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িবসিম ািহ রাহমািনর রাহীম 
 

  আজেকর অনু ােনর সভাপিত এবং সহকম বৃ , একােডিমর কমা া , অিভভাবকবৃ  
ও আমার াণি য় শী ণাথ  ক ােডটবৃ  ও তােদর অিভভাবকবৃ  - আসসলামলাইকুম।  
 
  বাংলােদশ মিরন একােডিমর ৫৫ ব ােচর ক ােডটেদর মু জববষ াজেুয়শন প ােরড 
অনু ােন উপি ত সকলেক আমার আ িরক েভ া জানা । কণফুলী নদীর তীের অত  
চমৎকার এক ট মেনারম পিরেবশ - দয়াং পাহােড়র উপত কা। এই পিরেবেশ মিরন একােডিমর 
চাখজড়ুােনা ক া ােস উপি ত সবাইেক জানাই মু জববেষর েভ া এবং াধীনতা 

সুবণজয় ীর আগাম েভ া। আিম গভীর ার সােথ রণ করিছ সবকােলর সবে  বা ািল 
জািতর িপতা ব ব ু  শখ মু জবুর রহমানেক যার নতৃে  আমরা াধীনতা অজন কেরিছ। আিম 

া জানাই জাতীয় চার নতার িত, ৩০ ল  শহীেদর িত, ২ ল  মা- বােনর িত। ৭৫ এর 
১৫ই আেগ  আমরা হািরেয়িছ জািতর িপতা ব ব ু  শখ মু জবুর রহমানেক এবং সই সােথ 
আমার পিরবােরর সদস েদরেক; আিম তােদর িতও া জানাই। ফব্ য়াির মাস, আমােদর 
ভাষা অিধকার িত ার আে ালেনর মাস, এই মােস ভাষা শহীদরা র  িদেয় মাতৃভাষায় কথা 
বলার অিধকার অজন করার কথা িলেখ রেখ িগেয়েছ। আিম সকল ভাষা শহীদেদর িতও আমার 

া জানা ।  
 
  ি য় ক ােডটবৃ , াধীন বাংলােদশ - আমােদর সবসময় ল  য,  এেদেশর ভৗগিলক 
সীমােরখায় আমরা খুব বড় না, িক  জনসংখ ার িদক থেক আমরা অেনক বিশ। আমােদর 
দেশর ছেলেমেয়েদর জন , জে র পর জ  তােদর জন  কমসং ােনর ব ব া করা এবং 

আথ-সামা জক উ িত কের য চতনা িনেয় য আদশ িনেয় জািতর িপতা ব ব ু  শখ মু জব 
আমােদর াধীনতা এেন িদেয়িছেলন,  তা বা বায়ন করাই আমােদর ল । তাই কমসং ােনর 
সুেযাগ সৃ  করা, সটাও আমােদর ল । এই মিরন একােডিম - যটা জািতর িপতার হােত 

িত ত - এখােন যমন সকেল িনং পায় এবং সই সােথ সােথ কমসং ােনরও সুেযাগ সৃ  
হয়। আজেক যারা এই প ােরেড যাগ িদেয়েছ, আিম তােদর সবাইেক আ িরক অিভন ন 
জানাই। জীবেন একটা নতন যা া  হেব আজেকর পর - যারা আজেক এই একােডিমেত 

াজেুয়শন পাে ।  
 
  িব টা এখন একটা াবাল িভেলজ। িশ , বািণজ , সব িকছেতই িক  যাগেযােগর একটা 
সুেযাগ রেয়েছ আর সমুে  পেথই অিধকাংশ পণ  পিরবহণ হয়। নদী এবং সাগর অথাৎ জলপথ 
এটাই হে  বািণেজ র জন  সব থেক উপযু  যখােন আমােদর খাদ , আমােদর য পািত, 
আমােদর িবিভ   পণ  পিরবহন হেয় থােক, সিদক থেক সারািবে র অথনীিতেক সচল রাখেত, 



এই পিরবহণ ব ব াটা সবেথেক উপযু  এবং সবেথেক েয়াজনীয়; এটা এখন না, আিদকাল 
থেক – যুগ যুগ থেক । যিদ এই পণ  পিরবহেণর সুেযাগটা না থাকত তাহেল হয়েতা িব -

