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মবিমিল্লামহর রাহিামনর রামহি  

 

িহকিীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যবর্ গ,  

শিনা, শনৌ ও মবিান বামহনী প্রধানর্ণ,  

শনভাল একাচডমির কিান্ড্যান্ট,  

মপ্রে কযাচডট ও মিডশীপম্যানবৃন্দ,  

উপমিত সুমধিন্ড্লী,  

 

আিিালামু আলাইকুি।  

 

           শীচতর এই িচনারি িকাচল বাংলাচদশ শনভাল একাচডমিচত আচোমিত মিডশীপম্যান ২০০৯ আলফা ব্যাচের গ্র্যাজুচেশন 

প্যাচরচড উপমিত িবাইচক আিার আন্তমরক শুচভচ্ছা।  

আিচকর এই মদচন আমি িশ্রদ্ধমেচে স্মরণ করমি িব গকাচলর িব গচশ্রষ্ঠ বাঙামল, িামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমিবুর 

রহিানচক। স্মরণ করমি িাতীে োর শনতাচক। স্মরণ করমি মুমিযুচদ্ধর ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ মনর্ গামতত িা-শবানচক র্াঁচদর 

িচব গাচ্চ তযাচর্র মবমনিচে আিরা শপচেমি আিাচদর মপ্রে িাতৃভূমির স্বাধীনতা। আমি যুদ্ধাহত মুমিচর্াদ্ধা এবং শহীদ পমরবাচরর 

িদস্যচদর আন্তমরক িহিমি গতা িানামচ্ছ।  

আমি মবচশষভাচব স্মরণ করমি বীরচশ্রষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন এবং শহীদ শলেঃ কিান্ড্ার শিাোচেি শহাচিনিহ মুমিযুচদ্ধ 

আচমাৎির্ গকারী িকল শনৌ কিাচন্ড্া ও শনৌ িদস্যচদর।  

আি বাংলাচদশ শনৌবামহনীর ৩৪ িন ও বন্ধুপ্রতীি রাষ্ট্র প্যাচলস্টাইচনর োরিন মিডশীপম্যান কমিশন শপচত র্াচচ্ছ। আমি 

তাচদরচক িানাই আিার আন্তমরক অমভনন্দন।  

সুমধবৃন্দ,  

আিাচদর মবশাল িমুদ্র এলাকা আিাচদর িাতীে অমিচের অংশ। বাংলাচদচশর আন্তিগামতক বামণচিযর প্রাে শতকরা ৯০ 

ভার্ িম্পন্ন হে িমুদ্রপচে। বমহমব গচের িচঙ্গ শর্ার্াচর্ার্ ও বামণচিযর িন্য এই িমুদ্রপেই আিাচদর কার্ গকর পে।  

আিাচদর মবশাল িমুদ্র এলাকা মূল্যবান খমনি ও িৎস্য িম্পচদ িমৃদ্ধ। এই িমুদ্র এলাকা উপর মনচিচদর মনরঙ্কুশ 

মনেন্ত্রণ রাখা এবং িমুচদ্র িম্পদ আহরচণ মনরাপো মবধান করা শনৌবামহনীর অন্যতি প্রধান দামেে।  

িাতীে মনরাপো এবং িম্পদ রক্ষাে শনৌবামহনীর দৃঢ় অবিান শদশবািীর অকুণ্ঠ প্রশংিা কুমিচেচি। এ িািা 

িাম্প্রমতককাচল শোরাোলান দিন ও অববধ িৎস্য আহরণ মবচরাধী অমভর্ান এ বামহনীর ভাবমূমতগচক আরও উজ্জ্বল কচরচি।  



প্রলেঙ্করী ঘূমণ গঝি আইলা পরবতী উদ্ধার ও পুনব গািন কাচি এবং আবািন প্রকল্প বািবােচন শনৌবামহনীর িদস্যর্ণ 

গুরুেপূণ গ ভূমিকা পালন কচরচিন।  

িামতিংচের শামন্তরক্ষা বামহনীচত প্রেিবাচরর িত বাংলাচদশ শনৌবামহনীর মিচর্ট ‘ওিিান' ও শপচরাল ক্রাফট ‘িধুিমত' 

অংশগ্র্হণ কচরচি। এরফচল আন্তিগামতক পমরিন্ড্চলও বাংলাচদশ শনৌবামহনী তো িিগ্র্ বাংলাচদচশর সুনাি অচনক বৃমদ্ধ শপচেচি।  

