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আবদুল মান্নান 

আমাপের পৃর্িবীর্া অর্বশ্বাস্য দ্রুতগর্তপত  াপে যাপে। পুরপনা ধ্যান ধারণার  র্রবপতট নতুন নতুন র্িন্তা ভাবনা সংপযাজন 

কপর নতুন র্কছু করার চিষ্টা িলপে র্বশ্ব জুপে। এসপবর মূল লক্ষ্য হপলা মানুপের জীবনযাত্রাপক আরও অপনক চবর্ি সহজ ও 

স্বােন্দময় কপর চতালা।প্রর্তপযার্গতা িলপে চক কপতা ইপনাপভটিভ ওপয়পত দ্রুততার সাপি সহপজ ইর্তবািকভাপব চসবা গ্রহীতার 

আকাঙ্খা অনুযায়ী চসবাটি চ  ৌঁোপত  াপর। শুধু র্ক তাই চসবা গ্রহীতার সন্তুর্ষ্টর জন্য আরও র্ক র্ক করা চযপত  াপর তা র্নপয়ও িপল 

সর্বস্তর গপবেণা। এর্পতা র্বশ্বব্যা ী স্বীকৃত  একটি চেপির র্বমানবন্দর চিপকই চসপেপির সম্পপকট অপনক র্কছুর ধারণা  াওয়া যায়। 

আমাপের চেপির র্বমানবন্দপরর চসবা র্নপয় প্রবাসী বাংলাপের্িসহ কম চবর্ি সকপলরই অর্ভপযাগ রপয়পে। এসব অর্ভপযাগ সম্পপকট 

কর্তট ক্ষ্ও কম চবর্ি সপিতন। তারাও চিষ্টা করপেন ধাপ  ধাপ  এ সব সমস্যার সমাধান করার। 

সারা র্বপশ্বই র্বমানবন্দর ব্যবস্হা নায়  র্রবতটন ঘর্পে। র্বপশ্বর প্রায় সকল র্বমানবন্দপরর চসবাগুপলাপক র্ির্জর্াল চসবায় 

রূ ান্তর করা হপয়পে এবং হপে। একর্েপক চযমন র্বমানবন্দপরর র্নরা ত্তা ব্যবস্হাপক র্নর্েদ্র করা হপে আবার ঠিক এর  ািা ার্ি 

যাত্রী চসবা বৃর্ি করা হপে। বাংলাপেপি র্তনটি আন্তজটার্তক র্বমান বন্দর রপয়পে। এগুপলা হপলা ঢাকায় হজরত িাহজালাল 

আন্তজটার্তক র্বমান বন্দর, িট্টগ্রাপম িাহ আমানত আন্তজটার্তক র্বমান বন্দর এবং র্সপলপর্ ওসমানী আন্তজটার্তক র্বমান বন্দর। 

এোোও কক্সবাজার র্বমানবন্দরপক আন্তজটার্তক র্বমান বন্দপর উন্নীতকরপণর লপক্ষ্য ইর্তমপধ্য র্বমানবন্দপর রানওপয়র সম্প্রসারণসহ 

অবকাঠাপমাগত উন্নয়ন করার লপক্ষ্য অপনকগুপলা প্রকল্প বাস্তবার্য়ত হপে। এ প্রকল্পগুপলা বাস্তবার্য়ত হপল কক্সবাজার র্বমানবন্দপরর 

রানওপয়র দেঘ টয হপব ১০ হাজার ৭ িত ফুর্,যা বাংলাপেপির সবপিপয় েীঘ ট রানওপয় সমৃদ্ধ র্বমানবন্দপরর ময টাো  াপব।এখাপন উপেখ্য 

চয এই রানওপয়র ১ হাজার ৩ ি ফুর্ িাকপব সমুপদ্রর মপধ্য। ভর্বষ্যপত কক্সবাজার র্বমানবন্দর আমাপের পূব ট র্েপকর চেি র্বপিে 

কপর র্ময়ানমার, িাইল্যান্ড, মালপয়র্িয়া, র্সঙ্গাপুর,র্ভপয়তনাম, লাওস,কপবার্িয়া, ইপন্দাপনর্িয়া,জা ান,ের্ক্ষ্ণ চকার্রয়া, 

