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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

নেখ হাসিনা  

পায়রা বন্দর এলাকা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, মঙ্গলবার, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ১৯ নদ্ভম্বর ২০১৩  

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

িভাপসি,  

িহকমীবৃন্দ,  

নিনা, ননৌ ও সবমান বাসহনী প্রধানগণ,  

সিদ্লাদ্মটিক নকাদ্রর িদস্যবৃন্দ,  

বন্দর ব্যবহারকারীগণ,  

ব্যবিায়ী ননতৃবন্দ,  

উপসিি সুসধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

পায়রা বন্দদ্রর উদ্বাধন ও বাাংলাদ্দে ননৌ-বাসহনীর এসভদ্য়োন সুসবধা িম্বসলি আধুসনক স্বয়াংিম্পূণ ণ ননৌঘাঁটি 

বাাংলাদ্দে ননৌ জাহাজ নের-ই-বাাংলা নামকরণ ও সভসিপ্রস্তরর িাপন অনুষ্ঠাদ্ন উপসিি িকলদ্ক আমার আ্তরসরক ুভদ্ভ্া 

জানাস্।  

দসিণবঙ্গ িথা িারা নদদ্ের জন্য আজ একটি আনদ্ন্দর সদন। পায়রা বন্দর নদদ্ের ৩য় িমুদ্র বন্দর। স্বাধীনিার পর 

বাাংলাদ্দদ্ে এই প্রথমবাদ্রর মি নতুন একটি িমুদ্র বন্দদ্রর যাত্রা ুভরু হল।  

আসম আো কসর, পায়রা বন্দর আমদানী, রপ্তানী ও পণ্য পসরবহদ্ন নতুন এক সদগদ্্তরর সূচনা করদ্ব। এ বন্দরদ্ক 

নকন্দ্র কদ্র এ অঞ্চদ্ল সবসভন্ন সেল্প কারখানা, এলএনসজ টাসম ণনাল, নকাল (Coal) ইয়াি ণ, জাহাজ সনম ণাণ সেল্পিহ সবসভন্ন 

িাপনা গদ্ড় উঠদ্ব। এর ফদ্ল এ অঞ্চদ্ল নযাগাদ্যাগ, কম ণিাংিান ও িানীয় ব্যবিা-বাসণদ্জের প্রিার ঘটদ্ব। জনিাধারদ্ণর 

জীবন-মাদ্নর উন্নয়ন হদ্ব।  

সুসধমন্ডলী,  

আমরা এবার িরকাদ্রর দাসয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর ননৌবাসহনীর আধুসনকায়দ্নর জন্য জাহাজ, সবমান ও িাবদ্মসরন 

িাংদ্যাজদ্নর একটি িমসিি কম ণ পসরকল্পনা গ্রহণ কসর। এজন্য একটি স্বয়াংিম্পূণ ণ ঘাঁটি িাপন জরুরী হদ্য় পদ্ড়। আজ নদদ্ের 

দসিণাঞ্চদ্ল ননৌবাসহনীর নের-ই-বাাংলা ঘাঁটির সভসিপ্রস্তরর িাপদ্নর মাধ্যদ্ম নি পসরকল্পনা বাস্তরদ্ব রূপ সনল।  

এ িমুদ্র বন্দদ্রর সনরাপিা প্রদান, িমুদ্র িম্পদ রিা এবাং পসরদ্বে দূষণ প্রসিহি করার কাদ্জ ননৌ বাসহনীর ঘাঁটি 

‘নের-ই-বাাংলা' িাৎপয ণপূণ ণ ভূসমকা রাখদ্ব বদ্ল আমার সবশ্বাি। পাোপাসে এ ননৌঘাঁটি সুন্দরবন ও িৎিাংলগ্ন এলাকায় 

জলদসুেদ্দর সবরুদ্ে সনয়সমি ননৌ অপাদ্রেন্স পসরচালনা করদ্ি পারদ্ব। এরফদ্ল িমগ্র দসিণাঞ্চদ্ল িমুদ্দ্রর সবোল 

িম্পদরাসে আহরণ করা িহজ ও সনরাপদ হদ্ব। এ ননৌঘাঁটি নদদ্ের উপকূলীয় অঞ্চদ্লর মাঝামাসঝ হওয়ায় এখান হদ্ি ননভাল 

এসভদ্য়েন ও িাবদ্মসরন অপাদ্রেন করা যাদ্ব। আমরা ইদ্িামদ্ধ্য বাাংলাদ্দে ননৌ জাহাজ নের-ই-বাাংলা িাপদ্নর জন্য ২০০ 

একর জসমর অনুদ্মাদন প্রদান কদ্রসি। ননভাল এসভদ্য়েন এবাং িাবদ্মসরন পসরচালনার কায ণক্রদ্মর ব্যাপকিা সবদ্বচনায় 

আরও ৩০০ একর জসমর প্রদ্য়াজন হদ্ব যা অসধগ্রহদ্ণর কায ণক্রম চলমান রদ্য়দ্ি।  

সুসধবৃন্দ,  

স্বাধীনিার পর িব ণকাদ্লর িব ণদ্েষ্ঠ বাঙাসল, জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু নেখ মুসজবুর রহমান একটি আধুসনক ননৌবাসহনী 

