" ওয়া

মিরটাইম ড-২০২০ " উপলে

স ািনত মহাপিরচালক মেহাদেয়র ব ব ঃ

ওয়া মিরটাইম ড-২০২০ উদযাপন উপলে
নৗপিরবহন অিধদ র ও িবআইডি উ এ কতৃ ক
আেয়ািজত আজেকর এই অনু ােন ভাচু য়াল িলংেকর মাধ েম উপি ত আেছন
১. স ািনত ধান অিতিথ; নৗপিরবহন ম ণালেয়র
মাননীয় িতম ী মেহাদয় জনাব খািলদ মাহমুদ চৗধুরী, এমিপ
২. িবেশষ অিতিথ িহেসেব টিলেফােন সংযু আেছন নৗপিরবহন ম ণালয় স
জনাব মজর (অবঃ) রিফ ল ইসলাম, বীর উ ম, এমিপ।
এবং িবেশষ অিতিথ িহেসেব আেরা উপি ত আেছন

িকত সংসদীয় ায়ী কিম র সভাপিত

৩. নৗপিরবহন ম ণালেয়র স ািনত সিচব মেহাদয় জনাব মাহা দ মজবা উি ন চৗধুরী।
আমার সামেন উপিব আমি ত অিতিথবৃ ,
ি
ও ইেলক িনক িমিডয়ার সাংবািদক ব ু গণ এবং আজেকর অনু ানেক সাফল মি ত করেত অিবরাম চ ারত
িবআইডি উ এ ও নৗপিরবহন অিধদ েরর সব েরর কমকতা- কমচারীবৃ সহ সকেলর িত আমার সালাম ও
ধন বাদ।
ভ সকাল এবং াগতম।
★ আিম আমার ব েব র
েতই
া ভের রণ করিছ বাঙালী জািতর মুি র দূত, াধীন বাংলােদেশর পিত,
জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমানেক। কৃ ত অেথ, ব ব ু ই িছেলন বাংলােদেশর সমু দশেনর
া। যু
িব
দশ র অথৈনিতক পুনগঠেন িতিন নদীমাতৃ ক বাংলােদেশ নদীিভি ক অথৈনিতক পিরক নাই কবল হণ
কেরনিন বরং িতিন তাঁর দূরদশ িচ াশীলতার কারেণ অনুধাবন করেত পেরিছেলন য, সমু ই আমােদর ভিবষ ৎ
অথৈনিতক কমকাে র মূলেক হেব। িতিন স িবষয় মাথায় রেখই নানািবধ পিরক না হণ কেরন। তার মেধ
িতিন বাংলােদশ নৗবািহনীর জন ি েগট েয়র সম ি য়া স
কেরন। এবং বাংলােদশ নৗবািহনীেক নীল পািনর
নৗবািহনীর িদেক পিরচািলত কেরন।
িতিন ১৯৭২ সােল পািক ািন দখলদার বািহনী কতৃ ক চ াম ব ের পুেত রাখা মাইন মু কেরন। মুি যু কােল
িনমি ত জাহাজ সিরেয় " িনরাপদ কণফু লী চ ােনল" িনি ত কেরন এবং ১৯৭১ সােল মােক াইল মিরন একােডমীেক
পািক ােন ানা েরর ি েত, এই পিরত একােডমীেক
১৯৭২ সােল "বাংলােদশ মিরন একােডমী" নােম পুনঃ িতি ত কেরন। িতিন একই সােল বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
িত া কেরন, যু রােজ বাংলােদশী মিরনারেদর উ তর িশ ায় বৃ শ সহায়তা/বৃি বতন কেরন। ১৯৭২ সােলই
িতিন চ াম াইডক এ হিভ ই াি েজর িনমাণকাজ
কেরন যা পরবত েত ১৯৮৩ সােল চালু হয়।
১৯৭৩ সােল " ডেভলপেম অব মিরন একােডমী" শীষক ক হণ কেরন এবং রািশয়ার সাহােয মিরন িফশািরজ
একােডমী িত া কেরণ।
১৯৭২ থেক ১৯৭৫ সােল িবএসিস'র জন ১৯ সমু গামী জাহাজ সং হ কেরণ। এ ধারাবািহকতায় ১৯৭৫-১৯৭৯ সােল
আেরা ৯ জাহাজ আমােদর বািণজ বহের যু হয়।
১৯৭৩ সােল ব ব ু র জাপান সফেরর সূে , ১৯৭৯-১৯৮২ সােল স ূণ নতু ন ৪ সমু গামী জাহাজ সংগৃহীত হয়।
১৯৭৩ সােলই খুলনা িশপইয়ােড ১০০০ টেনর জাহাজ িনমােণর মাধ েম দেশ বড় জাহাজ িনমােণর সূচনা হয়। এই বছেরই
বেঙাপসাগের তল গ াস অনুস ােনর সূচনা এবং পে ািলয়াম এ , ১৯৭৪ ণয়ন করা হয়।
১৯৭৪ থেক ১৯৭৫ সােল িতিন ধানম ীর অিতির দািয় িহসােব নৗপিরবহন ম ণালেয়র দািয় পালন কেরণ।

