর েন্য একটি 

ওোদনাগ্রাহিক সাদভ ব নভদসল সাংগ্রি করার পদদক্ষপ ননওয়া িদয়দে। ননৌ বাহিনীদি ২টি সাবদমহরন সাংদ ােদনর নীহিগি 

অনুদমাদন প্রদান কদরহে।  

হপ্রয় ননৌ সদস্যবৃন্দ,  

আমাদদর সমুদ্র এলাকা হবদেষকদর বহিিঃদনাঙ্গর এবাং উপকূলবিী এলাকায় নচারাচালানসি বাহণহেযক োিাদে িাকাহি 

এবাং চুহর বদে বাাংলাদদে ননৌ বাহিনী এবাং নকাস্টগাি ব প্রোংসনীয় ভূহমকা পালন করদে।  

আপনাদদর সাব বক্ষহণক নেরদাহর, হনয়হমি টিলদান এবাং হবদেষ কদর SWADS এর মাধ্যদম দ্রুি ব্যবস্থা গ্রিদণর 

িদল এই ধরদণর অপিৎপরিা উদল্লখদ াগ্যভাদব হ্রাস নপদয়দে।  

আমরা ননৌবাহিনীর ননভাল এহভদয়োদনর েন্য পটুয়াখালী হবমানবন্দরটি েহম ও অবকাঠাদমাসি ননৌবাহিনীদক িস্তান্তর 

করার হসোন্ত হনদয়হে।  

বাাংলাদদে ননৌ বাহিনীদক আধুহনক ও যুদগাপদ াগী করার লদক্ষয ইদিামদধ্যই আমাদদর সরকার কতৃবক সাাংগঠহনক 

কাঠাদমাদি ব্যাপক পহরবিবন ও পহরবধ বন আনা িদয়দে।  

আহম নমাট ১১টি োিাে/ঘাঁটি/দপ্তদরর সাাংগঠহনক কাঠাদমা অনুদমাদন হদদয়হে এবাং ১৬টি োিাে/ঘাঁটি/দপ্তদরর 

সাাংগঠহনক কাঠাদমা প্রহক্রয়াধীন রদয়দে।  

আমাদদর সরকার বাাংলাদদে ননৌ বাহিনীদক হত্রমাহত্রক বাহিনী হিদসদব গদড় নিালার লদক্ষয ইদিামদধ্যই দুটি নিহলকপ্টার 

ও দুটি এমহপএ সাংদ হেি কদরদে। চীন িদি দুটি সাবদমহরন ক্রদয়র হবষয়টি চূড়ান্ত প বাদয় রদয়দে।  



আমরা ননভাল এয়ার আম বস এর অপাদরেন ও রক্ষণাদবক্ষণ এর সুহবধাদে ব চট্টগ্রাম, কক্সবাোর ও বহরোল এয়ারদবে 

এবাং নিেগাঁও, কুহম বদটালা, মাংলা, রাবনাবাদ, হচহড়াংগায় ও পটুয়াখাহল এলাকায় এয়ার নস্টেন স্থাপদনর কা বক্রম পূদব বই গ্রিণ 

কদরহে।  

এোড়াও সাবদমহরন অপাদরেন সুষ্ঠুভাদব সম্পাদদনর েন্য নপকুয়ায় একটি স্বয়াংসম্পূণ ব সাবদমহরন ঘাঁটি হনম বাদণর েন্য 

েহম অহধগ্রিদণর কা বক্রম িাদি হনদয়হে।  

আপনারা োিাদে চাকুহরকাদল উত্তাল সমুদদ্র প্রহিকূল পহরদবদে হনষ্ঠার সাদে অহপ বি দাহয়ে পালন কদর োদকন। এ 

পহরেদমর স্বীকৃহিস্বরূপ সব বস্তদরর ননৌসদস্যদদর েন্য ‘হস এলাউন্স' প্রবিবদনর হবষয়টি আমাদদর সরকার গুরুে সিকাদর হবদবচনা 

করদে।  

ননৌবাহিনীর পাোপাহে নসনা ও হবমান বাহিনীর আধুহনকায়দনর েন্য হবহভন্ন উন্নয়নমূলক কাে সম্পন্ন করা িদয়দে এবাং 

ভহবষ্যি পহরকল্পনাও রদয়দে।  

নসনাবাহিনীর আধুহনকায়ন ও সক্ষমিা বৃহের েন্য আমাদদর সরকার নসনা সাদোঁয়া বিদরর েন্য ৪ে ব প্রেন্ম ট্াাংক-

এমহবটি-২০০০, নগালন্দাে বিদরর েন্য প্রেমবাদরর মি স্বচাহলি কামানসি হবহভন্ন ধরদণর রািার, পদাহিক বাহিনীর েন্য 

এহপহস ও অন্যান্য আধুহনক সরঞ্জাম, আহম ব এহভদয়েদনর েন্য আধুহনক নিহলকপ্টার ক্রয় করা িদয়দে।  

গিমাদস হসদলদট ১৭ পদাহিক হিহভেন এবাং এর অধীনস্থ একটি পদাহিক হিদগি সদর ও দু 'টি পদাহিক ব্যাটাহলয়দনর 

পিাকা উদত্তালদনর মাধ্যদম উদবাধন করা িদয়দে। পদ্মা নসতু প্রকল্প বাস্তবায়দন হনরাপত্তা ও িদারহকর েন্য নসনাবাহিনীর ২টি 

পদাহিক ইউহনট ও ১টি ইহঞ্জহনয়ার কনস্ট্রাকেন ব্যাটাহলয়দনর সমিদয় ৯৯ কদম্পাহেট হিদগি শুভ সূচনা কদরদে।  

