
বাাংলাদেশ মেরিন একাদেরে - ৪৫তে ব্যাদেি কযাদেট গ্র্যাজুদেশন প্যাদিে  

ভাষণ  

োননীে প্রধানেন্ত্রী  

মশখ হারিনা  

েট্টগ্র্াে মেরিন একাদেরে, শরনবাি, ১৪ ফাল্গুন ১৪১৭, ২৬ মফব্রুোরি ২০১১  

 

রবিরেল্লারহি িারহে  

িহকেীবৃন্দ,  

িাংিে িেস্যগণ,  

একাদেেীি কোন্ড্যান্ট ও ফযকারিবৃন্দ,  

িােরিক ও মবিােরিক কে মকতমাগণ,  

রপ্রে কযাদেটবৃন্দ,  

সুরধেন্ড্লী।  

আিিালামু আলাইকুে।  

            ফাগুদনি এ সুন্দি িকাদল বাাংলাদেশ মেরিন একাদেরেি ৪৫তে ব্যাদেি কযাদেটদেি গ্র্যাজুদেশন প্যাদিে অনুষ্ঠাদন 

উপরিত িবাইদক আরে আন্তরিক শুদভচ্ছা জানারচ্ছ।  

েহান ভাষা আদন্দালদনি োদি আরে শ্রদ্ধা জানারচ্ছ ভাষা শহীেদেি। শ্রদ্ধা জানারচ্ছ ভাষা আদন্দালদনি পরিকৃৎ, িব মকাদলি 

িব মদশ্রষ্ঠ বাঙারল, জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুরজবুি িহোনদক। আরে জাতীে োি মনতা এবাং িকল শহীে মুরিদ াদ্ধাি প্ররত 

আন্তরিক শ্রদ্ধা জানারচ্ছ।  

সুরধবৃন্দ,  

বাাংলাদেশ মেরিন একাদেরে েক্ষ নারবক ততরি মক্ষদে আোদেি জাতীে প্ররতষ্ঠান। োনিম্পন্ন রশক্ষা এবাং েক্ষ নারবক 

ততরিি জন্য এটি আন্তজমারতক পরিেন্ড্দলও মবশ সুপরিরেত।  

স্বাধীনতাি পি মিদক োদে মন্ট মেরিন অরফিাি ও মেরিন ইরিরনোি সৃরি ও প্ররশক্ষদণি মক্ষদে এ প্ররতষ্ঠান গুরুত্বপূণ ম 

ভূরেকা পালন কদি আিদে।  

এখানকাি কযাদেটগণ রবদেি রবরভন্ন মেদশি জাহাদজ সুনাে এবাং েক্ষতাি িদঙ্গ কাজ কিদেন। তাঁিা মেদশি জন্য 

তবদেরশক মুদ্রা আে কিদেন।  

আরে মজদন খুরশ হদেরে ম , রবদেরশ জাহাদজ কে মিত আোদেি নারবকগণ বেদি প্রাে ১২০০ মকাটি টাকাি িেমূদেি 

তবদেরশক মুদ্রা আে কদি িাদকন। অন্যরেদক মেদশি দূত হদে বাাংলাদেদশি সুনাে বরহরব মদে েরিদে রেদচ্ছন।   

১৯৬২ িাদল এই একাদেরে প্ররতরষ্ঠত হে। এটিদক একটি স্বোং-িম্পূণ ম এবাং আধুরনক প্ররতষ্ঠান রহদিদব গদি মতালাি 

লদক্ষয স্বাধীনতাি পি পিই বঙ্গবন্ধু িিকাি ১৯৭৩ িাদল মেরিন একাদেরে মেভলপদেন্ট নাদে একটি প্রকল্প গ্র্হণ কদিরেদলন।  

এই প্রকদল্পি আওতাে একাদেরেি িম্প্রিািণ এবাং আধুরনকােদনি কাজ শুরু হে। প মােক্রদে এটি এখন নারবকদেি জন্য 

একটি আন্তজমারতকোদনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদন পরিণত হদেদে।  

সুরধবৃন্দ,  

            প্রাে ৫ েশক আদগ প্ররতরষ্ঠত এ প্ররতষ্ঠান মিদক এ প মন্ত ২ হাজাি ৮২০ জন কযাদেট গ্র্যাজুদেশন লাভ কদিদেন। এবাি 

মবি হদচ্ছ ১৯৬ জন। িাংখ্যাি রেক মিদক এটা খুব একটা মবরশ নে।  

েক্ষ নারবদকি অব্যাহত োরহোি কিা রবদবেনা কদি আেিা ইদতােদেই প্ররশক্ষণািী কযাদেটদেি িাংখ্যা ১০০ মিদক 

২০০ কদিরে। আগােী বেি মিদক এ িাংখ্যা ৫০০মত উন্নীত কিাি পরিকল্পনা মনওো হদেদে।  

পাশাপারশ এখাদন ‘মশখ মুরজব মেরিটাইে রবেরবদ্যালে' িাপদনি প্রকল্প হাদত মনওো হদেদে। আজদকই আরে এ 

রবেরবদ্যালদেি রভরিপ্রস্তি িাপন কিব।  



এ একাদেরে মিদক িনেপ্রাপ্ত গ্র্যাজুদেটিা এ রবেরবদ্যালে মিদক রশপ রবরডাং ইরিরনোরিাং, রশরপাং ম্যাদনজদেন্ট, 

ইন্টািন্যাশনাল এবাং ইন্টািনাল মেরিটাইে ট্রান্সদপাদট মশন, মেরিটাইে ল' ইতযারে রবষদে োস্টািি, এেরফল এবাং রপএইেরে রেরগ্র্ 

