
বান ৌজা ধনেশ্বরী এবং ববজয় - কবিশব ং অনুষ্ঠা   

 

ভাষণ 

 

িা  ীয় প্রধা িন্ত্রী 

 

শশখ হাবি া 

 

খুে া, শব বার, ২১ ফাল্গু  ১৪১৭, ০৫ িার্ চ ২০১১  

 

ববিবিল্লাবহর রাহিাব র রাবহি  

 

িহকিীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

শি া শ ৌ ও ববিা  বাবহ ী প্রধা গণ,  

কূট ীবিকবগ চ,  

শ ৌবাবহ ীর িব চস্তনরর অবফিার ও  াববকগণ,  

উপবিি সুবধিন্ডেী।  

 

আিিাোমু আোইকুি।  

 

বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীর দু'টি অফনশার শপনরাে জাহাজ কবিশব ং অনুষ্ঠান  উপবিি িবাইনক আবি আন্তবরক শুনভচ্ছা 

জা াবচ্ছ।  

স্বাধী িা শ াষণার ঐবিহাবিক এ িানি আবি গভীর শ্রদ্ধাভনর স্মরণ করবি িব চকানের িব চনশ্রষ্ঠ বাাাবে, জাবির বপিা 

বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর রহিা নক। স্মরণ করবি বঙ্গবন্ধুর ব নদ চশ ায় মুবিযুদ্ধ পবরর্াে াকারী জািীয় র্ার শ িানক। শ্রদ্ধা জা াবচ্ছ 

মুবিযুনদ্ধ শাহাদাৎবরণকারী বীর শহীদ এবং িকে মুবিন াদ্ধানক। শহীদ বীরনশ্রষ্ঠ রুহুে আবি িহ িকে শ ৌ িদনস্যর স্মৃবির প্রবি 

শ্রদ্ধা জা াবচ্ছ।   

বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীর অব্যাহি অগ্র াত্রায় আজ একটি শগৌরবিয় বদ । িহা  আল্লাহিাআোর অনশষ রহিনি আজ 

শ ৌবাবহ ীনি িংন াবজি হনি  ানচ্ছ দুটি শপনরাে জাহাজ। এগুনো গভীর িমুনে দী চবদ  টহে বদনি িক্ষি। গি বির প্রথি 

িামুবেক জবরপ জাহাজ ‘বান ৌজা অনুিন্ধা ' িংন াজ  করা হয়।  

সুবধিন্ডেী,  

িিনয়র বববিচন  িেভানগর িম্পদ িীবিি হনয় পড়ায় এখ  িবার দৃবি পনড়নি িমুেিম্পনদর বদনক। ববশাে িামুবেক 

এোকায় পণ্য পবরবহ  িাড়াও এখান  আনি িৎস্য, গ্যাি ও অন্যান্য খব জ িম্পদ।  

িমুেিম্পদ এবং িমুে এোকার িাব চনভৌিত্ব রক্ষার জন্য একটি শবিশােী ও আধুব ক শ ৌবাবহ ীর ববকল্প শ ই।  

এ িিযটি স্বাধী িার আনগই জাবির বপিা উপেবি কনরবিনে । ঐবিহাবিক িয় দফায় িৎকােী  পাবকস্তা  শ ৌবাবহ ীর 

িদরদপ্তর পূব চ পাবকস্তান  িাপন র দাবী তুনেবিনে ।  

স্বাধী িার পর পরই বঙ্গবন্ধু আিানদর িমুেিীিা রক্ষার জন্য একটি দক্ষ ও শবিশােী শ ৌবাবহ ী গড়ার দৃঢ় পদনক্ষপ 

শ  । বঙ্গবন্ধুর প্রনর্িায় ভারি হনি ২টি শপনরাে ক্রাফট ‘পদ্মা' ও ‘সুরিা' ব নয় বাংোনদশ শ ৌবাবহ ী  াত্রা শুরু কনর।  



১৯৭৪ িন  বিব  শ ৌবাবহ ীর  াঁটিিমূহ একন ানগ কবিশ  কনর । শ ৌবাবহ ীনক ‘শ ভাে এ িাই ' প্রদা  কনর । 

শিবদন র ভাষনণ বিব  বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীর Vision তুনে ধনরবিনে ।  

বিব  বনেবিনে : ‘For Geo-political need, a modern navy will be built'। জাবির বপিা ব্যবিগিভানব 

িৎকােী  যুনগাশ্লাবভয়া শথনক দু'টি শপনরাে ক্রাফট ‘বিস্তা' ও ‘কণ চফুেী' িংগ্রহ কনর । জাহাজ দু'টি এখ ও আিানদর িমুে প্রহরায় 

