
বেসামরিক রেমান চলাচল কর্তপৃক্ষেি সদি দপ্তি ভেক্ষনি রভরি প্রস্তি স্থাপন  
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

বেখ হারসনা  

 

ঢাকা, বুধোি, ০৯ আষাঢ় ১৪১৭, ২৩ জুন ২০১০  

 

রেসরমল্লারহি িহমারনি িারহম  

 

সহকমীবৃন্দ,  

বেসামরিক রেমান চলাচল কর্তপৃক্ষেি কমকৃর্াৃ ও কমচৃারিবৃন্দ,  

সুরধমন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

বেসামরিক রেমান চলাচল কর্তপৃক্ষেি সদি দপ্তি ভেক্ষনি রভরিপ্রস্তি স্থাপন অনুষ্ঠাক্ষন উপরস্থর্ সোইক্ষক আমাি শুক্ষভচ্ছা 

জানারচ্ছ।  

দাপ্তরিক কাক্ষজি সকল আধুরনক অরিস সিঞ্জামসহ আন্তজাৃরর্ক মানসম্পন্ন একটি সদি দপ্তি ভেন এ প্ররর্ষ্ঠানটিি একটি 

দীর্ ৃরদক্ষনি চারহদা রিল। আজ এি রনমাৃণ কাক্ষজি রভরিপ্রস্তি স্থাপন কিা হল।  

ইনোআল্লাহ আগামী ২ েিক্ষিি মক্ষে ভেনটি রনরমরৃ্ হক্ষে। এটি রনরমরৃ্ হক্ষল বেসামরিক রেমান চলাচল কর্তপৃক্ষেি 

কাক্ষজি গরর্ জার্ীয় ও আন্তজাৃরর্ক পরিমন্ডক্ষল ব্যাপকভাক্ষে বৃরি পাক্ষে েক্ষল আমাি রেশ্বাস।  

দ্রুর্র্ম ও রনিাপদ পরিেহন রহক্ষসক্ষে সািা রেক্ষশ্ব আকােপক্ষে পরিেহক্ষনি গুরুত্ব রদন রদন বেক্ষেই চক্ষলক্ষি। এই গুরুত্ব বৃরিি 

সক্ষে সক্ষে রেমান পরিেহন ব্যেস্থাি আনুষরেক অেকাঠাক্ষমা গক্ষে বর্ালা প্রক্ষয়াজন।  

আমাক্ষদি আমদারন-িির্ারন োরনক্ষজেি প্রসাি, পর্টৃন রেক্ষেি রেকােসহ রেরভন্ন ধিক্ষনি অেনৃনরর্ক কমকৃান্ড এই 

বসক্টিক্ষক রর্ক্ষি আেরর্রৃ্ হক্ষচ্ছ। রেমানেন্দি সমূক্ষহ পর্াৃপ্ত ও আধুরনক সুক্ষর্াগ সুরেধা রনরির্ কিা বগক্ষল আমিা নানাভাক্ষে লাভোন 

হক্ষর্ পািে।  

আপনািা জাক্ষনন, ের্মৃান সিকাি দারয়ত্ব বনওয়াি পি বেক্ষকই আন্তজাৃরর্ক ও অভেন্তিীণ বর্াগাক্ষর্াগ ব্যেস্থাি উন্নরর্ি 

জন্য ব্যাপক কমসৃূরচ গ্রহণ কক্ষিক্ষি।  

এিিক্ষল আকাে পক্ষে বদক্ষেি ব্যেসা-োরণজে বর্মন বৃরি বপক্ষয়ক্ষি, বর্মরন রেশ্বব্যাপী অেনৃনরর্ক মন্দা সক্ষত্বও োাংলাক্ষদে 

বেক্ষক আকাে পক্ষে র্াত্রী পরিেহন অক্ষনকটাই বেক্ষেক্ষি।  

সুরধবৃন্দ,  

আকােপক্ষেি পরিেহন বসক্টক্ষি আমাক্ষদি রেপুল সম্ভােনা িক্ষয়ক্ষি। রকন্তু নানা কািক্ষণ আমিা বস সম্ভােনাক্ষক এর্রদন কাক্ষজ 

লাগাক্ষর্ পারিরন।  

আমাক্ষদি প্রায় ৭৫ লাখ মানুষ রেক্ষশ্বি রেরভন্ন বদক্ষে েসোস কিক্ষিন। ব্যেসা-োরণক্ষজেি কাক্ষজ প্ররর্রদন ের্ ের্ বলাক 

রেক্ষদক্ষে র্াক্ষচ্ছন অেো রেক্ষদেীিা আমাক্ষদি বদক্ষে আসক্ষিন।  



রেমানেন্দি একটি বদক্ষেি আয়না। এই আয়নায় রেক্ষদেীিা আমাক্ষদি বদেক্ষক বদক্ষখ োক্ষকন। আমাক্ষদি বদে সম্পক্ষকৃ 

