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বিসবমল্লাবহর রাহমাবের রাবহম 

 

সম্মাবেত সভাপবত, 

সহকমীবৃন্দ, 

বিমানের কম থকতথা ও কম থৈাবরবৃন্দ, 

শিাবয়ং শকাম্পােীর প্রবতবেবধবৃন্দ, 

উপবিত সুবধমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম, 

িাংলানেে বিমানের ৪র্ থ ৭৭৭-৩০০ইআর উন াজাহাজ সংন াজে উপলনে আনয়াবজত আজনকর অনুষ্ঠানে সিাইনক 

আন্তবরক শুনভচ্ছা জাোবচ্ছ। 

বিমাে িাংলানেে এয়ার লাইন্স শুধুমাত্র একটি পবরহে সংিা েয়। পৃবর্িীর শেনে শেনে  বিমাে িহে কনর আমানের 

জাতীয় পতাকা।  

স্বাধীেতার পর পরই দ্ধ-বিধ্বস্ত শেে পুের্ থঠনের পাোপাবে জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমাে জাতীয় সংিা 

বিমাে িাংলানেে এয়ার লাইন্স র্ন  শতালার উনযার্ শেে।  

১৯৭২ সানলর ৭ মাৈ থ অভযন্তরীণ রুনে বসনলে ও ৈট্টগ্রানম ফ্লাইে পবরৈালোর মধ্য বেনয় বিমানের  াত্রা শুরু হয়। এর 

আনর্ অিশ্য ৪ঠা মাৈ থ একটি ভা া করা উন াজাহানজর মাধ্যনম লন্ডে-ঢাকা ফ্লাইে শুরু হয়। বিমানের উন্নয়নে িঙ্গিন্ধু 

অনেকগুনলা পেনেপ গ্রহণ কনরে। বতবে বিবভন্ন শেে শর্নক উন াজাহাজ সংগ্রহ কনরে।  

১৯৯৬ সানল সরকার র্ঠনের পর আমরা আিারও বিমানের উন্নয়নের বেনক দৃবি শেই। দুইটি এয়ারিাস-৩১০ ক্রয় 

কবর। এছা া শিে কনয়কটি উন াজাহাজ ভা া কনর বিমানের ফ্লাইে সংখ্যা এিং র্ন্তব্যিনলর সংখ্যা িা ানো হয়।  

বকন্তু পরিতীনত বিএেবপ-জামাত শজাে সরকার বেউইয়কথ, ব্রানসলস, প্যাবরস, ফ্যাঙ্কফুরে থ, মুম্বাই, োবরতা এিং 

ইয়াঙ্গুে রুনে বিমাে ৈলাৈল িন্ধ কনর শেয়।  

২০০৯ সানল সরকার র্ঠনের পর আমরা ঢাকা-বেল্লী, ঢাকা-ইয়াঙ্গুে ও ঢাকা-হংকং রুনে ফ্লাইে ৈালু কবর।  

সুবধবৃন্দ, 

আমরা িাংলানেে বিমােনক দ্নর্াপন ার্ী কনর র্ন  শতালার উনযার্ গ্রহণ কনরবছ। েতুে এয়ারক্রাফ্ে সংন াজনের 

পাোপাবে শেনের বিমােিন্দরগুনলার অিকাঠানমার্ত উন্নয়ে করা হনচ্ছ। 

 এক সমনয় বিবস-১০ আকােপনর্  াত্রী পবরিহনে একনৈটিয়া আবধপতয বিস্তার কনরবছল। বকন্তু িতথমানে 

আরও উন্নত প্রদ্বি ও জ্বালাবে সাশ্রয়ী ৭৭৭-৩০০ইআর উন াজাহাজ সংন াজে করা হনচ্ছ। র্ত ২০ শফ্ব্রুয়াবর বিমানের 

সি থনেষ বিবস-১০ ঢাকা-িাবম থংহাম রুনে সি থনেষ ফ্লাইে পবরৈালো কনর।  

িাংলানেে বিমানের িহরনক আধুবেকায়নের লনেয ১০টি েতুে উন াজাহাজ ক্রনয়র জন্য বিমাে ও শিাবয়ং 

শকাম্পাবের মনধ্য দু’টি ক্রয় চুবি স্বােবরত হয় ২০০৮ সানল। ২০০৯ সানল সরকার পবরৈালোর োবয়ত্ব বেনয় আমরা 

উন াজাহাজগুনলা দ্রুততম সমনয় সংগ্রনহর ব্যিিা গ্রহণ কনরবছ। 

চুবি অনু ায়ী শিাবয়ং শকাম্পাবে এ প থন্ত ৪টি ৭৭৭-৩০০ইআর উন াজাহাজ বিমানের কানছ হস্তন্তর কনরনছ। অিবেি 

২টি ৭৩৭-৮০০ উন াজাহাজ ২০১৫ সানলর েনভম্বর ও বিনসম্বর মানস হস্তন্তর করনি। ইনতামনধ্য উন াজাহাজ দু’টির জন্য বপ্র-

শিবলভাবর শপনমন্ট িািে অর্ থ পবরনোধ করা হনয়নছ।  



 

এছা া চুবি অনু ায়ী ৪টি ৭৮৭-৮ উন াজাহাজ আর্ামী ২০১৯ ও ২০২০ সানল হস্তন্তনরর কর্া রনয়নছ। এই 

উন াজাহাজগুনলার শিবলভাবর ২০১৫-১৬ সানল অগ্রর্ামী করার অনুনরাধ জাোনো হনয়বছল। বিমানের অনুনরানধর শপ্রবেনত 

