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                                                এম জসীম উতিন 

 

বিশ্বায়নের এযুনে সমনয়র সানে তালনমলানত উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ উন্নয়ে হনত হনি নেকসই এিং 

সমনয়াপন ােী। িততমাে সরকার উন্নয়েনক প্রাধান্য বিনয় েত ১৩ িছনর বিবিন্ন নমো প্রকল্প হানত বেনয়নছ। হজরত 

শাহজালাল আন্তজতাবতক বিমােিন্দনরর তৃতীয় োবম তোল বেম তাণ তার মনে অন্যতম। আন্তজতাবতক পবরমণ্ডনল 

িাংলানিনশর গুরুত্ব, প্রবতিছর আকাশপনে  াত্রীসংখ্যা বৃবি, কানে তা পবরিহনে চাবহিা বৃবি, বিদ্যমাে োবম তোনল 

ধারণক্ষমতার অবধক  াত্রী চলাচল, নিনশর িততমাে পবরিহণ চাবহিা এিং হজরত শাহজালাল আন্তজতাবতক 

বিমােিন্দনরর অপ তাপ্ত অিকাঠানমানক বিনিচো কনর  আকাশপনে চলাচলকারী  াত্রীনির আধুবেক সুন ােসুবিধা  

বেবিত করার লনক্ষে োবম তোলটি বেম তাণ করা হনে। ৩০ লাখ িে তফুে জায়োয় বতেতলা বিবশষ্ট এ োবম তোল 

িিেটির আয়তে হনি ২ লাখ ৩০ হাজার বর্ গমিটার এবং লম্বা ৭০০ মিটার ও চওড়া ২০০ মিটার। বসঙ্গাপুনরর 

চাবঙ্গ বিমােিন্দনরর আিনল েনে নতালা হনে এ বিমােিন্দরনক।  

 

২০১৭ সানলর ২৪ অনটাির শাহজালাল আন্তজতাবতক বিমােিন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পটি একনেনক অনুনমাবিত হয়। 

এর আনে ২০১৫ সানল বিমােিন্দনর তৃতীয় োবম তোল বেম তাণ ও সম্প্রসারনণর প্রােবমক সম্ভাব্যতা প্রবতনিিে ও 

খসো মাস্টারপ্ল্োে প্রধােমন্ত্রীর কা তালনয় উপস্থাপে করা হয়। প্রধােমন্ত্রী নশখ হাবসো প্রকনল্পর কাজ দ্রুত নশষ 

করার বেনি তশ নিে। ২০১৭ সানলর ১১ জুে এ প্রকনল্পর জন্য চারটি প্রবতষ্ঠােনক ন ৌেিানি পরামশ তক বহনসনি 

বেনয়াে নিয় নিসামবরক বিমাে চলাচল কতৃতপক্ষ (নিবিচক)। প্রােবমকিানি এ প্রকনল্পর নময়ািকাল বছল ২০১৬ 

সানলর জুলাই নেনক ২০২২ সানলর জুে প তন্ত। বকন্তু োো কারনণ বেধ তাবরত সমনয় কাজ শুরু করা  ায়বে। ২০১৯ 

সানলর ২৮ বিনসম্ির তৃতীয় োবম তোল বেম তাণকানজর উনবাধে কনরে প্রধােমন্ত্রী নশখ হাবসো। িততমানে কাজ 

ধারণার নচনয়ও দ্রুত েবতনত এবেনয় চলনছ। প্রবতবিে কনয়কটি বশফনে িাে কনর নিবশ বিনিবশ চার হাজার শ্রবমক 

কাজ করনছ প্রকল্পটিনত। হ রত শাহজালাল আন্তজতাবতক বিমােিন্দনর তৃতীয় োবম তোল বেম তানণর কাজ প্রতোশার 

নচনয় ১ িশবমক ৯ শতাংশ এবেনয়নছ। ৮ এবপ্রনলর ২০২২ এর মনে োবম তোনলর বেম তাণ কানজর ৩২ িশবমক ৭ 

শতাংশ কাজ নশষ হওয়ার কো োকনলও িাস্তনি ৩৪ িশবমক ৬ শতাংশ কাজ নশষ হনয়নছ। প্রকল্প সংবিষ্টরা 

িলনছে, বেধ তাবরত সমনয়র মনে বেম তাণ কাজ নশনষ ২০২৩ সানলর অনটািনরর মনে তৃতীয় োবম তোলটি উনবাধে 