র্ির্লিাইনসহ পূব টমূখী চেিগুপলার সু র্রসর র্বমান গুপলার এ র্বমানবন্দর ট্রানর্জর্ র্হপসপব ব্যবহাপরর সুপযাগ  সৃর্ষ্ট হপে। কক্সবাজার 

র্বমানবন্দরপক ট্রানর্জর্ র্হপসপব ব্যবহার কপর পূব টমূখী চেিগুপলা র্বমান খুব সহপজই  র্িপমর র্বর্ভন্ন গন্তপব্য চ  ৌঁপে যাপব।এর িপল 

কক্সবাজাপরর  য টর্ন র্িল্প আরও র্বকর্িত হপব। সামর্গ্রকভাপব চেপি অি টননর্তক উন্নয়পন গুরুত্বপূণ ট ভূর্মকা রাখপব। এ িারটি 

র্বমানবন্দপর অভযন্তর্রণ র্বমান িলািপলর সুর্বধা রপয়পে। এর  ািা ার্ি চেপি আরও িারটি অভযন্তর্রণ র্বমানবন্দর রপয়পে। এগুপলা 

হপলা যপিার, রাজিাহী, দসয়েপুর ও বর্রিাল। দসয়েপুর র্বমানবন্দরপক আন্তজটার্তক র্বমান বন্দপর উন্নীতকপর চসখাপন একটি 

আঞ্চর্লক হাব গপে চতালার  লপক্ষ্য সরকার ইর্তমপধ্য  র্রকল্পনা কপরপে। বাংলাপেপির  তাকাবাহী ২১ টি র্বমান র্েপয় বাংলাপেি 

র্বমান ৪ টি মহাপেপির ১৬ টি চেপি ফ্লাইর্  র্রিালনা করপে। চবসরকার্র খাপতর ইউএস-বাংলা ও নপভাএয়ার র্নয়র্মত চেপি 

র্বপেপি ফ্লাইর্  র্রিালনা করপে।সরকার  চেপির অভযন্তরীণ ও আন্তজটার্তক র্বমানবন্দরসমূপহর অবকাঠাপমা, রানওপয়, ট্যার্ক্স 

ওপয়,হযাংগার ও আমোর্ন রপ্তার্ন  ণ্য সংরক্ষ্পণর চিিসমূহ সংস্কার ও উন্নয়নসাধপনর কায টক্রম  র্রিালনা করপে। 

দ্রুত বধ টনিীল অি টননর্তক চেি র্হপসপব বর্হ ট:র্বপশ্ব বাংলাপেপির সুনাম ের্েপয়  পেপে। ব্যবসা- বার্ণজযসহ অপনক র্বেপয়ই 

এখন দূর প্রাপিযর চেিগুপলার মানুপের দৃর্ষ্ট আকে টণ করপত সক্ষ্ম হপয়পে বাংলাপেি। আন্তজটার্তক বার্নপজয বাংলাপেপির অবস্থান 

র্েন র্েন দৃঢ় চিপক দৃঢ়তর হপে। র্বশ্ববাসীর আগ্রপহর জায়গায় িপল এপসপে বাংলাপেি। এরই িপল প্রবাসী বাংলাপের্িসহ 

র্বপের্িপের বাংলাপেপি র্নয়র্মত যাতায়াত র্েন র্েন বৃর্ি  াপে। িপল আমাপের আন্তজটার্তক র্বমান বন্দরগুপলাপত যাত্রীসংখ্যা ও 

কাপগ টা হযন্ডর্লং বৃর্ি  াপে। এই বর্ধ টত িা  সামাল চেওয়ার জন্য েীঘ ট চময়ার্ে  র্রকল্পনার অংি র্হপসপব সব টাধুর্নক আন্তজটার্তক 

মাপনর সুপযাগ সুর্বধাসহ হযরত িাহজালাল আন্তজটার্তক র্বমান বন্দপরর র্ততীয় র্ার্ম টনাল র্নম টাপণর  র্রকল্পনা করা হপয়পে। 

র্সঙ্গাপুপরর িার্ঙ্গ র্বমানবন্দপর আেপল এটি র্নর্ম টত হপে। র্সঙ্গাপুপরর চরাহার্ন বাহর্রপনর নকিা বাস্তবায়ন করপে জা াপনর দুইটি 

চকাম্পার্ন র্মতসুর্বর্ি ও ফুর্জতা এবং ের্ক্ষ্ণ চকার্রয়ায় স্যামসং কনস্ট্রাকিন এন্ড চর্র্কং করপ াপরিন। বতটমাপন এক লাখ বগ ট 

