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িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইনসযা ী বেড়েছ, বহের ন ন জে র উেড়াজাহাজও বেড়েছ। তারপরও গত বছর লাকসান িদেয়েছ 
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইনস। এ জ  অদ  ব াপনা ও অিনয়ম– ন িত দায়ী বেল মেন করেছ বসামিরক িবমান পিরবহন 
ম ণালয়। 

ম ণালয়  জানায়, এরই মে  এক তদে  গত বছর পাইলট িনেয়ােগ ন িতর মাণ পাওয়া গেছ। যার পিরে ি েত স িত 
িবমােনর ব াপনা পিরচালক মাসাি ক আহেমদেক পদত াগ করেত হেয়েছ। এ ছাড়া আরও কেয়কজন কমকতার িব ে  
িবভাগীয় ব া নওয়া হেয়েছ এবং একািধক তদ  কিম  কাজ করেছ। 

এর মে  গত ধবার িময়ানমাের এক  ড াশ–৮ উেড়াজাহাজ ঘটনায় পেড়। াণহািন না হেলও ভাড়ায় আনা উেড়াজাহাজ  য 
আর উড়েত পারেব না, তা ায় িনি ত। এর ফেল বহেরর এক  উেড়াজাহাজ বেস যাওয়ায় গত চার িদেন অভ রীণ গ ে র ১০  

াইট বািতল করেত হেয়েছ িবমানেক। অব  এরই মে  এক  উেড়াজাহাজ ভাড়ায় এেন পিরি িত সামাল দওয়ার চ া হে । 

িবমােনর িহসাব শাখার ত  অ যায়ী, িবগত ত াবধায়ক সরকার আমেল ই বছর িবমান লাভ করেলও ২০০৯ সােল আওয়ামী লীগ 
সরকার মতায় আসার পর িত ান  আবার লাকসােন পেড়। গত ৯  অথবছেরর মে  ৬ বছরই লাকসান িদেয়েছ। টাকার 
অে  সটা ১ হাজার ৪৫৬ কা  টাকা। বািক ৩ বছের লাভ কেরেছ ৫৫৯ কা  টাকা। মাট লাভ– লাকসান যাগ–িবেয়াগ করেল 
৯ বছের মাট লাকসান দ ড়ায় ায় ৯০০ কা  টাকা। এর বাইের বাংলােদশ পে ািলয়াম করেপােরশন ও বসামিরক িবমান 
চলাচল ক পে র কােছ দনা আেছ আড়াই হাজার কা  টাকার ওপের। শতভাগ সরকাির মািলকানাধীন এই িত ান এখন লধন 
সংকেট পেড়েছ। লধেনর চেয় ঋণ কেয়ক ণ বিশ হওয়ায় হািরেয়েছ ঋণ যা তাও। 



আিথক এই রব ার মে ও চেলেছ অিনয়ম- ন িত। কতা ি েদর অদ তা ও গািফলিতর কারেণও হে  আিথক িত। এরই 
মে  উেড়াজাহাজ কনা, ভাড়া নওয়া ও র ণােব ণ এবং কােগা শাখায় ও িকট িবি সহ িবমােনর ৮  খােত ন িত হয় বেল 
িচি ত কেরেছ ন িত দমন কিমশন ( দক)। এ–সং া  িতেবদন িবমান িতম ীর কােছ হ া র কেরেছ দক। তােত বলা হয়, 
খাত েলার ন িতর লাগাম টেন না ধরেল িত ান  খ বেড় পড়েত পাের। 

িবমােনর দািয় শীল পেদ থাকা সােবক ও বতমান ১০ জন কমকতার সে  কথা হয় এই িতেবদেকর। ত েদর মেত, িবমােনর 
রব ার জ  ধানত দায়ী অদ  ব াপনা। সই  ধের আেছ াপক অিনয়ম– ন িতর অিভেযাগ। এই অব ায় িবমানেক 