বাাংলাদদে হবমান বাহিনীর আধুহনকায়দনর েন্য বিবমান সরকার অদনক পদদক্ষপ িাদি হনদয়দে। িারই অাংে হিদসদব 

হবমান বাহিনীদি সাংদ াহেি িদয়দে অিযাধুহনক এি-৭ হবহে-১, এিটি-৭ হবহে-১, এমআই-১৭১ এসএইচ নিহলকপ্টার, 

নকাহিয়াক-১০০ ও আধুহনক হপএল-৫ নক্ষপণাস্ত্র ক্রয় করা িদয়দে।  

হপ্রয় ননৌ সদস্যবৃন্দ,  

োিীয় উন্নয়ন েরাহিি িদল সেস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন েরাহিি িদব এবাং আপনাদদরও সুদ াগ-সুহবধা বাড়াদনা  াদব।  

োিীয় এবাং আন্তেবাহিক তবহর পহরদবে সদেও আমরা গি সাদড় চার বেদর অে বননহিক প্রবৃহের িার ৬ েিাাংদের উপদর 

রাখদি সক্ষম িদয়হে।  

দাহরদদ্রযর িার ৪০ েিাাংে নেদক কদম ২৬ েিাাংে িদয়দে। মাো হপছু আয় ৬৩০ িলার নেদক বৃহে নপদয় ১০৪৪ িলার 

িদয়দে। ৫ নকাটি দহরদ্র মানুষ মধ্যহবত্ত নেণীদি উন্নীি িদয়দে। দাহরদ্রয হবদমাচদনর েন্য আমরা সাউে-সাউে পুরস্কাদর ভূহষি 

িদয়হে। তবদদহেক মুদ্রার হরোভ ব ১৬ হবহলয়ন িলার োহড়দয় নগদে।  

আমরা হবগি সাদড় ৪ বেদর োিীয় হগ্রদি অহিরহি প্রায় সাদড় চার িাোর নমগাওয়াট হবদুযৎ ন াগ কদরহে। ২০০৯ 

সাদলর মাত্র ৩২০০ নমগাওয়াদটর স্থদল আে ৬ িাোর ৬৭৫ নমগাওয়াট হবদুযৎ সরবরাি করা সম্ভব িদি।  

সারাদদদে অসাংখ্যা নোটবড় নসতু হনম বাণ করা িদয়দে। নদদের প্রহিটি ইউহনয়দন িথ্য ও নসবা নকন্দ্র চালু করা িদয়দে। 

গ্রাদমর মানুষ ইন্টারদনট ব্যবিার করদি পারদে। স্বাস্থযদসবা েনগদণর নদারদগাড়ায়।  

একটি আত্ম-ম বাদােীল োহি হিদসদব বাঙাহল োহি  াদি হবদির বুদক মাো উঁচু কদর দাঁড়াদি পাদর নস লক্ষয হনদয়ই 

আমরা কাে করহে।  

হপ্রয় নাহবকবৃন্দ,  

ন  নকান স্বাধীন রাদষ্ট্রর ন্যায়, বাাংলাদদদের পহবত্র সাংহবধানদক রক্ষা িো গণিাহন্ত্রক ধারাবাহিকিাদক রক্ষা করার েন্য 

অন্যান্য প্রাহিষ্ঠাহনক েহির ন্যায় ননৌবাহিনীদকও ন  নকান হুমহক নমাকাদবলায় সদা প্রস্ত্ত্তি োকদি িদব।  

নদে মাতৃকার সাব বদভৌমে রক্ষার েন্য আপনাদদর ঐকযবে নেদক হনদেদদর সব বদা প্রস্ত্ত্তি রাখদি িদব। আমার হবিাস, 

আপনারা হনেস্ব প্রজ্ঞা, নপোগি দক্ষিা ও কিবব্যহনষ্ঠা হদদয় নদদের ভাবমূহিব উজ্জ্বল কদর আন্তেবাহিক পহরমন্ডদল হনদেদদর সুনাম 

উত্তদরাত্তর বৃহে করদবন।  



সরকার প্রধান হিদসদব আহম আমার সাধ্য নমািাদবক এ  াবি  িটুকু নদওয়া সম্ভব িা হদদয়হে, আগামীদি আরও 

আধুহনক ননৌবাহিনীর েন্য  া  া প্রদয়ােন িা হদদি আমার দৃঢ় প্রিযয় আহম পুনিঃব্যি করহে।  

ননৌ বাহিনীর সদস্যদদর মদনাবল উচুস্তদর রাখার েন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রিণ করা আপনাদদরই দাহয়ে। সাংগঠদনর 

সকল সদস্যদদর আস্থা অেবদনর পাোপাহে িাঁদদর স্বপ্ন ও আো োগ্রি রাখার দাহয়েটিও আপনাদদরই।  

উর্ধ্বিন ননতৃদের প্রহি আস্থা, পারস্পহরক হবিাস, সিমহম বিা, ভ্রাতৃেদবাধ, কিবব্য পরায়ণিা, দাহয়েদবাধ এবাং সদব বাপহর 

শাংখলা বোয় নরদখ স্বীয় কিবব্য সম্পাদদন আপনারা একহনষ্ঠভাদব কাে করদবন বদল আমার দৃঢ় হবিাস। আপনাদদর হনদেদদর 

মদধ্য ও কহনষ্ঠদদর মাদে পারস্পহরক আস্থা ও েো বোয় রাখদবন।  

আহম ননৌবাহিনীর সকল সদস্যদদর সাহব বক কল্যাণ ও সুস্বাস্থয কামনা করহে। মিান আল্লািিায়ালা আমাদদর সকদলর 

সিায় নিাক।     

নখাদা িাদিে।  

েয় বাাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদদে হচরেীবী নিাক।  


