
খুলনা শিপইয়ার্ড ে শনশম েতব্য প্যার্রাল ক্র্যাফট  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শিখ হাশিনা  

খুলনা শিপ ইয়াড ে, িশনবার, ২১ ফাল্গুন ১৪১৭, ০৫ মার্ ে ২০১১  

 

শবিশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

শনৌবাশহনী প্রধান,  

কূটনীশতকবগ ে,  

খুলনা শিপ ইয়ার্ড ের কম েকতো-কম ের্ারীগণ ও শ্রশমক ভাইর্য়রা,  

সুশধমন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুম।  

বাংলার্দর্ির ইশতহার্ি প্রথম স্থানীয়ভার্ব যুদ্ধ জাহাজ শনম োণ কার্ েক্র্ম শুরু করার এই অনুষ্ঠার্ন উপশস্থত িবাইর্ক আশম 

আন্তশরক শুর্ভচ্ছা জানাশচ্ছ।  

স্বাধীনতার এই ঐশতহাশিক মার্ি আশম গভীর শ্রদ্ধাভর্র স্মরণ করশি িব েকার্লর িব ের্শ্রষ্ঠ বাঙাশল, জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু 

শিখ মুশজবুর রহমানর্ক। স্মরণ করশি বঙ্গবন্ধুর শনর্দ েিনায় মুশিযুদ্ধ পশরর্ালনাকারী জাতীয় র্ার শনতার্ক। আন্তশরক শ্রদ্ধা জানাশচ্ছ 

মুশিযুর্দ্ধ িাহাদাৎবরণকারী বীর িহীদ এবং িকল মুশির্র্াদ্ধার্ক। িহীদ বীরর্শ্রষ্ঠ রুহুল আশমনিহ শনৌ িদস্যর্দর স্মৃশতর প্রশত শ্রদ্ধা 

জানাশচ্ছ।   

সুশধমন্ডলী,  

শনৌবাশহনীর িামশিক উন্নয়র্ন আমরা গত িািনামর্ল অর্নক গুরুত্বপূণ ে পদর্েপ িহণ কশর। ১৯৯৯ িার্ল বন্ধ হর্য় র্াওয়া 

রুগ্ন শিল্প প্রশতষ্ঠান খুলনা শিপইয়াড ের্ক শনৌবাশহনীর শনকট হস্তান্তর কশর।  

শি িময় শিপইয়ার্ড ের শলাকিান শিল প্রায় ৭০ শকাটি টাকা। ঋর্ণ জজেশরত প্রশতষ্ঠানটির পর্ে কম েকতো-কম ের্াশরর্দর 

শবতন পর্ েন্ত প্রদান করা িম্ভব হশচ্ছল না।  

শনৌবাশহনীর কার্ি হস্তান্তর্রর পর্রর বিরই খুলনা শিপইয়াড ে ঘুর্র দাঁড়ায়। িরকারর্ক ৮৮ লাখ টাকা কর পশরর্িাধ কর্র। 

কর্য়ক বির্রর মর্েই িকল ঋণ পশরর্িাধ কর্র খুলনা শিপইয়াড ে একটি লাভজনক প্রশতষ্ঠান শহর্ির্ব আত্মপ্রকাি কর্র।  

গত বির খুলনা শিপইয়াড ে নীট লাভ কর্রর্ি ১০ শকাটি টাকারও শবশি। শবগত ১০ বির্র শদনার ৭০ শকাটি টাকা পশরর্িাধ 

কর্র নীট ৪৬ শকাটি টাকা মুনাফা লাভ কর্রর্ি। এ িমর্য় শবদ্যযৎ, শপৌরকর এবং ট্যাক্স বাবদ ২১ শকাটি টাকা প্রদান কর্রর্ি। 

শনৌবাশহনীর্ক হস্তান্তর্রর পর এ পর্ েন্ত খুলনা শিপইয়ার্ড ে ৩৪৮টি জাহাজ শমরামত, ৫৭টি নতুন জাহাজ ও পণ্টুন শনম োণ, ১৬০টি 

ম্যানুফযাকর্াশরং, ৩৮টি ফাউশি কাজিহ শবশভন্ন কাজ িফলতার ির্ঙ্গ িম্পন্ন কর্রর্ি।  

মুনাফার অথ ে শদর্য় িংর্র্াজন করা হর্য়র্ি নতুন শমশিন, শমাবাইল শক্র্ন ও ইউটিশলটি র্ানবাহন। িাহক িন্তুশির একটি 