অজমন কিদত পািদব।  

আেিা প্রাে ৮০০ মকাটি টাকা ব্যদে বরিশাল, খুলনা, পাবনা, িাংপুি, নািােণগি ও রিদলদট আিও েেটি নতুন মেরিন 

একাদেরে িাপদনি উদদ্যাগ রনদেরে।  

রপ্রে রবোেী কযাদেটবৃন্দ,  

একাদেরেদত কদ াি প্ররশক্ষণ মশদষ আজ মতােিা গ্র্যাজুদেশন লাভ কিদত  াচ্ছ। আোি দৃঢ় রবোি একাদেরেদত মতােিা 

ম িব রবষদে রশক্ষালাভ কদিে মপশাগত জীবদন তা  িা িভাদব কাদজ লাগাদব।  

পাশাপারশ িততা, শৃঙ্খলা ও কতমব্যরনষ্ঠাি োেদে মতােিা রবে নাগরিক রহদিদব মেদশি সুনাে বৃরদ্ধ কিদব।  

েদন িাখদব, বতমোন রবে প্ররতদ ারগতামূলক রবে। এখাদন টিদক িাকদত হদল রনদজদক েক্ষ কদি গদি তুলদত হদব। 

রনেোনুবরতমতা, কারিগরি জ্ঞান, ভাষাগত েক্ষতা এবাং শৃঙ্খলাদবাধ এিব িাকদলই মকবল প্ররতদ ারগতাে টিদক িাকদত পািদব।  

এ মিানাি বাাংলাি মেদল-মেদেদেি উপি আোি আিা আদে। মতােিা রবদেি মকান মেদশি মেদলদেদেদেি োইদত কে 

মেধাবী নও। বিাং অদনকদক্ষদে আোদেি িন্তদনিা অদনক মবরশ িাফে মেখাদত িক্ষে হে। আরে োই মতােিাও জীবদন মকািাও 

রপরেদে িাকদব না।  

মেদশ-রবদেদশ ম খাদনই কাজ কি, মেদশি কিা কখনই ভুদল  াদব না। মেশদপ্রে হদব মতাোদেি জীবদনি মূলেন্ত্র।  

মতাোদেি লব্ধ জ্ঞান কাদজ লারগদে মেশ-োতৃকাি মিবাে আত্মরনদোগ কিদব, এটাই আোি প্রতযাশা।  

জারতি রপতা আোদেি স্বাধীনতা উপহাি রেদেদেন। রকন্তু রতরন বাঙারলি অি মননরতক মুরিি ম  স্বপ্ন মেদখরেদলন তা 

বাস্তবােন কদি ম দত পাদিনরন।  

মতাোদেি প্রজদেি উপি োরেত্ব পদিদে বঙ্গবন্ধুি স্বদপ্নি মিানাি বাাংলা গিাি। মতাোদেিদক মিানাি বাাংলা গদি তুদল 

জারতি রপতাি স্বপ্ন বাস্তবােন কিদত হদব।  

েদন িাখদব, িমুদ্র পদি মতােিা বাাংলাদেদশি প্ররতরনরধ। মতােিা এক মেশ মিদক অন্য মেদশ পণ্য ও জাহাদজি 

পাশাপারশ বদে রনদে  াদব বাাংলাদেদশি জাতীে পতাকা, িভযতা, কৃরি ও িাংস্কৃরত।  

মতাোদেি িততা, েক্ষতা ও কতমব্যরনষ্ঠা পিবতী কযাদেটদেি জন্য পাদিে হদে িাকদব। রবদেশী রনদোগকািীদেি 

বাাংলাদেদশি মেরিনাি রনদোদগ উৎিারহত কিদব।  

সুরধেন্ড্লী,  

েক্ষ োনবিম্পে গদি মতালাি জন্য আেিা একটি আধুরনক, রবজ্ঞানিম্মত ও যুদগাপদ াগী রশক্ষানীরত প্রণেন কদিরে। গত 

বেি মিদক োেরেক প মাে প মন্ত রবনামূদে পাঠ্যপুস্তক রবতিণ কিা হদচ্ছ।  

রেরজটাল বাাংলাদেশ গিাি লদক্ষয আইরিটি নীরতোলা ২০০৯ প্রণেন কিা হদেদে। োেরেক ও উচ্চ োেরেক প মাদে 

তথ্য প্রযুরিদক রিদলবািভুি কিা হদেদে। িিকারি উদদ্যাদগ মেদশই অদনক কে োদে োপটপ ততরিি পেদক্ষপ মনওো হদেদে। 

িািাদেদশ প্রাে িাদি োি হাজাি ইউরনেন তথ্য-প্রযুরি মিবাদকন্দ্র মখালা হদেদে।  

২০২১ িাদল আেিা স্বাধীনতাি সুবণ মজেন্তী পালন কিব। মিই িেদেি েদে বাাংলাদেশদক এটি িমৃদ্ধ, উোি, গণতারন্ত্রক, 

শারন্তপূণ ম মেশ রহদিদব আেিা গদি তুলদত োই। ম খাদন িাকদব প্ররতটি োনুদষি মেৌরলক অরধকাি পূিদণি রনশ্চেতা। এেন একটি 

িাদেি জন্য জারতি রপতা তাঁি জীবন উৎিগ ম কদিরেদলন। আসুন আেিা িকদল রেদল মি লদক্ষয কাজ করি।  

 েহান আল্লাহতাআলা আোদেি িহাে মহান।  

মখাো হাদফজ।  

জে বাাংলা, জে বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদেশ রেিজীবী মহাক ।  

..... 