গদ্ড় নিালার উদ্যাগ সনদ্য়সিদ্লন। অথ ণননসিক িীমাবেিা িদ্ত্বও সিসন বন্ধুপ্রিীম নদে হদ্ি ৪টি প্যাদ্রাল ক্রাফট িাংগ্রহ 

কদ্রন। ১৯৭৪ িাদ্লর ১০ সিদ্িম্বর একইিাদ্থ সিনটি জাহাজ এবাং সিনটি ঘাঁটি বাাংলাদ্দে ননৌবাসহনীদ্ি কসমেন কদ্রন। একই 

সদদ্ন সিসন ননৌবাসহনীদ্ক ননভাল এনিাইন প্রদান কদ্রন।  



বঙ্গবন্ধু এিটাই দূরদেী সিদ্লন নয, ১৯৮২ িাদ্ল জাসিিাংঘ কতৃণক িমুদ্রিীমা সবষয়ক UNCLOS 1982 

নীসিমালা প্রণয়দ্নর অদ্নক পূদ্ব ণই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ িাদ্ল ‘‘নটসরদ্টাসরয়াল ওয়াটাি ণ এন্ড নমসরটাইম নজানস্ এোক্ট-১৯৭৪'' প্রণয়ন 

কদ্রসিদ্লন।  

আমাদ্দর িরকাদ্রর ঐকাস্তরক প্রদ্চষ্টার ফলশ্রুসি সহদ্িদ্ব গি বিদ্রর ১৪ মাচ ণ ITLOS এর ঐসিহাসিক রাদ্য়র 

মাধ্যদ্ম বাাংলাদ্দে ও মায়ানমাদ্রর মদ্ধ্য বহুপ্রসিসিি িমুদ্রিীমানা সনধ ণাসরি হদ্য়দ্ি।  

এ যুগা্তরকারী রাদ্য়র ফদ্ল বাাংলাদ্দে আনুমাসনক ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বগ ণসকদ্লাসমটার িমুদ্র এলাকার উপর 

কতৃণত্ব অজণন কদ্রদ্ি। ২০০ নটিকোল মাইল পয ণ্তর একা্তর অথ ণননসিক এলাকা এবাং দাবীকৃি ৪৬০ নটিকোল মাইল পয ণ্তর বসধ ণি 

মহীদ্িাপান এলাকায় িমুদ্র িম্পদ আহরদ্ণর সুদ্যাগ সৃসষ্ট হদ্য়দ্ি।  

এ সুসবোল িমুদ্র এলাকার িম্পদ্দর সুরিা এবাং িাসব ণক নমসরটাইম সনরাপিা সনসিি করার জন্য আমরা স্বল্প ও 

দীঘ ণদ্ময়াদী পসরকল্পনা বাস্তরবায়দ্নর মাধ্যদ্ম ননৌবাসহনীর আধুসনকায়দ্ন িমদ্য়াপদ্যাগী পদদ্িপ গ্রহণ কদ্রসি।  

নফাদ্ি ণি নগাল ২০৩০ এর আওিায় ননৌ বাসহনীর উন্নয়ন পসরকল্পনা প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ি। এরফদ্ল ধাদ্প ধাদ্প 

ননৌকমান্ড িম্প্রিারণ, পদবীিমূদ্হর আপদ্গ্রদ্িোন, জনবল বৃসে, ননৌ ঘাঁটি িাপন, পুরািন জাহাজ প্রসিিাপন ও নতুন জাহাজ 

িাংদ্যাজনিহ সবসভন্ন পসরকল্পনা হাদ্ি ননওয়া হদ্য়দ্ি। ২০১৫ িাল নাগাদ চীন হদ্ি দুটি িাবদ্মসরন ও দুটি করদ্ভট 

িাংদ্যাজদ্নর চুসিও স্বাির করা হদ্য়দ্ি। ইনোল্লাহ, ভসবষ্যৎ প্রজদ্ের জন্য আমরা একটি িমুদ্র ও আধুসনক সত্রমাসত্রক 

ননৌবাসহনী গদ্ড় তুলব যা সনজ জলিীমায় িকল চোদ্লঞ্জ নমাকাদ্বলায় িিম হদ্ব। সবশ্ব োস্তর ও আিণমানবিার নিবায় 

আ্তরজণাসিক পসরমন্ডদ্ল িাৎপয ণপূণ ণ ভূসমকা পালদ্ন িিম হদ্ব।  

ননৌবাসহনীর পাোপাসে নিনা ও সবমান বাসহনীর আধুসনকায়দ্নর জন্য সবসভন্ন উন্নয়নমূলক কাজ িম্পন্ন করা হদ্য়দ্ি 