অতযাধুশনক কাস্টমারি এযার্কার্মার্ডিন ভবন শনম োণ করা হর্য়র্ি।  

শিপইয়ার্ড ের বাশণশজযক কার্ েক্র্ম বহুমুখী করার অংি শহর্ির্ব বরফ কল প্রশতষ্ঠা করা হর্য়র্ি।  

শবআইডশিউটিএ-এর দ্যইটি শেজার্রর পুনব োিন কাজ খুলনা শিপইয়ার্ড ে িম্পন্ন হর্য়র্ি। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর শনর্দ ের্ি 

ক্র্য় করা এ দ্যটিই শিল বাংলার্দর্ির প্রথম শেজার।  

সুশধমন্ডলী,  

খুলনা শিপইয়ার্ড ের লার্ভর শিংহভাগ শ্রশমকর্দর কল্যাণ এবং এই প্রশতষ্ঠার্নর অবকাঠার্মাগত উন্নয়র্ন ব্যয় করা হর্চ্ছ।  



বাশণশজযক কার্ েক্র্র্মর িামাশজক উন্নয়র্ন কাজ করর্ি এ প্রশতষ্ঠানটি। শিপইয়ার্ড ের শনজস্ব অর্থ ে এখানকার স্কুর্লর জন্য 

একটি নতুন ভবন শনম োণ এবং মাদ্রািা ও মিশজদিমূর্হর উন্নয়ন করা হর্য়র্ি।  

খুব শিগশগরই খুলনা শিপইয়ার্ড ের স্কুর্ল কর্লজ িাখা র্ালু হর্ত র্ার্চ্ছ। িম্প্রশত শিপইয়ার্ড ে শটকশনকযাল শরশনং শিন্টার 

শখালা হর্য়র্ি। এখান শথর্ক প্রশিেণ শনর্য় যুব িমাজ কম েিংস্থার্নর সুর্র্াগ পার্ব।  

আশম আিা কশর খুলনা শিপইয়ার্ড ের কার্ েক্র্ম এ এলাকার জনগর্ণর আথ ে-িামাশজক উন্নয়র্ন আরও কার্ েকর অবদান 

রাখর্ব।  

সুশধমন্ডলী,  

শদর্ির মাটির্ত িব েপ্রথম শনজস্ব শিপইয়ার্ড ে ‘শকল শলশয়ং' অনুষ্ঠার্নর মাের্ম ৫টি অতযাধুশনক যুদ্ধ জাহাজ শনম োর্ণর কাজ 

সূর্না হর্ত র্ার্চ্ছ। এর্ত প্রায় ৩০০ শকাটি টাকা ব্যয় হর্ব।  

আশম আিা কশর, এই যুদ্ধ জাহাজ শনম োণ শিপইয়ার্ড ের জন্য একটি নতুন শদগর্ন্তর সূর্না করর্ব। শবর্দিী 

শবশনর্য়াগকারীরাও আমার্দর শিপইয়ার্ড ে জাহাজ শনম োর্ণ আিহী হর্ব।  

আশম আিাবাদী, খুলনা শিপইয়াড ে ভশবষ্যর্ত আমার্দর শদর্ির অথ েননশতক অির্াত্রায় এক গুরুত্বপূণ ে অবদান রাখর্ব।  

শপ্রয় শ্রশমক ভাই ও শবার্নরা,  

এই অিামান্য অজের্নর পুর্রা কৃশতত্ব আপনার্দর। আপনার্দর অদম্য মর্নাবল এবং আন্তশরক প্রর্র্িায় খুলনা শিপইয়াড ে 

আজ এতদূর এশগর্য়র্ি।  

শবগত ১০ বির্ররও শবশি িময় ধর্র আপনার্দর অক্লান্ত পশরশ্রম এবং কম েতৎপরতার ফিল আজর্কর এই মুহূতে। 

আপনারা আবারও প্রমাণ কর্রর্িন শর্ িরকার্রর িঠিক শিদ্ধান্ত এবং সুর্র্াগ্য পশরর্ালনার অধীর্ন আপনারা শদি গঠর্ন কতটা 

কার্ েকর ভূশমকা রাখর্ত পার্রন।  

শবগত িরকার্রর আমর্ল শিল্প এলাকা শহর্ির্ব খ্যাত এ দশেণাঞ্চর্লর বহু শিল্প কল-কারখানা বন্ধ হর্য় শগর্য়শিল।  