সুমধিন্ড্লী,  

            িামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমিবুর রহিান ১৯৬৬ িাচল ঐমতহামিক িে-দফাে তৎকালীন পামকিান শনৌবামহনীর 

িদরদপ্তর তৎকালীন পূব গ পামকিাচন িানান্তচরর দাবী িামনচেমিচলন।  

আিাচদর মবশাল িমুদ্রিীিা এবং শনৌ র্াতাোচতর মদকটি মবচবেনা কচর বঙ্গবন্ধু একটি শমিশালী শনৌবামহনী র্ঠচনর 

প্রচোিনীেতা উপলমি কচরমিচলন। মতমন মনি উচযাচর্ ভারত ও তৎকালীন যুচর্াস্লামভো শেচক দু 'টি কচর শিাট ৪টি শপচরাল 

ক্রাফট িংগ্র্হ কচরন।  

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ িাচলর ১০ই মডচিম্বর মতনটি শনৌোঁটি মবএনএি ঈিা খান, হািী িহিীন ও মততুিীর প্রমতষ্ঠা কচরন। একই 

মদচন মতমন শনৌবামহনীচক শনভাল এিাইন প্রদান কচরন।  

শিমদচনর শি অনুষ্ঠাচন মতমন বাংলাচদশ শনৌবামহনীর ভমবষ্যৎ রূপচরখা তুচল ধচরন। মতমন তাঁর ভাষচণ বচলন : "For 

Geopolitical need, a modern Navy will be built"।  

িামতিংে কতৃগক িমুদ্রিীিা মবষেক United Nations Convention on the Law of the Sea 

1982 প্রণেচনর বহু পূচব গই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ িাচল ‘শটমরচটামরোল ওোটাি গ এন্ড্ শিমরটাইি শিানস্ এযাক্ট' প্রণেন কচরমিচলন। 

১৯৭৫ িাচলর ১৫ই আর্স্ট িামতর মপতাচক িপমরবাচর হতযার পর শনৌ বামহনীর এই অগ্র্র্াত্রা শেচি র্াে।  

সুমধিন্ড্লী,  

১৯৯৬-২০০১ শিোচদ দামেে পালনকাচল আিরা শনৌবামহনীর আধুমনকােচনর লচক্ষয ব্যাপক পদচক্ষপ গ্র্হণ কমর।  

শি িিে বাংলাচদশ শনৌ িাহাি মততাি, কুমশোরা এবং বরকত কমিশন করা হে। ১৯৯৮ িাচল শকামরো শেচক আধুমনক 

এলমপমি ‘িধুিমত' মনি গাণ করা হে। এ িািাও মবএনএি ‘শশবাল'শক একটি আধুমনক িমরপ িাহাচি রূপান্তমরত করা হে।  

আিরা বাংলাচদশ শনৌবামহনীর Hydrographic and Oceanographic Centre  প্রমতষ্ঠা কমর। শনৌ 

িদস্যচদর প্রমশক্ষণচক যুচর্াপচর্ার্ী করার লচক্ষয School of Maritime Warfare and Tactics িংচর্ািন 

করা হে।  

খুলনা শনৌ অঞ্চচল স্বািযচিবা বৃমদ্ধর লচক্ষয মবএনএি ‘উপশি' এবং শনৌ অপাচরশন র্মতশীল করার লচক্ষয মবএনএি 

‘িংলা' িংচর্ািন করা হে।  

রুগ্নমশল্প খুলনা মশপইোড গ বাংলাচদশ শনৌবামহনীচক হিান্তচরর িাধ্যচি শদচশর উন্নেচনর িচঙ্গ শনৌবামহনীচক িম্প্ি করা 

হে।  

২০০১ িাচল শকামরো শেচক অতযাধুমনক মিচর্ট মবএনএি ‘বঙ্গবন্ধু' মনি গাণ করা হে। পরবতীচত মবএনমপ-িািাত শিাট 

িরকার শুধুিাত্র রািবনমতক প্রমতমহংিার বশবতী হচে মবএনএি ‘বঙ্গবন্ধু' শক মড কমিশন কচর। শনৌ বামহনীর শমিচক দুব গল কচর 

শদে।  

২০০১ িাচল মবএনএি বঙ্গবন্ধুর িন্য দুটি শহমলকপ্টার শকনার মবষেটিও প্রমক্রোধীন মিল। শিাট িরকার এই ক্রে প্রমক্রো 