িবে আ জািতক সমু কনেভনশন নয়ণ করা হয় ১৯৮২ সােল। অথচ ব ব ু র মিরটাইম িভশনািরর কারেণ িতিন
১৯৭৪ সােল The Territorial Waters & Maritime Zones Act,1974 ণয়ন কেরণ যােত কের সমু সীমায়
আমােদর সাবেভৗম দাবীর আইনগত িভি পায়।
এর উপর িভি কেরই UNCLOS-3 অনুসাের ভারত ও মায়ানমােরর সােথ সামুি ক িবেরাধ মীমাংসা কের সমু ও
সামুি ক স েদর উপর বাংলােদেশর সাবেভৗম মতা িতি ত হয় তথা বাংলােদশ সমু সীমা িবেরাধ িন ি করেত
সমথ হয়। ব ব ু র রিচত " অসমা আ জীবনী " এবং " কারাগােরর রাজনামচা " বইেয় মধুমিত, বাইগার ও পসা
নদীর বণনা পাওয়া যায়। যাগােযাগ ব ব া ও পণ পিরবহেন নদীর ভূ িমকা িতিন ভােলা কেরই অনুধাবন কেরিছেলন।
ফেল তােকই আজেকর িবআইডি উ এ, িস ও নৗপিরবহন অিধদ েরর আধুিনকায়েনর পকার বলা যায়। তাঁর
য়কৃ ত জারসমূহ কােলর সা বহন করেছ।
★★ এই বছর িব সমু চলাচল িদবেসর িতপাদ িবষয় হে " Sustainable Shipping for a sustainable
planet. " অথাৎ " টকসই পৃিথবীর জন টকসই নৗপিরবহন "। এই াগানেক সামেন রেখ এ বছর িব সমু চলাচল
িদবস উদযাপন করা হে মূলত জািতসংেঘর " Sustainable Development Goals " বা এসিডিজর
েক মেন
কিরেয় িদেত। উ য়ন ধু হেলই হেবনা। এেক অবশ ই টকসই হেত হেব। টকসই উ য়ন হে এমন উ য়ন যা সামিয়ক
অসুিবধায় পুেরাপুির ভেঙ পেড় না। িব ব াপী কািভড-১৯ অিভঘাত আমােদরেক চাঁেখ আঙু ল িদেয় টকসই উ য়েনর
েয়াজনীয়তা দিখেয় িদেয়েছ। বাংলােদশও এই ে ব িত ম নয়। অন ান খােতর মেতা আমােদর নৗপিরবহন খাতও
কািভড-১৯ এর কারেণ িত হেয়েছ। কািভড পিরি িতেত নৗপিরবহন অিধদ েরর সবেচেয় বড় চ ােল িছল
আ জািতক নৗযােন আমােদর নািবকেদর সাইন অন ও সাইন অফ করােনা। িব বািণেজ র ম র গিত আমােদর দশীয়
নািবকেদর আয়েক ভািবত কেরেছ যা কারা ের আমােদর রিমট া েক ভািবত কের থােক। উ ূ ত পিরি িতর
মেধ ও আমােদর চলমান কায ম ও পার িরক যাগােযােগর মাধ েম আমরা চ ােল মাকািবলায় আ িরক চ া
চািলেয় িগেয়িছ।
★★★ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার
পূরেণর লে আমরা Machine Readable Seaferer Identity
Document জারী এবং অন লাইন সনদ যাচাই ব ব া বতন কেরিছ। মিরটাইম লবার কনেভনশেনর চািহদা অনুযায়ী
আমরা নািবকেদর া পরী া স াদেনর ি য়া সহজ কেরিছ।
আমরা IMO’র িবধান অনুযায়ী বাংলােদশী সমু গামী জাহােজর জন Long Range Identification and Tracking
System (LRIT) বা বায়ন কেরিছ। এর ফেল আ জািতক জলসীমায় অব ানরত বাংলােদশী সমু গামী জাহােজর
অব ান জানা স ব হে । GMDSS কে র আওতায় ঢাকায় নৗপিরবহন অিধদ েরর ধান কাযালেয়র ভবন
িনমাণসহ উপ লীয় অ েল Light House ও Coastal Radio Station াপন কায ম চলমান রেয়েছ।
★★★★ ১৯২৭ সােলর বািতঘর আইনেক যুেগাপেযাগী কের বািতঘর আইন,২০২০ বতন করা হেয়েছ। এছাড়াও
জাতীয় সংসেদ বাংলােদেশর পতাকাবাহী জাহাজ (সুর া) আইন, ২০১৯ ণয়ন করা হয়। আমরা েয়াজনীয়
আইন েলােক বাংলায় অনুবাদ করা ও িবিধ, িবিধ ণয়েন মেনােযাগ িদি । পূেবই বাংলােদশ নৗ-বািণিজ ক জাহাজ
অিফসার ও নািবক িশ ণ, সনদায়ন, িনেয়াগ কমঘ া এবং ওয়াচিকিপং িবিধমালা-২০১১ ও মােচ িশিপং অধ ােদশ
-১৯৮৩ এর আওতায় লভী সং হ িবিধমালা-২০১৩ জারী করা হেয়েছ। িবেদশী জাহাজ মািলকেদর চািহদা অনুযায়ী
অনলাইেন বাংলােদশী যাগ তা সনদধারী নািবকেদর সনেদর যাচাই ব ব া গেড় তালা হেয়েছ এবং নািবক হাে েল
কি উটার িশ ণ কাযা ম স সারণ করা হেয়েছ।
★★★★★ নারীর মতায়েন বতমান সরকার সবদা তাঁর িত িতেত ব পিরকর। আমােদর অন তম ধান ল ই
হেলা দেশর নারীেদর আেরা বিশ কম ম কের গেড় তালা এবং অথনীিতেত নারীেদর ভূ িমকা িনি ত করা। নারীর
মতায়েন বাংলােদশ এখন িতেবশী য কােনা দেশর থেক অেনক এিগেয়। পূেবর তু লনায় িবেদেশ এখন পু েষর
পাশাপািশ নারী কম রাও সমান তােল কাজ কের যাে । এ জন ক ােডট িহেসেব মিহলােদর িশ ণ দান করা হে ,

