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ভবসভিল্লাভহর রাহিাভনর রাভহি 

সহকিীবৃন্দ, 

শসনা শনৌ ও ভবিান বাভহনী প্রধানগণ, 

কূটনীভতকবগ চ, 

অভিসার ও নাভবকগণ, 

উপভিত সুভধিন্ডলী। 

 

  আসসালামু আলাইকুি, 

 

 বাংলানেশ শনৌবাভহনীর জাহাজ স্বাধীনতা, সমুদ্র অভিযান ও প্রতযনয়র কভিশভনং অনুষ্ঠানন উপভিত হনত শপনর আভি 

আনভন্দত। িাচ চ িাস আিানের মুভি সংগ্রানির সূচনার িাস। ১৯৭১ সানলর িানচ চ মুভিপাগল বাঙাভল জাভতর ভপতার আহ্বানন 

সাড়া ভেনয় পাভকস্তানী বাভহনীর ভনভব চচার গণহতযার মুনখ সম্মুখ যুনে অংশগ্রহণ কনরন। 

 আভি গিীর শ্রোিনর স্মরণ করভি বাংলানেনশর িহান িপভত, সব চকানলর সব চনশ্রষ্ঠ বাঙভল, জাভতর ভপতা বঙ্গবন্ধু   

শশখ মুভজবুর রহিাননক। আভি স্মরণ করভি মুভিযুে পভরচালনাকারী স্বাধীন বাংলানেশ সরকানর শনৃত্বককারী চসয়ে নজরুল 

ইসলাি, তাজউভিন আহনিে, কযানেন িনসুর আলী ও শিাোঃ কািারুজ্জািাননক। 

 আভি শ্রো জানাভি শহীে বীরনশ্রষ্ঠ রুহুল আভিনসহ সকল শনৌসেস্যনের প্রভত যাঁরা িহান মুভিযুনে শাহাোৎ বরণ 

কনরনিন। শ্রো ভননবেন করভি ৩০ লক্ষ শহীে ও দু’লাখ সম্ভ্রি হারা িা-শবাননক। যাঁনের অপভরসীি তযানগর ভবভনিনয় আিরা 

ভিভননয় এননভিলাি স্বাধীনতার রভিি লাল সূয চনক। 

সুভধবৃন্দ, 

 সীিাবেতা সনেও জাভতর ভপতার আন্তভরক প্রনচষ্টায় িারত হনত সংগৃহীত ‘পদ্মা’ ও ‘পলাশ’ নানি দুইটি শপনরাল 

ক্রাফ্ট ন ভননয় বাংলানেশ শনৌবাভহনীর যাত্রা  রু হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সানল বাননৌজা ঈসাখাননক প্রথি “শনিাল এনসাইন ” প্রোননর 

িাধ্যনি বাংলানেশ শনৌবাভহনীর অগ্রযাত্রার স্বীকৃভত ভেনয়ভিনলন। 

 জাভতর ভপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুভজবুর রহিান স্বাধীন বাংলানেনশ একটি আধুভনক শনৌবাভহনী গনড় শতালার দৃঢ় প্রতযয় 

ব্যি কনরভিনলন। জাভতর ভপতার িহান প্রতযনয়র আনলানকই আিরা ১৯৯৬ সানল ক্ষিতায় এনস বাংলানেশ শনৌবাভহনীনক 

একটি আধুভনক ও শপশাোর বাভহনী ভহনসনব গনড় শতালার পভরকল্পনা গ্রহণ কনরভিলাি। 

সুভধিন্ডলী, 

 ক্রিাগত সম্পে আহরনণর িনল ভবনের িলিানগর সম্পে আজ সীভিত। তাই সারা ভবনের নজর এখন সমুদ্র সম্পনের 

ভেনক। বতচিান সরকারও Blue Economy এর িাধ্যনি সমুদ্র সম্পনের সুষ্ঠু ব্যবহার ভনভিত করনত প্রনয়াজনীয় উনযাগ 

গ্রহণ কনরনি।  

 ভবোয়ননর এই যুনগ বাভণভজযক কি চকা  জযাভিভতক হানর বৃভে শপনয়নি। এ বাভণজয পভরবহননর প্রধান িাধ্যি হনলা 

সমুদ্রপথ। আিানের সরকানরর উনযানগ আজ ভবে িানভচনত্র বাংলানেনশর রনয়নি সুভনভে চষ্ট সামুভদ্রক এলাকা। শেনশর এই 

ভবশাল সমুদ্র এলাকায় বাভণজয পভরচালনা িাড়াও আনি িৎস্য, খভনজ শতল, প্রাকৃভতক গ্যাস ও অন্যান্য খভনজ পোথ চসহ 