হওয়ার সম্ভািো রনয়নছ। 

 

 
 

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তজজাততক তিমানিন্দররর তৃতীয় টাতম জনাল তনম জাণ প্রকরের কাজ করর  স্যামসাাং 

গ্রুরপর কন্সট্রাকশন ইউতনট স্যামসাাং কনস্ট্রাকশন এিাং ছট্রত াং (তসঅ্যান্ডটি) কররপাররশন। অ্তযাধুতনক তনম জাণ 

https://www.jagonews24.com/national/news/548807


ছকৌশল ও প্রযুতি ব্যিহার করর স্যামসাাং তসঅ্যান্ডটি কররপাররশন আকর্ জণীয় তনম জাণ সাফরের তিস্তৃত 

ছপাট জরফাতলও তততর কররর । ইততমরে, প্রততষ্ঠানটি প্ররকৌশল ও তনম জাণসাংস্থা তহরসরি তিতিন্ন খারত তনরজরের 

শাখা-প্রশাখা তিস্তৃত কররর । স্যামসাাং তসঅ্যান্ডটি কররপাররশন উঁচু িিন ছেরক তিমানিন্দর, তিতকৎসা সুতিধা এিাং 

অ্তযাধুতনক উৎপােন সুতিধাসম্পন্ন স্থাপনা তনম জাণ কররত সক্ষম। বুজজ খতলফা, ছপরট্রানাস টুইন টাওয়ার, তাইরপ 

১০১, তসঙ্গাপুররর িাতঙ্গ তিমানিন্দররর ৪ নম্বর টাতম জনাল, েতক্ষণ ছকাতরয়ার ইনরিওন আন্তজজাততক তিমানিন্দর, 

আবুধাতির তিিোন্ড তিতনকসহ আরও অ্রনক স্থাপনার সফল তনম জাতা এই স্যামসাাং তসঅ্যান্ডটি কররপাররশন। 

 

তিমান িন্দররর প্রধান টাতম জনারলর েতক্ষণ পারশ তৃতীয় টাতম জনালটি তনম জাণ করা হরে, যার আনুমাতনক তনম জাণ ব্যয় 

ধরা হরয়র  িাাংলারেতশ টাকায় ২১ হাজার ৪০০ ছকাটি। টাতম জনালটি তনম জারণ ৫ হাজার ছকাটি টাকা ছেরি িাাংলারেশ 

সরকার এিাং তনম জাণ ব্যরয়র িাতক অ্াংশ আসরি জাপান আন্তজজাততক উন্নয়ন সাংস্থা’র (জাইকা) তহতিল ছেরক। 

টাতম জনালটি তনম জারণ স্যামসাাং তসঅ্যান্ডটি কররপাররশন ৫ হাজার ছকাটি  (১ েশতমক ৬ তিতলয়ন  লার) টাকা িরাি 

ছপরয়র । অ্তযাধুতনক নতুন টাতম জনালটি িালু হরল ি রর দুই ছকাটির ছিতশ যাত্রী এই তিমানিন্দর তেরয় ছেশ-তিরেরশ 

িলািল কররত পাররিন। িতজমারন িলািল করর  ৮০ লাখ যাত্রী। রাজধানীর কাওলা ছরলরেশনরক তততর করা 

হরে শুধু হজরত শাহজালাল আন্তজজাততক তিমানিন্দররর তৃতীয় টাতম জনারল যাওয়ার জন্য। ছেশ ছেরক যোঁরা তিরেশ 

যারিন িা তিরেশ ছেরক যোঁরা ছেরশ আসরিন তোঁরের যাত্রা সহজ কররত তিমানিন্দররক সাজারনা হরে। হজরত 

শাহজালাল আন্তজজাততক তিমানিন্দররর তৃতীয় টাতম জনারল ছযরত আরও একটি পে ব্যিহার করা যারি। ঢাকা-

িট্টগ্রাম মহাসড়রকর কুতুিখালী ছেরক তিমানিন্দর পয জন্ত ২৪ তকরলাতমটার েীর্ জ এতলরিরট  এক্সরপ্রসওরয় ব্যিহার 

করর সরাসতর িরল যাওয়া যারি তনতম জতব্য নতুন টাতম জনারল। তিমানিন্দর এলাকায় এতলরিরট  এক্সরপ্রসওরয় ছেরক 

