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সহেমীবৃন্দ,  

কস া, ক ৌ ও পবমা  বাপহ ী প্রধা গণ,  

আঞ্চপলে েমান্ডারবৃন্দ,  

সামপরে ও কবসামপরে েম ডের্ডাবৃন্দ,  

এবং  

উিপির্ সুপধমন্ডলী,  

   

আসসালামু আলাইকুম।  

বাংলানদশ ক ৌবাপহ ীর অব্যাহর্ অগ্র াত্রার আজ এেটি কগৌরনবাজ্জ্বল পদ । আজ ক ৌবাপহ ীনর্ সংন াপজর্ হনলা দুটি 

কমপরটাইম কিনরাল এয়ারক্রাফ্ট, গণচী  হনর্ তর্রী দুটি Large Patrol Craft এবং খুল া পশিইয়ানর্ ড প পম ডর্ পির্ীয় 

Patrol Craft সহ কমাট ০৩টি যুদ্ধ জাহাজ।  

২০১১ সানল আপম প্রথমবানরর মর্ ০৫টি যুদ্ধ জাহাজ খুল া পশিইয়ানর্ ড প ম ডানণর শুভ উনিাধ  েপর। এরই 

ধারাবাপহের্ায় গর্ ২৪ জানুয়াপর বান ৌজা িদ্মা এবং আজ সংন াপজর্ বান ৌজা সুরমা খুল া পশিইয়ানর্ ড প পম ডর্ হনয়নে। এই 

প ম ডাণ োনজ জপির্ সেনলর ঐোপিে প্রনচষ্ট্া এবং অক্লাি িপরশ্রনম বাংলানদশ ক ৌবাপহ ীর অগ্র াত্রার আরও এেটি মাইলফলে 

উনমাপচর্ হল।  

বাংলানদশ ক ৌ বাপহ ীর জাহাজ বঙ্গবন্ধুনে ন্যাশ াল ষ্ট্যান্ডার্ ড প্রদা  এই অনুষ্ঠা টিনে েনর তুনলনে আরও ম ডাদাপূণ ড। এই 

অনুষ্ঠান  উিপির্ থােনর্ কিনর আপম আ পন্দর্ এবং গপব ডর্।  

সুপধমন্ডলী,  

এই পদন  আপম গভীর শ্রদ্ধাভনর স্মরণ েরপে বাংলানদনশর িিপর্ ও মুপিযুনদ্ধর মহা ায়ে জাপর্র পির্া বঙ্গবন্ধু কশখ 

মুপজবুর রহমা নে। প প  ১৯৭৪ সানল বান ৌজা ঈসাখা নে প্রথম ন্যাশ াল ষ্ট্যান্ডার্ ড প্রদান র মাধ্যনম এর অগ্র াত্রার স্বীকৃপর্ 

পদনয়পেনল । এেই সানথ স্মরণ েরপে শহীদ বীরনশ্রষ্ঠ রুহুল আপম সহ কস সেল ক ৌ সদস্যনদর,  াঁরা স্বাধী র্া যুনদ্ধ শাহাদাৎ বরণ 

েনরনে ।  

সুপধবৃন্দ,  

ক্রমাগর্ সম্পদ আহরনণর ফনল িলভানগর সম্পদ সীপমর্ হনয় িিায় এখ  সারা পবনের  জর িনিনে সমুদ্র সম্পনদর 

পদনে। সমুদ্রসীমা প ধ ডারনণর মাধ্যনম অপজডর্ বাংলানদনশর পবশাল সামুপদ্রে এলাোয় সমুদ্রিনথ বাপণজয িপরচাল া োিাও আনে 

মৎস্য, খপ জ কর্ল, প্রাকৃপর্ে গ্যাস ও অন্যান্য র্মল্যবা  সম্পদ। আমানদর জার্ীয় অথ ডন পর্ে জীবন  এই সম্পনদর গুরুত্ব 

