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মফমভল্লাময যাভামনয যামভ 

অনুষ্ঠারনয বামত, 

কভীবৃন্দ, 

অমতমথবৃন্দ, এফং  

উমিত সুমধভণ্ডরী, 

 আারামু আরাইকুভ। 

 ফাংরারদ মফভান ফামনী ও সফাভমযক মফভান চরাচর কর্তিরেয সমৌথ ব্যফিানায় আরয়ামজত ৬ষ্ঠ ইন্টাযন্যানার 

ফ্লাইট সেফটি সমভনারযয ভানী অনুষ্ঠারন উমিত ফাইরক আমভ আন্তমযক শুরবচ্ছা ও অমবনন্দন জানামচ্ছ। 

আমভ গবীয শ্রদ্ধায রে স্মযণ কযমছ, ফ িকাররয ফ িরশ্রষ্ঠ ফাঙামর, জামতয মতা ফেফন্ধু সখ মুমজবুয যভানরক। মাঁয 

মনরদ ির মযচামরত দীঘ ি নয় ভা যক্তেয়ী মুমক্তমৄরদ্ধয ভাধ্যরভ আভযা সরয়মছ স্বাধীনতা ও াফ িরবৌভ ফাংরারদ। স্মযণ কযমছ 

জাতীয় চায-সনতা, মুমক্তমৄরদ্ধয ৩০ রাখ ফীয মদ ও ২ রাখ মনম িামতত ভা-সফানরক। ফীয মুমক্তরমাদ্ধারদয ারাভ। অতযন্ত দুঃরখয 

ারথ স্মযণ কযমছ, ’৭৫ এয ১৫ই আগরেয কর মদরক। 

উমিত সুমধভণ্ডরী, 

 ২৮-এ সরেম্বয ১৯৭১ ারর ফাংরারদ মফভান ফামনী গঠিত য়। তখন মফভান ফামনীয াইরট ছাড়াও অরনক 

সফাভমযক াইরট Kilo Flight  ইউমনরট সমাগদান করয স্বাধীনতা মৄরদ্ধ ব্যাক ভূমভকা যারখন।  

সদ স্বাধীন ওয়ায ভাত্র ১৯ মদরনয ভাথায় জন্ম সনয় মফভান ফাংরারদ এয়াযরাইন্স। আয ভাত্র ২৫ মদরনয ভাথায় ১৯৭২ 

াররয ১০ই জানুয়াময সতজগাঁও মফভান ফন্দযরক আন্তিজামতক মফভান অফতযরণয উরমাগী করয জামতয মতারক স্বাধীন সদরয 

ভাটিরত স্বাগত জানারনা য়। এটা মছর আভারদয সফাভমযক মফভান চরাচররয রে ম্পমকিত কররয কভ িদেতা ও একাগ্রতায 

ফমুঃপ্রকা। 

সুমধবৃন্দ,  

 জামতয মতা ভাত্র ারড় মতন ফছরযই মৄদ্ধ-মফধ্বস্ত স্বাধীন ফাংরারদরক পুনগ িঠিত করয স্বরপান্নত সদর রূান্তমযত কযরত 

সরযমছররন। মতমন ফাংরারদরয সবৌরগামরক অফিান, াভমযক সকৌরগত মদক ও অথ িননমতক উন্নয়রনয ম্ভাফনায সপ্রোট 

মফরফচনায় সযরখ একটি আদৄমনক, মক্তারী ও সাদায মফভান ফামনী গঠরনয স্বপ্ন সদরখমছররন। তাঁয দূযদী ও ফমরষ্ঠ মদ্ধারন্ত 

১৯৭৩ াররই স ভরয়য অতযাদৄমনক MIG-২১ সুাযমনক পাইটায মফভান মযফন মফভান, সমরকোয, এয়ায মডরপন্স 

