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তিিতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

িম্মাতনত িভাপতত,  

িহকমীবৃন্দ,          

সুতধমন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুম।  

হযরত শাহজালাল আন্তজজাততক তিমানিন্দররর আপরেরেশন প্রকরল্পর কারজর উরবাধন অনুষ্ঠারন উপতিত িিাইরক 

শুরভচ্ছা জানাতচ্ছ।  

শেনমাকজ িরকাররর আতথ জক িহায়তায় ট্যাতিওরয় শতিশালীকররণর এই প্রকল্প িাস্তিাতয়ত হরল হযরত শাহজালাল 

আন্তজজাততক তিমানিন্দররর মান আরও িাড়রি।  

দ্রুততম ও তনরাপদ পতরিহন তহরিরি িারাতিরে আকাশপরথ পতরিহরনর গুরুত্ব তদনতদন বৃতি পারচ্ছ। এজন্য তিমান 

পতরিহন ব্যিিার আনুিতঙ্গক অিকাঠারমা গরড় শতালা প্ররয়াজন।  

তিমানিন্দরগুরলার পয জাপ্ত ও আধুতনক সুরযাগ তনতিত করা শগরল আমরা নানাভারি লাভিান হরত পারি। কারণ আমদাতন-

রপ্তাতন িাতণজয এিং পয জটন তশরল্পর তিকাশিহ তিতভন্ন ধররণর অথ জননততক কম জকান্ড এই খারতর উপর অরনকাংরশ তনভ জরশীল।  

ট্যাতিওরয়র শতিশালী করার পাশাপাতশ আমরা তনরাপরদ তিমান উড্ডয়ন ও অিতরণ, উরড়াজাহারজর পাতকজং সুরযাগ-

সুতিধা বৃতিিহ যাত্রীসুতিধা িাড়ারনার কাজ হারত তনরয়তি।  

তিমানিন্দররর রানওরয়র উন্নয়রনর জন্য এিফল্ট কংতিট ওভাররল'র কাজ চলরি। এিাড়া নতুন তিতকউতরটি স্ক্যাতনং 

শমতশন িাপন, উরড়াজাহারজর জন্য পাতকজং-শি তনম জাণ, শিাতে জং ব্রীজ িংরযাজন ও টাতম জনাল ভিরনর আধুতনকায়রনর কাজ িম্পন্ন 

হরয়রি।  

আমরা িরকার পতরচালনার দাতয়ত্ব শনওয়ার পর শথরকই আন্তজজাততক ও অভযন্তরীণ শযাগারযাগ ব্যিিার উন্নয়রন ব্যাপক 

কম জসূতচ েহণ কররতি। এরফরল আকাশপরথ ব্যিিা-িাতণজয বৃতি শপরয়রি। তিেব্যাপী অথ জননততক মন্দা িরেও িাংলারদশ শথরক 

যাত্রী পতরিহনও শিরড়রি।  

সুতধিন্দ,  

আকাশপরথ পতরিহন খারত আমারদর তিপুল িম্ভািনা ররয়রি। তকন্তু তিতভন্ন কাররণ আমরা শি িম্ভািনারক যথাযথভারি 

কারজ লাগারত পাতরতন।  

গত ৪ িিরর আকাশপরথ যাত্রী পতরিহন বৃতি শপরয়রি প্রায় ২১ শতাংশ। ২০০৯ িারল হযরত শাহজালাল আন্তজজাততক 

তিমানিন্দর তদরয় ৪৩ লাখ যাত্রী যাতায়াত করররিন। ২০১২ িারল তিমান যাত্রীর িংখ্যা শিরড় দাঁতড়রয়রি প্রায় ৫২ লারখ।  

আপনারা জারনন, িাংলারদশ শিিামতরক তিমান চলাচল কর্তজপক্ষ আন্তজজাততক শিিামতরক তিমান চলাচল িংিার 

তিগতনতফকযান্ট শিইফটি কনিান জ (এিএিতি) এর তাতলকাভুি তিল। আমারদর কায জকর উরযারগর ফরল গত জুলাই মারি এই 