অিপরসীম।  

সুপধমন্ডলী,  

কভৌগপলে অবিা  এবং কেৌশলগর্ োরনণ বাংলানদনশর এই জলসীমা রক্ষায় বাংলানদশ ক ৌবাপহ ীর ভূপমো অ স্বীো ড। 

পবষয়টি সম্যেভানব উিলপদ্ধ েনর জাপর্র জ ে বঙ্গবন্ধু কশখ মপজবুর রহমা  স্বাধী  বাংলানদনশ এেটি আধুপ ে ক ৌবাপহ ী গিার 



দৃঢ় প্রর্যয় ব্যি েনরপেনল । পবপভন্ন সীমাবদ্ধর্া সনেও বঙ্গবন্ধুর আিপরে প্রনচষ্ট্ায় ভারর্ হনর্ ২টি কিনরাল ক্রাফট িদ্মা ও িলাশ 

প নয় বাংলানদশ ক ৌবাপহ ীর  াত্রা শুরু হয়। ১৯৭৪ সানল পর্প  ক ৌবাপহ ীর ঘাঁটিসর্মহ এেন ানগ েপমশ  েনর । কসপদন র ভাষনণ 

পর্প  বাংলানদশ ক ৌবাপহ ীর পভশ  তুনল ধনর বনলপেনল , "For Geo-Political need, a modern Navy 

will be built"।  

র্াঁর আিপরে প্রনচষ্ট্া, উন্নয়  ও আধুপ োয়ন র উনযাগ গ্রহনণর ফনল কসপদন র কসই স্বল্প িপরসর ক ৌবাপহ ী আজনের 

এই ম ডাদাশীল ক ৌবাপহ ীনর্ িপরণর্ হনয়নে। পবনে িপরপচপর্ লাভ েরনর্ সক্ষম হনয়নে।  

সম্মাপ র্ অপর্পথবৃন্দ,  

পবগর্ ১৯৯৬ সানল বর্ডমা  সরোর ক্ষমর্া গ্রহনণর ির বাংলানদশ ক ৌবাপহ ীনর্ এপভনয়শ  উইং সংন াজন র ো ডক্রম 

গ্রহণ েপর। িরবর্ীনর্ ২০০১ সানল বাংলানদশ ক ৌবাপহ ীনর্ সম্পু ড  তু  এবং কহপলেপ্টার উড্ডয়  ো ডক্রনম সক্ষম অর্যাধুপ ে 

পিনগট বান ৌজা বঙ্গবন্ধু সংন াপজর্ হওয়ার মাধ্যনম ক ৌবাপহ ীনর্ এপভনয়শ  উইং সংন াজন র প্রাথপমে প্রপক্রয়া শুরু হয়। এরই 

ধারাবাপহের্ায় ক ভাল এপভনয়শন র পূণ ডাঙ্গর্া প্রাপিনর্ কমপরটাইম কহপলেপ্টার ও এমপিএর সংন াজ  পেল অিপরহা ড। এবানর 

আমানদর সরোর ক্ষমর্া গ্রহনণর ির ২০১১ সানল ক ৌবাপহ ীনর্ সংন াজ  েরা হয় ইর্াপল হনর্ ক্রয়কৃর্ দুটি কমপরটাইম 

কহপলেপ্টার। আজ  বগঠির্ ক ভাল এপভনয়শন  যুি হনলা জাম ডাপ  হনর্ ক্রয়কৃর্ দুটি DORNIER কমপরটাইম কিনরাল 

এয়ারক্রাফট। এর মাধ্যনম বাংলানদশ ক ৌ বাপহ ীনে এেটি আধুপ ে, শপিশালী ও সামর্থ্ডবা  পত্রমাপত্রে ক ৌবাপহ ীনর্ রূিািনর 

বর্ডমা  সরোনরর ঐোপিে প্রয়াস ও সপদচ্ছার আনরেটি মাইলফলে রপচর্ হনলা।  

His Excellencies,  

At this juncture, I would like to thank the Government of Federal 

Republic of Germany for providing necessary support and assistance to 

facilitate the procurement of Maritime Patrol Aircraft. I also like to specially 

mention the continuous support and assistance provided by the Peoples 

Republic of China. I request his Excellency the Ambassador of Federal 

Republic of Germany and Peoples Republic of China to convey our profound 

gratitude to your respective Government.  