র্াঁক্ষদি ধািণা তর্িী হয়। রেমানেন্দক্ষি উন্নর্মাক্ষনি বসো ও রনিাপিা ব্যেস্থা েজায় িাখা বগক্ষল েরহরেকৃ্ষশ্ব বদক্ষেি ভােমূরর্ ৃউজ্জ্বল 

হক্ষে। এই ভােমূরর্ ৃধক্ষি িাখক্ষর্ পািক্ষল বদক্ষে রেরনক্ষয়াগ োেক্ষে। পর্টৃন রেক্ষেি রেকাে হক্ষে। বদে অেনৃনরর্কভাক্ষে লাভোন হক্ষে।  

পাোপারে র্াত্রীক্ষদি রনিাপিা ও স্বাচ্ছন্দে ভ্রমন রনরির্ কিক্ষর্ হক্ষে। অক্ষনক সমক্ষয় বদখা র্ায়, রেমাক্ষন আসন শূন্য োকাি 

পক্ষিও র্াত্রীক্ষদি টিরকট বদওয়া হয় না। এ ধিক্ষনি কাক্ষজি সাক্ষে র্ািা জরের্, র্াক্ষদি রেরুক্ষি কক্ষঠাি ব্যেস্থা বনওয়া হক্ষে। 

রেমানেন্দক্ষি বকউ র্াক্ষর্ অর্ো হয়িারনি রেকাি না হন বসরদক্ষক ৃষরটি  িাখক্ষর্ হক্ষে। পাোপারে অোরছিতর্ বকউ র্াক্ষর্ বদক্ষে ুককক্ষর্ 

না পাক্ষি বস ব্যাপাক্ষিও আমাক্ষদি সর্ক ৃোকক্ষর্ হক্ষে।  

সুরধমন্ডলী,  

আন্তজাৃরর্ক বেক্ষত্র চট্রগ্রাক্ষমি গুরুত্ব রেক্ষেচনা কক্ষি আমাক্ষদি রেগর্ োসনামক্ষল ২০০১ সাক্ষলি ২৪বে মাচ ৃচট্রগ্রাম রেমান 

েন্দিক্ষক আন্তজাৃরর্ক রেমানেন্দক্ষি উন্নীর্ কিা হয়।  

চট্রগ্রাম রেমানেন্দিক্ষক আন্তজাৃরর্ক রুক্ষট রেমান চলাচক্ষলি জন্য উন্মুক্ত কক্ষি বদওয়া হক্ষয়ক্ষি। ের্মৃাক্ষন চট্রগ্রাম রেমানেন্দি 

বেক্ষক আন্তজাৃরর্ক রুক্ষট সপ্তাক্ষহ ২১টি ফ্লাইট পরিচারলর্ হক্ষচ্ছ। এ রেমানেন্দিক্ষক বকন্দ্র কক্ষি চট্রগ্রাক্ষম আিও অরধক হাক্ষি তেক্ষদরেক 

রেরনক্ষয়াক্ষগি সম্ভােনা বেক্ষেক্ষি।  

আরসয়ানসহ এ অঞ্চক্ষলি বদেগুক্ষলাি সক্ষে আমাক্ষদি অেনৃনরর্ক সম্পকৃ আিও বজািদাি হওয়াি কািক্ষণ অদূি ভরেষ্যক্ষর্ 

এ রেমানেন্দক্ষিি গুরুত্ব আিও বৃরি পাক্ষে েক্ষল আরম মক্ষন করি।  

রসক্ষলট ওসমানী আন্তজাৃরর্ক রেমানেন্দক্ষিি উন্নয়ন ও সম্প্রসািক্ষণি জন্য ১৭৫বকাটি টাকা ব্যক্ষয় িানওক্ষয় সম্প্রসািণ ও 

টারমনৃাল রেরডাং রনমাৃক্ষণি কাজ সম্পন্ন কিা হক্ষয়ক্ষি। এিিক্ষল বর্ বকান সুপরিসি রেমান সহক্ষজই ওসমানী আন্তজাৃরর্ক রেমান 

েন্দক্ষি অের্িণ ও উড্ডয়ন কিক্ষর্ পািক্ষে।  

ের্মৃাক্ষন এ রেমানেন্দক্ষি জ্বালারন বর্ল মওজুদ ও সিেিাক্ষহি ব্যেস্থা গ্রহক্ষণি কার্কৃ্রম চলক্ষি। অরর্দ্রুর্ এ কাজ বেষ হক্ষে 

েক্ষল আরম আো কিরি।   

কক্সোজাি রেমানেন্দিক্ষক আন্তজাৃরর্ক রেমানেন্দক্ষি উন্নীর্ কিাি কাজ আগামী আগস্ট মাস বেক্ষক শুরু হক্ষর্ র্াক্ষচ্ছ। 

ইক্ষর্ামক্ষে রেমানেন্দি সম্প্রসািক্ষণি জন্য জরম অরধগ্রহণ ও খাস জরম েক্ষন্দােস্ত গ্রহক্ষণি প্রস্তাে অনুক্ষমাদন কিা হক্ষয়ক্ষি।  