মূল্যবান সম্পে। 

 আিানের জাতীয় অথ চননভতক জীবনন এই সম্পনের গুরু্বক অপভরসীি। শিৌনগাভলক অবিান এবং শকৌশলগত কারনণ 

বাংলানেনশর এই জলসীিা ও তার সম্পে রক্ষায় বাংলানেশ শনৌবাভহনীর ভূভিকা অনস্বীকায চ। 



 

 ২০০৯ সানল আিরা ক্ষিতায় আসার পর, জাভতর ভপতার ভেক ভননে চশনা বাস্তবায়ননর ধারানক অব্যাহত শরনখ আিরা 

শনৌবাভহনীর জন্য শিানস চস শগাল ২০৩০ প্রণয়ন কভর। এর পয চায়ক্রভিক বাস্তবায়ননর অংশ ভহনসনব সক্ষিতা বৃভের লনক্ষয 

আিরা ইনতািনধ্য শনৌবাভহনীনত ১৮টি অতযাধুভনক যুেজাহাজ সংনযাজন কনরভি। 

 এই সংনযাভজত যুেজাহাজগুনলার িনধ্য রনয়নি যুেপারেভশ চতা বৃভের জন্য অতযাধুভনক ভিনগট, করনিট ও প্যানরাল 

শিনসল। হাইনরাগ্রাভিক সক্ষিতা বৃভের জন্য সানি চ শিনসল এবং লভজভিক সক্ষিতা বৃভের জন্য ভলট ট্াংকার ও কনেইনার 

শিনসল। শনৌবাভহনীনক আধুভনকায়ননর লনক্ষয আরও দুইটি করনিট গণচীনন ভনি চানণর কায চক্রি  রু হনয়নি। 

ভপ্রয় শনৌ সেস্যবৃন্দ, 

 আিানের সরকানরর আিনল শনৌবাভহনীনত শিভরটাইি শহভলকোর এবং শিভরটাইি শপনরাল এয়ারক্রািট সংযুি 

হনয়নি। এর িনল বাংলানেশ শনৌবাভহনী একটি ভি-িাভত্রক শনৌবাভহনীনত পভরণত হনয়নি। আপনারা শজনন আনভন্দত হনবন শয, 

চলভত বিনর শনৌবাভহনীনত সংনযাভজত হনত যানি বহু আকাভঙক্ষত দুটি সাবনিভরন। এই অন্তর্ভ চভির িাধ্যনি শনৌবাভহনী এক 

ভত্রিাভত্রক বাভহনীনত রূপান্তভরত হনত চনলনি। 

 এরই ধারাবাভহকতায় নারায়ণগঞ্জ ভশপইয়ানড চ ভনজস্ব প্রযুভিনত সাবনিভরননর জন্য প্লাটিি চ চতরী হনি। এিাড়া 

আিানের সরকার ভনজস্ব ব্যবিাপনায় শেনশ যুে জাহাজ ভনি চানণর কায চক্রি হানত ভননয়নি। িভবষ্যনত চট্টগ্রাি রাই ডনক যুে 

জাহাজ চতরীর পভরকল্পনাও গ্রহণ করা হনয়নি।  

 আিরা শনৌবাভহনীনক অবকাঠানিাগত উন্নয়ননর পাশাপাভশ প্রভতটি সেনস্যর চনভতক মূল্যনবাধ ও শপশাগত জ্ঞান বৃভের 

পেনক্ষপ গ্রহণ কনরভি। বাংলানেশ শনৌবাভহনীর অবিান আরও সুসংহত এবং ভবেশাভন্ত প্রভতষ্ঠায় অগ্রণী ভূভিকা রাখার উনিনে 

বতচিান সরকানরর উনযানগ শনৌবাভহনীর সহায়তায় পভরচাভলত “শশখ মুভজবুর রহিান শিভরটাইি ইউভনিাভস চটি” প্রভতষ্ঠা করা 

হনয়নি। 

 বাংলানেশ শনিাল একানডভিনত আধুভনক ও ভবেিাননর প্রভশক্ষণ ব্যবিা সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু কিনপ্লনের কাজ দ্রুত এভগনয় 

চনলনি। শনৌবাভহনীর অভিসার কযানডটনের প্রভশক্ষণ কি চসূভচ ২ বির শথনক ৪ বিনর বৃভে করা হনয়নি। 

সুভধিন্ডলী, 

 সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা (এিভডভজ) অজচনন আিানের সািল্য ভবনশব উোহরণ সৃভষ্ট কনরনি। একইিানব শটকসই 

উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা (এসভডভজ) বাস্তবায়নন আিানের সকলনক একনযানগ কাজ কনর শযনত হনব। 

 অভিত সম্ভাবনার শেশ বাংলানেশ। ভবনের বুনক একটি শভিশালী ও গভতশীল অথ চনীভত ভহনসনব শজনগ উঠার সকল 

সহায়ক পভরনবশ ও ক্ষিতা আিানের রনয়নি। আিানের লক্ষয ক্ষুধা ও োভরদ্রযমুি, শাভন্তিয়, উন্নত-সমৃে বাংলানেশ গনড় 

শতালা।  আিরা আপনানের সকলনক ভননয় স্বপ্ন শেখনত চাই ২০২১ সানল উচ্চ-িধ্যি আনয়র এবং ২০৪১ সানল উন্নত সমৃে 

বাংলানেনশর। আগািী প্রজনের জন্য জাভতর ভপতা বঙ্গবন্ধুর স্বনপ্নর ‘শসানার বাংলা’ শরনখ শযনত চাই।  

সুভধবৃন্দ, 

 আজ ভতনটি জাহাজ কভিশভনং এর িাধ্যনি বাংলানেশ শনৌবাভহনী আরও একধাপ এভগনয় শগল। ভেনটি  ধু বাংলানেশ 

শনৌবাভহনীর জন্য নয়, সিগ্র শেশ ও জাভতর জন্যই অতযন্ত শগৌরনবর। িহান আল্লাহতায়ালার অনশষ রহিনত আজ শনৌবাভহনীনত 

সংনযাভজত হনলা যুিরাষ্ট্র শথনক সংগৃহীত যুেজাহাজ “বাননৌজা সমুদ্র অভিযান” এবং চীনন  নবভনভি চত “বাননৌজা স্বাধীনতা” 

ও “বাননৌজা প্রতযয়”। 

 আিানের শনৌবাভহনীনক শভিশালী ও যুনগাপনযাগী করার অগ্রযাত্রায় সহনযাভগতার জন্য আভি আিানের বন্ধুপ্রতীি 

শেশ যুিরাষ্ট্র এবং গণচীননক জানাই আন্তভরক ধন্যবাে। 

Excellencies, 

 I would like to extend my heartfelt thanks to the Government of our friendly 

countries for constant support in the development of Bangladesh, generally and 

Navy particularly. We are grateful to them for all out support to modernize the 

sensors, armament and machinery of Bangladesh Navy ships. 

ভপ্রয় অভিসার ও নাভবকবৃন্দ, 

 ভবশাল সমুদ্র আপনানের কি চনক্ষত্র। শলাকচক্ষুর অন্তরানল শথনক উত্তাল সমুনদ্র ভেবারাভত্র কনঠার পভরশ্রি ও কতচব্য 

ভনষ্ঠার শয উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনারা িাপন কনরনিন, শেশবাসী তা শ্রোিনর স্মরণ কনর। আভি ভবোস কভর, সাগনরর িত 



 

আপনানের আনি গিীর শেশনপ্রি। আিানের িত উন্নয়নশীল শেনশ অথ চননভতক উন্নয়নন সমুদ্র সম্পনের ভবরাট ভূভিকা কানজ 

লাগাননার গুরুোভয়্বক আপনানের উপর ন্যস্ত। 

 িহান মুভিযুনে অসািান্য অবোন এবং শেনশর জলসীিায় স্বাধীনতা ও সাব চনিৌিতব রক্ষায় ভনরবভিন্ন োভয়্বক 

পালননর জন্য এই বির বাংলানেশ শনৌবাভহনী স্বাধীনতা পেক প্রাভির জন্য িননানীত হনয়নি। আভি শনৌবাভহনীর সকল 

সেস্যনক এজন্য অভিনন্দন জানাভি। আভি শনৌবাভহনীনক আরও শভিশালী শেখনত চাই। এজন্য আিার সরকার সম্ভাব্য সব 

রকি সহায়তা প্রোন কনর যানব।  

 সয শনৌবাভহনীনত সংনযাভজত ভতনটি জাহাজ বাংলানেশ শনৌবাভহনীনত সুেীর্ চকাল বভলষ্ঠিানব োভয়্বক পালন করনব 

বনল আিার দৃঢ় ভবোস। আপনানের সবার ব্যভিগত, শপশাগত এবং সািভগ্রক জীবন আনন্দিয় ও কল্যাণকর হউক। িহান 

আল্লাহ তা’আলা আিানের সকনলর সহায় শহান। আপনানের সকলনক আবারও ধন্যবাে। 

আল্লাহ হানিজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলানেশ ভচরজীবী শহাক। 

... 


