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বিমান িাাংলাদেশ এয়ার লাইদের অভ্যন্তরীণ রুট িাবভ্ জদির উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপবিি িকলদক আবম আন্তবরক 

শুদভ্চ্ছা জানাবচ্ছ। 

আজ বিমান িহদর ড্যাশ-৮-বকউ-৪০০ মদড্দলর দু’টি এয়ারক্রাফ্ট িাংদ াজদনর মাধ্যদম শেদশর অভ্যন্তরীণ রুটগুদলাদি 

বিমাদনর ফ্লাইট পুনরায় চালু হদি  াদচ্ছ। জনগণদক শেওয়া আমাদের প্রবিশ্রুবি পুরণ হদি  াদচ্ছ।  

আজ শেদক চট্টগ্রাম ও বিদলটিহ রাজশাহী,  দশার, িবরশাল, সিয়েপুর এিাং কক্সিাজাদর বিমাদনর ফ্লাইট চলাচল 

জনগদণর েীর্ জবেদনর আকাঙ্ক্ষার প্রবিফলন র্টাদি। এ কাদজ  ারা প্রিযক্ষ ও পদরাক্ষভ্াদি িহদ াবগিা কদরদেন িাদের 

িকলদক আবম আন্তবরক ধন্যিাে ও অবভ্নন্দন জানাই। 

সুবধমণ্ডলী, 

স্বাধীনিার পর পরই দ্ধ-বিধ্বস্ত শেশ পুনগ জঠদনর পাশাপাবশ িি জকাদলর িি জদেষ্ঠ িাঙাবল, জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু শশখ 

মুবজবুর রহমান জািীয় িাংিা ‘বিমান িাাংলাদেশ এয়ার লাইে’ গদে শিালার উদযাগ গ্রহণ কদরবেদলন।  

১৯৭২ িাদলর ৪ জানুয়াবর িাাংলাদেদশর জািীয় পিাকািাহী বিমান পবরিহন িাংিা বহদিদি ‘বিমান িাাংলাদেশ 

এয়ার লাইে’- এর জন্ম হয়। িঙ্গিন্ধু িাাংলাদেশ বিমাদনর প্রবি এিই আন্তবরক বেদলন শ , এর শলাদগা সিবর এিাং চূোন্ত করার 

কাজ বিবন বনদজ িোরবক কদরন।  

১৯৭২ িাদলর ৭ মাচ জ অভ্যন্তরীণ রুদট বিদলট ও চট্টগ্রাদম ফ্লাইট পবরচালনার মধ্য বেদয় বিমাদনর  াত্রা শুরু হয়। এর 

আদগ অিশ্য ৪ মাচ জ একটি ভ্াো করা বিমাদনর মাধ্যদম ঢাকা-লন্ডন ফ্লাইট শুরু হয়। জাবির বপিা বিবভ্ন্ন শেশ শেদক 

উদোজাহাজ িাংগ্রহ কদরন। বিবন ব্াাংকক, কলকািা, কাটমণ্ডু ও দুিাই আন্তজজাবিক রুট  চালু কদরন। বিমাদনর জন্য 

আন্তজজাবিক মাদনর একটি প্রবশক্ষণ শকন্দ্র প্রবিষ্ঠা কদরন। বিমাদনর উন্নয়দনর পাশাপাবশ বিবন বড্পাট জদমন্ট অি বিবভ্ল 

এবভ্দয়শন (DCA) প্রবিষ্ঠা কদরন,  া িিজমাদন শিিামবরক বিমান চলাচল কর্তজপক্ষ বহদিদি পবরচাবলি হদচ্ছ।  

১৯৯৬ িাদল িরকার গঠদনর পর আমরা জাবির বপিার হাদি গো প্রবিষ্ঠান বিমান িাাংলাদেশ এয়ার লাইদের 

উন্নয়দনর বেদক দৃবি শেই। ১৯৯৯ ও ২০০০ িাদল দুটি DC-10 বিমান িহদর দ্ক্ত কবর। অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চবলক ফ্লাইদটর 

বিনটি F-28 এয়ারক্রাফ্ট িাংগ্রহ কবর। এোো শিশ কদয়কটি এয়ারক্রাফ্ট ভ্াো কদর বিমাদনর ফ্লাইট িাংখ্যা এিাং গন্তব্িদলর 

িাংখ্যা িাোদনা হয়। আমরা শিৌবে আরদির োম্মাদম ফ্লাইট চালু কবর। 
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বকন্তু পরিিীদি বিএনবপ-জামাি শজাট িরকার বনউইয়কজ, ব্রাদিলি, প্যাবরি, ফ্াাংকফুট জ, মুম্বাই, নাবরিা এিাং 

ইয়াঙ্গুন রুদট বিমান চলাচল িন্ধ কদর শেয়। এদক এদক িন্ধ হদি োদক অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটিমূহ। চরম শলাকিান আর 

