
বিমান িাবিনীর িাবষ িক মিড়া  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ িাবিনা  

ঢাকা, বুধিার, ২৬ ফাল্গুন ১৪১৬, ১০ মার্ ি ২০১০  

 

বিিবমল্লাবির রািমাবনর রাবিম  

বপ্রয় িিকমীবৃন্দ,  

বিমান িাবিনী প্রধান,  

িাাংলাদেে বিমান িাবিনীর িি িস্তদরর িেস্যবৃন্দ,  

উপবিত সুবধমন্ডলী,  

আস িালামু আলাইকুম।  

            মিান স্বাধীনতার মার্ ি মাদি আজদকর এই বেদন বিমান িাবিনীর িাবষ িক মিড়া উপলদে আদয়াবজত এই অনুষ্ঠাদন 

িিাইদক আমার আন্তবরক শুদভচ্ছা।  

আবম শ্রদ্ধার িাদে স্মরণ করবি আমাদের স্বাধীন িাাংলাদেদের িপবত, িি িকাদলর িি িদশ্রষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর জনক িঙ্গিন্ধু 

শেখ মুবজবুর রিমানদক যাঁর বনদে িদে পবরর্াবলত েীর্ ি নয় মাদির মুবিযুদদ্ধর মাধ্যদম অবজিত িয় আমাদের বপ্রয় স্বাধীনতা। আবম 

গভীর শ্রদ্ধার িাদে আরও স্মরণ করবি আমাদের স্বাধীনতা িাংগ্রাদম আদমাৎিগ িকারী বিমান িাবিনীর িীর েিীেদের িি িকল 

েিীেদক।  

এিার জনগদণর শভাদে বনি িাবর্ত িদয় িরকার গঠদনর পর িাাংলাদেে বিমান িাবিনীদত এই প্রেম আবম এলাম। এরআদগ 

২০০০ িাদল এই কুবম িদোলা র্াঁটিদতই আবম MIG-29 বিমাদনর অন্তর্ভ িবি অনুষ্ঠাদন এদিবিলাম।  

এই MIG-29 বিমানই এখন পয িন্ত বিমান িাবিনীর িাংগ্রদি িিদর্দয় উঁচুমাদনর জঙ্গী বিমান। এ শেদক প্রমাবণত িয় 

আমাদের িরকার বিমান িাবিনীর শপোোরী উৎকষ িতা ও আধুবনকায়দনর প্রবত কতো আন্তবরক ও প্রবতশ্রুবতিদ্ধ।  

বপ্রয় বিমানদিনাবৃন্দ,  

            িাাংলাদেে বিমান িাবিনীর রদয়দি শগৌরিময় ইবতিাি। ১৯৭১ িাদল মিান স্বাধীনতা যুদ্ধ র্লাকালীন ২৮শে শিদেম্বর 

মাত্র ১টি বিবি-৩ িাদকাো, ১টি অোর ও ১টি এযালুদয়ে শিবলকোর বনদয় যাত্রা শুরু কদর আমাদের বিমান িাবিনী। অিাধারণ 

িীরত্ব, শেেদপ্রম, িািবিকতা ও রণদকৌেদলর পবরর্য় বেদয় আমাদের বিমানিাবিনী পাক িানাোর িাবিনীর গুরুত্বপূণ ি িাপনায় 

িফল আক্রমন পবরর্ালনা কদর।  

একটি স্বাধীন শেদের বিমান িাবিনীর মূল োবয়ত্ব িদচ্ছ বনদজদের আকােিীমার প্রবতরো। শিকারদণই, জাবতর জনক 

িঙ্গিন্ধূ শেখ মুবজবুর রিমাদনর লেয বিল একটি আধুবনক, েবিোলী ও শপোোর বিমান িাবিনী গঠন। তাঁর দূরেেী ও িবলষ্ঠ 

বিদ্ধাদন্ত ১৯৭৩ িাদলই শি িমদয়র অতযাধুবনক MIG-21 জঙ্গী বিমানিি পবরিিন বিমান, শিবলকোর, এয়ার বিদফন্স রািার 

ইতযাবে িাংদযাজদনর মাধ্যদম এদেদে একটি আধুবনক ও েবিোলী বিমান িাবিনীর  নিযাত্রা শুরু িয়।  

শিই ধারািাবিকতায় ১৯৯৬ িাদল আওয়ামী লীগ িরকার বিমান িাবিনীদত MIG-29, জঙ্গী বিমান, C-130 

পবরিিন বিমান, উচ্চ েমতািম্পন্ন আকাে প্রবতরো রািারিি অন্যান্য িামবরক িরঞ্জামাবে শযাগ কদর। আমরা বিমানিাবিনীর 

