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নীিতবাজেদর িচি ত কের ব ব া

আজাদ লায়মান ॥ িবমােনর নীিতবাজেদর িচি ত কের ব ব া নয়া  হেয়েছ। এরই মেধ  ৪ জনেক শাি
দয়া হেয়েছ। অেযাগ েদর সিরেয় যাগ েদর দািয়ে  িনেয় আসা হে । খাঁজা হে  যাগ  এমিড। এখন থম

লােগজ িমলেছ ১৭ িমিনেট। ইিমে শান শষ করা যায়, িতন িমিনেট। িবমানব েরর টয়েলেট নই গ - িকংবা
ছড়ােনা মলমূ । মশারও ভনভনািন িথিতেয় এেসেছ। নই টানা  পািটর দৗরা । পছেন ফেল আসা লােগজ
পািঠেয় দয়া হে  যা ীর ঘের। বািতল করার পেথ িবতিকত পাইলট িনেয়াগ ি য়া। একইভােব ে র থাড
টািমনােলর দরপ  মূল ায়েনর কাজও শেষর পেথ। সে েরর আেগই দয়া হেব কাযােদশ। দেশর আরও ৫িট
িবমানব েরর আধুিনকায়ন ও স সারেণর কাজও চলেছ ধুমতােল। বাদ যায়িন পযটন খাতও। দেশর ১২িট ােন
নতুন পযটন ক  গেড় তালার মা ার ান নয়া হেয়েছ। ৭০ বছর পর বিুড়গ া থেক কলকাতার নৗপথ চালু
কের ’বাংলায় সাড়া ফেলেছ। এছাড়া দেশর থম েটা শীষ পাঁচতারকা হােটল ই টারকি টেন টাল চালরু সে
তাল িমিলেয় আধুিনকায়ন করা হে  সানারগাঁও হােটলও। এভােবই বতমান সরকােরর একশ’ িদেনর সফলতা ও
অজনেক মলূ ায়ন কেরেছন এ ম ণালেয়র িতম ী মাহবুব আলী। বেলেছন, আিম মেন কির- এই একশ’ িদেনর
কমসূচী িহেসেব অ  য কান ম ণালেয়র তুলনায় বসরকারী িবমান চলাচল ও পযটন ম ণালেয়র অজন সবেচেয়
বিশ। আিম জার গলায় বশ দৃঢ়তার সে ই বলেত পাির-অমািনশার অ কার কািটেয় িবমান এখন আেলাকবিততা।

সামেন অেপ ায় রৗ  কেরা ল ঝলমেল সকাল। িবমান িনেয় অতীেত অেনেকই অেনক িকছু বেলেছন, আিম আর
তা বলেত চাই না। আমার ল  িবপথগামী িবমানেক সিঠক পেথ এেন লােভর মখু দখা। কান অিভেযাগ নেত
চাই না। এটা স ব ধুই যা ীেসবা ও িনরাপ া িনি ত করার মাধ েম। আমরা স পেথই।

জানা গেছ, অ  ম ণালেয়র মেতাই দািয়  নয়ার পরপরই বতমান সরকােরর একশ’ িদেনর কমসূচী িহেসেব বশ
িকছু পদে প নন িতম ী মাহবুব আলী। থমিদন চয়াের বেসই তার কােছ মেন হয় এ ম ণালেয়র সবেচেয়
কিঠন চ ােল  হে  নাম ঘুিচেয় সবা বািড়েয় িবমানেক লাভবান করা, দেশর িবমানব র েলােত সবা ও
িনরাপ া িনি ত করা, িনউইয়ক াইট চালু করা, পযটন খােতর িবরতা কাটােনা ও হােটল ই টারকি টেন টালেক
পেূণাদ েম চালু  করা। িতিন এ কয়িট টােগট িনেয়ই মােঠ  নােমন। দািয়  নয়ার থম সাংবািদক সে লেনও
জনকে র এই ক’টা চ ােলে র মাকােবলা করার পিরক না সং া  ে র জবােব িনেজর মতামত খালাসা
কেরন। িঠক একশ’ িদেনর মাথায় গতকাল বধুবার যখন জানেত চাওয়া হয় তখনও িতিন এ েলা চ ােল  িহেসেব
উে খ কেরই বেলেছন, িবমান একিট ব বসা িত ান। যা ীেসবা িদেয় লাভ করাই বড় কাজ। এর চেয় সফলতা
তা আর িকছু হেত পাের না। সটা হওয়ার পেথ। এটাই বড় সফলতা।

এ িবষেয় ম ণালেয়র সিচব মিহবলু হক জানান, চােখ পড়ার মেতা অেনক অজনই এই একশ’ িদেন নয়া হেয়েছ।
যমন ব ল আেলািচত িবমােনর দূনীিত খাত িচি ত কের দায়ী ব ি েদর িবরে  ব ব া নয়া হেয়েছ। ল ডন ও

কােগা কেল ািরর হাতােদর সিরেয় দয়া হেয়েছ। শাসিনক গিতশীলতা আনার জ  একজন দ  কমকতােক
পিরচালক শাসন ও পিরচালক াহক সবায় বসােনা হেয়েছ। এখন এমিড িনেয়ােগর পালা। একজন ভাল িসইও
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িনেয়াগ দয়ার িবষয়িট  ি য়াধীন। এরই মেধ  দশ-িবেদেশর অেনক যাগ  াথীর আেবদন পেড়েছ। আরও
পিরচালক িনেয়ােগর িবষয়িটও ি য়াধীন। এখন দূরপা ার াইেটর আসন ায় শতভাগ পূণ আসা-যাওয়া করেছ।
কাউ টাের গেল িটেকট নই, েন উঠেল িসট ফাঁকা এই অব া নই। গতকালও ল ডন াইট গেছ ৪১৯ আসেনর
পণূতা িনেয়। নতুন নতুন ট খালা হে  । আগামী ১৬ ম চাল ুহে  িবমােনর িদ ী াইট। য়াংজুও যােব াইট।

