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বফোয় িং ৭৮৭ য়িভরোইনোয ‘যোজিং’ উড় োজোোজ উড়বোধন অনুষ্ঠোড়ন উয়িত করড়ক আয়ভ আন্তয়যক শুড়বচ্ছো জোনোয়চ্ছ। 

আয়ভ গবীয শ্রদ্ধোয ড়ঙ্গ স্মযণ কযয়ছ, ফ জকোড়রয ফ জড়শ্রষ্ঠ ফোঙোয়র, জোয়তয য়তো ফঙ্গফন্ধু বখ মুয়জবুয যভোনড়ক। স্মযণ 

কযয়ছ জোতী  চোযড়নতো, ভোন মুয়িমৄড়দ্ধ আত্মদোনকোযী য়ি রোখ য়দ ও ম্ভ্রভোযো দু’রোখ ভো-বফোনড়ক। শ্রদ্ধো জোনোয়চ্ছ ১৯৭৫ 

োড়রয ১৫ আগস্ট কোরযোড়তয কর য়ড়দয প্রয়ত।  

স্বোধীন ফোিংরোড়দড় জোয়তয য়তোয োত ধড়যই য়ফভোন ফোিংরোড়দ এ োযরোইড়ন্পয জন্। স্বোধীন ফোিংরোড়দড়য নোগয়যড়কযো 

মুি আকোড়য য়দবক তোয়কড়  ববড়ফয়ছর তাঁড়দয একটি য়নজস্ব এ োযরোইন্প ড়ফ। ব স্বপ্নড়ক ফোস্তড়ফ রূ বদন ফঙ্গফন্ধু। বদ স্বোধীন 

ও োয ভোি ১৯ য়দড়নয ভোথো  জন্ বন  য়ফভোন ফোিংরোড়দ এ োযরোইন্প।  

১৯৭২ োড়র য়ফভোড়নয মোিো শুরু ড় য়ছর ডোড়কোটো উড় োজোোজ য়দড় । আয এখন মৄি ড়চ্ছ এড়কয য এক অতযোদৄয়নক 

বফোয় িং-৭৮৭ য়িভরোইনোয। আজড়কয যোজিং এ মোফৎ বভোট ৪টি য়িভরোইনোয আভোড়দয এ োযরোইড়ন্প মৄি ’র।  

ফঙ্গফন্ধু ফোিংরোড়দ য়ফভোড়নয প্রয়ত এতই আন্তয়যক য়ছড়রন বম, এয বরোড়গো ততয়য এফিং চূ োন্ত কযোয কোজ য়তয়ন য়নড়জ 

তদোযয়ক কড়যন। তাঁয ভোি োড়  য়তন ফছড়যয যকোড়যয ভ  ব্োিংকক, করকোতো, কোঠভোণ্ডু ও দুফোই আন্তজজোয়তক রুট চোলু  । 

য়ফভোড়নয জন্য আন্তজজোয়তকভোড়নয একটি প্রয়ক্ষণ বকন্দ্র প্রয়তষ্ঠো কযো  । য়ফভোড়নয উন্ন ড়নয োোোয় জোয়তয য়তো য়ডোট জড়ভন্ট 

অফ য়য়বর এয়বড় ন প্রয়তষ্ঠো কড়যন, মো আজড়কয বফোভয়যক য়ফভোন চরোচর কর্তজক্ষ। 

দীঘ জ ২১ ফছয য ১৯৯৬ োড়র যকোয গঠড়নয য আভযো জোয়তয য়তোয োড়ত গ ো প্রয়তষ্ঠোন য়ফভোন ফোিংরোড়দ এ োয 

রোইড়ন্পয উন্ন ড়নয য়দড়ক দৃয়ি য়দই। ১৯৯৯ ও ২০০০ োড়র দুটি DC-10 য়ফভোন ফড়য মৄি কয়য। অবযন্তযীণ ও আঞ্চয়রক 

ফ্লোইড়টয য়তনটি F-28 এ োযক্রোপট িংগ্র কয়য।  

য়কন্তু ২০০১ োড়র য়ফএনয়-জোভোত বজোট যকোয ক্ষভতো  এড় জোতী  তোকোফোী প্রয়তষ্ঠোন য়ফভোনড়ক য়যণত কড়য 

দুনীয়ত আয লুটোড়টয স্বগ জযোড়জয। তোযো য়নউই কজ, ব্রোড়র, প্যোয়য, ফ্োিংকপৄট জ, মুম্বোই, নোয়যতো এফিং ই োঙ্গুন রুড়ট য়ফভোন চরোচর 