তাঁরা সমু গামী জাহােজ যাগদােনর জন ইেতামেধ িসিডিস এবং নািবক পিরচয়প
মতায়েনর এক উ ল দৃ া ।

পেয়েছন যা নৗ স ের নারীর

★★★★★★ আমরা িব নৗ যাগােযাগ ও সমু পিরবহেন কৃ িতে র সা র রাখেত চাই। আমােদর মিরন একােডিম
িব মােনর নািবক তির করেছ। চ ােমর জুলিদয়ায় অবি ত মিরন একােডিমর পাশাপািশ বিরশাল, িসেলট, রংপুর ও
পাবনা মিরন একােডিমসহ অন ান বসরকাির মিরন একােডিম েলােত আ জািতক মােনর নৗ-িশ া িনি ত করা
আমােদর অন তম ল । সমু গামী জাহােজর নািবক ও ইি িনয়ারেদর মান বৃি েত িনয় ণমূলক কায ম হণ করা ও
পরী া প িতেত আেরা বিশ নজরদাির বাড়ােনার ব াপাের আমােদর ত য় রেয়েছ। সমু গামী জাহাজ তির ও র ািনেত
বাংলােদশ সুনাম অজন করেছ। এই খােত বসরকাির িবিনেয়াগ বৃি র স াব তা দখার জন আিম স ািনত উেদ া ােদর
অনুেরাধ করিছ।
# এছাড়া, মানস ত নৗযান িনমাণ ও মরামেতর জন ডকইয়াড নীিতমালা ণয়ন ও অভ রীণ জাহােজ িরভারিসবল
িগয়ার সংেযাজন কের দূঘটনা অেনকাংেশ াস করা হেয়েছ। িবিধ মাতােবক নৗযান িনমাণ, র ণােব ণ, নৗযােনর
ডটােবস তির করা, নতু ন নৗযান িনমাণ
র থম অব া থেক শষ অব া পয সুপারিভশন করা, যা ীবাহী
নৗযান পিরচালনাকারী মা ার, াইভারগণ যােত দ তার সােথ নৗযান পিরচালনা করেত পাের স জন তােদরেক
উপযু
িশ েণর মাধ েম দ কের গেড় তালা এবং নৗযান মািলক, িমক ও জনগেণর মেধ সেচতনতা বৃি কের
িব মােনর িনরাপদ নৗ-ব ব া িনি ত করা স ব বেল আিম মেন কির। তেব এ কথা সত য, এক উ ত দশ িহেসেব
গেড় উঠেত হেল আমােদরেক আরও এিগেয় যেত হেব, পািড় িদেত হেব দীঘ পথ। সামেন এিগেয় চলার এ পথেক মসৃণ
করেত আমােদর সরকার য পকগ েলা হণ কেরেছ সই ল অজেন আমরা কাজ কের যাি । আমােদর দীঘ ও
মধ েময়াদী পিরক না বা বায়েন নৗপিরবহন অিধদ েরর কমকতা-কমচারীবৃ িনরলস পির ম কের যেত
মানিসকভােব
ত আেছ। আমরা সরকােরর সকল মহতী উেদ ােগ সহেযাগী সহেযা া িহেসেব থাকেত চাই। আমরা
অিধদ েরর মাধ েম নািবকেদর পরী া পিরচালনা, নৗযান রিজে শন, সােভ সনদ ইসু ও মিরন কােট িবচােরর