স কভােব পিরচালনার জ  থম দরকার একটা দ  ব াপনা, যা গত ৪৭ বছেরও হয়িন। এরই সে  জ ির ন িত ব  ও অসা  
কম েদর া লক শাি র ব া করা জ ির। িবমােনর একজন জ  কমকতা নাম কাশ না করার শেত থম আেলােক বেলন, 
িবমােনর দরকার জ ির একজন চৗকস ধান িনবাহী বা ব াপনা পিরচালক (এমিড) এবং দ  ব াপনা দল। বসামিরক 
িবমান পিরবহন িতম ী মা. মাহ ব আলী থম আেলােক বেলন, ‘এমিড পেদ ন ন িনেয়ােগর জ  িব ি  িদেয়িছ। কবল এমিড 
িনেয়াগ নয়, িবমােন একটা ভােলা ব াপনা ও শাসন আনার জ  আমরা সেবা  চ া করিছ।’ 

িবমান  বলেছ, িবমােনর এমিড পেদ এরই মে  ১০০ জেনর মেতা আেবদন কেরেছন। এরই মে  এক মাস ময়াদ বািক 
থাকেতই গত ৩০ এি ল পদত াগ কেরন িবমােনর এমিড মাসাি ক আহেমদ। বসামিরক িবমান পিরবহন ম ণালেয়র সিচব মা. 
িহ ল হক থম আেলােক বেলন, পাইলট িনেয়াগ ও িবেদিশ শেন ন িতসহ িবিভ  অিভেযােগর পিরে ি েত পিরচালনা পষদ 

এমিডেক পদত াগ করেত বা  কেরেছ। 

অিনয়ম- ন িত গলার ক টা: িবমােনর আিথক সংকেটর কথা কতা ি রা সবাই জােনন। িক  অিনয়ম- ন িত-অপচয় বে  কাযকর 
কােনা উে াগ ননিন কউ। যমন হজরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের কােগা শাখায় িব ল অে র ন িতর একটা িচ  

উ া ত হেয়েছ িবমােনর অভ রীণ িনরী ায়। ১০ বছের অ ত ৩৬০ কা  টাকা লাপাট হেয়েছ। এ িনেয় থম আেলােত গত 
বছেরর ২৪ লাই িতেবদন কািশত হয়। এরপর এক  তদ  কিম  হয়। িক  তদ  িতেবদন আর কািশত হয়িন। িবমােনর 
উেড়াজাহাজ ভাড়া করা ও র ণােব ণ খােত ন িতর অিভেযাগ অেনক েরােনা। ভাড়ার ি েত িবমােনর াথ না দখার নিজরও 
ভয়ংকর। তমিন এক  ঘটনায় িবমানেক এখেনা খসারত িদেত হে । 

২০১৪ সােল ৫ বছেরর জ  িমসেরর ইিজ  এয়ার থেক  উেড়াজাহাজ (েবািয়ং ৭৭৭-২০০ ইআর) ভাড়ায় আনা হেয়িছল। ি  
অ সাের যা ী পিরবহন ক ক আর না ক ক, মােস উেড়াজাহাজ িত ৫ লাখ ৮৫ হাজার ডলার (৪ কা  ৭০ লাখ টাকা) ভাড়া িদেত 
হেব। সব ধরেনর র ণােব ণ য় বহন করেত হেব। ভাড়ার ময়াদ শেষ উেড়াজাহাজ  আেগর অব ায় ফরত িদেত হেব। িক  
এক বছেরর মাথায় এক  উেড়াজাহােজর এক  ইি ন িবকল হেয় যায়। তখন ইিজ  এয়ার থেক িত মােস ১০ হাজার ডলাের 
ইি ন ভাড়ায় এেন উেড়াজাহাজ  সচল করা হয়। ন  ইি ন  মরামেতর জ  পাঠােনা হয় িবেদেশ। সটা মরামত কের আনার 
আেগই আেরক  ইি ন িবকল হয়। আবার মােস ১০ হাজার ডলার ভাড়ায় আনা হয় আেরক  ইি ন। ভাড়ার ময়াদ শষ হেলও 
ি  অ যায়ী উেড়াজাহাজ  আেগর পযােয় িনেয় ফরত দওয়া যাে  না। ায় এক বছর ধের উেড়াজাহাজ  মরামেতর জ  