অিকাঠাদমাগত উন্নয়ন বৃবদ্ধ কবর।  

বিমানিাবিনীর বপ্রয় িেস্যবৃন্দ,  

            শপোগত েেতা অজিন আপনাদের জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি। এ েেতা একবেদক শযমন আমবিশ্বাি বৃবদ্ধ কদর শতমবন 

িাংগঠদনর জদন্যও িদয় আদন সুনাম ও ময িাো। আপনাদের গদড় উঠদত িদি একজন েে বিমাবনক, প্রদকৌেলী এিাং আেে ি 



বিমানদিনা বিদিদি। এ জন্য প্রদয়াজন উন্নত প্রবেেণ ও কদঠার পবরশ্রম। পাোপাবে, আপনাদের জানদত িদি, স্বাধীনতার জন্য 

লে প্রাদণর তযাগ ও বতবতোর ইবতিাি।  

মাত্র বতনটি বিমান বনদয় শয িাবিনীর জন্ম, শিই িাবিনীর অপাদরেনাল কায িক্রদমর পবরবধ আজ শেদের গবন্ড শপবরদয় 

আন্তজিাবতক পবরমন্ডদল িবড়দয় শগদি। জাবতিাংর্ বমেন িাড়াও বিবভন্ন জাতীয় ও আন্তজিাবতক দুদয িাদগ িরকাদরর ত্রাণ ও িািায্য 

জনগদণর কাদি দ্রুত শপৌৌঁদি শেওয়ার মাধ্যদম িাাংলাদেে বিমান িাবিনী শেেিািীর মদন আজ এক বিদেষ িান েখল কদর বনদয়দি।  

বপ্রয় সুবধমন্ডলী,  

            আজ বেন িেদলর ধারায়, উন্নয়দনর শয অপার িম্ভািনার নতুন বেগন্ত উদন্মাবর্ত িদয়দি, তারই ধারািাবিকতায় স্বাধীনতার 

সুিণ িজয়ন্তী ২০২১ িাদলর মদধ্য বিমান িাবিনীদক আরও আধুবনকায়দনর মাধ্যদম শকৌেলগত বেক শেদক একটি সুদৃঢ়, েবিোলী ও 

কায িকরী বিমান িাবিনী বিদিদি গদড় তুলদত আমাদের িরকার কাজ কদর যাদচ্ছ।  

আবম শজদন খুেী িদয়বি শয, িতিমান িরকাদরর বিবজোল িাাংলাদেে গড়ার অঙ্গীকার িাস্তিায়দন বিমান িাবিনী বনজস্ব 

ওদয়ি িাইে শখালািি িি িস্তদর কবম্পউোর ব্যিিার, Local Area Network, Wide Area Network এিাং 

আকাে প্রবতরোর জন্য বিদেম অদোদমেন িাপদনর মাধ্যদম বিবজোল প্রযুবি ব্যিিাদরর মাধ্যদম আপনাদের বেনবন্দন কায িক্রম 

পবরর্ালনা করদিন।  

আবম আপনাদের কো বেবচ্ছ, বিমান িাবিনীদক আধুবনক প্রযুবিিমৃদ্ধ যুদদ্ধাপকরদণ িবিত ও যুদগাপদযাগী কদর গদড় 

তুলদত িতিমান িরকার িম্ভাব্য িকল পেদেপ গ্রিণ করদি।  

আবম শজদন খুেী িদয়বি শয, বিমান িাবিনী কাবরগরী ও প্রযুবিগত শেদত্র আমবনভ িরেীলতা অজিদনর লদেয িন্ধুপ্রবতম 

শেেগুদলা শেদক প্রযুবি আিরদণর মাধ্যদম বিবভন্ন বিমান ও যন্ত্রাাংদের ওভারদিাবলাং এিাং শমরামদতর কাজ বনজস্ব ব্যিিাপনায় 

শেদেই িম্পন্ন করদত িেম িদয়দিন। ইবতপূদি ি এিািে প্রচুর বিদেবেক মুদ্রা ব্যয় িত।  

বপ্রয় বিমানদিনাবৃন্দ,  

আধুবনক ও প্রযুবি বনভ ির বিমান িাবিনী গড়ার পাোপাবে িতিমান িরকার আপনাদের আবে িক স্বচ্ছলতার বেদকও নজর 

বেদচ্ছ। এ লদেয িেস্ত্র িাবিনীর িেস্যদের জাবতিাংর্ োবন্তরো বমেদন অাংেগ্রিণ বৃবদ্ধ আমাদের প্রধান লেয।  

এ ব্যাপাদর আবম জাবতিাংদর্র মিািবর্ি িান বক মুনিি বিশ্ব শনতৃবৃদন্দর িদঙ্গ মত বিবনময় কদরবি এিাং আমাদের 

শযৌবিক োবিগুদলা বিবভন্ন শফারাদম তুদল ধদরবি। এরআদগ বিএনবপ-জামাত শজাে িরকাদরর অনুদমাবেত Force 