অিন্দ্র প্রহরী।  

বঙ্গবন্ধু িব চপ্রথি আন্তজচাবিক অঙ্গন  আিানদর িমুে এোকার দাবব তুনে ধনরবিনে । ববনশ্ব প্রথি শদশ বহনিনব 

বাংোনদশ ১৯৭৪ িানের ১৪ই শফব্রুয়াবর Territorial Waters and Maritime Zones Act  ১৯৭৪ প্রণয়  কনর।  

এর ৮ বির পর জাবিিং  ১৯৮২ িানে আন্তজচাবিক িমুে আই  বা "United Nations Convention on the 

Law of the Sea" প্রণয়  কনর। বাস্তববক অনথ চ এটা প্রায় বঙ্গবন্ধুর িরকানরর আইন রই অনুকরণ।  

১৯৯৬ িানে আিরা িরকার গঠ  করার পর বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীর অগ্র াত্রা শবগবা  হয়। শি িিনয় অিযাধুব ক 

বিিাইে বিনগট বঙ্গবন্ধু, োজচ শপনরাে ক্রাফট িধুিবি, শপনরাে ক্রাফট বরকি, বিিাি, কুবশয়ারা এবং ট্াংকার ইিাি গাজ্জােী 

শ ৌবাবহ ীনি কবিশ  করা হয়।  

একইিনঙ্গ বান ৌজা শশবােনক হাইনরাগ্রাবফ জবরপ জাহাজ বহনিনব রূপান্তবরি করা হয়। এ িাড়াও শ ৌবাবহ ীনি 

অিযাধুব ক Simulator িম্ববেি স্কুে অব ম্যাবরটাইি ওয়ারনফয়ার এন্ড ট্াকটিকস্ িাপ  করা হয়।  

হাইনরাগ্রাবফক এন্ড ওনশন াগ্রাবফক শিন্টার, শ ৌ  াঁটি িংো প্রবিষ্ঠা করা হয়। শ ৌ হািপািাে উপশি িংন াজ  করা হয়।  

একইিনঙ্গ রুগ্ন বশল্প খুে া বশপইয়ার্ চনক শ ৌবাবহ ীর কানি হস্তান্তর বিে একটি ববেষ্ঠ পদনক্ষপ। বকন্তু পবরিানপর ববষয়, 

পরবিীনি শজাট িরকানরর শাি ািনে বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীনি  তু  শকা  জাহাজই শ াগ হয়ব ।  

বরং "State of the Art" বিনগট বঙ্গবন্ধুনক বর্-কবিশব ং ও বিথ্যা িািোর িাধ্যনি শ ৌবাবহ ীর অগ্র াত্রা িম্পূণ চ 

িববর কনর শদওয়া হয়।  

সুবধিন্ডেী,  

িন  রাখনি হনব, আিানদর িম্পদ িীবিি। শ ৌবাবহ ীর িি একটি প্রযুবিব ভ চর বাবহ ীনক যুনগাপন াগী রাখনি িংবশ্লি 

িবাইনক অিযন্ত িনর্ি থাকনি হনব।  

বঙ্গবন্ধু বনেবিনে : ‘‘আিানদর শ ৌবাবহ ীর প্রনয়াজ  আিানদর িম্পদ রক্ষা করার জন্য। িাইনলা  শিাকাববো করার 

জন্য। আিরা কারও িনঙ্গ যুদ্ধ করনি র্াই  া। বকন্তু আত্মরক্ষা করার িি ক্ষিিাও আিানদর থাকা দরকার।''  

বিব  আরও বনেবিনে :  ‘‘আিরা আত্মি চাদাশীে জাবি বহনিনব িম্মা  ব নয় বাি করনি র্াই। আিরা অন্য কারও 

ব্যাপানর হস্তনক্ষপ করনি র্াই  া। অন্য শকউ আিানদর ব্যাপানর হস্তনক্ষপ করুক, িাও আিরা র্াই  া।''  

আিরাও এই  ীবিনি ববশ্বাি কবর এবং অটে আবি। আর িাই, জাবির স্বানথ চ শ ৌবাবহ ীনক বাংোনদনশর জেিীিায় শ  

শকা  আগ্রাি  শিাকাববোর জন্য প্রস্ত্তি থাকনি হনব।  

আিানদর িমুেিীিার দাবী ািা ইনিািনধ্যই আনুষ্ঠাব কভানব জাবিিংন  শপশ করা হনয়নি।  

িমুেিীিায় িাব চক্ষবণক টহনের িাধ্যনি অস্ত্র পার্ার ও শর্ারার্াো  শরাধিহ িম্পদ িংরক্ষণ, িনব চাপবর িমুে পথ উন্মুি 