এ স েক িবমােনর এক িজএম জনক েক বেলন, পূণ মতার পষেদর অধীেন কা ািন থাকায় এতিদন িবমােনর
বড় িস াে  কান ভিূমকা রাখেত পারত না ম ণালয়। সই অব ার পিরবতন ঘেটেছ। এখন চােখ পড়ার মেতা
অ গিত বা অজন বলেত যা বঝুায় তার সবটাই আসেছ ম ণালয় থেক। ম ী ও সিচেবর সাব িণক নজরদাির ও
তদারিকেত সবার টনক নেড়েছ। পষেদর ব থতার েযােগ ম ণালেয়র িদকিনেদশনায় িবমান এখন অেনকটাই ঘুের
দাঁড়ােনা মেতা অব ায় পৗঁেছেছ। এতিদন জগ ল পাথেরর মেতা চেপ থাকা নীিতবাজ ও অিনয়েমর হাতােদরেক
িচি ত কের ব ব া নয়া হে । কতৃ সম া েলােক িচি ত কের ব ব া নয়ার ি য়া  হেয়েছ। িবমানব ের
লােগজ পেড় থাকেব আর িবমানকমীরা যা ীেদর সে  ব বহার কের ঘমুােব স িদন শষ। ঘুম হারাম হেয় গেছ

নীিতবাজ কমকতা, পাইলট ও অ েদর ইউিনয়নবাজেদর। ততম সমেয় এমিড িনেয়ােগর ি য়া স  করার
চাপ রেয়েছ ম ণালেয়র। এেত আর কান টালবাহানা বরদাশত করা হেব না।

এিদেক ম ণালয় জািনেয়েছ, একশ’ িদেনর চ ােল  বা কমসূচী িক িজিনস তা হােড় হােড় টর পাে  িবমানকমী ও
কতারা। িটেকট িনেয় ক বািণজ  ব  কের সবার জ  ওেপন করা হেয়েছ। নতুন এমিড, িডএমিড ও পিরচালক
িনেয়ােগর পর আগামী ’মােসর মেধ ই পাে  যােব িবমােনর িচ । এরই মেধ  িবমানব েরর যা ীেসবায় আমূল
পিরবতন ঘেটেছ। এখন বািড ং ি েজ াইট লাগার ১৭ িমিনেটর মাথায় থম লােগজ ডিলভাির দয়ার রকড
হেয়েছ। ইিমে শােনর নীিতবাজেদর লাগাম টেন ধরায় যা ী ত পাসেপাট হােত পাে । যা ী িনরাপ ার ােথ
এখন ব  পয  খালা হে -  েয়াজেন আরও িনেচ  খালা হেব। একিটর েল  েটা  ােন চক করা  হয়।
অভ রীণ  িবমানব েরর  যা ীেদর িবধােথ  আরও  একিট  গট  খালার  উেদ াগ  নয়া  হেয়েছ।  কান  যা ীর
অিভেযাগ পেল তাৎ িণক ব ব া নয়া হয়। িবমােনর মেতাই িসিভল এিভেয়শেনও নয়া হেয়েছ এক  কমসূচী।
সিচব মিহবলু হেকর মেত, সবেচেয় বড় িবষয় হেলা ে র থাড টািমনাল এখন আার  নয়। সিঠক সমেয়ই
দরপ  খালা হেয়েছ। মলূ ায়নও শেষর পেথ। সে েরর মেধ  কাযােদশ িদেয় এই মহাযে র ভ উে াধন করা
হেব। িসেলট এয়ারেপােটর টািমনাল ও  রানওেয় শি শালী কে র কাজ চলেছ। ক াবাজাের উে াধন করা
হেয়েছ িঝ কাকিৃতর চাখ ধাঁধােনা টািমনাল ভবন িনমােণর কাজ। শেষর পেথ ক বাজার এয়ারেপােটর রানওেয়
িনমাণ ক  ও জিম অিধ হেণর কাজ। সয়দপরু, রাজশাহী, যেশার, চ াম ও বিরশাল িবমানব েরও নয়া
হেয়েছ উ য়ন ক ।

জানা গেছ, বতমান সরকােরর একশ’ িদেনর মেধ ই চালু করা হেয়েছ ব ল তীি ত হােটল ই টারকি টেন টােলর
কাজ। যা থমেক িছল দীঘিদন। সানারগাঁও হােটেলও নয়া হয় আধুিনকায়েনর ক ।

পযটনখােতরও মহাপিরক না নয়া হেয়েছ এই একশ’ িদেনই। িবেশষ কের ৭০ বছর পর বিুড়গ া থেক নৗ-তরী
িনেয় কলকাতায় পািড় দয়ার ঘটনা িছল বশ আেলািচত। নৗপেথর এ যাগােযাগ নবিদগে র সূচনা করেব।

এ স েক িবমান ম ী মাহবুব আলী বেলন, অ  কান ম ণালেয়র এত বিশ কমসূচী আেছ বেল আমার জানা নই।
আিম বশ গেবর সে ই বলেত চাই- এ ম ণালেয়র অধীেন িবিভ  স ের য কমসূচী নয়া হেয়েছ তার বা বায়নও
ঘটেব িনিদ  সমেয়র আেগই। িবেশষ কের থাড টািমনােলর পাশাপািশ িনউইয়ক াইট চালু করাই আমার বতমান

, সাধনা ও চ ােল ।
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