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সম্মাবেি সভািবি,  
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ইবিহাস ও ভবিষ্যনির এই সবিক্ষনণর অবিস্মরণীয় মুহুনিজর সঙ্গী বহনসনি আিোনের সিার সানে অংেগ্রহণ করনি 

শিনর আবম আেবন্দি। আজ আমরা িাংলানেে বিমােিহনরর সি জনেষ বিবস ১০ উন াজাহাজটিনক আনুষ্ঠাবেক বিোয় জাোনি 

চনলবি। এটি শুধু বিমানের সি জনেষ বিবস ১০-এর বিোয় েয়, পৃবেিী শেনক  াত্রী িবরিহে শসিায় বেনয়াবজি সি জনেষ বিবস 

১০-৩০ উন াজাহানজরও বিোয় িনে এিং এর সানে আকাে িবরিহে শসিার ইবিহানস একটি উনল্লখন াগ্য অধ্যানয়র অিসাে 

ঘেনি চনলনি। আজ আমরা স্বাগি জাোবি ‘‘আকাে প্রেীি'' োনমর বিমানের বেজস্ব ‘‘শিাবয়ং ৭৭৭-৩০০ ই আর'' মনিনলর 

একটি েতুে উন াজাহাজনক।  

েীঘ জ স্বাধীেিা সংগ্রাম, মুবিযুদ্ধ এিং ৩০ লক্ষ প্রানণর বিবেমনয় আমরা অজজে কনরবি বপ্রয় স্বনেে আমানের লাল 

সবুনজর িাংলানেেনক। স্বাধীেিা অজজনের িরিরই সি জকানলর সি জনেষ্ঠ িাঙাবল জাবির বিিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমাে 

একটি জািীয় বিমাে সংস্থার প্রনয়াজেীয়িা অনুভি কনরে। িারই বেনে জনে স্বাধীেিা অজজনের খুি অল্পবেনের মনধ্য রাষ্ট্রিবি 

অধ্যানেে েং ১২৬ অনুসানর ১৯৭২ সানলর ৪ জানুয়াবর বিমাে িাংলানেে এয়ারলাইন্স গঠিি হয়। এবেে িাংলানেে 

বিমােিাবহেী শেনক একটি বিবস-৩ বিমাে বেনয় জাবির িাহে বহনসনি িাংলানেে বিমাে  াত্রা শুরু কনর। জাবির বিিা 

িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমাে িাংলানেে বিমানের প্রবি এিই আন্তবরক বিনলে শ , এর শলানগা তিরী এিং বেি জাচনের 

বিষয়টিও িাঁর দৃবি এব নয়  ায়বে।  

সুবধমন্ডলী,  

শুরু েনকই বিমানের লক্ষা বিল ধীনর ধীনর উন্নবির বেখনর আনরাহনের। এরই ধরািাবহকিায় আবের েেনক 

িৎকালীে সমনয়র সি জাধুবেক প্রযুবির বিবস-১০-৩০ মনিনলর সুিবরসর উন াজাহাজ িহনর সংযুি কনর সমৃবদ্ধর িনে 

একধাি এবগনয়  ায় বিমাে। বিবভন্ন আন্তজজাবিক গন্তনে বিরবিহীে দূরিাল্লার ফ্লাইে িবরচালো, এমে বক লন্ডে শেনক ঢাকা 

ি জন্ত বিরবিহীে ফ্লাইেও চালু কনর বিমাে। সমনয়র িবরক্রমায় বিবস ১০ হনয় োঁ ায় জািীয় িিাকািাহী এই বিমাে সংস্থার 

শমরুেন্ড। মূলিঃ বিবস ১০ উন াজাহাজ িহনরর কল্যানণই ‘‘েে লক্ষ  াত্রী িবরিহে'' ক্লানির সনঙ্গ যুি হয় বিমাে। প্রবি িির 

বিমানের হজ্জ ফ্লাইে িবরচালোর শক্ষনত্রও এই বিবস ১০ উন াজাহাজ িহনরর অিোে বিল অিবরসীম। আবম বেনজও এই 

উন াজাহানজ িহুিার ভ্রমণ কনরবি।  

সুবধবৃন্দ,  

িাংলানেনের হাজার হাজার ধম জপ্রাণ মুসবলম প্রবি িির হজ্জ্বব্রি িালে করনি মক্কায়  াে। বিমাে িাংলানেে 

এয়ারলাইন্সই হল একমাত্র িাংলানেেী বিমাে সংস্থা  া প্রবি িির হজ্জ্ব াত্রী িবরিহে কনর োনক।  