অথনীিতটাই িবর  হেয় যত।  
 
  তা সই যায়গায় আজেকর যারা এই একােডিমেত এখন িনং িনেয় কাজ  করেত 
যা , তামরা আমােদর একােডিমর যারা ছা রা-ছা ীরা, তামরা িক  একটা িবরাট দািয়  পালন 
করেত যা । ধ ু দেশ না, দেশ-িবেদেশর সকেলর জন । সজন  তামােদরেক আিম আ িরক 
অিভন ন জানা । কারণ সমুে  িবচরণ করা বা সমু চারণ এটা বশ চ েল ং, খুব ক ঠন 
একটা দািয় । িক  এ দািয়  পালন করার মত িশ ণ হণ কের তামরা কমে ে  যাগ 
দেব। 

 
   জািতর িপতার হােত গড়া এই িত ান ট ায় মুমূষ অব ায় আমরা পেয়িছলাম। কােজই 
সটােক উ িত করবার জন  ব াপক কমসূিচ আমরা হােত নই এবং বা বায়ন কির। বাংলােদশ 
মিরন একােডিমসহ সরকাির ৫ ট এবং বসরকাির ৬ ট। সমু িবে র চািহদা অনুযায়ী আমরা 

আরও চার ট মিরন একােডিম িত া কেরিছ,  যা  এ বছর চালু হেব। জাহাজ চলাচেলর উ তর 
িশ া বতেনর জন  ২০১৩ সােল আমরা িত া কেরিছ, ব ব ু  শখ মু জবুর রহমান 
মিরটাইম ইউিনভািস ট। কারণ আিম সরকাের আসার পর থেক আমােদর দেশর 
ছেলেমেয়েদর জন  িবিভ  ধরেনর িশ ার সুেযাগ সৃ  কের িদ । কােজই মিরটাইম 

ইউিনভািস ট – এখােনও আমােদর ছেলেমেয়রা পড়া নার সুেযাগ পাে  এবং আমরা 
ইউিনভািস ট েলােত, যমন থমত ৩ বছর ময়াদী ব ােচলর অব মিরটাইম সােয়  পাস িডি  
কাস িছল সটার সােথ আমরা আবার অনাস কাসও চালু কেরিছ যটা চার বছর ময়াদী; আর 
সই সােথ সােথ মা ার অব মিরটাইম সােয়  িডি  কাস চালু করা হেয়েছ। কারণ হে , িবে র 

সােথ তাল িমিলেয় চলেত হেব। িতেযাগীতাময় িব , কােজই সই িবে  চলেত হেল, সেবা  
িশ া আমােদর হণ করা দরকার। আর সভােবই িনং া  হেত হেব।  সই সুেযাগটা আমরা 
সৃ  কের িদ ।  
 
  আিম আশা করব য, যারা আজেক িনং পেয় কমে ে  েবশ করেব তারা সবাই 
যখিনই য দেশ কাজ কেরা, িনেজর দশ হাক আর িবেদশ হাক - স দেশর আইন, িনয়ম-
কানুন বা সমু  আইন সবিকছূ মেন চলেত হেব। শৃ লােবাধ ভতের থাকেত হেব এবং 
কমে ে  আ িরকতার সােথ কাজ করেত হেব, যন দেশ িবেদেশ বাংলােদেশর সুনাম অ ু  
থােক - সটাই সব থেক বিশ েয়াজন। এবং যারা এই নািবক িহেসেব কাজ করেব বা িবিভ  
দেশ কাজ করেছ - িবেদেশ কাজ কেরও িক  য রিমেট  আমােদর আসেছ, সটাও িক  

আমােদর অথনীিতেক সচল রাখেছ, এটা সব থেক বড় একটা িবষয়। আর সমু গামী জাহােজর 
মিরন অিফসার ও মিরন ই িনয়ারসহ  ায় ১০ িমিলয়ন কম  দেশর বাইের িবিভ  পশায় 

িনেয়া জত রেয়েছ।  
 
  আিম এটকুই বলব য, আমােদর দশটােক আমরা এিগেয় িনেয় যেত চাই; কারণ, জািতর 
িপতা ৭২ সােল যখন পািক ািন কারাগার থেক মু  পেয় দেশ িফের আেসন, তখনই 
বাংলােদশটােক কীভােব গেড় তলেবন, তার একটা পেরখা দন এবং আমােদর সংিবধান 
উপহার দন এবং সই সােথ এক ট াধীন রা  গেড় তালার সব ধরেনর অবকাঠােমা গেড় 