র্মর্ার এলাকা জুপে রপয়পে  িাহজালাল আন্তজটার্তক র্বমান বন্দপরর দুটি র্ার্ম টনাল।আর র্ততীয় র্ার্ম টনালটি হপে ২ লাখ ৩০ হাজার 

বগ ট র্মর্ার এলাকা জুপে। এটি র্নম টাপণ ব্যয় হপে ২১ হাজার ৩ ি চকাটি র্াকারও চবর্ি। এখাপন িাকপব দুটি হাই র্িি 

ট্যার্ক্সওপয়।যাপত র্বমানগুপলাপক চবর্ি সময় রানওপয় না িাকপত হয়। র্বমান চবর্ি সময় রানওপয়পত অবস্থান করপল অন্য র্বমাপনর 

উঠানামা করপত সমস্যা হয়।গার্ে  ার্কটংপয়র জন্য র্তন তলা ভবন। যাপত একসাপি ১ হাজার ৩ িত গার্ে  ার্কটং করা যাপব। 

েীঘ টর্েপনর গার্ে  ার্কটংপয়র সমস্যার সমাধান হপব।ইপতাপূপব ট গার্ে  ার্কটং  র্বমানবন্দর ব্যবস্হা না ও র্নরা ত্তার জন্য সমস্যা 

র্হপসপব র্বপবর্িত হপতা।গার্ে  ার্কটংপয়ও িাকপব র্ির্জর্াল ব্যবস্হা না।হযরত িাহজালাল আন্তজটার্তক র্বমান বন্দপরর বেপর 

বতটমান ৮০ লাখ যাত্রীপক চসবা চেওয়ার সক্ষ্মতা রপয়পে। র্ততীয় র্ার্ম টনাল িালু হপল এ সক্ষ্মতা বৃর্ি চ পয় ২ চকাটিপত উন্নীত 

হপব।যাত্রীপেরপক েীঘ ট লাইপন োঁোপত হপব না।এজন্য  একিত  পনরটি চিক ইন কাউন্টার এবং ১২ টি চবার্ি টং র্িজ যা সরাসর্র 

র্বমাপনর সাপি সংযুর্ির ব্যবস্হা িাকপব। বর্হগ টমন ও আগমনী ইর্মপগ্রিপনর জন্য ৬৪ টি কপর কাউন্টার িাকপব এবং লাপগজ র্ানার 

জন্য ১৬ টি অতযাধুর্নক কনভয় চবে িাকপব।আগমনী কাপগ টা র্ার্ম টনাল হপব ২৭ হাজার বগ ট র্মর্াপরর।রাজধানীর কাওলা 

চরলপেিনপক দতর্র করা হপে শুধু হযরত িাহজালাল আন্তজটার্তক র্বমানবন্দপরর র্ততীয় র্ার্ম টনাপল যাওয়ার জন্য। এোোও 

চমপট্রাপরল -১ কমলাপুর চিপক শুরু হপয় র্বমানবন্দপর সংযুি হপব।এর পুপরার্াই হপব  াতালপরল। একই সাপি এর্লপভপর্ি 



এক্সপপ্রসওপয় চিপক র্ার্ম টনাপল নামার জন্য সুেঙ্গ  িও িাকপব। হযরত িাহজালাল আন্তজটার্তক র্বমান বন্দর চয সব যাত্রীরা ব্যবহার 

করপবন তারা খুব সহপজই ঝাপমলামুি  র্রপবপি দ্রুত র্নরা পে র্নজ র্নজ গন্তপব্য চ  ৌঁোপত  ারপবন একইভাপব যারা এ র্বমানবন্দর 

ব্যবহার কপর চেপির বাইপর যাপবন তারাও র্বমানবন্দপর সকল প্রকার আধুর্নক সুপযাগ সুর্বধা  াপবন এ লক্ষ্যপক সামপন চরপখ 

সরকার কাজ কপর যাপে। 

বাংলাপেপির আকািসীমায় ও র্বমানবন্দরসমূপহ িলািলকারী চেিীয় ও আন্তজটার্তক সকল র্বমাপনর সুরক্ষ্া ও র্নরা ত্তা 