ফন্ধ কড়য বদ । চযভ বরোকোন আয অব্ফিোনো  য়ফভোন মুখ থুফড়  ড় ।  

২০০৯ োড়র আভযো যকোয য়যচোরনো  এড় বদয়খ য়ফভোড়নয অফিো খুফই নোজুক। জযোজীণ জ য়ফভোন ফয, য়ফম জস্ত 

য়য়ডউর, অন্তীন অয়বড়মোগ। এ ঙ্কট উত্তযড়ণ আভযো প্রড় োজনী  কভ জ-য়যকল্পনো প্রণ ন কড়য নতুন উদ্যবভ কোজ শুরু কয়য।  

য়তযকোয অড়থ জ একটি আদৄয়নক এ োযরোইন্প য়ড়ড়ফ য়ফভোনড়ক গড়  বতোরোয জন্য য়ফভোন য়যচোরনো ল জদড়ক আয়ভ 

য়নড়দ জ য়দই। তোযড়যয ইয়তো আনোযো ফোই জোড়নন। য়ফশ্বখ্যোত বফোয় িং এয ড়ঙ্গ আরো-আড়রোচনো চোয়রড়  নতুন জোোজ 

িংগ্রড়য য়দনক্ষণ এয়গড়  আনো  । ব্য়িগতবোড়ফ উড়দ্যোগী ড়  জোোজ িংগ্রড়য ম্ভোব্ কর ফোধো অোযড়ণয দোয় ত্ব য়নই 

আয়ভ। তোযই ধোযোফোয়কতো  য়ফভোনফড়য এড়কয য এক মৄি ড় ড়ছ োরয়ক, অরুন আড়রো, আকোপ্রদী, যোঙ্গো-প্রবোত, বভঘদূত, 

আকোফীণো, িংফরোকো ও গোঙয়চর। য়ফোরোকোড়যয অতযোদৄয়নক জোোজগুয়র আকোড়য য়ফস্ম  এফিং য়ফভোন ফোিংরোড়দ 

এ োযরোইন্পড়ক আন্তজজোয়তক এ োযরোইড়ন্পয ভম জোদো  প্রয়তয়ষ্ঠত কড়যড়ছ। অবযন্তযীণ গন্তব্মূড় য়ফভোড়নয কোড়নকটিয়বটি বৃয়দ্ধয রড়ক্ষয 



আভোড়দয যকোয কোনোডোয ড়ঙ্গ ৩টি ডযো-৮ বফোম্বোযয়ড োয উড় োজোোজ ক্র  চুয়ি স্বোক্ষয কড়যড়ছ। য়ফভোন ফোিংরোড়দ 

এ োযরোইন্প গত অথ জ ফছড়য ২৭২ বকোটি টোকো য়নট মুনোপো অর্জন কড়যড়ছ। 

সুয়ধবৃন্দ, 

উন্নত বমোগোড়মোগ ব্ফিো মৃদ্ধ অথ জনীয়ত গ ড়ত গুরুত্বপূণ জ ভূয়ভকো যোড়খ। জড়র, িড়র, অন্তযীড়ক্ষ উন্নত বমোগোড়মোগ ব্ফিো 

গ ড়ত আভযো অঙ্গীকোযোফদ্ধ। আোয কথো, য়ফভোন প্রোইড়বট বক্টড়য য়ফভোন য়যফনগুড়রো আকো বমোগোড়মোড়গ য়ফড়ল অফদোন 

যোখড়ছ। তফয়শ্বক গ্রোভ গড়  তুরড়ত পৃয়থফীয অন্যোন্য বদড়য ড়ঙ্গ ফোিংরোড়দড়য নোভও এখন উচ্চোয়যত ড়চ্ছ ম্মোড়নয ড়ঙ্গ। 

  বফোয় িং বকোম্পোয়নয য়িভরোইনোযগুড়রো য়ফভোন চরোচর য়ড়ল্প এক য়ফস্ম । আনোযো জোড়নন, এই উড় োজোোজ বকোন 

মোিোয়ফযয়ত ছো োই একটোনো ১৬ ঘণ্টো উড্ড ন কযড়ত ক্ষভ। আভযো এই উড় োজোোজ য়দড়  য়নউই জক, টড়যড়ন্টো ও য়ডয়নয ভত 

দূযফতী গন্তড়ব্ ফ্লোইট য়যচোরনো কযড়ত আগ্রী। এই রড়ক্ষয য়য়বর এয়বড় ন অথয়যটিয কযোটোগয়য-১ এ উন্নীতকযড়ণয কোজ 

এয়গড়  চরড়ছ। 

এই য়ফভোনগুয়র খুফই মূল্যফোন। জনগড়ণয ম্পয়ত্ত এগুয়র। য়ফভোনগুয়রয মথোমথ মত্ন আনোযো য়নড়ফন। ড়ফ জোচ্চ য়যভোণ 

