
     

pধানমntী  েশখ  হািসনা গতকাল চ gােম  বাংলােদশ েনভাল  eকােডিমেত  aিফসারেদর uেdেশ  বkবয্ েদন
-বাসস

বে াপসাগর aপার সmেদর uৎস, েস কথা uেlখ কের pেয়াজেন সেবর্াc তয্ােগর িবিনমেয় েনৗবািহনীেক
সমুdসীমার সাবর্েভৗমt িনি ত করেত বেলেছন pধানমntী েশখ হািসনা। গতকাল চ gাম েনভাল eকােডিমেত
েনৗবািহনীর  রা পিত  kচকাoয়াজ  পিরদশর্ন  েশেষ  pিশkণাথর্ী  aিফসারেদর  uেdেশ  েশখ  হািসনা  বেলন,
িময়ানমার o ভারেতর সে  সমdুসীমার িবেরাধ মীমাংসার ফেল সমুেdর t ব েণ বিৃd েপেয়েছ। pচুর
মৎসয্ o খিনজ সmেদ ভরপুর আমােদর জলসীমার aতnd pহরী       িহেসেব েনৗবািহনীেক সেবর্াc তয্ােগর
িবিনমেয় হেলo eর সাবর্েভৗমt িনি ত করেত হেব। pধানমntী বেলন, pাকৃিতক দেুযর্াগ o জাতীয় pেয়াজেন
েনৗবািহনীর সদসয্রা িসিভল pশাসেনর সে  কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় uপkলীয় a েল কাজ কের থােক। জাতীয়
sােথর্  সহেযািগতার  মেনাভাব  িনেয়  ভিবষয্েতo  সবাiেক  eিগেয়  আসার  আhান  জানািc।  pিশkণাথর্ী
aিফসারেদর uেdেশ pধানমntী বেলন, েয কেঠার pিশkণ তারা েশষ করেছন, তা uৎকষর্ aজর্ েনর সূচনা
মাt।  সততা,  সিঠক  েনতৃt  o  আtতয্ােগর  মেnt  ujীিবত  হেয়  েসনা  o  িবমানবািহনীর  সদসয্েদর  সে
সিmিলতভােব  েদেশর  সাবর্েভৗমt  রkায়  আপনােদর  সদা  psত  থাকেত  হেব।  িতিন  বেলন,  2009  সােল
সরকার  জািতর  িপতার  pণীত  pিতরkা  নীিতর  আেলােক  ‘েফােসর্স  েগাল  2030’  pণয়ন  কের  eবং  তার
বাsবায়ন  কের। েসi েথেক টানা িতনবার সরকার গঠেনর ফেল আমােদর সরকােরর uেদয্ােগ eখন
পযর্n েনৗবািহনীেত 27িট যুd জাহাজ সংেযািজত হেয়েছ। আমরা েনৗবািহনীর দk কমােnা o udারকারী দল
তথা েsশাল oয়ারেফয়ার ডাiিভং aয্াn সয্ালেভজ কমাn eবং  েনৗবািহনীর ৈবমািনক দল বা eিভেয়শন
uiং সৃি  কেরিছ। 2017 সােল আমরা েনৗবহের দিুট aতয্াধুিনক সাবেমিরন সংেযাজন কির। eর ফেল আমরা
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বাংলােদশ   েনৗবািহনীেক  eকিট  পূণর্  িtমািtক  েনৗবািহনীেত  পাnিরত  করেত  সমথর্  হেয়িছ।  েশখ  হািসনা
বেলন,  eকিবংশ  শতাbীর  চয্ােল   েমাকািবলায়,  আ িলক  ভূ-রাজৈনিতক  েpkাপট  িবেবচনায়,  unত
pযুিkর বয্বহার কেo েনৗবািহনী যােত সkমতা aজর্ ন করেত পাের, েসজনয্ সরকার e বািহনীর utেরাtর
unিত কের যােc। আnবািহনী জনসংেযাগ পিরদফতর (আieসিপআর) জানায়, aনু ােন pধানমntী েশখ
হািসনা মেনাj kচকাoয়াজ পিরদশর্ন o সালাম gহণ কেরন। eর মধয্ িদেয় বাংলােদশ েনৗবািহনীর 2017/e
বয্ােচর 61 জন  িমডিশপময্ান eবং  2019/িব  বয্ােচর 11 জন  ডাiেরk eিn  aিফসারসহ 72 জন  নবীন
কমর্কতর্ া  কিমশn  লাভ  কেরন।  eেদর  মেধয্  সাতজন  মিহলা  eবং  দজুন  মালdীেপর  কমর্কতর্ া  রেয়েছ।  সদয্