র্নর্িত করার োর্য়ত্ব চবসামর্রক র্বমান িলািল কর্তট পক্ষ্র। সরকার বাংলাপেপির আকািসীমায় ও র্বমানবন্দরসমূপহ িলািলকারী 

চেিীয় ও আন্তজটার্তক সকল র্বমাপনর সময়ানুগ,দ্রুত ও র্নরা ে িলািল র্নর্িত করার লপক্ষ্য র্বমানবন্দর, এয়ার ট্রার্িক, এয়ার 

চনর্ভপগিন, চর্র্লপযাগাপযাগ চসবা ও সুর্বধা র্বশ্বমাপনর  য টাপয় চ  ৌঁোপত নানার্বধ কায টক্রম  র্রিালনা করপে। যাত্রীপের এয়ারপ াপর্ ট 

র্ির্জর্াল সার্ভ টস চেওয়া শুরু হপয়পে চবি কপয়ক বের আপগ চিপকই। এয়ারপ াপর্ টর সকল সার্ভ টসই  য টায়ক্রপম র্ির্জর্াল করা হপে। 

ইর্তমপধ্য ই- চগইর্ সুর্বধা িালু করা হপয়পে।অতযাধুর্নক র্স্কর্নং চমর্িন স্হা পনর মাধ্যপম  প্যাপসঞ্জার ও কাপগ টা র্সর্কউর্রটি র্স্কর্নং 

এর সক্ষ্মতা বৃর্ি করা হপয়পে। এোোও অতযাধুর্নক দুইটি ইর্িএস( এক্সপলার্সভ র্িপর্কিন র্সপেম) স্হা পনর মাধ্যপম কাপগ টা 

হযাপন্ডর্লং সক্ষ্মতা বৃর্ি করা হপয়পে। হযরত িাহজালাল আন্তজটার্তক র্বমান বন্দর ব্যবহারকারীপের প্রধান েয়টি  অর্ভপযাগ হপলা 

র্র্লর স্বল্পতা, লাপগপজ চ পত র্বলব,লাপগজ চিপক মূল্যবান র্জর্নস চুর্র হওয়া, ইর্মপগ্রিপন েীঘ ট সময় চক্ষ্ ণ,চসবাোতার 

অসহপযার্গতা , র্বমানবন্দর চিপক চবর্রপয়  র্রবহন ও র্নরা ত্তার সমস্যা। কর্তট ক্ষ্ স্মার্ ট এয়ারপ ার্ ট ব্যবস্হা নার আওতায় এ 

র্বেয়গুপলাসহ আরও চয র্বেয়গুপলা ঘার্র্ত রপয়পে চসগুপলা র্বপবিনা র্নপয়  য টায়ক্রপম অগ্রার্ধকার র্ভর্ত্তপত সমাধান করপে।ইর্তমপধ্য 

র্র্লর সংখ্যা বৃর্ি করা হপয়পে। লাপগজ প্রার্প্তর সময় কর্মপয় আনা হপয়পে। র্ততীয় র্ার্ম টনাল িালু হপল এটি আরও কপম আসপব। 

লাপগজ চিপক মূল্যবান র্জর্নস চুর্র চঠকাপত র্সর্স কযপমরাসহ র্নরা ত্তা ও  র্রেি টন চজারোর করা হপয়পে। র্বমানবন্দপরর সকল 

চের্নর কমীপের প্রর্িক্ষ্ণ এবং চমাটিপভিান চেওয়া হপে । আইন শৃঙ্খলা বার্হনী এয়ারপ ার্ ট এলাকার র্নরা ত্তা র্নর্িতকরপণ কাজ 

করপে। 

দবর্শ্বক চপ্রক্ষ্া পর্ স্মার্ ট র্বমানবন্দর ব্যবস্হস না এখন সমপয়র োর্ব। র্বমান বন্দপরর যাত্রী চসবা, কাপগ টা 

হযান্ডর্লং,র্নরা ত্তা ব্যবস্হাসহ র্বমানবন্দর ব্যবস্হস নায় প্রযুর্ির ব্যবহার,েক্ষ্ জনবল র্নপয়াগ এবং র্বমানবন্দর ব্যবহারকারীপের 

সপিতন করপত সকল  ক্ষ্পক সবর্লতভাপব কাজ করপত হপব, তপবই কার্িত িল  াওয়া যাপব। 

# 

চলখক: র্সর্ভল এর্ভপয়িন র্বপিেজ্ঞ 
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