
বাাংলাদেদের সমুদ্র ববজয়  

এফবববসবসআই এর পক্ষ থেদে সাংবর্ ধনা  

ভাষণ  

থেখ হাবসনা  

মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী  

বঙ্গবন্ধু আন্তজধাবিে সদেলন থেন্দ্র, ঢাো, বুর্বার, ২১ চৈত্র ১৪১৮, ৪ এবপ্রল ২০১২  

 

ববসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

অনুষ্ঠাদনর সভাপবি,  

সহেমীবৃন্দ,  

সুবর্মন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম।  

বময়ানমাদরর সদঙ্গ সমুদ্রসীমা ববদরার্ মামলায় বাাংলাদেদের ঐবিহাবসে ববজয় উপলদক্ষ এফবববসবসআই 

আদয়াবজি আজদের এই সমাদবদে উপবিি সবাইদে আবম আন্তবরে শুদভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

সমুদদ্রর উপর অবর্োর আোদয়র এ ববজয় বাাংলাদেদের জনগদণর ববজয়। এ ববজয় বাাংলাদেদের অে ধননবিে 

উন্নয়দন এেটি মাইল ফলে। ২০২১ সাদলর মদে মেম আদয়র থেদে পবরণি েরার জন্য এ এে অনন্য প্রদণােনা। এ 

ববজদয়র ফদল থেদের  বিধমান ও ভববষ্যি প্রজদের জন্য ববপুল সম্ভাবনার দ্বার উদোবৈি হল।  

সব ধোদলর সব ধদেষ্ঠ বাঙাবল, জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু থেখ মুবজবুর রহমান ১৯৭৪ সাদলই বদঙ্গাপসাগদরর উপর 

আমাদের অবর্োর প্রবিষ্ঠার ব্যাপাদর পেদক্ষপ থনন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সাদল থেবরদোবরয়াল ওয়াোস ধ এন্ড থমবরোইম 

থজান আইন প্রণয়ন েদরন। েবক্ষণ এবেয়ার থোন থেদেই িখন পর্ ধন্ত সমুদ্র সাংক্রান্ত থোন আইন বিল না।  

আইন প্রণয়দনর পর পরই বঙ্গবন্ধু বময়ানমার এবাং ভারদির সাদে সমুদ্র সীমানা বনর্ ধারণ ববষদয় আদলাৈনা 

শুরু েদরন। এ আদলাৈনায় থবে অগ্রগবিও হদয়বিল। এ সময় থসন্ট মাটি ধন দ্বীপ এলাোর ১২ নটিেযাল মাইল পর্ ধন্ত 

বাাংলাদেদের সীমানা বনর্ ধারদণর ব্যাপাদর বময়ানমার সেি হদয়বিল।  

বেন্তু ১৯৭৫ সাদলর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুদে সপবরবাদর হিযার পর অদনে বেছুর মিই বদঙ্গাপসাগদরর উপর 

বাাংলাদেদের অবর্োর প্রবিষ্ঠার ববষয়টিও িববর হদয় র্ায়।  



জাবিসাংঘ ১৯৮২ সাদল সমুদ্র ববষয়ে েনদভনেন UNCLOS-III গ্রহণ েদর এবাং অনুস্বাক্ষদরর জন্য 

উেুক্ত েদর। বেন্তু জািীয় পাটি ধ ও ববএনবপ সরোর জাবিসাংদঘর সমুদ্র আইন ববষয়ে এই েনদভনেন অনুস্বাক্ষদরর 

উদযাগ থনয়বন। আমরা ১৯৯৬ সাদল সরোদর এদস এ ব্যাপাদর উদযাগ থনই।  

২০০১ সাদলর ৯ই জুলাই আমরা এই েনদভনেন অনুস্বাক্ষদরর অনুদমােন থেই। ২০০১ সাদল ববএনবপ সরোর 

ক্ষমিায় এদস সমুদ্র সীমার োবী আোদয় থোন পেদক্ষপ থনয়বন। এমন বে সমুদ্র সীমা বনর্ ধারদণ প্রদয়াজনীয় চবজ্ঞাবনে 