এবাং ভসবষ্যি পসরকল্পনাও রদ্য়দ্ি।  

সুসধমন্ডলী,  

আমরা খুলনা সেপইয়াি ণ এবাং নারায়ণগঞ্জ িকইয়াি ণ এন্ড ইসঞ্জসনয়াসরাং ওয়াকণি ননৌবাসহনীর সনকট হস্তরা্তরর কদ্রসি। 

ইদ্িামদ্ধ্য খুলনা সেপইয়াি ণ সবসভন্ন নবিামসরক জাহাজ নমরামি ও সনম ণাদ্ণর পাোপাসে আধুসনক যুেজাহাজ তিসর করদ্ি 

িিম হদ্য়দ্ি। বিণমাদ্ন এ সেপইয়াি ণটি খুলনা এলাকার েীষ ণ করদািা সহদ্িদ্ব স্বীকৃি। পায়রা বন্দর সনম ণাণ কাদ্জ নারায়ণগঞ্জ 

িকইয়াি ণটি গুরুত্বপূণ ণ ভূসমকা নরদ্খদ্ি। এ িকইয়াি ণটিও আগামীদ্ি নদদ্ের অথ ণননসিক উন্নয়দ্নর িাৎপয ণপূণ ণ অবদান রাখদ্ব 

বদ্ল আোকসর।  

সুসধবৃন্দ,  

স্বাধীনিার পর জাসির সপিা ননৌ-পদ্থ পণ্য পসরবহনদ্ক গুরুত্ব সদদ্য়সিদ্লন। এরই ধারাবাসহকিায় আমরা নদী মাতৃক 

বাাংলাদ্দদ্ের ননৌ-পদ্থর িদ্ব ণাচ্চ ব ব্যবহাদ্রর লদ্িে অভে্তররীণ ননৌ রুটিমূহ নিসজাং করার কাজ চাসলদ্য় যাস্। এ কাজ িম্পন্ন 

হদ্ল অভে্তররীণ রুদ্ট পণ্য িরবরাহ িহজ ও িােয়ী হদ্ব। পায়রা বন্দর এবাং নিানাসদয়া গভীর িমুদ্র বন্দর সনম ণাদ্ণর মাধ্যদ্ম 

বাাংলাদ্দেদ্ক দসিণ এসেয়ার বাসণসজেক কায ণক্রদ্মর নগটওদ্য় সহদ্িদ্ব গদ্ড় নিালা হদ্ব।  

পূণ ণাঙ্গভাদ্ব এ বন্দদ্রর কায ণক্রম চালুর লদ্িে আমরা ইদ্িামদ্ধ্যই ‘পায়রা বন্দর কতৃণপি আইন ২০১৩' পাে কদ্রসি 

এবাং এ িাংক্রা্তর কতৃণপি গঠন কদ্রসি। এ বন্দরদ্ক একটি পূণ ণাঙ্গ ও আধুসনক িমুদ্র বন্দদ্র পসরণি করদ্ি িকলদ্ক এসগদ্য় 

আিার আহবান জানাই।  

IMO কনদ্ভনেন অনুযায়ী বাাংলাদ্দদ্ে সেসপাং এবাং নমসরটাইম কালচার গদ্ড় উদ্ঠদ্ি। সবসভন্ন বন্দর কতৃণপি, 

বাাংলাদ্দে ননৌবাসহনী, বাাংলাদ্দে নকাস্টগাি ণ এবাং িরকাসর-নবিরকাসর ননৌ-বাসণজে নিক্টদ্রর িমিদ্য় আমরা একটি েসিোলী 

নমসরটাইম নিক্টর গদ্ড় তুলদ্ি বে পসরকর।  

আমরা এখন নদদ্েই জাহাজ তিসর করসি। এ িকল জাহাজ জাম ণানী, সফনল্যান্ড, নিনমাকণ ইিোসদ নদদ্ে রপ্তানী হদ্্। 

আমাদ্দর জাহাজ সনম ণাণ সেদ্ল্পর সুনাম নদদ্ে সবদ্দদ্ে িসড়দ্য় পড়দ্ি।  

সুসধমন্ডলী,  

আসম আো কসর, নদদ্ের এ তৃিীয় িমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম ও মাংলা বন্দদ্রর চাপ অদ্নকাাংদ্ে লাঘব করদ্ব। স্বল্প িমদ্য়র 

মদ্ধ্য পায়রা বন্দদ্রর কায ণক্রম ুভরু করার জন্য আসম িাংসিষ্ট িকলদ্ক ধন্যবাদ জানাই। আো কসর, িকদ্লর িমসিি প্রদ্চষ্টায় 

আমরা েীঘ্রই এ বন্দরদ্ক কাসিি মাদ্ন উন্নীি করদ্ি িিম হব।  



আসম বাাংলাদ্দে ননৌ বাসহনী ঘাঁটি নের-ই-বাাংলা ও পায়রা বন্দর কতৃণপদ্ির উিদ্রাির িমৃসে কামনা করসি। 

িকলদ্ক আবারও ধন্যবাদ জাসনদ্য় আমার বিব্য এখাদ্নই নেষ করসি।  

নখাদা হাদ্ফজ।  

জয় বাাংলা জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদ্দে সচরজীবী নহাক।  