জামাি-বিএেবি শজাে সরকার ২০০২ সানল একিার শিসরকারী বিমাে সংস্থাগুনলার জন্য এই িবরনসিা উন্মুি 

কনরবিল। বকন্তু শিসরকারী ঐ বিমাে সংস্থা শস িির বিবভন্ন  াত্রায় প্রায় সনি জাচ্চ েয় বেে ি জন্ত বিলম্ব করায় পুেরায় বিমাে 

িাংলানেে একিত্র আবধিিা বেনর িায়। আমানের সময় ২০১২ সানল বিমানে ৫৪ হাজার ১৭৯ জে হজ্জ্ব াত্রী িবরিহনের 

শরকি জ সৃবি কনর। আবম মনে কবর বিমাে িাংলানেনের কম জকিজা কম জচারীরা অনেক েক্ষ ও অবভজ্ঞ। বকন্তু আিোনের সিাইনক 

 াত্রী শসিায় আরও অনেক শিবে আন্তবরক হনি হনি।  

আমার বিশ্বাস আিোরা আরও আন্তবরক হনল ও শিোোবরত্ব িজায় রাখনল বিমাে অনেক শিবে লাভজেক প্রবিষ্ঠানে 

িবরণি হনি এিং শেনে বিনেনে এর সুোম বৃবদ্ধ িানি। মনে রাখনি হনি, বিমাে িাংলানেে এয়ার লাইন্স বিনেনে 

িাংলানেনের অনেকো দূি বহসানিও কাজ কনর। আিোনের শিোোবরনত্বর উির শেনের সম্মােও জব ি।  

সুবধমন্ডলী,  

প্রবিন াবগিামূলক এবভনয়েে েিসায় প্রবিবেয়িই শলনগনি প্রযুবি ও উন্নয়নের শিাঁয়া। বিমােও বেিােতুে এ 

প্রযুবির সানে িালবমবলনয় এবগনয় চনলনি। পুরািে যুনগর ম্যানুয়াল আসে সংরক্ষণ িদ্ধবির িবরিনিজ স্বয়ংবক্রয় কবম্পউোর-

এর মাধ্যনম আসে সংরক্ষণ ও  াত্রী আনরাহে িদ্ধবি প্রিবিজি হনয়নি। এখে সময় এনসনি আরও বেরািে, আরামোয়ক, 

সােয়ী ও প্রযুবিগি উৎকনষ জ উত্তীণ জ উন াজাহাজ বেনয় বিমােিহর শঢনল সাজানোর।  

আিোরা অিগি আনিে শ , বিগি বেনেও আমানের সরকার বিমানের জন্য সি রকম সহন াবগিা কনর এনসনি, 

িিজমানেও শসই সহন াবগিা অোহি রনয়নি  া ভবিষ্যনিও োকনি ইেোআল্লাহ। আমানের সরকানরর সাবি জক সহন াবগিা ও 

প্রনচিার েলশ্রুবিনিই ২০১১ সানল ‘‘শিাবয়ং ৭৭৭-৩০০ ইআর'' মনিনলর অিাাধুবেক প্রযুবির ০২টি বেজস্ব উন াজাহাজ 

বিমােিহনর যুি হয়। এরই ধারািাবহকিায় আজ আমরা ‘‘আকাে প্রেীি'' োনমর বিমানের তৃিীয় বেজস্ব ‘‘শিাবয়ং ৭৭৭-৩০০ 

ইআর'' উন াজাহাজটিনক স্বাগি জাোবি।  

আিোরা শজনে খুবে হনিে শ , বিমানের চতুে জ ‘‘শিাবয়ং ৭৭৭-৩০০ ইআর'' উন াজাহাজটি আগামী মাচ জ মানসর 

শেষানধ জ বিমােিহনর যুি হনি। প্রনয়াজনে আরও বিমাে সংগ্রহ, অিচয়, অেক্ষিা ও দূেীবি শরাধ কনর বিমানের সক্ষমিা ও 

বেভ জরন াগ্যিা িাব নয় আন্তজজাবিক প্রবিন াবগিায় টিনক োকার সামর্থ্জ িা ানো হনি।  

িিজমাে বিনশ্বও সি জাধুবেক প্রযুবির উন াজাহাজ সংগ্রনহর জন্য আমানের সরকার প্রনয়াজেীয় সকল সহন াবগিা 

প্রোে কনর চনলনি। এমেবক এ সংস্থার উন্নয়নে সরকানরর অঙ্গীকানরর িবহঃপ্রকাে বহসানি এ সকল েতুে প্রজনন্মর 