সম্মাপ র্ অপর্পথবৃন্দ,  

২০০৯ সানল সরোর গঠন র ির আমরা ৭ বেনরর িপবরর্া োটিনয় ক ৌবাপহ ীনে এেটি ো ডের বাপহ ী পহনসনব গনি 

কর্ালার জন্য ইপর্মনধ্য স্বল্প এবং দীঘ ড কময়াদী িপরেল্প া গ্রহণ েনরপে,  া ২০৩০ সানলর মনধ্য বাস্তবাপয়র্ হনব। বর্ডমা  

সরোনরর ক্ষমর্া গ্রহনণর ির কলবা ন  জাপর্সংঘ শাপি পমশন  ২০১০ সাল কথনে বান ৌজা ওসমা  ও মধুমপর্ কমার্ানয়  

রনয়নে।  

সুপধবৃন্দ,  

বর্ডমা  সরোনরর আিপরে প্রনচষ্ট্ায় পময়া মানরর সনঙ্গ ৩৮ বেনরর সমুদ্র পবনরানধর অবসা  হনয়নে। জাপর্সংঘ সমুদ্র 

আই  পবষয়ে আিজডাপর্ে আদালর্ বাংলানদনশর িনক্ষ রায় প্রদা  েনরনে। আমরা বনঙ্গািসাগনর ২০০  টিেযাল মাইল ি ডি 

এোি অথ ডন পর্ে এলাোর আই গর্ অপধোর লাভ েনরপে।  

আমানদর রনয়নে ৭২০ পেিঃপমিঃ উিকূল এলাো ক খান  প্রায় পর্  কোটি মানুষ প্রর্যক্ষ বা িনরাক্ষভানব জীপবো প ব ডানহর 

জন্য সমুনদ্রর উির প ভ ডরশীল। বপহিঃপবনের সানথ কদনশর বাপণনজযর ৯০ ভানগরও কবশী সমুদ্র িনথই হনয় থানে। আমানদর জার্ীয় 

অথ ডন পর্ে উন্নয়ন  সমুনদ্রর এলাোর প রািত্তা পবধা  অিপরহা ড।  

বাংলানদনশর অপধোংশ জ গণ সমুদ্র এবং এর সম্পনদর গুরুত্ব সম্পনেড  নথষ্ট্ সনচর্   য়। আমানদর ক ৌবাপহ ী এবং 

কোষ্ট্গানর্ ডর সদস্যরা প্রপর্প য়র্ কলােচক্ষুর অিরানল কথনে অন ে প্রাকৃপর্ে প্রপর্কূলর্া কমাোনবলা েনর আমানদর এই সমুদ্র 

এলাোর প রািত্তার প শ্চয়র্া পবধা  েরনে। অথ ডন পর্ে সীমাবদ্ধর্া থাো সনেও জাপর্নে এেটি দক্ষ, আধুপ ে ও ভারসাম্যপূণ ড 

‘পত্রমাপত্রে ক ৌবাপহ ী' উিহার পদনর্ আমানদর সরোর বদ্ধিপরের।  



সম্মাপ র্ সুপধমন্ডলী,  

বান ৌজা বঙ্গবন্ধু শাপিোলী  সমনয়ও কদশগঠ  ও পু ব ডাসন  গুরুত্বপূণ ড অবদা  করনখ  ানচ্ছ। পত্রমাপত্রে ক্ষমর্াসম্পন্ন 

জাহাজ পহনসনব বান ৌজা বঙ্গবন্ধু আমানদর পবশাল সমুদ্র এলাো ও ক ৌ িনথ প নজনদর প য়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন রাখা, সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও 

চলাচনলর প রািত্তা পবধান র কক্ষনত্র প্রশংস ীয় ভূপমো িাল  েরনে। আধুপ ে প্রযুপিনর্ গিা এই জাহাজ আমানদর কদনশর গব ড, 

