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আসসালামু আলাইকুম। 

 বিমান িাংলাড়েে এয়ােলাইড়েে উড় াজাহাজ িহড়ে নতুন উড় াজাহাজ সংড় াজন অনুষ্ঠাড়ন উিবিত সকলড়ক আবম 

শুড়িচ্ছা জানাবচ্ছ। আজ এই িহড়ে যুক্ত হল দু’টি বিমান, BOEING 737-800। বিমান দু’টিে নাম শেওয়া হড়য়ড়ে 

‘শমঘদূত’ ও ‘ময়ূেিঙ্খী’। 

সুবধমন্ডলী, 

আজ একটি বিড়েষ বেন। ২০১৪ সাড়লে এইবেড়ন িতিমান সেকাে েিথ গ্রহণ কড়ে। শেেিাসীে উড়েড়ে আবম িলড়ত 

চাই, আমো আিনাড়েে শেওয়া িবিত্র শিাড়টে ম িাো শেড়খবে। িাংলাড়েেড়ক সকলড়েড়ত্র সামড়নে বেড়ক এবিড়য় বনবচ্ছ। 

আজ বিমান িাংলাড়েে এয়ােলাইড়েে জন্যও আনড়ন্দে বেন। ইড়তাপূড়ি ি সংযুক্ত ‘িালবক’, ‘অরুণ আড়লা’, ‘আকাে 

প্রেীি’ ও ‘োঙাপ্রিাত’সহ বনড়জড়েে অড়থ ি শকনা সুিবেসে শিাবয়ং বিমাড়নে সংখ্যা ৬টিড়ত উন্নীত হল। শেড়েে ইবতহাড়স 

ইড়তাপূড়ি ি শকান সেকাে এত সুিবেসে আধুবনক বিমান বেড়য় িহে সাজাড়ত িাড়েবন। এটি আওয়ামী লীি সেকাড়েে সাফল্য, 

কােণ আওয়ামী লীি সেকাে জনিড়ণে সেকাে। 

সুবধবৃন্দ, 

বিমান িাংলাড়েে এয়ােলাইে শুধু একটি িবেিহণ সংিাই নয়। এটি বিড়েে বিবিন্ন শেড়ে আমাড়েে জাতীয় িতাকা 

িহন কড়ে শেড়েে প্রবতবনবধত্ব কেড়ে। আমাড়েে সম্মান ও ম িাো বৃবি কেড়ে। 

সি িকাড়লে সি িড়েষ্ঠ িাঙাবল, জাবতে বিতা িঙ্গি্ধু  শেখ মুবজুরে েহমাড়নে উড়যোাি ও প্রতযে তত্ত্বািধাড়ন ১৯৭২ 

সাড়লে ৪ জানুয়াবে ‘বিমান িাংলাড়েে এয়াে লাইে’- এে জন্ম হয়। িঙ্গি্ধু  িাংলাড়েে বিমাড়নে প্রবত এতই আন্তবেক বেড়লন 

শ , এে শলাড়িা ততবে এিং চূ ান্ত কোে কাজ বতবন বনড়জ তোেবক কড়েন।  

১৯৭২ সাড়লে ৪ মাচ ি একটি িা া কো বিমাড়নে মাধ্যড়ম লন্ডন-ঢাকা ফ্লাইট শুরু হয়। ৭ মাচ ি অিযন্তেীণ রুড়ট বসড়লট 

ও চট্টগ্রাড়ম ফ্লাইট িবেচালনা শুরু কো হয়। জাবতে বিতা বিবিন্ন শেে শথড়ক উড় াজাহাজ সংগ্রহ কড়েন। তাঁে সাড়  বতন 

িেড়েে সেকাড়েে সময় ব্াংকক, কলকাতা, কাঠমন্ডু ও দুিাই আন্তজিাবতক রুট চালু হয়। বিমাড়নে জন্য আন্তজিাবতক মাড়নে 

