
 

 

বিগত বতন িছর যািৎ আয়ের ধারাে “িঙ্গিন্ধ ুস্যায়েলাইে-১” 

গত ১৪ মে ২০২২ তাবরয়ে বিবিবস্ িাাংলা, ঢাকার অনলাইন ম ােটায়ল প্রকাবিত “িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে: বতন িছর আয় করয়ত  ায়রবন, েরচ 

উঠয়ি কয়ি” িীর্টক েিরবে িাাংলায়েি স্যায়েলাইে মকাম্পাবন বলবেয়েড (বিএস্বস্এল) কততট য়ের েতবি আকর্টণ কয়রয়ছ। প্রবতয়িেনবেয়ত 

মকাম্পাবনর প্রকতত িযিস্াবেক বচত্র প্রবতফবলত হেবন, যার ফয়ল জনেয়ন বিভ্রাবি স্তবি হয়েয়ছ। বিএস্বস্এল এ িযা ায়র বনজস্ব অিস্থান স্পি 

করয়ত চাে। 

“িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১” বতন িছয়র মকান আয় করয়ত  ায়রবন” কথাবে স্বঠক নে, িরাং “িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ বিগত বতন িছর যািৎ 

আয়ের ধারাে রয়েয়ছ”। ইয়তােয়ধযই মকাম্পাবনর মোে আে ৩০০ মকাবে োকা অবতক্রে কয়রয়ছ। িতটোয়ন মকাম্পাবনর োবস্ক আে প্রাে ১০ 

মকাবে োকা, যার প্রাে  য়ুরাোই মেিীে িাজার মথয়ক অবজটত হয়ে। ক্রোন্বয়ে এই আে আরও িতবি  ায়ি।  

িতটোয়ন, রাষ্ট্রীয় স্ম্প্রচার স্াংস্থা, িাাংলায়েি মেবলবিিন, িাাংলায়েি মিতারস্হ মোে ৩৮ বে বেবি চযায়নল এিাং মেয়ির একোত্র বডবেএইচ 

অ ায়রের, “আকাি” িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ এর োধযয়ে স্ম্প্রচার কয়র। মেয়ির দুবে স্বনােধনয িযাাংক ইবতেয়ধয িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ 

িযিহার কয়র তায়ের এবেএে মস্িা মেওো শুরু কয়রয়ছ। আয়রা অয়নকগুয়লা স্রকাবর-মিস্রকাবর িযাাংয়কর স্ায়থ আয়লাচনা চলোন আয়ছ, 

যারা অেূর িবির্যয়ত চুবি স্বাের স্ায় য়ে িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ এর মস্িার আওতায় আস্য়ি। স্ম্প্রবত স্িস্ত্র িাবহনী বিিাগ (আেটড 

মফায়স্টস্ বডবিিন) বিএস্বস্এল এর স্ায়থ একবে স্েয় াতা স্মারক স্বাের কয়রয়ছ। এর আওতাে  িাাংলায়েয়ি মস্নািাবহনী, মনৌিাবহনী ও 

বিোন িাবহনী এিাং বডবজএফআই িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ এর মস্িার আওতায় আস্য়ি। িাবহনীগুয়লা স্বিবলতিায়ি বতনবে ট্রান্স ণ্ডায়রর 

োধযয়ে মস্িা গ্রহণ করয়ি।  

িাাংলায়েি স্রকায়রর “বডবজোল িাাংলায়েি” প্রবতশ্রুবত  ূরয়ণর অাংি বহয়স্য়ি বিএস্বস্এল ৩১ বে দুগটে ও প্রতযি দ্বী াঞ্চয়লর ১১২ বে স্থায়ন 

মেবলয়যাগায়যাগ মস্িা বেয়ে। অেূর িবির্যয়ত আরও মিিী স্াংেযক দুগটে ও প্রতযি এলাকার স্বুিধািবঞ্চত জনগণয়ক িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ 

এর মস্িার আওতাে আনার কাযটক্রে চলোন আয়ছ।      

এছাড়াও জনগুরুত্ব ণূট বিবিন্ন রাষ্ট্রীয় ও মিস্রকাবর প্রবতষ্ঠান িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ এর মস্িা মনওোর িযা ায়র আগ্রহ মেবেয়েয়ছ এিাং 

অয়নয়কর স্ায়থই আয়লাচনা স্বক্রে আয়ছ।  যটাযক়্রয়ে এই িযিস্াবেক আয়লাচনাগুয়লা স্ফল হয়ল মেিীয় িাজায়রই িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ 

এর িতহৎ গ্রাহক মগাষ্ঠী ততবর হয়ি এিাং এর মথয়ক বি ুল  বরোণ রাজস্ব আয়ও স্ম্ভি হয়ি। 

চাহিদার তুলনায় বৈহিক ৈাজারর স্যায়েলাইে িযান্ডউইয়থর সরৈরাি বৈহি থাকায় এৈং মকাবিড-১৯ েহাোরীর কারয়ণ হৈরদরির ৈাজারর 

ৈঙ্গৈন্ধু সযারেলাইে-১ এর হৈপণন কার্যক্রম ৈযিত িয়। ৈতযমারন মিামারী পহরহিহতর উন্নহত ঘোয় বকাম্পাহন আন্তজযাহতক ৈাজারর হৈপণন 

কার্যক্রম নৈ উদযরম শুরু করররে। সাহৈযক পহরহিহত হৈরৈচনায় মকাম্পাবন মেিীে িাজার উন্নেয়ন েয়নাবনয়িি কয়রয়ছ এৈং সযারেলাইে হনর্যর 

হনতয নতুন বসৈার প্রসারর কাজ কররে।   

স্ম্প্রবত িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ িযিহার কয়র যুিরাজযবিবিক একবে স্যায়েলাইে বেবি চযায়নয়লর স্ম্প্রচার শুরুর োধযয়ে বিএস্বস্এল 

বিয়েয়ির িাজায়রও িযিস্াবেক যাত্রা শুরু কয়রয়ছ। স্ােয়নর বেনগুয়লায়ত এবে আরও িাড়য়ি িয়ল আিা করা যাে। অতযি জনবপ্রয় বৈি 

করয়কহে বিয়েবি চযায়নল িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ িযিহার কয়র িাাংলায়েিস্হ এতেঞ্চয়ল স্ম্প্রচায়রর আগ্রহ মেবেয়েয়ছ এিাং তায়ের স্ায়থ 

আয়লাচনা চলোন আয়ছ।   

িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ গুরুত্ব ূণট রাষ্ট্রীয় স্ম্পে, জাবতর উন্নেন ও গয়িটর প্রতীক । এর উ য়র জাবতর অগাধ বিশ্বাস্ রয়য়য়ছ। তাই িঙ্গিন্ধু 

স্যায়েলাইে-১-এর উ র প্রকাবিত মযয়কান মনবতিাচক স্াংিাে জনগণয়ক বিভ্রাি ও েেটাহত কয়র। স্রকাবর োবলকানাধীন হয়লও 

বিএস্বস্এল একবে িযিস্াবেক প্রবতষ্ঠান এিাং প্রচবলত বনেে-কাননু মেয়নই এবেয়ক স্ােয়নর বেয়ক এয়গায়ত হয়ি। এবে বিয়িচনাে মরয়ে 

িঙ্গিন্ধু স্যায়েলাইে-১ তথা বিএস্বস্এল এর অজটনগুয়লায়ক ইবতিাচকিায়ি জনস্িুয়ে তুয়ল ধরার জয়নয স্াংিাে োধযেগুয়লায়ক বিনীতিায়ি 

অনয়ুরাধ করা িরে। 

  