উন াজাহাজ ক্রনয়র শক্ষনত্র প্রনয়াজেীয় অে জ সংস্থানের জন্য ‘‘সনভবরে গ্যারাবি'' ও প্রোে কনরনি।  

ঢাকা ও কক্সিাজার বিমােিন্দনরর সম্প্রসারণ কা জক্রম দ্রুি িাস্তিায়ে করা হনি। মংলা বিমােিন্দনরর কাজ েতুে 

কনর শুরু করা হনি। অবচনরই ঢাকার অদূনর আন্তঃমহানেেীয় শ াগান ানগর শকন্দ্র বহসানি প্রস্তাবিি সি জাধুবেক িঙ্গিন্ধু 

আন্তজজাবিক বিমােিন্দর বেম জানণর চূ ান্ত স্থাে বেধ জারণ ও বেম জানণর কাজ শুরু হনি।  

বসনলে অঞ্চনলর  াত্রীনের সুবিধানে জ বিমানের সপ্তানহ ২ বেে সরাসবর বসনলে-লন্ডে ফ্লাইে আমরা চালু করবি। 

প্রবিিিী ও বৃদ্ধ  াত্রীনের ভ্রমণ সহজ করার লনক্ষা হুইল শচয়ার ও সাি জক্ষবণকভানি সাহায্যকারী শসিাও আমরা শুরু কবর। ১৫০ 

জে তিমাবেকনক বিনেনে উন্নিমানের প্রবেক্ষনণর েিস্থাও আমরা কনরবি।  

সুবধবৃন্দ,  

            আিোরা আরও শজনে খুবে হনিে শ , প্রবিন াবগিামূলক আকাে িবরিহে েিসায় অবধকির প্রোনের মাধ্যনম 

লাভজেকভানি িবরচালোর জন্য বিমাে বিনেষ উনযাগ গ্রহণ কনর চনলনি। ইনিামনধ্যই সংস্থাটিনি িবরিিজনের সুিািাস 

িইনি শুরু কনরনি।  

আবম জােনি শিনরবি শ , সংস্থাটিনক লাভজেক ি জানয় উন্নীি করনি সামবয়কভানি িিরাখা অভান্তরীণ ও 

আন্তজজাবিক গন্তনে পুেরায় ফ্লাইে িবরচালোর িাোিাবে েতুে েতুে গন্তনেও ফ্লাইে িবরচালোর প্রনচিা গ্রহণ করা হনয়নি। 

এরই ধারািাবহকিায় অভান্তরীণ ও আন্তজজাবিক গন্তে িবরচালোর উিন াগী শিাে-ি  শিেবকছু উন াজাহাজও স্বল্প সমনয়র 

েিধানে লীনজর মাধ্যনম বিমাে িহনর শ াগ হনি  ানি।  

ঢাকা-বেউইয়কজ রুনে বিমানের ফ্লাইে চালু করার বিষনয় আমানের সরকার অঙ্গীকারািদ্ধ। আবম শুনে অিান্ত 

আেবন্দি হনয়বি শ , অবচনরই বিমাে ঢাকা-বেউইয়কজ রুনে ফ্লাইে চালু করনি  ানি।  

কানলর আিনিজ পুরািে ও জীণ জ হনয়  াওয়া বিবস ১০ উন াজাহাজ িহনরর সেল ও বেরািনে িবরচালোর বিিনে 

অিোে রাখা সকল প্রনকৌেলী, িাইলে, ফ্লাইে ইবঞ্জবেয়ার, কম জকিজা ও কম জচারীবৃন্দনক আবম বিনেষভানি ধন্যিাে জ্ঞািে 



করবি। আিোনের বপ্রয় এই সংস্থানক গন  শিালার জন্য বেরলস প্রনচিা অোহি রাখায় বিমানের সকল ি জানয়র কম জকিজা ও 

কম জচারীবৃন্দনকও ধন্যিাে জ্ঞািে করবি।  

            বিমানের উন্নয়নের এ ধারা অোহি শরনখ কাবিি লনক্ষা শিৌৌঁিানি িনল আবম আো কবর। বিমাে শুধু সরকানরর 

ভতুজবক বেনয় েয় িরং িানের সুষ্ঠু িবরচালোর মাধ্যনম বিমােনক লাভজেক প্রবিষ্ঠানে িবরণি কনর িানের িহনর েতুে েতুে 

উন াজাহাজ সংন াজেসহ শসিার মাে উন্নয়নে সনচি হনি। সকলনক ধন্যিাে।  

শখাো হানেজ  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলানেে বচরজীিী শহাক।  