রাখনি শ ৌবাবহ ীনক ভববষ্যনি আরও ভােভানব সুিবজ্জি কনর গনড় শিাো হনব।  

বাংোনদনশর পাশাপাবশ ভারি, িায়া িার ও র্ীন  বাবণবজযক জাহানজর র্োর্ে বদ  বদ  শবনড় র্নেনি। শিা াবদয়ায় 

পবরকবল্পি Deep Sea Port িাপন র িাধ্যনি িমুে পনথ শবনদবশক বাবণজয বহুোংনশ বৃবদ্ধ পানব। এিাড়া বরগু া ও পটুয়াখাবে 

এোকায় তৃিীয় িমুেবন্দর ব ি চানণর িম্ভাব্যিা  ার্াইনয়র কাজ র্েনি।  

এ জন্য আিানদর িরকার ইনিািনধ্যই অথ চন বিক এবং কুটন বিক অঙ্গন  িহন াবগিা বৃবদ্ধর েনক্ষয প্রবিনবশী 

শদশগুনোর জন্য র্ট্টগ্রাি ও িংো বন্দর উন্মুি কনরনি। িমুে ব রাপতা ব বিি করনি একটি শবিশােী শ ৌবাবহ ী আিানদর জন্য 

অপবরহা চ।  

 

 



সুবধবৃন্দ,  

আপ ারা জান  , বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীর জাহানজর অবধকাংশই ২৫ শথনক ৬০ বিনরর পুনরান া। ২০০৯ িানে িরকার 

গঠন র পর আিরা ৭ বিনরর িববরিা কাটিনয় শ ৌবাবহ ীনক একটি কা চকর বাবহ ী বহনিনব গনড় শিাোর উনযাগ ব নয়বি।  

ইনিািনধ্য ‘বান ৌজা বঙ্গবন্ধু'র জন্য ২টি শহবেকপ্টার এবং বিিাইে ক্রয় করা হনয়নি। র্ীন  দু'টি অিযাধুব ক বিিাইে 

িম্ববেি Large Patrol Craft শিবর হনচ্ছ। শদনশ ১টি বিট ট্াংকার এবং খুে া বশপইয়ানর্ চ ৫টি গা নবাট শিবরর কাজ আজ 

হনি শুরু হনব।  

ববগি অথ চ বিনরই িব চনিাট ৩টি পুরান া এবং ৮টি  তু  জাহাজিহ িব চনিাট ১১টি জাহাজ ক্রয় করা হনয়নি। একইিনঙ্গ 

৪টি বিিাইে শবাট ও ২টি জাহানজ  তু  শক্ষপ াস্ত্র িংন াজন র প্রকল্প হানি শ ওয়া হনয়নি।  

শদনশর জেিীিায় িন্ত্রাি শিাকাববোয় শ ৌ শেশাে শফাি চ SWADS গঠ  এবং শবশ বকছু জাহানজ এয়ার বর্নফন্স 

বিনেি িংন াজন র কাজ র্েনি।  

বিচিান  অথ চবিনর ২টি ম্যাবরটাইি শপনরাে এয়ারক্রাফট এবং ২টি করনভট ক্রনয়র কা চক্রি র্েনি। শপািাশ্রনয় শ ৌ 

জাহানজর বাবথ চং,  তু   াঁটি, প্রবশক্ষণ স্কুে এবং  াববক ও অবফিারগনণর বািিা  িঙ্কুোন র জন্য বববভন্ন পদনক্ষপ গ্রহণ করা 

হনচ্ছ। ই শাআল্লাহ আগািী ২০১৩ িানের িনধ্য িা বাস্তবায়  করা হনব।  

দী চ শিয়াদী পবরকল্প ার অংশ বহনিনব বি টি পুরাি  বিটিশ বিনগট প্রবিিাপ  করা হনব। US Coast Guard হনি 

বিনগনটর িি একটি বড় জাহাজ িংগ্রনহর প্রবক্রয়া র্েনি। গি বির র্ী  িফনরর িিয় র্ী  িরকারনক শহবেকপ্টারিহ ২টি বিনগট 

বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীনক প্রদান র জন্য অনুনরাধ কবর। র্ী  িরকার এনি িম্মবি বদনয়নি।  

বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীনক একটি ‘শর্টানরন্ট শফাি চ' বহনিনব গনড় তুেনি ২০২০ িানের িনধ্য  াঁটি সুববধািহ িাবনিবর  

িংন াজ  করা হনব। শ ৌবাবহ ীর ব জস্ব ববিা   াঁটি, শজটি ও প্রবশক্ষণ স্কুনের ব্যবিা করা হনব। ভববষ্যি প্রজনন্মর জন্য আিরা 