তাতলকা শথরক িাংলারদরশর নাম িাদ শদওয়া হরয়রি।  

এরফরল িাংলারদরশর শয শকান তিমান িংিা তিতভল এতভরয়শন কর্তজপরক্ষর অনুমতত তনরয় আন্তজজাততক রুরট ফ্লাইট 

পতরচালনা কররত পাররি।  



দতক্ষণ এতশয়ার ৮টি শদশ তনরয় গঠিত আঞ্চতলক শফারাম, কিকযাপ িাউথ এতশয়া'র িদরদপ্তরও কলরবা শথরক ৫ িিররর 

জন্য ঢাকায় িানান্তর করা হরয়রি।  

এিি অজজন আগামী িিরগুরলারত আঞ্চতলক ও িতহতি জরে তিতভল এতভরয়শন খারত িাংলারদশরক শনর্তত্ব প্রদারনর সুরযাগ 

সৃতি করররি।  

তিমান যাত্রীরদর তনরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দয ভ্রমণ তনতিত কররত হরি। তিমানিন্দরর শকউ যারত অযথা হয়রাতনর তশকার না হন 

শিতদরক দৃতি রাখরত হরি। অিাতিত শকউ যারত শদরশ ঢুকরত না পারর শি ব্যাপারর আমারদর িতকজ থাকরত হরি।  

শদরশর তিমানিন্দরগুরলার তনরাপত্তা ব্যিিারক আরও শজারদার করার জন্য এতভরয়শন তিতকউতরটি শফারি জর অগ জারনাোম 

িরকাররর তিরিচনাধীন ররয়রি।  

আমারদর শদরশর প্রায় ৮০ লাখ মানুষ তিরের তিতভন্ন শদরশ িিিাি কররন। ব্যিিা-িাতণরজযর কারজ প্রতততদন শত শত 

মানুষ তিরদরশ যারচ্ছন। তিরদশীরা আমারদর শদরশ আিরিন। তারদর তনরাপদ এিং ঝারমলামুি যাতায়াত তনতিত করার জন্য 

আতম িংতিি িিাইরক অনুররাধ জানাতচ্ছ।  

সুতধমন্ডলী,  

আন্তজজাততক শক্ষরত্র চট্টোরমর গুরুত্ব তিরিচনা করর আমরা ২০০১ িারলর ২৪ মাচ জ চট্টোম তিমানিন্দররক আন্তজজাততক 

তিমানিন্দরর উন্নীত কতর। যাত্রী িাধাররণর সুতিধাবৃতি এিং তনরাপরদ ও তনতি জরে তিমান উঠানামার জন্য িতজমান িরকাররর আমরল 

এ তিমানিন্দরর তেতভওআর ও তেএমই িাপন করা হরয়রি।  

িতজমারন চট্টোম তিমানিন্দর শথরক প্রতততদন অভযন্তরীণ ও আন্তজজাততক রুরট গরড় ৪৬টি ফ্লাইট পতরচাতলত হরচ্ছ। 

আতশয়ানিহ এ অঞ্চরলর শদশগুরলার িরঙ্গ আমারদর অথ জননততক িম্পকজ আরও শজারদার হরচ্ছ। এরফরল অদূর ভতিষ্যরত এ 

তিমানিন্দররর গুরুত্ব আরও বৃতি পারি িরল আতম মরন কতর।  

িতজমান িরকাররর আমরল লন্ডন শথরক িরািতর তিমান িাংলারদশ এয়ারলাইরের সুপতরির উরড়াজাহাজ যাত্রী তনরয় 

তিরলট ওিমানী আন্তজজাততক তিমানিন্দরর অিতরণ কররি।  

িতজমারন এ তিমানিন্দরর জ্বালাতন মওজুদ ও িরিরারহর জন্য প্ররয়াজনীয় কায জিম চলরি। তশগতগরই এ কাজ শশষ হরি।  