য যা ডায ইতযামদ ফাংরারদ মফভান ফামনীরত ংরমাজন কযা য়। 

 আভযা ১৯৯৬ ারর যকায গঠরনয য মফভান ফামনীরক একটি মৄরগারমাগী ও দে ফামনী মররফ গরড় সতারায 

ররেয নানা কভ িসূমচ ারত সনই। স ভয় সথরক ধীরয ধীরয অভযা চতুথ ি প্রজরন্ময অতযাদৄমনক মৄদ্ধ মফভান MIG-29, Yak-

130, অতযাদৄমনক মযফন মফভান C-130J, L-410 এফং অতযাদৄমনক সভমযটাইভ াচ ি অযান্ড সযমকউ সমরকোয AW-

119 ও AW-139 মফভান ফামনীরত ংরমাজন কময। আভযা ১৯৯৯ ও ২০০০ ারর দটি DC-10 মফভান সফাভমযক মফভান 

ফরয মৄক্ত কময। অবযন্তযীণ ও আঞ্চমরক ফ্লাইট মযচারনায জন্য মতনটি F-28 মফভান ংগ্র কময। 

২০০৯ ারর যকায গঠরনয য আভযা মফভান ও অন্যান্য মন্ত্রামত প্রস্তুত, যেণারফেণ এফং ংস্কারযয কারজ মনজস্ব 

েভতা অজিরনয মদরক ভরনামনরফ কময। আভযা ২০১১ ারর ফেফন্ধু অযারযানটিকযার সন্টায িান করযমছ। মনকট বমফষ্যরত এ 

সন্টারয মৄদ্ধ মফভান ফতিভারন ব্যফহৃত সফাভমযক মফভানও সভযাভত কযা ম্ভফ রফ ফরর আা কযমছ। ইরতাভরধ্য মফভান 

ফামনীরত State of the Art 3D helicopter মমুররটয িান কযা রয়রছ, মা সথরক আভারদয াইরটগণ real 

time ফ্লাইং এয অমবজ্ঞতা অজিন করয মফরলবারফ উকৃত রচ্ছন। আভযা ‘সপার ি সগার-২০৩০’ ফাস্তফায়ন করয মামচ্ছ। 



এ ফছরযয ২৮-এ সপব্রুয়াময আভযা জাতীয় ংরদ ফেফন্ধু সখ মুমজবুয যভান এমবরয়ন অযান্ড অযারযারে 

ইউমনবাম িটি মফর া করযমছ। মফশ্বভারনয এমবরয়ন মো প্রদারনয রেয মনরয় প্রমতমষ্ঠত এ মফশ্বমফদ্যারয়টি অমচরযই মো 

কাম িক্রভ শুরু কযরফ ফরর আা কযা মারচ্ছ।  

সুমধভণ্ডরী, 

 মফগত সৌরন এগারযা ফছরয মফভান ফরয আভযা সফাময়ং সকাম্পামনয চাযটি অতযাদৄমনক মিভরাইনায সভাট ১০টি 

মফভান মৄক্ত করযমছ। এগুররায ভরধ্য যরয়রছ ৪টি মফ-৭৭৭, ২টি মফ-৭৩৭ ও ৪টি মফ-৭৮৭। অতযাদৄমনক এই উরড়াজাাজগুররা মদরয় 

আভযা মনউইয়িক, টরযরন্টা ও মডমনয ভত দূযফতী গন্তরব্য ফ্লাইট মযচারনা কযরত আগ্রী। এই ররেয মমবর এমবরয়ন 

অথমযটিরক কযাটাগময-১ এ উন্নীতকযরণয কাজ এমগরয় চররছ। 

 স্বাধীনতায য সথরকই ফাংরারদ মফভান ফামনী ও সফাভমযক মফভান চরাচর কর্তিে ভমিতবারফ কাজ করয মনযাদ 