শজাট িরকার্রর িীমাহীন দ্যনীশত, অদেতা এবং অব্যবস্থাপনাই এজন্য দায়ী। আমার্দর িরকার দাশয়ত্ব িহর্ণর পর 

খুলনা অঞ্চর্লর রুগ্ন শিল্প প্রশতষ্ঠানগুর্লার্ক ির্ল করর্ত শবশভন্ন পদর্েপ িহণ কর্রর্ি।  

আজর্কই খাশলিপুর্র বন্ধ হর্য় র্াওয়া শপপলি জুট শমল পুনরায় র্ালু করর্ত র্াশচ্ছ। পর্ োয়ক্র্র্ম বন্ধ হর্য় র্াওয়া িব শমল-

কারখানা আমরা র্ালু করব।   

আমরা অশর্র্রই খুলনার্ক আবারও একটি কম ের্ঞ্চল শিল্পনগরী শহর্ির্ব শদখর্ত পাব।  

িমাগত অশতশথবৃন্দ,  

দশেণাঞ্চর্ল শনৌবাশহনী, শকাস্টগাড ে, মংলা বন্দর, পাশন উন্নয়ন শবাড ে, পাওয়ার শডর্ভলপর্মন্ট শবাড ে এবং মৎিজীবী 

প্রশতষ্ঠানমূর্হর জন্য খুলনা শিপইয়াড ে অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে। এ িকল প্রশতষ্ঠান তথা িমি শদর্ির জন্য খুলনা শিপইয়াড ের্ক একটি 

Strategic Asset শহর্ির্ব র্ালু রাখর্ত আমার্দর িরকার বদ্ধপশরকর।  

শবশ্ববাজার্র জাহাজ শনম োর্ণর র্াশহদা বাড়র্ি। এ সুর্র্াগর্ক কার্জ লাগার্ত ইর্তামর্ে জাহাজ শিল্পর্ক অন্যতম "Thrust 

Sector" শহর্ির্ব শ াষণা করা হর্য়র্ি।  

আমার্দর ভশবষ্যত পশরকল্পনা অনুর্ায়ী খুলনা শিপইয়াড ে ভশবষ্যর্ত যুদ্ধ জাহাজিহ িকল ধরর্নর জাহাজ শবর্দর্ি রপ্তাশনর 

কার্ েক্র্ম িহণ করর্ব। বড় জাহাজ শনম োর্ণর সুশবধার্থ ে মংলার জয়মশন শগাল এলাকায় প্রর্য়াজনীয় জশম ইর্তামর্েই শনৌবাশহনীর্ক 

বরাদ্দ শদওয়া হর্য়র্ি। আিা কশর, শনজস্ব অথ োয়র্ন এখার্ন একটি আধুশনক ইয়াড ে শনম োণ করার ব্যবস্থা করা হর্ব।  

১৯৯৯ িার্ল আমার্দর িরকার খুলনা শিপইয়াড ের্ক শনৌবাশহনীর কার্ি হস্তান্তর কর্র যুদ্ধ জাহাজ শনম োর্ণর নীশতগত 

অনুর্মাদন শদয়। শকন্তু অতযন্ত পশরতার্পর শবষয়, এই শনম োণ কাজ শবগত িরকার স্থশবর কর্র শরর্খশিল।  

আমরা িরকার গঠর্নর পরপরই শিই উর্যাগ আবার হার্ত শনর্য়শিলাম। র্া আজ বাস্তর্ব রূপ শপর্ত র্ার্চ্ছ। বন্ধুপ্রতীম শদি 

র্ীন শথর্ক আগত অশতশথর্দরর্ক আশম আন্তশরক ধন্যবাদ জানাশচ্ছ।  

আশম শবশ্বাি কশর, খুলনা শিপইয়াড ে Technology Transfer এর মাের্ম ভশবষ্যর্ত উন্নতমার্নর জাহাজ শনম োর্ণ 

িেম হর্ব। এর ফর্ল মূল্যবান ববর্দশিক মুদ্রা অজেন িম্ভব হর্ব।  



শপ্রয় শ্রশমক ভাই ও শবার্নরা,  

আমার্দর িরকার আপনার্দর সুখ, িমৃশদ্ধ ও কল্যার্ণর ব্যাপার্র িব েদা ির্র্ি রর্য়র্ি। আপনার্দর র্াকুশরর বয়িিীমা 

ইর্তামর্ে ২ বির বৃশদ্ধ করা হর্য়র্ি। এিাড়াও আপনার্দর শপিাগত, স্বাস্থয ও শনরাপত্তা িংক্র্ান্ত নীশতমালা খুব িীঘ্রই প্রণয়ন করা 