মাধ েম জিরমানা আদােয়র ফেল সরকােরর রাজ খােত উে খেযাগ অবদান রেখ চেলিছ।
## আধুিনক িবে র সােথ তাল িমিলেয় আগামী জে র জন টকসই উ য়েনর ল অজেন সরকােরর গৃহীত
পদে প েলা সফল হেল ২০৪১ সােলর মেধ বাংলােদশ উ ত রাে পিরণত হেব বেল আমরা িব াস কির, এে ে
আমােদর দেশর বেদিশক বািণেজ র পিরমাণ আরও বৃি পােব। িব বািণেজ র ে বাংলােদেশর সমু ব েরর ভূ িমক
আরও
পূণ হেয় উঠেব। বাংলােদেশর সামুি ক ব রসমূেহর মধ িদেয় আমদানী-র ানী পণ ত এবং িনিবে
খালাস এবং জাহাজীকরেণর জন এবং আ জািতক নৗ-বািনেজ েক থাকার জন আমােদরেক আরও বা বস ত এবং
সুদর
ূ সারী পদে প িনেত হেব।
বাংলােদেশর সমসামিয়ক উ য়ন গিতধারা, ভিবষ ৎ পিরক না এবং িভশন-২০৪১ এর িদেক দৃি পাত করেল এ সত
উপলি করেত অসুিবধা হয় না য, জািতর িপতার
এক সুখী, সমৃ ও উ ত সানার বাংলা িবিনমােণর ত য়
িনেয় আমরা অ সর হি সামেনর িদেক।
অসাংিবধািনক শি বাংলােদেশর উ য়ন ও সুশাসেনর ধারােক বারবার ব াহত করার অপেচ া চািলেয়েছ। সইসব
অপেচ ার নিতবাচক ভাব পেড়েছ সকল স ের। সই কােলারাি র অবসান ঘটােত জীবেনর ঝুঁ িক িনেয় ১৯৮২
সােলর ১০ই ম ব ব ু র সুেযাগ কন া বতমান মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা দেশ িফের এেস অভাগা জািতর কা ারী
িহেসেব ভূ িমকা পালন করা
কেরন। সই থেক অধ াবিদ িতিন আমােদর জন িনেলাভ, িনরলসভােব কাজ কের
যাে ন। আমােদর ি য় দশ েক িতিন য উ িতর িশখের িনেয় যেত চান, আমরাও তার সহযা ী হেত চাই। আমরা
জাতীয়
াচার নীিত,
তা ও জবাবিদিহতা িনি ত কের অনলাইন িভি ক িডিজটাল সবার মান বাড়ােত
ব পিরকর।

~~~~ সই আেলার িমিছেল সরকােরর সহেযাগী হেত আিম আমার সহকম েদর িনেয় সদা
ত আিছ। সংি সবাইেক
পার িরক সহেযািগতা ও সহমিমতার আেলােক আমােদর ল অজেনর পেথ সহেযাগী হেত আিম সকলেক অনুেরাধ
জািনেয় ব ব শষ করিছ। সবাই সু ায়ু লাভ ক ন। অনু ান েক াণ িদেত ক কের অংশ হণ করার জন সকলেক
আবােরা ধন বাদ জানাি ।
জয় বাংলা।
বাংলােদশ িচরজীবী হউক।
---------------- ---------------- ------------