পর্টৃন রেক্ষেি উন্নয়ন, জার্ীয় রনিাপিা বজািদাি ও প্রস্তারের্ বসানারদয়া গভীি সমুদ্রেন্দক্ষিি সক্ষে সামঞ্জস্য বিক্ষখ 

সিকাি উন্নর্ রেক্ষশ্বি আদক্ষল সোৃধুরনক প্রযুরক্তি সাহাক্ষে কক্সোজাি রেমানেন্দিক্ষক গক্ষে বর্ালাি পরিকেনা গ্রহণ কক্ষিক্ষি।  

দু' পর্াৃক্ষয় এই পরিকেনা োস্তোয়ন কিা হক্ষে। ১ম পর্াৃক্ষয় রেমানেন্দক্ষিি িানওক্ষয় সম্প্রসািণসহ আধুরনকায়ক্ষনি কাজ 

কিা হক্ষে। ২য় পর্াৃক্ষয় রেমানেন্দক্ষিি পরিম পাক্ষশৃ্ব রনমাৃণ কিা হক্ষে আধুরনক টারমনৃাল ভেনসহ রনজস্ব িাস্তার্াট। এই প্রকক্ষেি 

কাজ বেষ কিক্ষর্ ২০১৩ সাল পর্নৃ্ত সময় বধক্ষধ বদওয়া হক্ষয়ক্ষি।  

সুরধবৃন্দ,  

সেকৃাক্ষলি সেকৃ্ষেষ্ঠ োঙারল, জারর্ি জনক েেেন্ধু বেখ মুরজেি িহমাক্ষনি স্বপ্ন রিল উন্নর্ বদক্ষেি বর্াগাক্ষর্াগ ব্যেস্থাি 

সক্ষে সেরর্ বিক্ষখ োোরল জারর্ক্ষক প্রগরর্ি পক্ষে এরগক্ষয় রনক্ষয় র্াওয়া।  

রেক্ষশ্বি সক্ষে আমাক্ষদি রেমান চলাচল দ্রুর্ বৃরি পাক্ষচ্ছ। অদূি ভরেষ্যক্ষর্ আমাক্ষদি হর্ির্ োহজালাল আন্তজাৃরর্ক 

রেমানেন্দক্ষি রেদ্যমান অেকাঠাক্ষমা স্থান সঙ্কুলান কিক্ষর্ পািক্ষে না।  

বসজন্য আমিা আিও একটি আন্তজাৃরর্ক রেমানেন্দি স্থাপক্ষনি কাজ হাক্ষর্ রনক্ষয়রি। এ রেমানেন্দি রনমাৃক্ষণি জন্য 

প্রােরমক পর্াৃক্ষয়ি কাজ শুরু হক্ষয়ক্ষি।  

এ রেমানেন্দি বেক্ষক সিাসরি এরলক্ষভক্ষটড এক্সক্ষপ্রসওক্ষয় রনমাৃণ কিা হক্ষে।  

স্বাধীনর্াি মহান স্থপরর্ জারর্ি জনক্ষকি স্মৃরর্ি প্ররর্ সম্মান প্রদেনৃ কক্ষি এি নামকিণ হক্ষে েেেন্ধু আন্তজাৃরর্ক 

রেমানেন্দি।  



বদক্ষেি নতুন আন্তজাৃরর্ক রেমানেন্দিটি ক্রমেধমৃান র্াত্রী ও রেমান চলাচক্ষলি স্থান সঙ্কুলাক্ষনি বেক্ষত্র বদক্ষেি সেবৃৃহৎ 

রেমানেন্দক্ষি পরিণর্ হক্ষে। একইসক্ষে এটি এমনভাক্ষে রনমাৃণ কিা হক্ষে র্াক্ষর্ র্া পূে ৃ ও পরিক্ষমি সক্ষে বর্াগাক্ষর্াক্ষগি বেক্ষত্র 

দুোই, রসোপুি, োইল্যান্ড, মালক্ষয়রেয়াি আধুরনক রেমানেন্দক্ষিি ন্যায় রেক্ষশ্বি রেরভন্নস্থাক্ষন র্ার্ায়াক্ষর্ি বকন্দ্ররেন্দুক্ষর্ পরিণর্ হয়।  

আরম রেশ্বাস করি, েেেন্ধু আন্তজাৃরর্ক রেমানেন্দি সািারেক্ষশ্বি মানুক্ষষি সামক্ষন োাংলাক্ষদেক্ষক নতুন এক গক্ষেিৃ পরিচয় 

উপহাি বদক্ষে।  

আরম আো কিে, রেক্ষশ্বি সাক্ষে র্াল রমরলক্ষয় আপনািা একটি রনিাপদ ও মানসম্পন্ন রেমান পরিেহন ব্যেস্থা গক্ষে 

তুলক্ষেন।  

সোইক্ষক আোিও ধন্যোদ জারনক্ষয় আরম আমাি েক্তব্য বেষ কিরি।  

বখাদা হাক্ষিজ  

জয় োাংলা, জয় েেেন্ধু  

োাংলাক্ষদে রচিজীেী বহাক।  

 