একটি প্রবেেণ শকন্দ্র প্রবতষ্ঠা কো হয়। বিমাড়নে উন্নয়ড়নে িাোিাবে জাবতে বিতা বিিাট িড়মন্ট অি বসবিল এবিড়য়েন প্রবতষ্ঠা 

কড়েন,  া আজড়কে শিসামবেক বিমান চলাচল কর্তিিে। 

১৯৯৬ সাড়ল সেকাে িঠড়নে িে আমো জাবতে বিতাে হাড়ত ি া প্রবতষ্ঠান বিমান িাংলাড়েে এয়াে লাইড়েে 

উন্নয়ড়নে বেড়ক দৃবি শেই। ১৯৯৯ ও ২০০০ সাড়ল দুটি DC-10 বিমান িহড়ে যুক্ত কবে। অিযন্তেীণ ও আঞ্চবলক ফ্লাইড়টে 

বতনটি F-28 এয়ােক্রাফ্ট সংগ্রহ কবে। এো া শিে কড়য়কটি এয়ােক্রাফ্ট িা া কড়ে বিমাড়নে ফ্লাইট সংখ্যা এিং িন্তব্িড়লে 

সংখ্যা িা াড়না হয়। এসময় শসৌবে আেড়িে োম্মাড়ম ফ্লাইট চালু হয়। 

সুবধবৃন্দ, 

২০০১ সাড়ল বিএনবি-জামাত শজাট সেকাে েমতায় এড়স জাতীয় িতাকািাহী প্রবতষ্ঠান বিমানড়ক িবেণত কড়ে 

দুনীবত আে লুটিাড়টে স্বি িোড়জয। তাো বনউইয়কি, ব্রাড়সলস, প্যাবেস, ফ্াংকফুট ি, মুম্বাই, নাবেতা এিং ইয়াঙ্গুন রুড়ট বিমান 



 

চলাচল িন্ধ কড়ে শেয়। বিি িস্ত বেবিউল, জো-জীণ ি বিমানিন্দে, অন্তহীন অবিড় াড়ি এড়ক এড়ক িন্ধ হড়ত থাড়ক অিযন্তেীণ ও 

আন্তজিাবতক ফ্লাইটসমূহ। চেম শলাকসান আে অব্িিািনায় বিমান মুখ থুিড়  িড় ।  

২০০৯ সাড়ল সেকাে িঠড়নে িে আমো বিএনবি-জামাত শজাড়টে ধ্বংসস্ত্তি শথড়ক শটড়ন তুড়ল বিমাড়ন আিাে নতুন 

িবতে সঞ্চাে কবে। বিমানিন্দেগুড়লাে মান বৃবি কবে। বনোিে বিমান অিতেণ এিং আন্তজিাবতক মাড়নে  াত্রীড়সিা বনবিত 

কেড়ত বিবিন্ন প্রকল্প গ্রহণ কবে। িন্ধ হড়য়  াওয়া অিযন্তেীণ ও আন্তজিাবতক রুটগুড়লা পুনোয় চালু কোে উড়যোাি শনই।  

োজধানীে সাড়থ ৭টি শজলা অথ িাৎ চট্টগ্রাম ও বসড়লটসহ োজোহী,  ড়োে, িবেোল, তসয়েপুে এিং কক্সিাজাড়ে 

অিযন্তেীণ রুট চালু কবে। অিযন্তেীণ ফ্লাইড়ট বিমাড়নে সংখ্যা িা াড়নাে জন্য বমেে শথড়ক লীড়জ ২টি িযাে উড় াজাহাজ সংগ্রহ 

কবে। ঢাকা-বেবল্ল, ঢাকা-ইয়াঙ্গুন ও ঢাকা-হংকং রুড়টও আিাে ফ্লাইট চালু কো হয়।  

সুবধমন্ডলী, 

আমো বিমান িাংলাড়েে এয়ােলাইেড়ক একটি আধুবনক এিং যুড়িািড় ািী এয়ােলাইড়ে িবেণত কো লেয বনড়য় 

