
বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী শীতকালীন গ্র্যাজুদেশন কুচকাওোজ-২০১০  

ভাষণ  

মাননীে প্রধানমন্ত্রী  

শশখ িাবিনা  

যদশার, শিামবার, ১৩ শ ৌষ ১৪১৭, ২৭ বিদিম্বর ২০১০  

 

ববিবমল্লাবির রািমাবনর রাবিম  

িিকমীবৃন্দ,  

িাংিে িেস্যবৃন্দ,  

বতন বাবিনী প্রধানগণ,   

ববমান বাবিনী একাদিবমর কমান্ড্যান্ট,  

িামবরক ও শবিামবরক কম মকতমাবৃন্দ,  

বপ্রে ফ্লাইট কযাদিটবৃন্দ,  

উ বিত সুবধমন্ড্লী।  

            আিিালামু আলাইকুম।  

            শীদতর এই বিগ্ধ িকাদল বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী একাদিবমর বণ মাঢ্য প্রবশক্ষণ িমা নী কুচকাওোজ অনুষ্ঠাদন উ বিত 

িবাইদক আবম আন্তবরক শুদভচ্ছা জানাই।  

আজদকর এবেদন আবম শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ িব মকাদলর িব মদশ্রষ্ঠ বাঙাবল, জাবতর ব তা বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর রিমানদক। যাঁর 

আিবাদন িাড়া বেদে ১৯৭১ িাদল শেশদপ্রবমক বাঙাবল ববমানদিনাগণ মুবিযুদদ্ধ অাংশগ্র্িণ কদরবিদলন। আবম শ্রদ্ধা জানাই জাতীে 

চার শনতাদক। আবম কৃতজ্ঞবচদে স্মরণ করবি শিীে ববমানদিনাদের। গভীর শ্রদ্ধা জানাবচ্ছ ৩০ লাখ শিীে মুবিদযাদ্ধা এবাং ২ লাখ 

বনয মাবতত মা-শবানদক যাঁদের িদব মাচ্চ আত্মতযাদগ অবজমত িদেদি আমাদের মিান স্বাধীনতা। আবম যুদ্ধািত মুবিদযাদ্ধা ও স্বজনিারা 

 বরবাদরর প্রবত জানাই আমার আন্তবরক িিমবম মতা।  

কদ ার  বরশ্রম, শৃঙ্খলা এবাং অধ্যবিাদের মাধ্যদম িামবরক প্রবশক্ষদণর প্রাথবমক ধা  িফলতার িদঙ্গ শশষ কদর যারা 

আজ কবমশন শ দত যাচ্ছ, শতামাদেরদক জানাই আমার অবভনন্দন।  

সুবধবৃন্দ,  

শেদশর স্বাধীনতা ও িাব মদভৌমত্ব রক্ষাে শয শকান জাবতর জন্য একটি শবিশালী, শ শাোর ও আধুবনক ববমান বাবিনী 

অ বরিায ম। এ জন্যই জাবতর ব তা বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর রিমান স্বাধীনতার  র  রই মুবিযুদদ্ধর মধ্য বেদে সৃষ্ট ববমান বাবিনীদক 

শবিশালী করার  েদক্ষ  শনন। বতবন ১৯৭৩ িাদলই শি িমদের অতযাধুবনক বমগ-২১ সু ারিবনক ফাইটার শকাোড্রন, এমআই-৮ 

শিবলকপ্টার শকাোড্রন, এএন-২৪  বরবিন ববমান শকাোড্রন এবাং চারটি রািার বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীদত িাংদযাজন কদরন।  

২১ বির  র োবেত্ব বনদে আমরা ১৯৯৬-২০০১ িমদে ববমান বাবিনীদক আরও আধুবনক ও যুদগা দযাগী করার  েদক্ষ  

শনই। আমরা ২০০০ িাদল ববমান বাবিনীদত ৪থ ম প্রজদের অতযাধুবনক বমগ-২৯ জঙ্গী ববমান, বড়  বরিদরর বি-১৩০  বরবিন 

ববমান এবাং উচ্চ ক্ষমতািম্পন্ন আকাশ প্রবতরক্ষা রািার িাংদযাজন কবর।  

এবারও োবেত্ব গ্র্িদণর  র আমরা ববমান বাবিনীদক শবিশালী, েক্ষ এবাং আধুবনক কদর গদড় শতালার কায মক্রম িাদত 

বনদেবি। এজন্য ববমান বাবিনীদত বববভন্ন অতযাধুবনক যুদ্ধ িরঞ্জাম িাংদযাজন এবাং শভৌত অবকা াদমাগত উন্নেদনর প্রবক্রো চলদি।  