কিমশnpাpেদর মেধয্ িমডিশপময্ান 2017/e বয্ােচর রাiয়ান রহমান সব িবষেয় সেবর্াc মান aজর্ ন কের
েসরা  েচৗকস  িমডিশপময্ান  িহেসেব  ‘েসাডর্  aব  aনার’  লাভ  কেরন।  e  ছাড়া  িমডিশপময্ান  েমা.  সাiিদস
সাকলাiন িমরান pিশkেণ 2য় সেবর্াc মান aজর্ নকারী িহেসেব ‘েনৗ-pধান sণর্ পদক’ eবং ডাiেরk eিn
aিফসার 2019/িব বয্াচ হেত eয্ািkং সাব েলফেটনয্াn েমা. কাম jামান ে  ফলাফল aজর্ নকারী িহেসেব
‘বীর ে  শহীদ ল আিমন sণর্ পদক’ লাভ কেরন। aনু ােন aনয্েদর মেধয্ েসনাবািহনী pধান েজনােরল
আিজজ  আহেমদ,  েনৗ  বািহনী  pধান  aয্াডিমরাল  আoর েজব  েচৗধুরী,  িবমান  বািহনী  pধান  eয়ার  িচফ
মাশর্াল  মািস jামান  েসরিনয়াবাতসহ  েনৗ-সদর  দফতেরর  িপeসoগণ,  েসনা,  েনৗ  o  িবমান  বািহনীর
আ িলক aিধনায়কগণ, ঊ র্তন সামিরক o েবসামিরক কমর্কতর্ া, মিুkযুেd aংশgহণকারী েনৗ কমােnাসহ
িবিশ  বয্িkবগর্,  েদিশ-িবেদিশ  kটনীিতক  eবং  িশkা  সমাপনী  বয্ােচর  aিভভাবকগণ  uপিsত  েথেক
kচকাoয়াজ uপেভাগ কেরন।
েনতা হেত চাiেল মানেুষর কােছ যান : দলীয় েনতা-কমর্ীেদর uেdেশ আoয়ামী লীগ সভােনtী pধানমntী
েশখ  হািসনা  বেলেছন,  iেলকশন  করেত  চান,  েভাট  চান,  সংগঠন  করেত  চান,  েনতা  হেত  চান  েতা  আেগ
মানুেষর  কােছ  যান।  মানেুষর  কী  সমসয্া  আেছ  েদেখন।  মানুেষর  জনয্  কী  করেত  পােরন,  কেরন।  তাহেল
মানুষi  আপনােদর  সব  সুেযাগ  কের  েদেব।  আপনােদর  কারo  কােছ  িগেয়  ধরনা  িদেত  হেব  না।  আoয়ামী
লীেগর 21তম জাতীয় কাuিnেল পুনরায় সভাপিত িনবর্ািচত হoয়ায় কাuিnলররা গতকাল সnয্ায় গণভবেন
যান pধানমntী েশখ হািসনােক েভcা জানােত। e সময় pধানমntী আরo বেলন, আমােদর দািরেdয্র হার
আজেক 20 ভােগ েনেমেছ। আিম েতা মেন কির, আমরা সবাi যিদ uেদয্াগ েনi আমােদর েনতা-কমর্ীেদর
বলব  আপনােদরo  uেদয্াগ  েনoয়া  uিচত  েয,  আপনার  eলাকায়  কয়টা  েলাক  দিরd  আেছ।  কয়টা  েলাক
ভূিমহীন আেছ িনেজরাi খুেঁজ েবর কের বেলন, আমােদরেক েদন। িহসাব েবর করা দল িহেসেব eটা আমােদর
eকটা কতর্ বয্। আমরা করেত পাির, আমােদর দলi পাের। আমরা তােদর ঘরবািড় কের িদেত, থাকার বয্বsা
কের িদেত পাির। সবi কের িদেত পাির।
 আমােদর তরফ েথেক uেদয্াগটা থাকেত হেব।
আoয়ামী লীগ সভােনtী বেলন, আমরা েয unয়ন কের যািc েস কথা মানুষেক বার বার বলেত হেব। eটা
আপনােদর দািয়t। আপনারা িবিভn েজলা, িবিভn eলাকা েথেক eেসেছন, eটা আপনােদর দািয়t মানষুেক
বেল িদেত হেব েয, আপনােদর জনয্ আমরা e কাজ কেরিছ। আেগ িছল না, eখন হেয়েছ। মানষু সুখ েপেল
দঃুেখর কথা ভুেল যায়। আর সুখটা েয কারা িদল েসটাo মেন রাখেত চায় না। েসi কারেণ তােদরেক বার বার
sরণ করােত হেব। বলেত হেব, আজেক বাংলােদশ েয পযর্ােয় eেসেছ েসটা আoয়ামী লীগ কেরেছ।
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