বফো মোড়ত আভযো আদৄয়নক জোোজগুয়র বথড়ক বড়ত োয়য বয়দড়ক রক্ষয যোখড়ফন। বকোন অফড়রো ফো গোয়পরয়ত য কযো ড়ফ 

নো। 

শুদৄ য়ফভোন ন , য়ফভোনফন্দযমূ উন্ন ড়ন যকোয কোজ কড়য মোড়চ্ছ। ইড়তোভড়ে কক্সফোজোয য়ফভোনফন্দড়যয যোনওড়  

ম্প্রোযণ কযো ড় ড়ছ। য়ড়রট য়ফভোনফন্দড়যয আদৄয়নকো ণ কযো ড় ড়ছ। োজোরোর আন্তজজোয়তক য়ফভোনফন্দড়যয র্ততী  টোয়ভ জনোর 

য়নভ জোড়ণয কোজ ীঘ্রই শুরু ড়চ্ছ। একই ড়ঙ্গ ফঙ্গফন্ধু আন্তজজোয়তক য়ফভোনফন্দয য়নয়ভ জত ড়র ফোিংরোড়দ ড়ফ এয় োয অন্যতভ 

এয়বড় ন োফ।  

আভযো জনকল্যোড়ণ য়নযন্তয কোজ কড়য চড়রয়ছ। প্রফোড় ছয় ড়  থোকো প্রো  ১০ য়ভয়র ন ফোিংরোড়দীয আো-আকোঙ্ক্ষোয 

প্রয়ত আভযো ম্মোন জোনোই। য়ফভোনফড়য নতুন জোোজ মৄি ও োয য এখন আয়ভ আো কয়য নতুন নতুন গন্তড়ব্ উড়  মোড়ফ 

আভোড়দয য়ফভোন। য়ফভোন ব্ফিোনো ব রড়ক্ষযই কোজ কড়য চড়রড়ছ। 

আও োভী রীগ যকোয ভোন মুয়িমৄড়দ্ধয বচতনো  উবদু্ধ ড়  বদড়য উন্ন ড়ন য়নযরবোড়ফ কোজ কড়য মোড়চ্ছ। আভযো আজ 

জোয়তয য়তোয অভোপ্ত কোজগুড়রো ফোস্তফো ন কযয়ছ। গত োড়  ১০ ফছড়য আভযো বদড়য প্রয়তটি খোড়ত কোয়ঙ্ক্ষত অগ্রগয়ত অজজন 

কড়যয়ছ। আথ জ-োভোয়জক উন্ন ড়ন ফোিংরোড়দ এখন য়ফড়শ্ব ‘বযোর ভড়ডর’। জয়ঙ্গফোদ, ন্ত্রোফোদ ও ভোদক য়নমূ জবর আভোড়দয যকোয 

‘য়জড়যো টরোড়যন্প’ নীয়তড়ত কোজ কড়য মোড়চ্ছ। আভযোই য়ফড়শ্ব প্রথভ ত ফছড়যয ‘ফ-বী য়যকল্পনো ২১০০’ ফোস্তফো ন শুরু কড়যয়ছ। 

অথ জননয়তক অগ্রগয়তড়ত য়ফড়শ্বয ৫টি বদড়য একটি ফোিংরোড়দ। উন্ন ড়নয ৯০ বোগ কোজই য়নজস্ব অথ জো ড়ন কযয়ছ। আও োভী রীগ 

একটোনো যকোড়য থোকোয কোযড়ণ র্তণমূড়রয জনগণ আজ উন্ন ড়নয সুপর োড়চ্ছ। ফোিংরোড়দ এয়গড়  মোড়চ্ছ, এয়গড়  মোড়ফ। আগোভী 

প্রজন্ োড়ফ মৃদ্ধোরী ফোিংরোড়দ।  

২০২১ োড়রয ভড়ে ফোিংরোড়দড়ক ভেভ আড় য বদ এফিং ২০৪১ োড়রয ভড়ে উন্নত-মৃদ্ধ বদ য়ড়ড়ফ আভযো গড়  

তুরফ, ইনোআল্লো। 

আয়ভ য়ফভোন ফোিংরোড়দ এ োযরোইড়ন্পয ফড়য নতুন য়িভরোইনোয উড় োজোোজ ‘যোজিং’- এয শুব উড়বোধন বঘোলণো 

কযয়ছ।  

য়ফভোড়নয এ জ মোিো অব্োত থোকুক। ফোইড়ক ধন্যফোদ। 

বখোদো োড়পজ। 

জ  ফোিংরো, জ  ফঙ্গফন্ধু 

ফোিংরোড়দ য়চযজীফী উক। 

... 