একটি শবিশােী বত্রিাবত্রক শ ৌবাবহ ী গনড় তুেব, ই শাআল্লাহ।   

শ ৌবাবহ ীর বপ্রয় িদস্যবৃন্দ,  

আপ ারা জান  , প্রথিবানরর িি Lebanon এর UNIFIL এ একটি বিনগট ও একটি শপনরাে ক্রাফট UN 

Mission এ শ াগ বদনয়নি। আশা কবর, ভববষ্যনি Global Maritime Security শি আিরা আরও কা চকর অবদা  রাখনি 

িক্ষি হব।  

ব ায় , আশ্রায় , জাটকা ব ধ , শর্ারার্াো  শরাধিহ বববভন্ন কি চকানন্ড আপ ারা অংশগ্রহণ করনি । প্রাকৃবিক দুন চাগ ও 

বববভন্ন জরুবর পবরবিবিনি শ ৌবাবহ ীর িবক্রয় ভূবিকার জন্য অবভ ন্দ  জা াবচ্ছ।  

আশা কবর, দক্ষিা, শৃঙ্খো এবং শপশাগি উৎকনষ চর িাধ্যনি ববশ্ব দরবানর শ ৌবাবহ ীর ি চাদানক িমুন্নি রাখনব ।  

িয কবিশ প্রাপ্ত জাহাজ দু'টি বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীনি ববেষ্ঠ অবদা  রাখনব বনে আিার ববশ্বাি। শিৌহাযচ এবং শুনভচ্ছা 

উপহানরর জন্য যুিরাজয িরকারনক আন্তবরক ধন্যবাদ জা াবচ্ছ।  

আওয়ািী িরকার জ গনণর িরকার। শদনশর িানুনষর ভানগ্যান্নয় ই আিানদর মূে েক্ষয। শদনশর প্রবিটি িানুনষর 

কি চিংিান র ব্যবিা কনর িাঁনদর অন্ন, বস্ত্র, বািিা , বশক্ষা এবং বর্বকৎিা ব বিি করার জন্য রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়  করবি।  

আিরা কৃবষ, বশল্প, ববদুযৎ, জ্বাোব , অবকাঠানিা ব ি চাণিহ ব্যাপক উন্নয়  কি চসূবর্ বাস্তবায়  করবি।  

ইনিািনধ্য প্রায় ১১৫০ শিগাওয়াট ববদুযৎ জািীয় গ্রীনর্ যুি হনয়নি। ৩৪টি ববদুযৎ শকন্দ্র ব ি চানণর কাজ র্েনি। আরও ২৪ 

ববদুযৎ শকন্দ্র ব ি চানণর জন্য শটন্ডার আহবা  করা হনয়নি।  

গ্যাি উৎপাদ  বৃবদ্ধর েনক্ষয  তু  গ্যাি শক্ষনত্রর িন্ধা , ববযিা  গ্যাি বফল্ডগুনোনি  তু  কূপ খ   করা হনচ্ছ।  

ব ব চার্ ী ইশনিহার অনু ায়ী আিরা ২০২১ িানের িনধ্য বর্বজটাে বাংোনদশ গড়ার েনক্ষয ব রেিভানব কাজ কনর 

 াবচ্ছ।  

িারানদনশ প্রায় িানড় র্ার হাজার ইউব য়  িথ্য ও শিবা শকন্দ্র িাপ  করা হনয়নি। কৃবষ উৎপাদ  বৃবদ্ধর জন্য িানরর দাি 

বি -দফা কিান া হনয়নি।  



িািাবজক ব রাপতা শবি ী বহুগুণ বৃবদ্ধ করা হনয়নি। একটি বাবড় একটি খািার কি চসূবর্ এবং গৃহহী নদর জন্য আশ্রয়ণ 

প্রকল্প বাস্তবায়  করা হনচ্ছ।  

িকনের স্বািযনিবা ব বিি করনি আিরা প্রায় ১১ হাজার কবিউব টি বলব ক র্ালু কনরবি।  

আবি আশা কবর, শিবদ  আর দূনর  য় শ বদ  আিরা িব চকানের িব চনশ্রষ্ঠ বাাাবে, জাবির বপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুবজবুর 

রহিান র স্বনের শিা ার বাংো গনড় তুেনি পারব।  

আবি দে িনির ঊনবচ উনঠ জািীয় স্বানথ চ আিানদর িবাইনক ঐকযবদ্ধভানব কাজ করার আহবা  জা াই।  

বাংোনদশ শ ৌবাবহ ীর অগ্র াত্রা অব্যাহি থাকুক। আপ ানদর িবার জীব  সুন্দর শহাক। িহা  আল্লাহ আিানদর িহায় 

শহা ।  

শখাদা হানফজ।  

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংোনদশ বর্রজীবী শহাক ।  

.....  