সাদভ ধ পর্ ধন্ত িারা েদরবন।  

২০০৯ সাদল োবয়ত্ব বনদয়ই আমরা সাদভ ধ োর্ ধক্রম গ্রহণ েদর দ্রুিিার সাদে প্রদয়াজনীয় িথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ 

েবর। ৮ অদটাবর ২০০৯ আমরা জাম ধাবনর হামবুদগ ধ অববিি ITLOS-এ বময়ানমাদরর ববরুদে এবাং থনোরল্যাদন্ডর 

থহদগ আন্তজধাবিে আোলদি ভারদির ববরুদে দু'টি মামলা োদয়র েবর।  

গি বিদরর ৮ থসদেম্বর থেদে ২৪ থসদেম্বর পর্ ধন্ত েদয়ে েফা শুনাবনর পর গি মাদসর ১৪ িাবরদখ আমরা 

ঐবিহাবসে রায় পাই।  

এর ফদল উপকূল থেদে ২০০ নটিেযাল মাইল পর্ ধন্ত এবাং এরপর মহীদসাপান এলাোয় বাাংলাদেদের বনরঙ্কুে 

অবর্োর প্রবিবষ্ঠি হদয়দি। বদঙ্গাপসাগদরর ১ লাখ ১১ হাজার বগ ধবেদলাবমোর এলাো এখন আমাদের বনয়ন্ত্রদণ।  

সুবর্বৃন্দ,  

আওয়ামী লীদগর সদঙ্গ অন্য েদলর পাে ধেয হদচ্ছ আমরা র্খনই থেে পবরৈালনার োবয়ত্ব পাই, িখনই থেদের 

মানুষ বেছু পায়। মানুদষর ভাদের উন্নয়ন হয়। আর অদন্যরা বনদজদের ভাদের উন্নয়ন েদর।   

১৯৯৬-২০০১ থময়াদে আমরা থেেদে খাদয স্বয়াং-সম্পূণ ধ েদরবিলাম। বেল্প-বাবণদজয থেে এবগদয় বগদয়বিল। 

আমাদের ৫ বিদর জািীয় প্রবৃবের গড় হার বিল ৫.৫২ েিাাংে। আমরা ৫ বিদর ববদুযৎ উৎপােন ১৬০০ থমগাওয়াে 

থেদে বৃবে েদর ৪৩০০ থমগাওয়াে েদরবিলাম। থবসরোবর খাদি ববদুযৎ উৎপােদনর উদযাগ বনদয়বিলাম।  

ভারদির সদঙ্গ গঙ্গার পাবন চুবক্ত সম্পন্ন েদরবিলাম। ৩০ বিদরর সাংঘাদির অবসান ঘটিদয় আমরা িখন 

পাব ধিয োবন্ত চুবক্ত সম্পন্ন েবর।  

আমাদের এবাদরর অজধনগুদলা লক্ষয েরুন। ভারদির সদঙ্গ ৬৩ বিদরর সীমান্ত ববদরার্, অপেখলীয় জবম এবাং 

বিে মহদলর সমস্যা আমরা সমার্ান েদরবি। বিন ববঘা েবরদ ার ২৪ ঘন্টার জন্য থখালা রাখার ব্যবিা েদরবি। 

েহগ্রাম-আঙ্গরদপািার মানুষ আর অবরুে নয়। থসখাদন ববদুযৎ থগদি, হাসপািাল প্রবিষ্ঠা েরা হদয়দি।  

বেশু ও মাতৃমৃত্যযর হার হ্রাদসর ফদল আমরা জাবিসাংদঘর এমব বজ পুরস্কার অজধন েদরবি। বময়ানমাদরর 

সদঙ্গ সমুদ্র সীমা ববদরাদর্র মীমাাংসা হদয়দি। ভারদির ববরুদে োদয়র েরা মামলার রায় ২০১৪ সাল নাগাে থঘাবষি 

হদব। থসখাদনও আমরা সাফল্য বনদয় আসব ইনোআল্লাহ।  

অদনদে থেদের অে ধননবিে অবিা বনদয় ববভ্রাবমত্মের িথ্য বেদয় োদেন। ববশ্ব মন্দা সদেও আমাদের 

অে ধননবিে সূৈেগুদলা অদনে ভাল। চবদেবেে মুদ্রার বরজাভ ধ ১০ বববলয়ন  লার। গি বির ৬.৭ েিাাংে প্রবৃবে অবজধি 