হর্ব।  

শ্রশমকর্দর ভার্গ্যান্নয়র্ন এবং শ্রশমক স্বার্থ ের পশরপন্থী িবধরর্ণর শবষয় প্রশতকার করার প্রর্য়াজনীয় পদর্েপ আমরা িহণ 

করব।  

মর্ন রাখর্বন, এ শিপইয়াড ে আপনার্দর এবং এর অিগশত অব্যাহত রাখার পশবত্র দাশয়ত্ব আপনার্দর। শকান অশুভ িশি 

শকংবা দ্যি র্র্ক্র্র হার্ত পর্ড় এই প্রশতষ্ঠার্নর গশত শর্ন আবারও ব্যাহত না হয় শি শবষর্য় িতকে থাকর্ত হর্ব।  

আপনার জার্নন, রাশিয়ায়, অর্েশলয়া, পাশকস্তান, শ্রীলঙ্কা, ব্রাশজল ও র্ীনিহ শবশভন্ন শদর্ি প্রাকৃশতক শবপর্ ের্য়র কারর্ণ 

খাযিস্য উৎপাদন ব্যাহত হর্য়র্ি। এরফর্ল আন্তজোশতক বাজার্র দাম বৃশদ্ধ শপর্য়র্ি। র্ার প্রভাব আমার্দর শদর্িও শকছুটা পর্ড়র্ি।  

শকন্তু আমরা নানাভার্ব খাযপর্ের দাম িহনীয় রাখার শর্িা করশি। দ্যুঃস্থ ও দশরদ্র জনর্গাষ্ঠীর্ক িহায়তা প্রদার্নর লর্েয 

ঢাকা মহানগরী, ৬টি শবভাগীয় িহর এবং ৪টি শজলা িহর্র  ওএমএি এর মাের্ম র্াল শবশক্র্ করা হর্চ্ছ। শফয়ার প্রাইি কার্ড ের 

মাের্ম ১১ লাখ ১৮ হাজার পশরবার্রর মর্ে প্রশত মার্ি ২০ শকশজ কর্র খাযিস্য শবতরণ করা হর্চ্ছ। র্লশত মাি শথর্ক িারার্দর্ি 

৩ লাখ ২ হাজার র্তুথ ে শশ্রণীর কম ের্ারী ও িাম পুশলর্ির িদস্যর্ক শফয়ার প্রাইি কার্ড ের মাের্ম মাশিক ২০ শকশজ কর্র র্াল 

শদওয়া হর্চ্ছ।  

শদর্ি খায শনরাপত্তা গর্ড় শতালার জন্য শমাট ১৯ লাখ শমশরক টন খাযিস্য আমদাশনর প্রশক্র্য়া র্লর্ি।  

আমার্দর র্াশহদার শিংহভাগ খাযিস্যই শদর্ি উৎপাশদত হর্চ্ছ। িামান্য  াটশত-শক মূলধন কর্র ব্যবিায়ীরা অর্নক িময় 

দাম বাশড়র্য় থার্ক।  

শিজন্য শদির্ক খার্য স্বয়ং-িম্পূণ ে করার িব োত্মক উর্যাগ শনওয়া হর্য়র্ি। িার্রর দাম শতন-দফা কশমর্য় কৃষর্কর 

নাগার্লর মর্ে আনা হর্য়র্ি। শির্র্র জন্য শবদ্যযৎ িরবরাহ শনশিত করা হর্য়র্ি। এক ইশঞ্চ আবাদী জশমও পশতত রাখা র্ার্ব না।  

২০২১ িার্ল আমরা স্বাধীনতার সুবণ েজয়ন্তী উদর্াপন করব। আমরা স্বাধীনতার সুফল িাধারণ মানুর্ষর কার্ি শপৌৌঁর্ি শদর্ত 

শনরলিভার্ব কাজ কর্র র্াশচ্ছ।  

িকর্লর িহর্র্াশগতায় ২০২১ িার্লর মর্ে ক্ষুধা, শনরেরতামুি উন্নত বাংলার্দি গর্ড় তুলব। শর্খার্ন থাকর্ব প্রশতটি 

মানুর্ষর শমৌশলক র্াশহদা পূরর্ণর শনিয়তা। আপনার্দর িবার জীবন কল্যাণময় শহাক।   

শখাদা হার্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলার্দি শর্রজীবী শহাক।  