কিিাজার তিমানিন্দররক আন্তজজাততক তিমানিন্দরর উন্নীত করার জন্য চীন িরকাররর িহায়তায় একটি প্রকল্প 

প্রতিয়াধীন ররয়রি।  

সুতধবৃন্দ,  

তিমানিন্দর অতভমূখী যানিাহন চলাচল িহজ করার জন্য আমরা অরনকগুরলা প্রকল্প িাস্তিায়ন করতি। ইরতামরেই িনানী 

ওভারপাি চালু করা হরয়রি। আগামী মারচ জর মরে তমরপুর-তিমানিন্দর এিং কুতড়ল িহুমাতত্রক ফ্লাইওভার তনম জাণ কাজ শশষ হরি 

িরল আশা করা যারচ্ছ। এিাড়া গুতলস্তান-যাত্রািাতড় ফ্লাইওভাররর কাজও খুি তশগতগরই শশষ হরি।  

হযরত শাহজালাল তিমানিন্দর শথরক কুতুিখালী পয জন্ত ২৬ তকরলাতমটার এতলরভরটে এিরপ্রিওরয় প্রকরল্পর কাজও 

এতগরয় চলরি।  

িম্প্রতত হাততরতঝল প্রকল্প উরবাধন করা হরয়রি। দৃতিনন্দন হাততরতঝল প্রকল্প একতদরক ঢাকার যানজট তনরিরন িহায়ক 

হরয়রি অন্যতদরক পতররিশ রক্ষা এিং তচত্ততিরনাদরনর জন্য একটি আকষ জণীয় িান তহরিরি তচতিত হরয়রি।  

জাপারনর িহরযাতগতায় শমরট্টাররল প্রকল্প ইরতামরেই একরনরক অনুরমাতদত হরয়রি। এিাড়া ঢাকা-চট্টোম, জয়রদিপুর-

ময়মনতিংহিহ আরও করয়কটি মহািড়করক চার শলইরন উন্নীত করার কাজ চলরি।  

আমরা িাতি জকভারি শদরশর অথ জননততক উন্নয়রন কাজ করর যাতচ্ছ। শদরশ যত শিতশ তিরদতশ তিতনরয়াগ আিরি, আমরা তত 

শিতশ লাভিান হি। এজন্য অিকাঠারমা উন্নয়রনর পাশাপাতশ িতহতি জরে শদরশর ইততিাচক ভািমূততজ তুরল ধরা প্ররয়াজন।  

তিমানিন্দর একটি শদরশর আয়না। এই আয়নায় তিরদশীরা আমারদর শদশরক শদরখ থারকন। আমারদর শদশ িম্পরকজ 

তাঁরদর ধারণা সৃতি হয়। তিমানিন্দররর িাতি জক উন্নয়ন, উন্নতমারনর শিিা ও তনরাপত্তা িজায় রাখা শগরল িতহতি জরে শদরশর ভািমূততজ 

উজ্জ্বল হরি। এ ভািমূততজ ধরর রাখরত পাররল শদরশ তিতনরয়াগ িাড়রি। পয জটন তশরল্পর তিকাশ হরি। শদশ অথ জননততকভারি লাভিান 

হরি।  



আতম আশা কতর, তিরের িারথ তাল তমতলরয় আমরা একটি তনরাপদ ও মানিম্পন্ন তিমান পতরিহন ব্যিিা গরড় তুলরত 

পারি। এ প্রকরল্প িহায়তার জন্য আতম শেনমাকজ িরকাররক আন্ততরক ধন্যিাদ জানাতচ্ছ।  

আসুন, ক্ষুধা, দাতরদ্র্য, িন্ত্রাি ও দুনীততমুি আধুতনক, গণতাতন্ত্রক এিং িমৃি িাংলারদশ গড়রত আমরা িিাই এক িারথ 

ঐকযিি হরয় কাজ কতর। িঙ্গিন্ধুর স্বরের শিানার িাংলা গরড় তুতল।  

িিাইরক আিারও ধন্যিাদ।  

শখাদা হারফজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু  

িাংলারদশ তচরজীিী শহাক। 

 