িভেয়তনােম রেখ িত মােস ১০ কা  কের ১২০ কা  টাকা ভাড়া নেত হেয়েছ। এ িনেয় গত ২০ জা য়াির িবমােনর ধান 
কাযালয় িগেয় াভ কাশ কেরন িবমান িতম ী মাহ ব আলী ও সিচব মিহ ল হক। 

ি  অিভযান : দিরেত হেলও স িত বসামিরক িবমান পিরবহন ম ণালয় িবমােন একধরেনর ি  অিভযান  কেরেছ। 
গঠন কেরেছ একািধক তদ  কিম । একই সে  দকও একািধক তদ  দল গঠন কের অ স ান  কেরেছ। গত ৩ এি ল অিনয়ম 
ও ন িতর অিভেযােগ িবমােনর িবপণন ও িব য় শাখার ভার া  পিরচালক আশরা ল আলম এবং উপমহা ব াপক শিফ ল 
ইসলামেক এমিডর দ ের সং  বা ওএসিড করা হয়। শিফ ল ইসলাম চার বছর িবমােনর রােজ  কাি  ব াপক িছেলন। 
সখােন থাকা অব ায় িতিন ২ হাজার ৪৭২  িকট িবনা ে  িবি  দিখেয় ায় ১৬ কা  টাকা আ সাৎ কেরন বেল অিভেযাগ 

উেঠেছ। আর িবপণন ও িব য় শাখার ভার া  পিরচালেকর িব ে  অিভেযাগ, কেয়ক  ােভল এেজি র পে  িকট ক কের 
িবধা িদেয়েছন। এসব িবষেয় তদ  চলেছ। দক  জানায়, তােদর অ স ােন মতার অপ বহার, ন িত, অিনয়ম ও িনেয়াগ 

বািণেজ র ঘটনায় িবমােনর ১৪৭ জেনর নাম এেসেছ। ত েদর সবাইেক িজ াসাবাদ করা হেব। স  িবদায়ী এমিড ও িসিবএ নতাসহ 
১০ জেনর িবেদশযা ায় িনেষধা া িদেয়েছ দক। িবমান িতম ী মাহ ব আলী থম আেলােক বেলন, ‘ নীিত ধরার কাজ  
কেরিছ। কারও কােনা কায েম িবমােনর িত হেল সটা আমরা সহ  করব না। কেঠার ব া নওয়া হেব।’ িতিন বেলন, ত রা 
দীঘিদেনর অচলায়তন ভাঙা এবং সম া েলা িচি ত কের তা সমাধােনর চ া করেছন। আশা করেছন মঘ কেট যােব। 



যা ী বাড়েলও লাকসােনর পা া ভারী: িবমােনর আয়– েয়র শাখা থেক জানা যায়, ১৯৯১–৯২ থেক ২০০৩–০৪ অথবছর পয  
লাভজনক িত ান িছল িবমান। এরপর আবার টানা লাকসােন পেড়। ২০০৭ সােল ত াবধায়ক সরকার িবমানেক পাবিলক 
িলিমেটড কা ািন কের। ত াবধায়ক সরকােরর ই বছরই লাভ কের িবমান। এরপর ২০০৯–১০ থেক ২০১৩–১৪ পয  টানা প চ 
বছর লাকসান দয় িবমান। তারপর িতন অথবছর লাভ কের। গত অথবছের (২০১৭–১৮) এেস আবার লাকসান দয়। গত ৯ 
বছেরর মে  ৬ বছের িবমােনর মাট লাকসান ১ হাজার ৪৫৬ কা  টাকা। বািক ৩ বছর মাট লাভ হয় ৫৫৯ কা  টা অথচ 
িবমােনর যা ী পিরবহেনর িহসাব বলেছ, ২০১৬–১৭ অথবছের ২৩ লাখ ৫১ হাজার যা ী পিরবহন কের িবমান লাভ কের ৪৭ কা  
৭৬ লাখ টাকা। পেরর বছর ১১ দশিমক ৩৪ শতাংশ বিশ যা ী পিরবহন কেরও লাকসান দয় ২০১ কা  টাকা। আবার ২০১৪–
১৫– ত যা ী িছল আরও কম (২০ লাখ ২০ হাজার), তখেনা লাভ কের ২৭৬ কা  টাকা। িবমােনর মহা ব াপক (জনসংেযাগ) 
শািকল মরােজর দািব, দফায় দফায় ালািন তেলর ি  ও ডলােরর িবপরীেত টাকার অব ায়েনর কারেণ গত বছর 
লাকসান িদেত হেয়েছ। তেব িবমান িতম ী এ িতেবদকেক বেলন, দািয়  নওয়ার পর িতিন েনেছন, িবমােনর িকট পাওয়া 