বন্ধ কচর শদে।  

আিাচদর িরকার দামেে গ্র্হচণর পর প্রমক্রোটি পুনরাে োলু করা হে। ইনশাআল্লাহ আর্ািী বিচরর িাঝািামঝ নার্াদ 

শহমলকপ্টার দুটি শনৌবামহনীচত িংযুি হচব। এই শিমরটাইি শহমলকপ্টার দুটি িংচর্ািচনর িাধ্যচি শনৌবামহনীর দীে গ প্রতীমক্ষত 

‘শনভাল এমভচেশন' শাখাচক যুচর্াপচর্ার্ী করা িম্ভব হচব।  

মনিস্ব প্রযুমি ব্যবহার কচর খুলনা শীপইোচড গ ৫টি প্যাচরাল ক্রাফট মনি গাণ করা হচচ্ছ। আশা করমি, যুদ্ধ িাহাি শতমরর 

এই উচযার্ বাংলাচদচশর িন্য এক িম্ভাবনািে যুচর্র সূেনা করচব।  



শনৌবামহনীচক একটি কার্ গকর ও শমিশালী মত্রিামত্রক বামহনী মহচিচব র্চি শতালার লচক্ষয অদুর ভমবষ্যচত িাবচিমরন 

িংচর্ািচনর মবষেটিও আিাচদর িমক্রে মবচবেনাধীন আচি।  

            ২০০০ িাচল আিাচদর িরকারই প্রেি িশস্ত্র বামহনীচত নারীচদর অন্তর্ভ গমির উচযার্ শনে। বাংলাচদশ শনৌবামহনীই 

িব গপ্রেি িমহলা অমফিার মনচোচর্র িাধ্যচি একটি ঐমতহামিক িাইলফলক িাপন কচর। আমি অতযন্ত আনমন্দত শর্, আিচক ২ 

িন নারী মিডশীপম্যান কমিশন শপচত র্াচচ্ছ। উপযুি সুচর্ার্ সুমবধা শপচল নারীরাও পুরুচষর পাশাপামশ শর্ শকান কাি করচত 

িক্ষি, এটা তারই একটা প্রিাণ।  

মপ্রে কযাচডট ও মিডশীপম্যানবৃন্দ,  

            শতািরাই হচব এই ঐমতহযবাহী শনৌবামহনীর ভমবষ্যৎ কণ গধার। শনৌবামহনীর তো শদচশর স্বাে গচক ক্ষুদ্র ব্যমিস্বাচে গর উচবগ 

িান মদচত হচব। এিন শকান কাি শতািরা কখনও করচবনা র্া শনৌবামহনীর িম্মান ও ঐমতহযচক ক্ষুণ্ণ কচর। আিাচদর শনৌবামহনী শর্ 

আিা এবং ভালবািা অিগন কচরচি, শর্ শকান মূচল্য শতািরা শিটাচক অক্ষুণ্ণ রাখচব।  

শিনা ও মবিান বামহনীর িদস্যচদর িচঙ্গ কাঁচধ কাঁধ মিমলচে শদচশর শভৌচর্ামলক মনরাপো মনমিত করা এবং শর্ শকান 

দুচর্ গাচর্র শিাকামবলাে শতািাচদরচক কাি করচত হচব।  

            আমি আশা কমর, শতািাচদর শদশচপ্রি, শৃঙ্খলাচবাধ ও কতগব্যমনষ্ঠা আিাচদর িাতীে প্রমতরক্ষাে এক নবতর অধ্যাচের 

সূেনা করচব।  

সুমধবৃন্দ,  

িামতর মপতার আিীবচনর স্বপ্ন মিল ক্ষুধামুি, দামরদ্রযমুি শিানার বাংলা র্চি শতালা। দামরদ্রয মবচিােচনর িাধ্যচি 

অে গবনমতক উন্নেন েরামিত কচর িমৃদ্ধ শদশ র্চি শতালাই আিাচদর লক্ষয। আিরা িাধারণ িানুচষর ভাচযান্নেচনর িন্য কাি 

কচর র্ামচ্ছ।  

র্ত দুই বিচর আিরা কৃমষ, মশল্প, মবদুযৎ উৎপাদন, দামরদ্রয মবচিােন, রািা-োট শতমর, অবকাঠাচিা উন্নেন, তথ্য 