কাজ কেবে। 

 ইড়তাপূড়ি ি বিমান ও শিাবয়ং এে মড়ধ্য সােবেত চুবক্ত অনু ায়ী আমো উড় াজাহাজগুড়লা দ্রততম সমড়য় সংগ্রড়হে 

ব্িিা গ্রহণ কড়েবে। 

চুবক্ত অনু ায়ী শিাবয়ং শকাম্পাবন এ ি িমত্ম ৬টি উড় াজাহাজ বিমাড়নে কাড়ে হস্তান্তে কড়েড়ে।  াে দু’টি আজ 

উড়বাধন কো হল।  ২০১৮ সাল শথড়ক ি িায়ক্রড়ম িহড়ে যুক্ত হড়ত থাকড়ি অিবেি ৪টি উড় াজাহাজ ‘বিমলাইনাে’  া বিমান 

চলাচল বেড়ল্প এক বিস্ময়। আমো ২০২৩ সাল নািাে িহড়ে বিমাড়নে সংখ্যা ৩০টিড়ত উন্নীত কোে িবেকল্পনা হাড়ত বনড়য়বে।  

নতুন প্রজড়ন্মে এসকল উড় াজাহাজ সংড় াজড়নে ফড়ল বিমান িহড়েে সামর্থ্ি অড়নকাংড়ে বৃবি শিড়য়ড়ে। সিগুড়লা 

উড় াজাহাজ সংগ্রহ সম্পন্ন হড়ল আন্তজিাবতক িবেমন্ডড়ল বিমাড়নে িািমূবতি ও শসিাে মান আেও উন্নত হড়ি িড়ল আমাে 

প্রতযাো। 

আমো বিমাড়ন আধুবনক তর্থ্-প্রযুবক্তে সবন্নড়িে ঘটিড়য়বে। ই-টিড়কটিং চালু, অনলাইন ুরবকং,  াত্রীড়েে আসন 

সংেেণ ব্িিা আধুবনকায়ন কো হড়য়ড়ে।   

হ েত োহজালাল আন্তজিাবতক বিমান িন্দড়েে োনওড়য়ে সম্প্রসােণ, িাবকিং ফযাবসবলটি বৃবি এিং আিড়গ্রড়িেন 

িাস্তিায়ড়নে কাজ চলড়ে। আমো র্ততীয় টাবম িনাল সম্প্রসােড়ণে কাজও হাড়ত বনড়য়বে।  

কক্সিাজাে বিমানিন্দেড়ক আন্তজিাবতক বিমানিন্দড়ে উন্নীত কোে কাজ পূড়ণ িাযোড়ম এবিড়য় চলড়ে।  

আমো িাড়িেহাড়ট একটি বিমানিন্দে বনম িাড়ণে িেড়েি বনড়য়বে। ঢাকাে অদূড়ে আন্তঃমহাড়েেীয় শ ািাড় াড়িে শকন্দ্র 

বহড়সড়ি প্রস্তাবিত সি িাধুবনক িঙ্গি্ধু  আন্তজিাবতক বিমানিন্দে বনম িাড়ণে প্রবক্রয়া অড়নকদূে এবিড়য়ড়ে। 

বিমাড়নে কম িকতিা-কম িচাবেবৃন্দ, 

বিমান িাংলাড়েে এয়ােলাইে আিনাড়েে প্রবতষ্ঠান। জাবতে বিতা জাতীয় িতাকািাহী এই প্রবতষ্ঠানড়ক একটি 

লািজনক ও বনি িেড় াগ্য প্রবতষ্ঠাড়ন িবেণত কেড়ত শচড়য়বেড়লন। আমাড়েে সেকাে জাবতে বিতাে িোঙ্ক অনুসেণ কড়ে 

বিমাড়নে উন্নয়ড়ন প্রড়য়াজনীয় িেড়েি বনড়য়ড়ে। এই প্রবতষ্ঠাড়নে ম িাো সমুন্নত োখা, এটিড়ক লািজনক প্রবতষ্ঠাড়ন িবেণত 