টাতম জনারল নামার জন্য রাখা হরে আলাো ব্যিস্থা। ঠিক একই পে ব্যিহার করর তিমানিন্দর ছেরক ছিতররয় যাওয়া 

যারি। তসঙ্গাপুররর একটি প্রততষ্ঠারনর কম জকতজা ছরাহাতন িাহতররনর নকশায় এিারিই তততর করা হরে হজরত 

শাহজালাল আন্তজজাততক তিমানিন্দররর তৃতীয় টাতম জনালটি। 

 

ছিতিিরকর তথ্য অ্নুযায়ী, তৃতীয় টাতম জনারল োকরি ২৬টি ছিাত জাং তিজ। প্রেম ধারপ ১২টি ছিাত জাং তিজ িালু হরি। 

উরড়াজাহাজ রাখার জন্য ৩৭টি এরপ্রান পাতকজাং োকরি। িতজমারন  এরপ্রান পাতকজাং আর  ২৯টি তৃতীয় টাতম জনাল 

তনম জাণ ছশরর্ এরপ্রান পাতকজাং এর সাংখ্যা হরি ৬৬টি। িতহর্ জমরনর জন্য ১৫টি ছসলফ সাতি জস ছিক ইন কাউন্টারসহ 

ছমাট ১১৫টি ছিক ইন কাউন্টার োকরি তৃতীয় টাতম জনারল । তনতম জতব্য তৃতীয় টাতম জনারল ১০টি স্বয়াংতিয় পাসরপাট জ 

কররাল কাউন্টারসহ ৬৬টি ত পারিার ইতমরগ্রশন কাউন্টার োকরি। আর্মনীর ছক্ষরত্র পোঁিটি স্বয়াংতিয় ছিক ইন 

কাউন্টারসহ ছমাট ৫৯টি পাসরপাট জ ও ১৯টি ছিক ইন অ্যারাইিাল কাউন্টার োকরি। এর িাইরর টাতম জনারল ১৬টি 

আর্মনী ব্যারর্জ ছিল্ট স্থাপন করা হরে। ি রর দুই ছকাটি যাত্রীরসিা তেরত র্াতড় পাতকজাংরয়র জন্য তৃতীয় 

টাতম জনারলর সরঙ্গ মাতল্টরলরিল কার পাতকজাং িিন তনম জাণ করা হরে। এরত ১৩৫০টি র্াতড় পাতকজাংরয়র ব্যিস্থা 

োকরি। তৃতীয় টাতম জনাল িিরনর সরঙ্গ ভূর্িজস্থ সুড়ঙ্গ পে ও উড়াল ছসতু তনম জাণ করা হরে। এর মােরম 

ছমরট্রাররল ও ঢাকা এতলরিরট  এক্সরপ্রসওরয়র সাংরযার্ ব্যিস্থা োকরি। এরত োকরি আন্তজজাততক মারনর 

অ্তযাধুতনক অ্তিতনি জাপন ব্যিস্থা। রানওরয়রত উরড়াজাহারজর িাপ কমারত তততর হরে দুটি হাইতি  ছটতক্সওরয়। 

তৃতীয় টাতম জনাল প্রকরের প্রেম ধারপর সরঙ্গ িতজমান টাতম জনাল িিনগুরলার আন্তঃরযার্ারযার্ ব্যিস্থা োকরি না। 

তরি প্রকরের তিতীয় ধারপ কারনকটিাং কতরর াররর মােরম পুররনা টাতম জনাল িিনগুরলার সরঙ্গ ছযার্ারযার্ স্থাপন 

করা হরি। হজরত শাহজালাল আন্তজজাততক তিমানিন্দররর উত্তর পারশ ররয়র  আমোতন ও রফতাতন কারর্ জা 

তিরলজ। িতজমান কারর্ জা তিরলরজর উত্তর পারশ যোিরম ৩৬ হাজার ির্ জতমটার ও ২৭ হাজার ির্ জতমটার 

আরয়াতরনর সি জাধুতনক সুতিধা সম্পন্ন দুটি পৃেক আমোতন ও রফতাতন কারর্ জা তিরলজ তনতম জত হরে। টামি গনাললর 

কাজ শেষ হলল মবিানবন্দরটি বর্গিান দুই লাখ টন শেলক পাঁচ লাখ টন কালর্ গা হযান্ডমলং করলর্ পারলব।  
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