প্রযুমিিহ িািামিক উন্নেন খাচত ব্যাপক কি গসূমে বািবােন কচরমি।  

িািমরক বামহনীর িহােতাে আিরা দমরদ্র িনচর্াষ্ঠীর িন্য আশ্রেণ প্রকল্প বািবােন করমি। কমিউমনটি মিমনক-এর 

িাধ্যচি স্বািযচিবা িনর্চণর শদারচর্ািাে শপৌৌঁচি শদওোর ব্যবিা কচরমি।  

মবদুযৎ িঙ্কট মনরিচন আিরা ইচতািচধ্যই ১০২১ শির্াওোট মবদুযৎ িাতীে গ্র্ীচড শর্ার্ কচরমি। িরকামর-শবিরকামর 

পর্ গাচে ৩৩টি মবদুযৎ শকন্দ্র মনি গাচণর চুমি স্বাক্ষমরত হচেচি। এিব শকচন্দ্রর িাধ্যচি প্রাে ৩০০০ শির্াওোট মবদুযৎ উৎপামদত হচব। 

২০১১ িাচলর িচধ্য আরও ২৩৬১ শির্াওোট মবদুযৎ িাতীে মগ্র্চড যুি হচব।  

তথ্য প্রযুমির ব্যবহার িম্প্রিারচণর িাধ্যচি আিরা ই-র্ভচণ গন্স োলু করার মিদ্ধান্ত মনচেমি। ইচতািচধ্য পরীক্ষার ফলাফল, 

শটন্ড্ার প্রমক্রো শেচক শুরু কচর মবমভন্ন শিবা মডমিটাল পদ্ধমতচত পাওো র্াচচ্ছ।  

 মবচে বাংলাচদশ একটি িম্ভাবনািে শদশ মহচিচব মবচবমেত হচচ্ছ। এ িম্ভাবনাচক কাচি লামর্চে ২০২১ িাচলর িচধ্য 

আিরা বাংলাচদশচক একটি িমৃদ্ধশালী শদচশ পমরণত করচত োই।  

আিাচদর এ অগ্র্র্াত্রাে শনৌবামহনীচকও অবদান রাখার আহবান িানামচ্ছ। আমি মবোি কমর, শনৌবামহনীিহ িকল শপশার 

িানুষচক মনচে আিরা ঐকযবদ্ধভাচব এমর্চে শর্চত পারচল ২০২১ িাচলর িচধ্য বঙ্গবন্ধুর স্বচপ্নর শিানার বাংলা র্চি শতালা িম্ভব 

হচব।  

Dear Palestinian Midshipmen,  

            It is indeed a great privilege for me to congratulate you on this 

auspicious and significant moment of your life. Coming all the way from your 

homeland, you stayed here for long two years and underwent the course 

accepting all the hardship and toughness.  



This underlines your high mental aptitude, hard work and dedication. 

Your participation in training in Bangladesh highlights the warm and 

harmonious bilateral relation between our two brotherly nations.  

I expect you to cherish the friendship which you have built during your 

stay here and this everlasting friendship will definitely flourish in the 

upcoming days.  

মপ্রে মিডশীপম্যান ও কযাচডটবৃন্দ,  

            আি শতািাচদর েিৎকার কুেকাওোি শদচখ আমি মুগ্ধ। শতািাচদর প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল তারুণ্য শদচখ আমি আশামিত 

হচেমি। এই সুন্দর অনুষ্ঠান আচোিচন র্াঁরা কচঠার পমরশ্রি কচরচিন আমি তাচদরচক ধন্যবাদ িানামচ্ছ।  

িয কমিশনপ্রাপ্ত অমফিারচদর িফল প্রমশক্ষচণ বাংলাচদশ শনভাল একাচডমি ও শনৌ-বহচরর শর্িব কি গকতগা ও প্রমশক্ষক 

মনরলি পমরশ্রি কচরচিন আমি তাচদরচকও িানামচ্ছ আন্তমরক ধন্যবাদ।  

বাংলাচদশ শনৌ-বামহনী ও শনভাল একাচডমির উেচরাের উন্নমত ও িমৃমদ্ধ কািনা কচর আমি আিার বিব্য শশষ করমি।  

শখাদা হাচফি।  

িে বাংলা, িে বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাচদশ মেরিীবী শহাক।  

.......  