যায় না, আবার অেধক আসন খািল যায়। এ িনেয় অংশীজেনর সে  কথা বেলেছন। িক  সম া িচি ত হেয়েছ। সসব র করার 
চ া কেরেছন। এখন ৯০ শতাংেশর ওপর আসন ণ থােক, অেনক ে  শতভাগ বেল ত র দািব। 

উেড়াজাহাজ বেড়েছ কেমেছ গ : িবগত শতা ীর ন ইেয়র দশক পয  ২৬  আ জািতক গ ে  কায ম পিরচালনা করত 
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইনস। পের িবিভ  সময় িনউইয়ক, ানেচ ার, া ট, আম ারডাম, রাম, ািরস, ােসলস, 
জাপােনর নািরতা, ি েপািল, হংকং, িদি , াই াইট ব  হেয় যায়। এর িক িদন আেগও ২২  আ জািতক গ ে  াইট 
পিরচালনা করা হেতা। এখন সটা ১৫– ত নেম এেসেছ। আর অভ রীণ সাত  গ ে  াইট পিরচালনা কের িবমান। একসময় 
িবমােনর উেড়াজাহাজ সংকট িছল কট। অিধকাংশ উেড়াজাহাজ িছল বশ েরােনা, ায়ই যাি ক র কারেণ াইট বািতল বা 
িবলি ত হেতা। এখন স সংকট নই। তারপরও সময়মেতা াইট না ছাড়ার বদনাম থেক বর হেত পারেছ না িবমান। াইট 
পিরচালনা শাখার কমকতােদর দািব, িবলে র হার কেমেছ। এখন ৭০–৭৭ শতাংশ াইট সময়মেতা ছাড়েছ। এখন বহের আেছ 
১৩  উেড়াজাহাজ। এর মে  ২  ি মলাইনার (েবািয়ং ৭৮৭–৮),৪  ৭৭৭–৩০০ ইআর,৪  ৭৩৭–৮০০ ও ৩  ড াশ–৮। একসে  
এত সং ক ন ন উেড়াজাহাজ এর আেগ কখেনা িবমানবহের িছল না। আরও  ৭৩৭–৮০০ উেড়াজাহাজ ভাড়ায় আনা হে । 
আগামী লাই ও সে ের আসেছ বািয়ং থেক কনা বািক  ি মলাইনার। আগামী বছর আসেব আরও িতন  ড াশ–৮। 
উেড়াজাহাজ বাড়েত থাকেলও সভােব গ  বা াইট ি র কথা জানা যাে  না। কবল সােড় চার বছর আেগ ব  হওয়া িদি  

াইট আবার চা  হে  আজ ১৩ ম। চীেনর য়ান েত াইট র পিরক না থাকেলও এখেনা অ মিত পায়িন। 

দনা ও িঁজর সংকট: িবমান বড় ধরেনর িঁজর সংকেট পেড়েছ। িত ান  এরই মে  ঋণ নওয়ার যা তা হািরেয়েছ। িহসাব 
শাখার ত  অ যায়ী, িবমােনর লধন ২ হাজার ৮২ কা  টাকা। এর িবপরীেত ঋণ ৫ হাজার ৬৬ কা  টাকা। ন ন চার 
উেড়াজাহাজ িকনেত নওয়া ঋণ  করেল এটা বেড় দ ড়ােব ৯ হাজার কা  টাকা। তেব নাম কাশ না করার শেত ম ণালেয়র 
একজন ঊ তন কমকতা বেলন, লাকসান, ঋণ যা তা হারােনা, দনাসহ আিথক দ  িনেয় িবমােনর কতা ি েদর কােনা 
হলেদাল নই। ত েদর আশা, সরকার তহিবল িদেয় এই ‘ তহ ী’ ক টেন যােব। 