হদয়দি। জুলাই-থফব্রুয়াবর সমদয় রপ্তাবন খাদি ১৩ েিাাংদের থববে প্রবৃবে অবজধি হদয়দি। গি অে ধবির রপ্তাবন প্রবৃবে 

হদয়বিল প্রায় ৪২ েিাাংে। থরবমট্যান্স প্রবৃবে হদয়দি সাদড় ১২ েিাাংে। সামাবজে বনরাপত্তা থবষ্টবনর আওিা বদ্বগুণ 

েরা হদয়দি। োবরদদ্রে্র্র হার ৪০ েিাাংে থেদে েদর  ৩১ েিাাংে হদয়দি। ববশ্ববাসীর োদি বাাংলাদেে আজ 

উেীয়মান অে ধনীবির থেে।  

ববদুযি-জ্বালাবনসহ অবোঠাদমা খাি উন্নয়দন আমরা সদব ধাচ্চ অগ্রাবর্োর বেদয়বি। বেন্তু িা সদত্বও ৈাবহোর 

সদঙ্গ িাল থমলাদনা েঠিন হদয় পদড়দি। এর োরণ আমাদের আদগর ৭ বিদর ববদুযৎ-জ্বালাবন খাদি থোন উন্নয়ন 

হয়বন। পাোপাবে এ সমদয় ৈাবহো থবদড় বদ্বগুণ হদয়দি।  

প্রায় ৩৩০০ থমগাওয়াে ববদুযি জািীয় বগ্রদ  থর্াগ েরার পরও থলা দসব াং েরদি হদচ্ছ। এেবার থভদব 

থেখুন, বিন বিদর এ ববদুযৎ থর্াগ না হদল েী অবিা হি।  

চবদেবেে সাহায্য েম আসদি বদল অদনদে হিাো প্রোে েদরন। বেন্তু আমরা বৈরবেনই বে ববদেবে 

সাহাদয্যর উপর বনভ ধরেীল োেব? আমরা থেেদে স্বাবলম্বী েদর ত্যলদি ৈাই। বিন বিদর এব বপর পবরমাণ ১৮ হাজার 

থোটি োো বৃবে েদর আমরা ৪১ হাজার থোটি োোয় উন্নীি েদরবি। সামান্য চবদেবেে সাহায্য বনদয়ই আমরা বাবষ ধে 

উন্নয়ন েম ধসূবৈ বাস্তবায়ন েরবি।       

আওয়ামী লীগ সরোর বরাবরই ব্যবসা-বাবণজয প্রসাদরর পদক্ষ। আপনারা বনয়মোনুন থমদন ব্যবসা-বাবণজয 

েরুন, আমরা সব র্রদণর সাহায্য-সহদর্াবগিা থেব।  

সুবর্বৃন্দ,  

থোন বেছু অজধনই থেষ েো নয়। থস অজধন র্দর রাখার সক্ষমিা োো ৈাই। আমরা ১৯৯৬-২০০১ সমদয় 

অদনে বেছুই অজধন েদরবিলাম। পরবিীোদল ববএনবপ-জামাি থজাে সরোর থসগুদলা র্দর রাখদি পাদরবন।  

আমাদের এবাদরর অজধনগুদলারও এেই অবিা হদব, র্বে না আমরা সঠিে বসোন্ত থনই। আমরা সুবনবে ধষ্ট 

লক্ষয অজধদনর জন্য রূপেল্প ২০২১ থঘাষণা েদরবি। এ লক্ষযমাত্রা অজধদনর জন্য সরোদরর র্ারাবাবহেিা োো 

প্রদয়াজন।  

ব্যবসায়ী সম্প্রোয়সহ থেেবাসীর োদি প্রিযাো থেদের সাবব ধে উন্নয়ন ও অগ্রগবির লদক্ষয আপনারা সঠিে 

বসোমত্ম থনদবন।  

আজদের সাংবর্ ধনা আদয়াজদনর জন্য আবম এফবববসবসইদে আন্তবরে র্ন্যবাে জানাবচ্ছ।  

থখাো হাদফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেে বৈরজীবী থহাে। 

 