মফভান উড্ডয়ন-চরাচর-অফতযণ মনমিত করয মারচ্ছ। এরত আভারদয মফভান চরাচররয সেরত্র াযষ্পামযক প্রমেণ ব্যফিানা ও 

মযচারনায এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃমষ্ট রয়রছ।  

ম িায়ক্ররভ, উন্নত মৄদ্ধ মফভান, য যা ডায এফং অন্যান্য যঞ্জাভ ক্ররয়য ভাধ্যরভ ফাংরারদ মফভান ফামনীরক একটি 

মক্তারী মফভান ফামনী মররফ গরড় সতারা এফং ফাংরারদ মফভানরক আদৄমনকীকযরণয জন্য আভারদয যকায প্রমতমনয়ত কাজ 

করয মারচ্ছ।  

মফভান ভ্রভণ আযও মনযাদ, আযাভদায়ক ও জতয কযরত আভারদয যকায মফমবন্ন দরে মনরয়রছ। এয অং 

মারফ াজারার আন্তজিামতক মফভান ফন্দরযয র্ততীয় টামভ িনার মনভ িারণয কাজ শুরু রয়রছ। এটি ফাস্তফাময়ত রর এখনকায সচরয় 

প্রায় আড়াইগুণ সফম অথ িাৎ ফছরয প্রায় ১২ মভমরয়রনয সফম মফভান মাত্রীরক সফা প্রদান কযা ম্ভফ রফ।  

কক্সফাজায মফভান ফন্দরযয যানওরয় ১২,০০০ পৄরট ফমধ িতকযণ ম্পূণ ি আন্তজিামতক মফভান ফন্দরয রূান্তরযয কাজ ারত 

সনওয়া রয়রছ। আভযা ৫৪৪.৭৫ সকাটি টাকা ব্যারয় ফারগযারট খান জাান আরী মফভানফন্দয মনভ িারণয প্রকপ ারত মনরয়মছ। 

ফেফন্ধু আন্তজিামতক মফভানফন্দয িারনয ম্ভাব্যতা মাচাই চরভান আরছ। ফাংরারদ সফাভমযক মফভান চরাচর কর্তিেরক 

মৄরগারমাগী কযায ররেয আভযা সফাভমযক মফভান চরাচর কর্তিে আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করযমছ। 

এছাড়া াশ্বিফতী সদগুররায রে অমধকতয সমাগারমাগ িান কযায জন্য সয়দপুয মফভান ফন্দযরক আন্তজিামতক মফভান 

ফন্দরয উন্নীত কযায মযকপনাও আভযা ারত মনরয়মছ। আভারদয গৃীত দরেগুররা মফভান ভ্রভণরক আযও জতয কযরফ 

এফং পৃমথফীয অরনক সদরয রে নতুন নতুন Route সৃমষ্টরত ায়তা কযরফ। সই রে আভারদয ম িটন মরপয দ্রুত মফকা 

ঘটরফ ফরর আভযা আাফাদী।  

সুমধ, 

মফভান উড্ডয়ন একটি উচ্চতয কামযগময সা। এখারন সাগত দেতায গুরুত্ব ফরচরয় সফম। এ দেতা একমদরক সমভন 

আত্মমফশ্বা বৃমদ্ধ করয, সতভমন ংমিষ্ট ংিায জরন্যও ফরয় আরন সুনাভ ও ভম িাদা। জনগরণয কষ্টামজিত অরথ িয মফমনভরয় ংগৃীত 

এই মূল্যফান মফভারনয মনযাদ উড্ডয়ন ও যেণারফেরণ আনারদয মফরল মত্নফান রত রফ। ভরন যাখরফন, সাগত দেতা ও 

ততায সকান মফকপ সনই। 

আভারদয যকায এমবরয়ন সটরযয ভান উন্নয়রনয জন্য মফরল কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন করয মারচ্ছ। পরর এ অঞ্চরর 

