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গত বছেরর মােচ নপােল ঘটনার িশকার ইউএস-বাংলা এয়ারলাইে র িবমান র বাংলােদিশ ক াে ন মানিসকভােব িবপয  
িছেলন। এ ছাড়া কাঠমা  এয়ারেপােট অবতরেণর সংকটকালীন পিরি িতেত িবমােনর রা সেচতন িছেলন না। এ কারেণই গত ২৬ 
বছেরর মে  সবেচেয় াণঘাতী িবমান ঘটনার সা ী হেয়েছ নপাল। যােত ৭১ আেরাহীর ৫১ জন াণ হারান। দীঘ তদ  শেষ 
রাববার এমন িরেপাট িদেয়েছ নপােলর তদ কারী কমকতারা। তেব বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক পে র কমকতারা 

বলেছন, িতেবদেন কে াল েমর িবষয়  এিড়েয় যাওয়া হেয়েছ। এ িবষেয় িক  াব দয়া হেব। তা িবেবচনা না করেল 
আইকাওেয় অিভেযাগ দয়া হেব বেল জািনেয়েছন ঘটনা তদে  বাংলােদেশর িতিনিধ িহেসেব থাকা বিবচক-এর াইট 
অপােরশন কনসালেট  সালাউি ন এম রহম াহ। 
নপােল কাশ হওয়া দশ র এি েড  ইনেভি েগশন কিমশেনর ড়া  িরেপােট বলা হেয়েছ, ঘটনার িশকার িবমােনর ক াে ন 

মানিসক চােপর মে  িছেলন।  াণঘাতী ওই িবমানযা ায় িছেলন না এমন এক নারী সহকম  ভােলা িশ ক িহেসেব ক াে েনর 
ািত িনেয়  েলিছেলন। এ িনেয় মানিসক িবপয  অব ােতই িবমান চালাি েলন িতিন। ফেল পিরি িতর িবষেয় সেচতনতা 

হািরেয় ফেলন ক াে ন। অসেচতন হওয়ার অথ হেলা, িনধািরত রানওেয় থেক িবমান র িব িত ঝেত পােরন িন ই চালক। 
অ ভােব বলেল, তারা রানওেয় দখেত পান িন। রানওেয় হািরেয় ফলার পর চালক িবমানব েরর উ র িদেক পাবত  অ েল ব 
িন  িদেয় ল পেথ িবমান উড়াি েলন। অবেশেষ রানওেয় ি েগাচর হয়। িক  তখন িবমান  এর কােছই বই িন  িদেয় ল 
পেথ  উড়িছল। তদে  নপািল কমকতারা বেলন, এমন পিরি িতেত ক াে েনর উিচত িছল অবতরণ না কের আেশপােশ চ র 
দয়া। িক  িবমান  িঁক িনেয় অবতরণ করেত িগেয় রানওেয়র পােশ িছটেক পেড়। িণেকর মে ই তােত আ ন ধের যায়। ই 

পাইলটসহ অধশতািধক আেরাহী এেত িনহত হন। ওই িবমােনর ধান ক াে ন িছেলন ৫২ বছর বয়সী আিবদ লতান। মানিসক 
িবষ তায় ভাগার কারেণ ১৯৯৩ সােল তােক বাংলােদশ িবমান বািহনী থেক অবসের পাঠােনা হয়। িক  পের তােক বসামিরক 
িবমান চালনার যা  বেল ঘাষণা কের ক প । ভেয়স রকডার ও ত দশ  যা ীেদর উ িত িদেয় তদ  িরেপােট আেরা বলা 
হেয়েছ, ঘটনার আেগ িবমােনর ক াে ন ককিপেট বেস মপান করিছেলন। অবতরেণর সংকটকালীন সমেয় িতিন অেপশাদারভােব 
অেহ ক কথাবাতা বলিছেলন। ককিপেট তার ধান সহেযাগী বা কা-পাইলট িছল ২৫ বছেরর নারী লা রিশদ। যার উ য়েনর 
অিভ তা িছল মা  ৩৯০ ঘ া।  েব কখেনা িতিন  িহেসেব কাঠমা েত িবমান অবতরণ কেরন িন। িরেপােট বলা হয়, ই 
চালেকর মে  অিভ তার বড় বধান ও ককিপেট ক াে েনর ক ে র কারেণ কা-পাইলট ড়া  অবতরেণর ণ সমেয়ও 
তৎপর হনিন। তেব গত বছর ইউএস-বাংলা জািনেয়িছল, কা-পাইলেটর কাঠমা েত িবমান অবতরেণর ব অিভ তা িছল। 
িরেপােট তদ কারীরা ইউএস-বাংলা এয়ারলাই েক  ব াপনার ওপর আেরা  আেরাপ করার পরামশ িদেয়েছ। একই সে  
তােদর মানিসক অব ার ওপর নজরদাির করেত বেলেছ।      
 