Structure অনুযায়ী জাবতিাংর্ োবন্তরো বমেদন িাাংলাদেে বিমান িাবিনীর িদি িাচ্চ ৭২৪ জন িেস্য পাঠাদনার সুদযাগ বিল।  

আমাদের িরকার এ িাংখ্যা িাবড়দয় ১৬১৭ জদন উন্নীত কদরদি। গত মাদিই ১০৪ জন বিমান িাবিনীর িেস্য প্রেমিাদরর 

মত র্াে ও শিন্ট্রাল আবিকান বরপািবলক-এ জাবতিাংর্ বমেদন অাংেগ্রিদণর জন্য বগদয়দিন।  

িতিমাদন জাবতিাংর্ বমেদন বিমান িাবিনী িেস্যদের অাংেগ্রিণ ৪৬৭ জদন শপৌৌঁদিদি, যা বিগত িিরগুদলার তূলনায় প্রায় 

বিগুণ। এিাড়া আরও ১০০ শেদক ১৫০ জন িেস্য জাবতিাংর্ বমেদন পাঠাদনার পবরকল্পনা আমাদের িরকাদরর িবক্রয় বিদির্নায় 

আদি।  

িতিমান িরকাদরর মাত্র এক িিদর বিমান িাবিনীর জন্য Fighter Aircraft, Surface-to-Air 

Missile System, Helicopter, Air Defense Radar I Armament িাংগ্রি প্রবক্রয়াধীন আদি। 

একইিদঙ্গ আমাদের বিোল িমুদ্রিীমার অে িননবতক কম িকাদন্ডর বনরাপত্তা বনবিত ও প্রাকৃবতক দুদয িাগকালীন দুগ িম এলাকায় 

জনগদণর কাদি ত্রাণিামগ্রী শপৌৌঁদি শেওয়ার জন্য জঙ্গী ও পবরিিন বিমানিমুি পবরর্ালনার সুবিধাদে ি কক্সিাজাদর প্রদয়াজনীয় শভৌত 

অিকাঠাদমাগত উন্নয়দনর জন্য আমাদের িরকার নীবতগত অনুদমােন বেদয়দি। এরজন্য প্রদয়াজনীয় িাদজদের ব্যিিা প্রবক্রয়াধীন 

আদি। িতিমান অে ি িিদর বিমান িাবিনীর জন্য িরাদ্দকৃত িাদজদের পবরমাণ এ িাবিনীর ইবতিাদি িিদর্দয় শিেী।   

২০০৯ িাদল শর্াবষত শপ-শেল এ িরকাবর কম িকতিা কম ির্াবরদের মূল শিতন পূদি ির তুলনায় প্রায় ৬০ শেদক ৭০ েতাাংে 

বৃবদ্ধ করা িদয়দি। এিাড়াও শিদল-শমদয়দের উন্নত বেোর কো বিদির্না কদর বেশু বেোভাতার প্রর্লনিি বিমানদিনাদের বিবভন্ন 

পেিীদত িাবষ িক ইনবক্রদমদের িাংখ্যা বৃবদ্ধ এিাং অিায়ী কতিদব্য বেবনকভাতািি প্রর্বলত বিবভন্ন ভাতাবে উদল্লখদযাগ্য িাদর 



িাড়াদনা িদয়দি। বিমানদিনাদের এলবপআর এর িময়িীমা বৃবদ্ধ করা িদয়দি এিাং পাবরিাবরক শপনেদনর িার বৃবদ্ধিি শিদল-

শমদয়দের পাবরিাবরক শপনেদনর আওতায় আনা িদয়দি।  

এিাড়াও, িেস্ত্র িাবিনীর িেস্যদের জন্য বিবভন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প আমাদের িরকাদরর িবক্রয় বিদির্নায় আদি। 

িরকাদরর এিি পেদেপ আমাদের বিমান িাবিনীদক একটি উন্নত বিতীয় প্রজদন্মর েবিোলী বিমান িাবিনীদত পবরণত করদি 

িদল আমার দৃঢ় বিশ্বাি ।  

আমার বিশ্বাি, ‘‘িাাংলার আকাে রাবখি মুি'' এই েপদে িলীয়ান িদয় আপনারা শেদের স্বাধীনতা ও িাি িদভৌমত্ব রোর 

জন্য বনরলিভাদি কাজ কদর যাদিন। আপনাদের কম িকাদন্ডর মাধ্যদম বিমান িাবিনীর শগৌরি, সুনাম ও িম্মান  উত্তদরাত্তর বৃবদ্ধ 

পাদি।  

আপনাদের িিাইদক ধন্যিাে।  

শখাো িাদফজ  

জয় িাাংলা,  জয় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলাদেে বর্রজীিী শিাক। 

 