            আমরা ইদতামদধ্য বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীদত প্রথমবাদরর মত ভূবম শথদক আকাদশ বনদক্ষ নদযাগ্য অতযাধুবনক 

শক্ষ নাস্ত্র িাংদযাজদনর ব্যবিা বনদেবি।  

এিাড়াও শেদশর েবক্ষণ ও েবক্ষণ-পূব মাঞ্চদল অববিত আমাদের িামবরক ও শবিামবরক িা নািমূি, ববদশষ কদর 

আমাদের িমুদ্রিীমার বনরা ো বনবিত করদত, কক্সবাজাদর একটি পূণ মাঙ্গ ববমান বাবিনী ঘাঁটি িা দনর অনুদমােন শেওো িদেদি। 

এই ঘাঁটির বনম মাণ কাজ বশগবগরই শুরু িদব।  



বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর িেস্যদের উন্নততর প্রবশক্ষদণর জন্য আধুবনক সুববধািি বঙ্গবন্ধু কমদেক্স বনম মাদণর উদযাগ 

শনওো িদেদি। আজদকই এর বভবেপ্রস্তর িাব ত িদত যাদচ্ছ।  

মুবিযুদদ্ধর রণাঙ্গদন শয ববমান বাবিনীর জে িদেবিল, তা আজ একটি  বরপূণ ম ও সুিাংগঠিত বাবিনী বিদিদব প্রবতবষ্ঠত। 

আবম বনবিত, মুবিযুদদ্ধর ঐবতদিয লাবলত আমাদের বপ্রে ববমান বাবিনী শয শকান  বরবিবত শমাকাববলাে িো প্রস্ত্েত থাকদব।  

বপ্রে ফ্লাইট কযাদিটবৃন্দ,  

            কবমশন প্রাবির এ শুভলদে আবম শতামাদের স্মরণ কবরদে বেদত চাই শয, িামবরক জীবদন শ শাগত েক্ষতা অজমদনর জন্য 

কদ ার শৃঙ্খলাদবাধ, প্রবশক্ষণ ও অনুশীলদনর শকান ববকল্প শনই। েীঘ ম প্রবশক্ষদণর িফল িমাবির এ  য মাদে উন্নীত িদত শতামরা 

স্বীকার কদরি অদনক তযাগ, অবতক্রম কদরি কঠিন স্তর। ববমান বাবিনী একাদিবম শথদক শয শমৌবলক প্রবশক্ষণ শতামরা গ্র্িণ কদরি, 

তা যথাযথ অনুশীলন ও প্রদোদগর মাধ্যদম শ শাগত মাদনান্নেদনর জন্য িদচষ্ট থাকদব, এটাই আমাদের প্রতযাশা।  

মদন রাখদব, শতামরাই এই ববমান বাবিনীর ভববষ্যৎ কণ মধার। তাই ভববষ্যৎ শনতৃদত্বর শযাগ্য উেরসূরী বিদিদব শতামাদের 

বনদজদের গদড় তুলদত িদব। আমার ববশ্বাি- শতামাদের িািবিকতা, ধধর্য্ম, ববচক্ষণতা, তীক্ষ্ণ শমধা এবাং গবতশীল শনতৃদত্ব আমাদের 

ববমান বাবিনী ভববষ্যদত আরও উন্নত ও শ শাোরী িদে উ দব।  

            শতামাদের মদন রাখদত িদব, ববমান বাবিনী শয শকান নতুন িাংদযাজন যদথষ্ট ব্যেবহুল। এর প্রবতটি মূল্যবান িম্পদের 

সুষ্ঠু ব্যবিার এবাং ব্যবিা নার োবেত্ব আগামীবেনগুদলাদত শতামাদের উ র অব মত িদব। শতামাদের প্রবশক্ষণলব্ধ জ্ঞান এবাং 

কম মজীবদন শজযষ্ঠদের িঠিক বেক বনদে মশনাদক কম মদক্ষদে প্রদোগ কদর শয শকান গুরুোবেত্ব  ালদন শতামরা িফল িদব।  

বাাংলার আকাশ মুি রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার, শতামাদের বচন্তা-শচতনা ও কদম ম প্রবতফবলত িদব প্রবতবেন- এ কামনা করবি। 

শেশ রক্ষার গুরুোবেদত্বর  াশা াবশ অতীদতর মত ভববষ্যদতও শতামরা এদেদশর মানুদষর শয শকান প্রদোজদন তাঁদের  াদশ এদি 