অব্িিাপনায় বিমান মুখ থুিদে পদে। জািীয় পিাকািাহী প্রবিষ্ঠান বিমানদক িারা পবরণি কদর লুটপাট আর দুনীবির 

স্বগ জরাদজয।  

২০০৯ িাদল িরকার গঠদনর পর আমরা বিএনবপ-জামাি শজাদটর ধ্বাংিস্ত্তপ শেদক ুলদল বিমাদন আিার নুলন 

গবির িঞ্চার কবর। িন্ধ হদয়  াওয়া রুটগুদলা পুনরায় চালু করার উদযাগ শনই। ঢাকা-বেবল্ল, ঢাকা-ইয়াঙ্গুন ও ঢাকা-হাংকাং রুদট 

আিার ফ্লাইট চালু কবর।  

বিএনবপ-জামাি শজাট শেদশর অভ্যন্তরীণ বিমানিন্দরগুদলার অিিা অিযন্ত নাজুক কদর শরদখবেল। আমরা িরকাদর 

এদি বিমানিন্দরগুদলার মান বৃবধ কবর। বনরাপে বিমান অিিরণ এিাং আন্তজজাবিক মাদনর  াত্রীদিিা বনবিি করদি বিবভ্ন্ন 

প্রকল্প গ্রহণ কবর। 

ইদিামদধ্য আমরা বিমানদক বিদের উন্নি বিমান িাংিাগুদলার িমকক্ষ করদি প্রদয়াজনীয় অিকাঠাদমা উন্নয়দনর 

উদযাগ বনদয়বে। আধুবনক িথ্য-প্রদ্বক্তর িবন্নদিশ করা হদয়দে। ই-টিদকটিাং চালু, অনলাইন বুবকাং,  াত্রীদের আিন িাংরক্ষণ 

ব্িিা আধুবনকায়ন করা হদয়দে। শেদশর অভ্যন্তদর শক্রবড্ট কাড্ জ বেদয় টিদকট ক্রদয়র সুবিধা প্রিিজন করা হদয়দে।  

হ রি শাহ্জালাল আন্তজজাবিক বিমান িন্দদর  াত্রী সুবিধা বৃবধ করা হদয়দে। বিমানিন্দদরর রানওদয়র উন্নয়ন, পাবকজাং 

ফযাবিবলটি বৃবধ এিাং আপদগ্রদড্শন িাস্তিায়দনর কাজ করা হদচ্ছ। আমরা র্তিীয় টাবম জনাল ও ববিীয় রানওদয় বনম জাদণর কাজও 

হাদি বনদয়বে।  

 াত্রীদিিা বৃবধর লদক্ষ ৩২টি শিাবড্ জাং বব্রজ িাংগ্রদহর উদযাগ গ্রহণ করা হদয়দে।   

কক্সিাজার বিমানিন্দরদক আন্তজজাবিক বিমানিন্দদর উন্নীি করদি আমরা ইদিামদধ্য কাজ শুরু কদরবে।  

আমরা িাদগরহাদট একটি বিমানিন্দর বনম জাদণর পেদক্ষপ বনদয়বে। ঢাকার অদূদর আন্তঃমহাদেশীয় শ াগাদ াদগর শকন্দ্র 

বহদিদি প্রস্তাবিি িি জাধুবনক িঙ্গিন্ধু আন্তজজাবিক বিমানিন্দর বনম জাদণর চূোন্ত িান বনধ জারদণর প্রবক্রয়া চলদে। 

িাাংলাদেশ বিমাদনর  াত্রী পবরিহদনর িক্ষমিা বৃবধর লদক্ষ ৪টি শিাবয়াং ৭৭৭-৩০০ ইআর উদোজাহাজ বিমান িহদর 

দ্ক্ত হদয়দে। এ িেদরর মদধ্য আরও ২টি শিাবয়াং ৭৩৭-৮০০ উদোজাহাজ িহদর দ্ক্ত হদি িদল আশা করবে। 

৪টি ৭৮৭-৮ উদোজাহাজ আগামী ২০১৯ ও ২০২০ িাদল শিাবয়াং কর্তজপক্ষ আমাদের কাদে হস্তান্তর করদি। বিমান 

িহর বৃবধর লদক্ষ ২টি ৭৭৭-২০০ ইআর উদোজাহাজ ঈবজপ্ট এয়ার হদি লীদজ িাংগ্রহ করা হদয়দে। ২০২৩ িাল নাগাে িহদর 

বিমাদনর িাংখ্যা ৩০টিদি উন্নীি করার পবরকল্পনা বনদয়বে।  

বিমাদনর কম জকিজা-কম জচাবরবৃন্দ, 

িাাংলাদেশ বিমান শুধু শিিাোনকারী প্রবিষ্ঠান নয়, এটি একটি িাবণবজযক প্রবিষ্ঠানও। শেদশর-অভ্যন্তদর ঢাকার িাদে 

