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বমািনক িনেয়ােগ বারবার িব ি  পিরবতন

গলার কাটঁা িলেজর িবমান

িবকল হেয় পেড় থাকা িমসেরর ইিজ  এয়ার থেক িলেজ আনা িট উেড়াজাহােজর জ  িত মােস ১০
কািট টাকা লাকসান নেত হে  িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইনসেক। ২০১৪ সােল পাচঁ বছেরর জ  িট

উেড়াজাহাজ ‘ বািয়ং ৭৭৭-২০০ ইআর’ িলেজ এেনিছল রা ীয় এয়ারলাইনস। কােনা আয় না হেলও িবপুল
পিরমাণ লাকসােন িবমান বাংলােদেশর গলার কাটঁা হেয় দািঁড়েয়েছ িলেজর এ িবমান িট।

লাকসােন াভ কাশ কেরেছন বসামিরক িবমান পিরবহন িতম ী মাহবুব আলী ও সিচব মিহবুল হক।
গত রিববার থমবােরর মেতা িবমােনর ধান কাযালয় বলাকায় িগেয় িতিন এ িবষেয় কথা বেলন। এিদেক
রা ীয়  উেড়াজাহাজ  পিরবহন  সং া  িবমান  বাংলােদশ  এয়ারলাইনেস চলেছ  বমািনক সংকটও।  সংকট
উ রেণ বমািনক িনেয়ােগর ি য়াও ায় শষ পেথ। তেব অিভেযাগ উেঠেছ,  িবেশষ াথীেক িনেয়াগ
িদেত একািধকবার িনেয়াগ িব ি  পিরবতন কেরেছ িবমােনর মানবস দ িবভাগ।

িবমানসূে  জানা  গেছ,  িমসেরর  ইিজ  এয়ার  থেক  পাচঁ  বছেরর  চিু েত  াই  িলেজ  িট  বািয়ং
৭৭৭-২০০ ইআর উেড়াজাহাজ িনেয় আেস িবমান। ২০১৪ সােলর মােচ একিট উেড়াজাহাজ ( রিজে শন
ন র  এস২-এএইসএল,  কন াকশন  ন র  ৩২৬৩০)  িবমােনর  বহের  যু  হয়।  অ  উেড়াজাহাজিট
( রিজে শন ন র এস২-এএইসেক, কন াকশন ন র ৩২৬২৯) যু  হয় একই বছেরর ম মােস। চুি
অ সাের উেড়াজাহাজ িট যা ী পিরবহন ক ক আর না ক ক, মােস উেড়াজাহাজ িত ৫ লাখ ৮৫ হাজার
ডলার (৪ কািট ৭০ লাখ ১৬ হাজার টাকা) ভাড়া িদেত হেব। সব ধরেনর র ণােব ণ ব য় বহন করেত
হেব। পাচঁ বছর আেগ চুি  বািতল করেত পারেব না িবমান। িলেজর ময়াদ শেষ উেড়াজাহাজ িট আেগর
অব ায় (ভাড়া নওয়ার সময় য অব ায় িছল) ফরত িদেত হেব। িবমানবহের যু  হওয়ার এক বছর পরই
িলেজ আনা বািয়ং ৭৭৭-২০০ উেড়াজাহােজর একিটর ইি ন িবকল হেয় যায়। পের ইিজ  এয়ার থেক

িত মােস ায় ৮ লাখ টাকায় ভাড়ার ইি ন িদেয় সচল করা হয় উেড়াজাহাজিট। ন  ইি নিট মরামেতর
জ  পাঠােনা হয় ল ডনিভি ক ইউনাইেটড এয়ারলাইনেস। সই ইি ন মরামত কের ফরত আনার আেগই
িতন বছেরর মাথায় আবারও ন  হয় ইি ন। তখেনা ইিজ  এয়ার থেক িত মােস ায় ৮ লাখ টাকায়
ভাড়া আনা হয় আেরকিট ইি ন। িবকল ইি নিট মরামেতর জ  পাঠােনা হয় ইউনাইেটড এয়ারলাইনেস।
িবমান  িট  ফরত  িদেত  গত  বছর  ২৯  আগ  পরামশক িত ান  িনেয়ােগর  জ  িবমান  বাংলােদশ
এয়ারলাইনস  আ জািতক  পিরসের  দরপ  আ ান  কের।  সবিন  খরেচ  িলেজর  চিু  পযেব ণ  কের
উেড়াজাহাজ িট ফরত দেব পরামশক িত ান।

এসব িবষেয়  বঠেক িবমান  ম ণালেয়র  সিচব  মিহবুল  হক িবমােনর  ব ব াপক (পিরচালনা)  ও  িসইও

আপেডট : ২৪ জা য়াির, ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক
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মাসাি ক আহেমেদর কােছ জানেত চান িলেজ আনা উেড়াজাহােজর জ  কত িদন িবমানেক লাকসান
নেত  হেব?  এ  সময়  মাসাি ক  আহেমদ  বেলন,  ‘এ  উেড়াজাহাজ  িট  নওয়ার  পর  থেকই  ইি ন