 া আপম ২০ জু  ২০০১ সানল েপমশপ ং েনরপেলাম।  

ক ৌ বাপহ ীনর্ সংন াপজর্ হওয়ার ির কথনে োর্ার, যুিরাষ্ট্র, ভারর্, শ্রীলঙ্কাসহ পবপভন্ন কদনশ শুনভচ্ছাসফরসহ ক ৌ 

মহিায় সফলভানব অংশগ্রহনণর মাধ্যনম বান ৌজা বঙ্গবন্ধু আিজডাপর্ে মহনল সু াম অজড  েনরনে।  

এই সুদীঘ ড ১২ বৎসনরর কগৌরনবাজ্জবল ভূপমোর স্বীকৃপর্ স্বরূি আজ আনুষ্ঠাপ েভানব বান ৌজা বঙ্গবন্ধুনে ম ডাদাপূণ ড 

ন্যাশ াল ষ্ট্যান্ডার্ ড প্রদা  েরা হনলা। বাংলানদশ ক ৌ বাপহ ীর এই গুরুত্বপূণ ড জাহানজর প নবপদর্ প্রাণ অপফসার ও  াপবেগণ অর্ীনর্ 

ক ভানব দৃষ্ট্াির্মলে র্যানগর স্বাক্ষর করনখনে , আমার দৃঢ় পবোস ভপবষ্যনর্ও র্ারা এই ন্যাশ াল ষ্ট্যান্ডার্ ড এর ম ডাদা রক্ষায় জীব  

উৎসগ ড েরনর্ও কুন্ঠানবাধ েরনব   া।  

পপ্রয় অপফসার ও  াপবেবৃন্দ,  

পবশাল এই সমুদ্র আি ানদর েম ডনক্ষত্র। উত্তাল সমুনদ্র পদবা-রাপত্র েনঠার িপরশ্রম ও ের্ডব্য প ষ্ঠার ক  উজ্জ্বল দৃষ্ট্াি 

আি ারা িাি  েনরনে  কদশবাসী কস জন্য গব ড অনুভব েনর। আি ানদর কিশায় ক ম  আনে চযানলঞ্জ কর্মপ  আনে পবশালর্ার 

আহ্বা । আপম পবোস েপর সাগনরর মর্ পবশাল আি ানদর হৃদয় এবং কদশনপ্রম। আমানদর মর্ উন্নয় শীল কদনশ অথ ডন পর্ে 

উন্নয়ন  সমুদ্র সম্পনদর পবরাট ভূপমো োনজ লাগান ার মহা  দাপয়ত্ব আি ানদর উির ন্যস্ত।  

িপরনশনষ, আপম আজনের এই মহপর্ অনুষ্ঠান  আমানে আমন্ত্রণ জা ান ার জন্য ক ৌবাপহ ী প্রধা নে ধন্যবাদ জা াই। 

সয ক ৌ বাপহ ীনর্ সংন াপজর্ ০২ টি এমপিএ, েপমশ প্রাি ০৩টি জাহাজ এবং ন্যাশ াল ষ্ট্যান্ডার্ ড প্রাি বান ৌজা বঙ্গবন্ধু বাংলানদশ 

ক ৌবাপহ ীনর্ সুদীঘ ডোল বপলষ্ঠভানব দাপয়ত্ব িাল  েরনব বনল আমার দৃঢ় পবোস। বাংলানদশ ক ৌ বাপহ ীর অগ্র াত্রা অব্যাহর্ 

থাকুে। আি ানদর সবার ব্যপিগর্, কিশাগর্ এবং সামপগ্রে জীব  আ ন্দময় ও েল্যাণের কহাে, মহা  আল্লাহ আি ানদর সহায় 

কহা । সেলনে আবারও ধন্যবাদ জাপ নয় আপম আমার বিব্য কশষ েরপে।  

কখাদা হানফজ।  

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলানদশ পচরজীবী কহাে। 

--- 