োঁড়াদব।  

            মদন রাখদব, বীরদশ্রষ্ঠ শিীে ফ্লাইট শলফদটন্যান্ট মবতউর রিমান এবাং শিীে িাদজমন্ট জহুরুল িকিি অিাংখ্য বীদরর 

তযাদগর মবিমাে িমুজ্জ্বল বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী। তাঁদের িদব মাচ্চ আত্মতযাদগর বববনমদে অবজমত িদেদি আমাদের প্রাণবপ্রে 

স্বাধীনতা। তাঁদেরই অনুগামী বিদিদব এই কষ্টাবজমত স্বাধীনতা রক্ষার মিান োবেত্ব এখন শতামাদের।  

িততা, একাগ্র্তা ও বনষ্ঠাে অববচল শথদক শেশগড়া ও শেশ রক্ষাে শতামরা বনদজদেরদক উৎিগ ম করদব- এদেদশর মানুষ 

তাই প্রতযাশা কদর।  

আমাদের ববমান বাবিনী জাতীে দুদয মাগ শমাকাববলাে গুরুত্বপূণ ম ভূবমকা  ালন কদর থাদক। এিাড়াও বববভন্ন শেদশ 

জাবতিাংঘ শাবন্তরক্ষা বমশদন তাঁদের কতমব্যবনষ্ঠা ও উন্নত শ শাোবরত্ব প্রেশ মদনর মাধ্যদম ববশ্ব শনতৃবৃদন্দর প্রশাংিা কুবড়দেদি।  

আমাদের িরকার শাবন্তরক্ষা বমশদন িশস্ত্র বাবিনীর িেস্যদের অাংশগ্র্িণ উেদরাের বৃবদ্ধর লদক্ষয কাজ কদর যাদচ্ছ। 

ইদতামদধ্য আমরা শাবন্তরক্ষা বমশদন বাাংলাদেশ ববমান বাবিনীর Force Structure ৭২৪ শথদক বৃবদ্ধ কদর ১ িাজার ৬১৭ 

জদন উন্নীত কদরবি।  

গত এক বিদর শাবন্তরক্ষা বমশদন ববমান বাবিনী িেস্যদের অাংশগ্র্িণ ববগত বিরগুদলার তুলনাে প্রাে বিগুণ িদেদি। এই 

প্রথমবাদরর মত ববমান বাবিনীর C-১৩০  বরবিন ববমান কদঙ্গা প্রজাতদন্ত্র জাবতিাংঘ শাবন্তরক্ষা বমশদন  া াদনা িদেদি। মধ্য 

আবিকার প্রজাতন্ত্র চাদে জাবতিাংঘ শাবন্তরক্ষা বমশন শশষ িদে যাওোর  র আমাদের ববমান বাবিনীর শিবলকপ্টার কবন্টনদজন্ট 

আইভবরদকাদে  া াদনা িদেদি।  

বপ্রে মবিলা ফ্লাইট কযাদিটবৃন্দ,  

            এই মদনাজ্ঞ িামবরক কুচকাওোদজ শতামাদের প্রাণবন্ত অাংশগ্র্িদণ আবম িবতযই অতযন্ত আনবন্দত ও গবব মত। শতামাদের 

এই কবমশন প্রাবি বতমমান িরকাদরর নারীর অবধকার ও িামাবজক প্রবতষ্ঠা অজমদনর দৃঢ় নীবতরই প্রবতফলন।  

শতামাদের বনিে মদন আদি, আমরাই ২০০০ িাদল প্রথম িশস্ত্র বাবিনীদত কবমশন্ড্ অবফিার বিদিদব নারীদের 

অন্তভূ মবির এক যুগান্তকারী বিদ্ধান্ত গ্র্িণ কবর। কারণ, আমরা ববশ্বাি কবর জাতীে অগ্র্গবতদত নারীর অাংশগ্র্িণ অ বরিায ম। 

আজদকর এই কুচকাওোদজ ৩৩ জন কবমশনপ্রাি অবফিারদের মদধ্য ১০ জন নারীর উ বিবত শিই অঙ্গীকার পূরদণর স্বাক্ষরই 

বিন কদর।  



আবম শজদন অতযন্ত খুবশ িদেবি শয, ববমান বাবিনীদত কবমশনপ্রাি মবিলা কম মকতমাগণও শযাগ্যতার িদঙ্গ তাদের বনজ 

বনজ শক্ষদে েক্ষতার স্বাক্ষর শরদখ চদলদিন। পুরুষ িেস্যদের  াশা াবশ ববমান বাবিনীর মবিলা কম মকতমারাও ববশ্ব শাবন্তরক্ষাে 