তােলন। আইন, নীিত, িবিধ-িবধান তির কের িদেয় গেছন, সমু সীমা আইনটাও িতিন ১৯৭৪ 
সােল কের দন যখন জািতসংেঘরও সই সমু  সীমা আইন হয়িন। এরপর আমরা িবশাল 
সমু সীমা অজন কেরিছ । একিদেক নদীমাতৃক বাংলােদশ; আমােদর রেয়েছ িবশাল িবশাল নদী। 
আমােদর দেশ নৗ, িবেশষ কের আমােদর নৗব র রেয়েছ, সমু  ব র রেয়েছ, এমনিক আমরা 
গভীর সমু ব রও িনমাণ করিছ। কােজই সিদক থেক আমােদর জন  সবেথেক পূণ এই 
নৗচলাচল বা নৗপথ ।  

 
  জািতর িপতা  ১৯৭৩ সােল - মােন ৭২ সাল থেক উেদ াগ নন বাংলােদশ মিরন 
একােডিম তির করার  এবং ি টশ কািরগির সহায়তায় হন কেরন ‘ ডেভলপেম  অব মিরন 
একােডিম ১৯৭৩‘ শীষক ক  এবং িতিন এটা তির কের িদেয় যান।  
 
  আমরা সরকাের আসার পর, িবেশষ কের মিরন একােডিমটা আবার সচল করার 
পদে প িনই; আর ২য় বাের যখন সরকােরর আিস, তারপর থেক এটােক আমরা আরও উ ত 
করিছ। িড জটাল বাংলােদশ আমরা গেড় তেলিছ। তাছাড়া িব  যু  ব বহাের এিগেয় যাে  -  
সিদেক ল  রেখ আমরা যু রাজ  মােচ  নিভ িনং বােডর ীকৃিত-সহ নানািবধ 

আ জািতক ীকৃিতও পেয়িছ; কারণ এই একােডিমর িশ াদােন ািডশনাল থেক  আমরা 
িড জটােল পা িরত করেত স ম হেয়িছ, একােডিমর ন টক াল িশ ণেক উ ত করার 
ল  ২০১৯ সেন একােডিমেত াপন করা হেয়েছ নিভেগশন িসমুেলটর। পাশাপািশ এ বছর 
উ ততর মিরন ই িনয়ািরং িশ েণর ােথ চলমান রেয়েছ ই ন কে াল িসমূেলটর াপেনর 

য়া। যু রােজ র মােচ  নভী িনং বােডর ীকৃিত অ জত হেয়েছ এবং যু রাজ  
মিরটাইম এ  কা গাড এেজ র ীকৃিত য়াধীন। যু রােজ র সাউদ া টন সেল  

ইউিনভািস টর ওয়ারসাস ু ল অব মিরটাইম সােয়ে স এ  ই িনয়ািরং এবং িফিলপাইেনর 
মিরটাইম একােডিম অব এিশয়া এ  প ািসিফেকর সে  সমেঝাতা চ  া র য়া চূড়া  

পযােয় রেয়েছ। ফেল আ জািতক অ েন একােডিমর হণেযাগ তা আেরা বৃ  পাে  এবং 
আরও বৃ  পােব এবং সই আশায় আমরা রেয়িছ।  
 
  ২০১৯-২০২০ অথবছের ১৬৫ কা ট টাকায় িবিভ  উ য়নমূলক কােজর মেধ   
উে খেযাগ  হেলা একােডিমর পেত া াে  দৃ ন ন েবশপথ িনমাণ, ২ ট িশ ণ বােটর 
কিমশিনং ও পা -সী ক ােডট েকর নবায়ন যটা আিম িকছ েণর মেধ  উে াধন ঘাষণা 
করিছ। চলমান উ য়ন কােজ রেয়েছ - নতন অিডেটািরয়াম, গেবষণা ক  ‘ব ব ু  টকেনা 
মিরনা কমে ‘, মস জদ, ওয়াকশপ, সীম ানশীপ ক ও সইুিমং পুল িনমাণ এবং কািরয়া দ  