আভারদয মফভান ফামনী ও সফাভমযক মফভারনয ফ্লাইট সপটি সযকড ি অতযন্ত রন্তালজনক। ম্প্রমত আভারদয সফাভমযক মফভান 

চরাচর কর্তিে ICAO-এয ফ্লাইট সপটি ভীোয় ঈল িণীয় ৭৫.৪৬ বাগ নম্বয অজিন করযরছ, মা এময়ায সদগুররায ভরধ্য 

অন্যতভ। মফভান ফাংরারদ এয়াযরাইন্স ম্প্রমত মনযাদ উড্ডয়রনয ভানদরণ্ড াঁচ তাযকায আন্তজিামতক ভান অজিন করযরছ।  

তাছাড়া, আন্তজিামতক এমবরয়ন সপটি অযাররভন্ট সপ্রাগ্রারভয আওতায় মৄক্তযারেয সপডারযর এমবরয়ন অরথামযটিয 

সটকমনকযার মযমবউরয় কযাটাগময-১ সঘালণা এখন ভরয়য ব্যাায ভাত্র।  

সুমধভণ্ডরী, 

আমভ সজরন আনমন্দত সম, এফারযয সমভনারয চাযটি ভারদরয সলারটি সদরয মফভান ফামনীয দস্য ও আন্তজিামতক 

মমবর এমবরয়ন অরথামযটিয (ICAO) প্রমতমনমধগণ অংগ্রণ করযরছন। মফগত দই মদন মনযাদ উড্ডয়ন ংক্রান্ত নতুন নতুন 

ধাযণা মনরয় আররাচনা রয়রছ। মফভান দঘ িটনা প্রমতরযাধ প্রমক্রয়ায উন্নয়রন সদী-মফরদী াভমযক-অাভমযক কর ংিায ভরধ্য 



অমবজ্ঞতা মফমনভরয়য সুরমাগ সৃমষ্ট রয়রছ। আনারদয রে ভতমফমনভয় করয আভারদয সদরয উড্ডয়ন কাম িক্রভ মযচারনাকাযী 

ংিাগুররা উকৃত রয়রছ, মা বমফষ্যরত মনযাদ উড্ডয়ন মনমিত কযরত ব্যাক ভূমভকা যাখরফ।  

এফারযয সমভনারযয মূর প্রমতাদ্য- ‘Team effort can ensure Team Safety’। এই মূরভন্ত্রটি 

মনযাদ উড্ডয়ন মনমিত কযায সেরত্র অতযন্ত াভঞ্জস্যপূণ ি রয়রছ। ফাংরারদরয এমবরয়ন খাত সমন উত্তরযাত্তয মৃদ্ধ য় সটাই 

কাম্য।  

সুমধবৃন্দ, 

ফাংরারদ মফরশ্ব আজ ‘উন্নয়রনয মফষ্ময়’। ইরতাভরধ্যই আভযা স্বরপান্নত সদ সথরক উন্নয়নীর সদর উন্নীত রয়মছ। 

দামযরযযয ায ২০০৫-এয ৪১.৫ তাং রত ফতিভারন ২১ তাংর নামভরয় আনরত ভথ ি রয়মছ। আভযা ২০২১ ারর ভধ্যভ 

আরয়য সদর মযণত ফ। ২০৪১ াররয ভরধ্য একটি উন্নত মৃদ্ধ ফাংরারদ গরড় তুররত কাজ করয মামচ্ছ। 

৬ষ্ঠ ইন্টাযন্যানার ফ্লাইট সপটি সমভনায পর বারফ আরয়াজন কযায জন্য ফাংরারদ মফভান ফামনী এফং সফাভমযক 

মফভান চরাচর কর্তযে ংমিষ্ট কররক আমভ আন্তমযক ধন্যফাদ জানাই। 

সখাদা ারপজ। 

জয় ফাংরা, জয় ফেফন্ধু 

ফাংরারদ মচযজীফী সাক। 

... 