৭টি গুরুত্বপূণ জ শহদরর িাংদ াগ পুনঃিাপদনর মধ্য বেদয় বিমান আজ শ  িাফদের বিঁবে অবিক্রম করল িা ধদর রাখদি হদি। 

বিমাদনর  াত্রী শিিা বিদশষ কদর- ইন ফ্লাইট িাবভ্ জি, লাদগজ ব্িিাপনা, কাদগ জা িাবভ্ জদির উন্নবি করদি হদি। এ িকল শিিার 

মান উন্নয়দন বিমান কা জকর ব্িিা গ্রহণ করদল শেশিািীর ভ্ালিািায় বিক্ত হওয়ার পাশাপাবশ বিমাদনর িাফে বৃবধ পাদি। 

অন্যান্য শিিরকাবর এয়ারলাইে-এর িাদে িঙ্গবি শরদখ বিমান ভ্াোর হার িহনীয় ও শ ৌবক্তক প জাদয় বনধ জারণ করা প্রদয়াজন।  

বিমানদক লাভ্জনক, দ্দগাপদ াগী ও আদরা শিিাধমী করার লদক্ষয জদয়ন্ট শভ্ঞ্চার এিাং বৃহৎ এয়ারলাইে এর িাদে 

শকাড্ শশয়াবরাং এর উদযাগ গ্রহদণর জন্য আবম আহ্বান জানাই। এ দু’টি কা জক্রম গ্রহদণ বিমানদক িরকাদরর পক্ষ হদি 

প্রদয়াজনীয় িকল িহদ াবগিা শেওয়া হদি। 

শ  িকল শেদশ অবধক িাংখ্যক িাাংলাদেশী কাজ কদরন িা িাি কদরন শি িকল শেদশ নুলন রুট চালু করদি 

বিমানদক কা জকর ভূবমকা বনদি হদি। ইদিামদধ্য আমরা লন্ডন, কুয়ালালামপুর, শজদ্দা, োম্মাম, বরয়াে এিাং ব্াাংকদক ফ্লাইট 

বশবড্উল বৃবধ কদরবে। আপনারা আরও আন্তবরক হদল ও শপশাোবরত্ব িজায় রাখদল বিমান অদনক শিবশ লাভ্জনক প্রবিষ্ঠাদন 

পবরণি হদি এিাং শেদশ বিদেদশ এর সুনাম বৃবধ পাদি। 

মদন রাখদি হদি, বিমান িাাংলাদেশ এয়ার লাইে বিদেদশ িাাংলাদেদশর দূি বহদিদিও কাজ কদর। আপনাদের 

শপশাোবরদত্বর উপর শেদশর িম্মানও জবেি। 
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আমরা ২০১৬ িালদক প জটন িষ জ বহদিদি শর্াষণা কদরবে। প জটন িদষ জ শেবশ-বিদেবশ প্রায় ১০ লক্ষ প জটক 

িাাংলাদেদশ আগমন করদি িদল আশা করা হদচ্ছ। আমার প্রিযাশা িাাংলাদেশ বিমান এ িকল প জটক পবরিহণ কাদজ িদি জাচ্চ 

শিিা ও েক্ষিার স্বাক্ষর রাখদি। শেদশর প জটন বশদল্পর উন্নয়ন ও বিকাদশ কা জকর ভূবমকা পালন করদি। 

আমাদের িরকার জনগদণর ভ্াদযান্নয়দন বনরলি কাজ করদে। িাই জনগদণর প্রবিষ্ঠান বিমাদনর উন্নয়দন  া বকছু 

প্রদয়াজন িার িি বকছুই আমরা করি। অভ্যন্তরীণ রুট চালু হদল এর শিিা পাদি িাাংলাদেদশর প্রিযন্ত অঞ্চদলর মানুষ। বিমান 

িহদরর উদোজাহাজ রক্ষণাদিক্ষণ, অপ্রদয়াজনীয় ব্য় বনয়ন্ত্রণ, মুনাফা অজজন, শিিার মাদনান্নয়ন ইিযাবে শক্ষদত্র বিমানদক 

আরও কা জকর পেদক্ষপ গ্রহণ করদি হদি। বনরাপে এিাং আনন্দোয়ক ভ্রমণ বনবিি করদি হদি। আবম বিমাদনর উন্নয়দন 

গৃহীি ব্িিা িাস্তিায়দন িাংবিি িকলদক আরও িৎপর হওয়ার আহ্বান জানাই। 

বিমাদনর জয় াত্রা অব্াহি োকুক। আবম বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইদের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পবরচালনার শুভ্ 

উদবাধন শর্াষণা করবে। 

শখাো হাদফজ। 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাদেশ বচরজীিী শহাক। 

--- 