সহজ  শেত ঋেণর আওতায় ফুল িমশন মিরন িসমুেলটর স ার াপন। অথাৎ, এই 
একােডিমেক স ূণভােব পূণা  প আমরা িদেত যা ; যােত আমােদর ক ােডটরা 
আ জািতক মােনর িনং িনেয় তােদর দািয়  পালন করেত পাের দেশ - িবেদেশ ।  
 
  আমরা এটকু বলব আমােদর ক ােডট নতন জীবেন পদাপন করেব সখােন দেশ 
িবেদেশ, দেশর মান র া কের চলেত হেব; আর সই সােথ সােথ যখন য দেশ যােব, আমােদর 
সভ তা, আমােদর কৃ , আমােদর সং ৃ িত - সটাও আদান- দান করেত পাের এবং অন  জায়গা 
থেক ভােলা িকছ িশ া িনেয় আসেত হেব। িনজ দািয় , সততা দ তা ও কতব  িন ার সােথ 



পালন করেত হেব, যােত িবেদেশ বাংলােদেশর ভাবমূিত উ ল হয়। স িবষয়টার িদেক সবসময় 
ল  রাখেত হেব কারণ মেন রাখত হেব লােখা শহীেদর রে  িবিনমেয় আমরা আমােদর াধীনতা 
অজন কেরিছ।  
 
  আর বাংলােদশেক আমরা এখন উ য়েনর পেথ এিগেয় িনেয় যা । একটা যু -িব  
বাংলােদশ গেড় তেল, জািতর িপতা দশেক ে া ত দশ িহেসেব িত া কের িদেয়িছেলন । 
৭৫-এর ১৫ই আগ  জািতর িপতােক যিদ িনমমভােব হত া করা না হেতা আর িতিন যিদ হােত 
সময় পেতন বহ আেগই বাংলােদশেক উ ত সমৃ  দশ িহেসেব িবে র বুেক মাথা উচ কের 
চলেত পারেতা িক  দুভাগ  আমােদর ১৫ আগ  কােলারাত আমােদর সই  স াবনা ন  কের 
িদেয়েছল। িক  জািতর িপতা ব ব ু র শখ মু জবুর রহমােনর আদশ িনেয় আমরা রা  
পিরচালনা কেরিছ বেলই এবং দীঘিদন সরকােরর থাকার সুেযাগ পেয়িছ বেল আজ িত ট ে  
দেশর উ য়ন করবার সুেযাগ আমরা পেয়িছ; এমনিক এই কেরানা ভাইরােসর কারেণ যখােন 

সারা িব  িবর হেয় গেছ, সখােন বাংলােদেশর অথৈনিতক চাকােক আমরা সচল রাখেত স ম 
হেয়িছ এবং অেনক উ ত দশ থেকও অেনক পূেব আমরা ভ াকিসেনর ব ব া কেরিছ, টকাদান  
কমসূিচ চালু কের িদেয়িছ, মানুেষর জীবেনর সুর ার ব ব া িন ।  
 
  জািতর িপতা ব ব ু  শখ মু জবুর রহমােনর জ শতবািষকী আমরা উদযাপন করিছ - 
আমােদর াধীনতার সুবণজয় ী বছর হে  ২০২১। কােজই ২০২০-২০২১ আমরা জািতর িপতার 
জ শতবািষকী এবং অথাৎ মু জববষ  এবং াধীনতার সুবণজয় ী আমরা উদযাপন করব। এই 
সময় আমরা আমােদর দশেক আরও এিগেয় িনেয় যেত চাই। সই লে  িনেয় আমরা কাজ 
কের যা  । আিম সবাইেক অনুেরাধ করব যিদও আমরা টকাদান কমসূিচ বা বায়ন করিছ স 

ে  আপনারা সকেল া -সুর ার িনয়ম-নীিত মেন চলেবন। মা  ব বহার করা, হাত 
পির ার রাখা, পির ার পির  রাখা এটা একা ভােব েয়াজন। িনেজেক সুরি ত রাখুন এবং 
আপনার সুর া অন েকও সুরি ত করেব কােজই টকা দয়ার পর এটা কউ মেন করেবন না য 
আপনােদর সমস া সব সমাধান হেয় গেছ এটা মেন রাখেত হেব তার পেরও িনজ দািয়ে  
িনেজেক সুরি ত রাখার জন  সবসময় মা  পড়েত হেব এবং সম  িনয়মকানুন মেন চলেত 
হেব এবং আিম আশা কির েত েকই সিদেক লে  রাখেবন। আমরা চ া কের যা  
বাংলােদেশর মানুষেক সবধরেনর া েসবা যন পায় তার ব ব া িনেত এবং স আমরা  জন  
যথাযথভােব পদে প িনেয়িছ। আমরা দশেক এিগেয় িনেয় যেত চাই। 
 