অাংশগ্র্িণ কদর আিদিন।   

আবম শতামাদেরদক ববদশষভাদব অবভনন্দন জানাবচ্ছ এবাং শতামাদের উেদরাের িাফল্য কামনা করবি।  

সুবধ,  

            আমরা যখনই শেশ  বরচালনার োবেত্ব গ্র্িণ কবর, িাধারণ মানুদষর ভাদগ্যান্নেদনর জন্য কাজ কবর। োবরদ্রয আমাদের 

প্রধান শত্রু। এজন্য আমরা োবরদ্রয ববদমাচদনর উ র িদব মাচ্চ গুরুত্ব বেদে উন্নেন কাজ বাস্তবােন করবি।  

            ববগত প্রাে ২ বিদর আমরা কৃবষ, বশল্প, ববদুযৎ উৎ ােন, োবরদ্রয দূরীকরণ, রাস্তাঘাট ধতবর, অবকা াদমা উন্নেন, তথ্য-

প্রযুবিিি িামাবজক উন্নেন খাদত ব্যা ক কম মসূবচ বাস্তবােদনর মাধ্যদম প্রভূত িাফল্য অজমন কদরবি।  

            ইদতামদধ্যই ১০০০ শমগাওোট ববদুযৎ জাতীে বগ্র্দি শযাগ িদেদি। ৩০টি নতুন ববদুযৎ শকদের বনম মাণ কাজ চলদি এবাং 

১০টির কায মাদেশ শেওোর প্রবক্রো চলদি।  

িাদরর োম ৯০ টাকা শথদক কবমদে ২২ টাকা করা িদেদি। কৃবষ কাি ম চালু করা িদেদি এবাং কৃষদকর জন্য ১০ টাকা 

বেদে ব্যাাংক বিিাব শখালার ব্যবিা করা িদেদি।  

            িারাদেদশ ১০ িাজার কমুযবনটি বিবনক চালু করা িদেদি। চার িাজার বচবকৎিক বনদোগ শেওো িদেদি। িারাদেদশ ৫ 

িাজাদররও শববশ ইউবনেন তথ্য ও শিবাদকে প্রবতষ্ঠা করা িদেদি।  

            রিাবন আে এবাং শরবমদটন্স বৃবদ্ধর ফদল শরকি ম ১০ বববলেন িলাদরর ধবদেবশক মুদ্রার বরজাভ ম গদড় উদ দি।  

            যানজট বনরিদন ঢ্াকাে ববজে িরণী এবাং টঙ্গীদত ২টি উড়াল শিতুর উদিাধন করা িদেদি। গুবলস্তান-যাোবাবড় এবাং 

কুবড়ল ফ্লাইওভার বনম মাণ কাজ চলদি। এোরদ াট ম শথদক মাওো  য মন্ত এবলদভদটি এক্সদপ্রিওদে বনম মাণ কাজও খুব বশগবগরই শুরু 

িদব।  দ্মা শিতু বনম মাদণর জন্য আগামী মাদি চুবি স্বাক্ষর িদব এবাং মাচ ম মাদির মদধ্যই মূল শিতু বনম মাদণর কাজ শুরু িদব, 

ইনশাআল্লাি।  

ববদেদশ বাাংলাদেদশর ইদমজ আমরা পুনঃপ্রবতষ্ঠা কদরবি। এ বির বশশুমৃতুযর িার কমাদনার জন্য এমবিবজ পুরকার অজমন 

কদরবি।  

এ শেশ আমাদের িবার। আমাদের িবাই বমদল কাজ করদল বাাংলাদেশ একবেন ববদশ্বর বুদক মাথা উঁচু কদর োঁড়াদব 

ইনশাআল্লাি। িবার িিদযাবগতাে আমরা ২০২১ িাদলর মদধ্য বাাংলাদেশদক ক্ষুধা, োবরদ্রয, বনরক্ষরতামুি, অিাম্প্রোবেক মধ্যম 

আদের শেদশ রূ ান্তবরত করব।  

আজদকর এ সুন্দর ও মদনামুগ্ধকর কুচকাওোজ অনুষ্ঠান আদোজদনর িদঙ্গ িাংবিষ্ট িকলদক আবম ধন্যবাে জানাবচ্ছ। 

নবীন কম মকতমাদের কম মমে জীবদনর িাফল্য কামনা করবি। িবাইদক আবারও আমার আন্তবরক ধন্যবাে। মিান আল্লাি আমাদের 

িিাে শিান।   

শখাো িাদফজ।  

জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ বচরজীবী িউক।  

বাাংলাদেশ ববমান বাবিনী বচরজীবী শিাক।  

......  

 