কো আিনাড়েে িবিত্র োবয়ত্ব। 

িাংলাড়েে বিমান িত অথ িিেড়ে ২৭০ শকাটি টাকা নীট মুনাফা অজিন কড়েড়ে  া অতযন্ত আোব্ঞ্জক। আমাড়েে 

বিমান িহে এখন অতীড়তে শ  শকান সমড়য়ে শচড়য় শিেী  াত্রী ও মালামাল িবেিহড়ন সেম। ২০১৫ সাড়ল বিমান সফলতাে 

সাড়থ প্রায় ৫৫ হাজাে হজ্ব- াত্রী িবেিহন কড়েড়ে। এসকল সাফড়ল্যে জন্য আিনাড়েেড়ক আন্তবেক ধন্যিাে জানাই। 

বিমানড়ক লািজনক কেড়ত হড়ল এে শনটওয়াকি সম্প্রসােণ ও গুরুত্বপূণ ি িাড়ন ফ্লাইট বসবিউল বৃবি কো প্রড়য়াজন। 

ইড়তামড়ধ্য আমো লন্ডন, কুয়ালালামপুে, শজো, োম্মাম, বেয়াে এিং ব্াংকড়ক ফ্লাইট বেবিউল বৃবি কড়েবে।  

আিামী এবপ্রল শথড়ক চীড়নে কযান্টন, শ্রীলংকাে কলড়ম্বাসহ কড়য়কটি নতুন রুড়ট ফ্লাইট িবেচালনা শুরু হড়ি। একই 

সাড়থ িন্ধ হড়য়  াওয়া কড়য়কটি রুটও পুনোয় চালু হড়ি। এটি আমাড়েে সিাে জন্য সুখিে। এ জন্য আবম বিমান িবেচালনা 

িষ িেসহ বিমান ব্িিািনাড়ক ধন্যিাে জানাই।  

আবম আো কবে, অবজিত অবিজ্ঞতা, শেেড়প্রম, শিোোবে মড়নািাি বনড়য় েে শনর্তড়ত্বে মাধ্যড়ম আিনাো বিমাড়নে 

শসিাে মান আেও বৃবি কেড়িন। বিমান িহড়েে উড় াজাহাজ েেণাড়িেণ, অপ্রড়য়াজনীয় ব্য় বনয়ন্ত্রণ, মুনাফা অজিন ইতযাবে 



 

শেড়ত্র আেও কা িকে িেড়েি গ্রহণ কেড়িন। আিনাড়েেড়ক বনোিে এিং আনন্দোয়ক ভ্রমণ বনবিত কেড়ত হড়ি। বিড়েষ 

কড়ে  াত্রীড়সিা ও কাড়ি িা িবেিহড়নে শেড়ত্র শসিাে মান আেও িা াড়ত হড়ি। এড়েড়ত্র শকান তেবথল্য সহয কো হড়িনা।  

আিনাো আেও আন্তবেক হড়ল ও শিোোবেত্ব িজায় োখড়ল বিমান অড়নক শিবে লািজনক প্রবতষ্ঠাড়ন িবেণত হড়ি। 

শেড়ে বিড়েড়ে এে সুনাম আেও বৃবি িাড়ি। 

জনিড়ণে প্রবতষ্ঠান বিমান িাংলাড়েে এয়ােলাইে এিং আিনাড়েে উন্নয়ড়নে জন্য  া বকছু প্রড়য়াজন তাে সি বকছুই 

আমো কেি।  

নতুন উড় াজাহাজ বনড়য় নতুন শপ্রেণায় বিমান বিড়েে বেি-বেিড়ন্ত নতুন িন্তড়ব্ ছুড়ট  াড়ি - এ আোিাে ব্ক্ত কেবে। 

সিাইড়ক আিােও ধন্যিাে জাবনড়য় আবম BOEING 737-800 অথ িাৎ ‘শমঘদূত’ ও ‘ময়ূেিঙ্খী’ে শুি উড়বাধন শঘাষণা 

কেবে। 

শখাো হাড়ফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গি্ধু  

িাংলাড়েে বচেজীিী শহাক। 

... 

 

 