মরামেতর  জ  আমােদর  যেথ  বগ  পেত  হেয়িছল।  ইি ন  যখন  শেপ (ওয়াকশেপ)  গল,  সখােন
য়াস পাটস পাওয়া যাি ল না। এ কারেণ ইি ন েলা ফরত আসিছল না।’ তখন ম ণালেয়র সিচব 

তােলন,  ‘বাংলােদশ থেক য টকিনিশয়ান  যাে ন,  তারা  িমসের ইিজ  এয়ােরর সে  িমেল গেলন
িকনা,  িকংবা  ইিজ  িনেজরাই  কােনা  অৈনিতক  কাজ  করেছ  িকনা?  এসব  িবষয়  দখার  কথা  তা
বেলিছলাম। িক  আমরা এ ব াপাের আর িকছু জানেত পািরিন। এ ই উেড়াজাহাজ অনািদকাল ধের যিদ
এভােব থােক, তেব িবমােনর িভটায় ঘুঘু চড়েত সময় লাগেব না। ১২ মােস ১০ কািট টাকা কের ১২০ কািট
টাকা কােনা কারণ ছাড়া লস নেছ িবমান এবং আরও কত িদন লস নেব তারও কােনা ইয়া া নই।’
এসব িবষেয় িবমান কমকতােদর সে  বঠক শেষ িতম ী  মাহবুব আলী সাংবািদকেদর বেলন, ‘আমরা
বঠেক িব ািরত আেলাচনা কেরিছ। এ মােসর মেধ ই যােদর কাছ থেক িলজ নওয়া হেয়েছ, তােদর সে

বসেবন িবমান ম ণালেয়র সিচব ও িবমােনর ব ব াপনা পিরচালক।’ িতিন আরও বেলন, ‘তারা দায়দািয়
মুি র ব াপাের আেলাচনা করেবন। িবমান েলা িভেয়তনােম পাঠােনা হেয়েছ। িকছু িতপূরণ িদেয় হেলও
এ দায় থেক আমােদর অব াহিত পেত হেব।’

এিদেক অিভেযাগ উেঠেছ,  িবেশষ াথীেক িনেয়াগ িদেত একািধকবার িনেয়াগ িব ি  পিরবতন কেরেছ
িবমােনর মানবস দ িবভাগ। িবমান  বাংলােদশ এয়ারলাইনস সূে  জানা  গেছ,  ২০১৮ সােল বমািনক
িনেয়ােগর একিট িব ি  কাশ কের িবমােনর মানবস দ উপিবভাগ। িব ি েত াথীর যাগ তা িহেসেব
এসএসিস ও এইচএসিস (গিণত, পদাথিব ানসহ) অথবা  সমমােনর নূ নতম িজিপএ-৩ থাকার কথা  বলা
হয়। এ ছাড়া  ও- লেভল এবং  এ- লেভল হেল  ড িব থাকা  াথীরা  অংশ িনেত পারেবন। িব ি েত

ভােব উে খ করা হয়, িজইিড িডি ধারীরা এেত অংশ িনেত পারেবন না। বসামিরক িবমান চলাচল
কতৃপ  ( বিবচক) থেক কমািশয়াল পাইলট লাইেস ধারীরা  (িসিপএল) অথবা  বিবচক থেক এনেডাস
করা  ব ি রা  াথী  হেত পারেবন। ২০১৮ সােল িবমােনর ওই িব ি  দওয়ার িকছু  িদন  পর আবারও
সংেশাধন আনা হয়। এেত িজইিড িডি ধারীেদর ব াপাের িকছু বলা হয়িন। ফেল তারাও আেবদেনর েযাগ
পান এবং িলিখত পরী ায়  অংশ নন। পাচঁ-সাত জন াথী  পাসও কেরেছন। এ ছাড়া  বািয়ং ৭৩৭ ও
ড াস-৮  উেড়াজাহাজ  চালােনার  অিভ তাস েদর  ে  আেবদেনর  যাগ তা  সেবা  ৩০  বছেরর
(মুি েযা ার স ােনর ে  ৩২ বছর) পিরবেত ৪০ বছর পয  বাড়ােনা হেয়েছ। এভােব বার বার িনেয়াগ
িব ি  পিরবতন  কের  িবেশষ  কােনা  ব ি েক  েযাগ  দওয়ার  অিভেযাগ  উেঠেছ  িবমান  বাংলােদশ
এয়ারলাইনেসর সংি  কমকতােদর িব ে । তেব কতৃপ  দািব করেছ,  ২০১৮ সােল থম য িব ি
দওয়া হেয়িছল, তােত অেনক কম আেবদন পেড়। এ কারেণ পরবতী সমেয় আবার সংেশাধন কের িব ি
দওয়া হয়, যন আরও বিশ াথী আেবদন করেত পােরন। িবেশষ কােনা ব ি েক েযাগ িদেত এিট করা

হেয়েছ বেল যারা অিভেযাগ করেছন, তারা িঠক বলেছন না।
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