শিাবয়ং শকাম্পাবের শেওয়া প্রস্তাি আমরা পরীো করবছ। 

েতুে প্রজনের ৪টি ৭৭৭-৩০০ইআর উন াজাহাজ সংন াজনের ফ্নল বিমাে িহনরর সেমতা অনেকাংনে বৃবধ 

শপনয়নছ। সিগুনলা উন াজাহাজ সংগ্রহ সম্পন্ন হনল িাংলানেে বিমাে িহনরর উৎকষ থ আরও বৃবধ পানি এিং আন্তজথাবতক 

পবরমন্ডনল বিমানের ভািমূবতথ ও শসিার মাে উন্নত হনি। 

সুধী, 

জাতীয় পতাকািাহী প্রবতষ্ঠাে বহনসনি বিমাে িাংলানেে এয়ারলাইন্সনক একটি আন্তজথাবতকমানের এয়ারলাইন্স 

বহনসনি র্ন  তুলনত আমানের সরকার কাজ কনর  ানচ্ছ।  

এজন্য সভনরে গ্যারাবন্টসহ সরকার িাংলানেে বিমােনক বিবভন্ন ধরনণর সহন াবর্তা প্রোে কনর আসনছ। 

ভবিষ্যনতও এ সহন াবর্তা অব্যাহত র্াকনি। 

শিাবয়ং শকাম্পােীর কাছ শর্নক েতুে উন াজাহাজ লীজ গ্রহনণর জন্য ইবজপ্ট এয়ার শহাবডং শকাম্পাবের সানর্ চুবি 

সম্পােে করা হনয়নছ। ইনতামনধ্য ১টি ৭৭৭-২০০ইআর উন াজাহাজ বিমানের বেকে হস্তন্তর করা হনয়নছ।  া আজ বিমানের 

িহনর সংদ্ি হনচ্ছ। ইবজপ্ট এয়ার শর্নক বিতীয় উন াজাহাজ আর্ামী মানস বিমাে িহনর শ ার্ হনি।  

এছা া শেনের অভযন্তরীণ র্ন্তনব্য সাবভ থস পবরৈালোর জন্য িাংলানেে বিমাে ২টি োরনিা-প্রপ উন াজাহাজ লীজ 

গ্রহনণর কাজ শুরু কনরনছ। আো করা  ানচ্ছ, খুি বের্বর্রই োরনিা-প্রপ উন াজাহাজ বিমাে িহনর শ ার্ হনি। 

বিমানের এই অগ্র াত্রায় শিাবয়ং শকাম্পাবে, মাবকথে দ্িরানের এবিম ব্যাংক এিং ঋণ সরিরাহকারী আবর্ থক 

প্রবতষ্ঠােগুনলানক সরকানরর পে শর্নক আন্তবরক ধন্যিাে জাোবচ্ছ।  

আমরা িাংলানেে বিমােনক উন্নত বিমাে সংিাগুনলার সানর্ সমকে করনত প্রনয়াজেীয় অিকাঠানমা উন্নয়নের 

উনযার্ বেনয়বছ।  াত্রীনের আসে সংরেণ ব্যিিা আধুবেকায়ে করা হনয়নছ। শেনের অভযন্তনর শক্রবিে কাি থ বেনয় টিনকে 

ক্রনয়র সুবিধা প্রিতথে করা হনয়নছ।  

হ রত োহজালাল আন্তজথাবতক বিমাে িন্দনর  াত্রী সুবিধা বৃবধ করা হনয়নছ। ৭৬৫ শকাে োকা ব্যনয় বিমােিন্দনরর 

রােওনয়র উন্নয়ে, পাবকথং ফ্যাবসবলটি বৃবধ এিং আপনগ্রনিেে িাস্তিায়ে কাজ করা হনচ্ছ।  

 াত্রীনসিা বৃবধর লনেয ২ হাজার শকাটি োকা ব্যনয় ৩২টি শিাবি থং বব্রজসহ ৩য় োবম থোল ভিে বেম থানণরও উনযার্ 

গ্রহণ করা হনয়নছ।   

বপ্রয় কম থকতথা-কম থৈাবরবৃন্দ, 

িাংলানেে বিমাে শুধু শসিাোেকারী প্রবতষ্ঠাে েয়, এটি একটি িাবণবজযক প্রবতষ্ঠােও। মনে রাখনিে, শলাকসাে কনর 

শকাে প্রবতষ্ঠাে টিবকনয় রাখা সম্ভি েয়। কানজই বিমােনক লাভজেক প্রবতষ্ঠানে পবরণত করনত হনি।  

শুধু অিকাঠানমা উন্নয়ে িা েতুে বিমাে সংন াজনের মাধ্যনম বিমানের সাবি থক অিিার উন্নয়ে সম্ভি েয়। এ শেনত্র 

সিার আনর্ প্রনয়াজে  াঁরা এখানে কাজ করনছে- আপোনের েে শেৃতত্ব, কম থেেতা এিং আন্তবরকতা। বিমােনক লাভজেক 

প্রবতষ্ঠানে পবরণত করনত সরকানরর পে শর্নক আমরা আপোনের সি ধরনণর সহন াবর্তা করি।  

েতুে উন াজাহাজ বেনয় েতুে শপ্ররণায় বিমাে বিনের বের্-বের্নন্ত েতুে েতুে র্ন্তনব্য সাবভ থস সম্প্রসারণ করনি এ 

আোিাে ব্যি কনর আবম বিমানের ৪র্ থ ৭৭৭-৩০০ইআর উন াজাহানজর শুভ উনিাধে শ াষণা করবছ। সিাইনক ধন্যিাে 

জাোবচ্ছ। 

শখাো হানফ্জ 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলানেে বৈরজীিী শহাক 
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