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হযরত  শাহজালাল  আnজর্ ািতক  িবমানবnরেক  আরo  কাযর্কর  eবং  সুপিরসর  করার  uেদয্াগ  িনেয়েছ
সরকার। িবমানবnিটর সmpসারেণ েমাট বয্য়  হেব  20  হাজার 598 েকািট  টাকা। েবসরকাির িবমান
পিরবহন  o  পযর্টন  মntণালেয়র  pকlিট  বাsবায়ন  করেব  eিভেয়শন  ঢাকা  কনেসািটর্ য়াম  (eিডিস)।  e
সংkাn eকিট kয় psাবসহ েমাট 5িট psাব সরকাির kয় সংkাn মিntসভা কিমিটর ৈবঠেক aনুেমাদন
েদয়া হেয়েছ। যার েমাট মলূয্ 24 হাজার 296 েকািট 18 লাখ 687 টাকা।
সিচবালেয়  মিntপিরষদ িবভােগর  সেmলন  কেk  বুধবার  aথর্মntী  আ  হ  ম মুsফা  কামােলর  সভাপিতেt
ৈবঠেক কিমিটর সদসয্, মিntপিরষদ িবভােগর সিচব, সংি  মntণালেয়র সিচব o ঊ র্তন কমর্কতর্ ারা
uপিsত িছেলন।
ৈবঠক েশেষ aথর্মntী বেলন, জাপােনর oিডe েলান eবং সরকাির aথর্ায়েন হযরত শাহজালাল আnজর্ ািতক
িবমানবnর সmpসারেণর eকিট kয় psাব aনেুমাদন েদয়া হেয়েছ। eজনয্ েমাট বয্য় হেব 20 হাজার
598 েকািট 64 লাখ 84 হাজার টাকা। pকlিট বাsবায়ন করেব eিভেয়শন ঢাকা কনেসািটর্ য়াম।
েবসামিরক িবমান পিরবহন o পযর্টন মntণালয় সূেt জানা েগেছ, িদন িদন হযরত শাহজালাল আnজর্ ািতক
িবমানবnেরর t েবেড় যােc। িবেদিশ িবপুল সংখয্ক uেড়াজাহাজ eখন ঢাকায় আসেছ eবং ঢাকা
েথেক আবার িবে র িবিভn গnেবয্র uেdেশ রoনা হেc। িদন িদন e হার বাড়েছ। হযরত শাহজালাল
আnজর্ ািতক িবমানবnেরর িবদয্মান aবকাঠােমা eবং আনুষি ক সুেযাগ-সুিবধা িদেয় e চাপ সামলােত
িহমিশম েখেত হেc িবধায় pধানমntী েশখ হািসনার িনেদর্শনায় িবমানবnরিট সmpসারেণর uেদয্াগ েনয়া
হেয়েছ।
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