  বাংলােদশ নদীমাতৃক দশ তার উপর আমরা িবশাল সমু সীমা অজন কেরিছ। আমােদর 
দুভাগ  য জািতর িপতা ১৯৭৪ সােল সমু সীমা আইন করেলও, ৭৫ পরবত  যারা মতায় 
এেসিছল তারা িক  এ ব াপাের কােনা উেদ াগ হণ কেরিন । জনােরল জয়াউর রহমান, 
জনােরল এরশাদ বা খােলদা জয়া তােদর কােনা উেদ াগও িছল না; বা তারা দশটােক িচনতও 

না, জানেতাওনা। আওয়ামী লীগ সরকাের আসার পর থেক, আমরা উেদ াগ হন কির - যখন 
৯৬ সােল মতায় আিস, তখন থেকই।  
 
  এরপর আমরা িবশাল সমু সীমা অজন কেরিছ। য সমু  স দ আমরা আমােদর 
অথনীিতেত কােজও ব বহার করেত পাির; আর তাছাড়া আমােদর ব অব ব ল এ ট অত  



পূণ একটা চ ােনল, পূণ একটা জায়গা । িবে র অেনক ব বসা-বািণজ  এখান থেক 
চেল। তাছাড়া আমােদর নদী েলােক আমারা নাব তা িফিরেয় এেন, নদীমাতৃক বাংলােদেশর 
নৗপথেক আরও উ ত - আরও সচল আমরা কের িদ ; যন আমােদর দেশ অভ রীণ পণ  

পিরবহেণ এবং আ জািতক পযােয় পণ  পিরবহণ আমরা খুব সু ভােব, সু রভােব করেত পাির। 
সিদেক আমরা িবেশষ দৃ  িদ ।  

 
  স জন  আমরা এই িবেশষ কের মিরন একােডিম েলােক িত া কের আমােদর 
ছেলেমেয়েদরেক কমসং ােনর যমন সুেযাগ িদ , িনং কিরেয় িদ  - দেশ-িবেদেশ তারা 

অথ উপাজন কের তারা তােদর পিরবারেক সহেযািগতা করেছন, দেশর অথনীিতেতও তারা 
রিমট া  পা ঠেয় সহেযািগতা কের যাে ।  

 
  আমােদর আজেকর নতন ছেলেমেয়রা উেদ াগ িনেয়েছ; তােদর াজেুয়শন হে  - 
সবাইেক আমার আ িরক অিভন ন জানা  এবং যারা পদক পেলন তােদর জন   আমার 
আ িরক অিভন ন। বাংলােদশ এিগেয় যােব আমরা ২০৪১ সােলর মেধ  বাংলােদশেক  উ ত 
করেত চাই, ২০২১ সােল আমরা ইিতমেধ  উ য়নশীল দেশ মােন উ িত হবার সুেযাগ পেয়িছ। 
আর ৪১ সােলর মেধ  বাংলােদশেক উ ত বাংলােদশ করব। আর ২১০০ সােলর ড া ান 
আমরা কের গলাম; আগামী িদেন ভিবষ েতর বাংলােদশ যন এিগেয় যায়, সিদেক লে  
রেখই।  

 
  আিম সবাইেক আ িরক ধন বাদ জানাই। সকেলর ভকামনা কির - আিম মু জববষ 

জেুয়শন প ােরেডর ভ উে াধন এবং একােডিমর লেক ২ ট িনং লাইফ বােটর কিমশিনং 
এবং ১২০ জন ধারণ মতা স  পা   সী ক ােডটেদর জন  নব পািয়ত ক - সবিকছর 
উে াধন আিম ঘাষণা করিছ। মু জববষ াজেুয়শন প ােরড উ ত হাক, সফল হাক - কামনা 
কের, সবাইেক  ধন বাদ জািনেয়, আমার ব ব  এখােনই আিম  শষ করিছ। খাদা হােফজ, জয় 
বাংলা, জয় ব ব ু  । বাংলােদশ িচরজীবী হউক ।  
 

///////////////////// 


