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ববমান বাাংলাটদশ এয়ারলাইনটের বিবিআইবি (অবি গুরুত্বপূর্ ণ ব্যবি) ফ্লাইটে নানা েট ারিার মটেও এটের ির এে অঘেন 

ঘেটে। উট াজাহাটজ যাবন্ত্রে ত্রুটি, অনাোবিি বস্তু ও াটনা, মদ্যি অবস্থায় ক্রু ও ার কেষ্টা, োটলা িাবলোভুি ব্যবিটে 

বিবিআইবি ফ্লাইটে িা াটনা, িােটিাে ণ ো াই িাইলটের কদাহা গমটনর ঘেনায় স্ট্যান্ডার্ ণ অিাটরটিাং প্রবেবর্উর (এেওবি) বাস্তবায়টন 

গাবিলবির অবিটযাগ উট টে। বিবিআইবি ফ্লাইে োংক্রান্ত কগাটয়ন্দা োংস্থাগুটলার বনরািত্তা বনটদ ণশনা েখটনা েখটনা উটিবিি হটে। 

দাবয়টত্ব অবটহলা ও গাবিলবির ঘেনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ববমান োংস্থাটির েটয়েজন েম ণেিণার ভূবমো বনটয়ও প্রশ্ন উট টে। 

েব ণটশষ প্রধানমন্ত্রীর বিটদশীয় েিটরর ফ্লাইটে কগাটয়ন্দা োংস্থার আিবত্তর োরটর্ কযটি কদওয়া হয়বন ববমাটনর গ্রাহেটেবা িবরোলে 

আবিে কোবহানটে। ের্তণিি বলটে, েটয়ে বের ধটরই বিবিআইবি ফ্লাইে ও মুিটমটে কগাটয়ন্দা োংস্থাগুটলার বনরািত্তাজবনি 

আিবত্তর িাবলোয় বেটলন আবিে কোবহানেহ ববমাটনর েটয়েজন েম ণেিণা। এর িরও আবিে কোবহানটে ২৮ কম প্রধানমন্ত্রী কশখ 

হাবেনার বিটদশীয় েিটরর ফ্লাইটের জন্য মটনানীি েরা হয়। িটব কশষ িয ণন্ত কগাটয়ন্দা োংস্থার আিবত্তর োরটর্ কযটি িাটরনবন 

বিবন। 

বিবিআইবি ফ্লাইটের এেওবি অনুযায়ী রাষ্ট্রিবি ও প্রধানমন্ত্রীর ফ্লাইটে েিরেঙ্গী হন ববমান বাাংলাটদশ এয়ারলাইনটের ব্যবস্থািনা 

িবরোলে। িটব কোটনা োরটর্ বিবন বনটজ কযটি না িারটল িাঁর মটনানীি প্রবিবনবধটে বিবিআইবি ফ্লাইটে িা াটনা হয়। 

োধারর্ি িবরোলে িদময ণাদার েম ণেিণারা প্রবিবনবধ মটনানীি হন। প্রধানমন্ত্রীর েিরেঙ্গী বহটেটব ববমাটনর গ্রাহেটেবা ববিাটগর 



িারপ্রাপ্ত িবরোলে আবিে কোবহানটে বনটজর প্রবিবনবধ মটনানীি েটরবেটলন ববমাটনর িারপ্রাপ্ত ব্যবস্থািনা িবরোলে ও বেইও 

েযাটেন িারহাি কহাটেন জাবমল। 

আবার প্রধানমন্ত্রী কশখ হাবেনাটে আনটি ববমান বাাংলাটদশ এয়ারলাইনটের উট াজাহাজ বনটয় িােটিাে ণ ো াই োিার েটল যান 

িাইলে েযাটেন িজল মাহমুদ। বুধবার রাটি শাহজালাল আন্তজণাবিে ববমানবন্দর কেটে কবাবয়াং ৭৮৭ মটর্টলর এেটি বিমলাইনার 

বনটয় বিবন কদাহা আন্তজণাবিে ববমানবন্দটর যান। েযাটেন িজল মাহমুদ দাবব েটরটেন ‘মটনর ভুটল’ বিবন িােটিাে ণ করটখ েটল 

যান। বিবন কদাহা এয়ারটিাটে ণর এেটি কহাটেটল অবস্থান েটরন এবাং িটর ঢাো কেটে িাঁর িােটিাে ণ িা াটনা হয়। এ ঘেনায় 

কিালিা  শুরু হয়, িদটন্তর জন্য এোবধে েবমটিও োজ েরটে। িজল মাহমুটদর বিবিআইবি ফ্লাইে িবরোলনা স্থবগি েরার 

িাশািাবশ িাঁর জায়গায় বিবিআইবি ফ্লাইেটি কদাহা কেটে ঢাোয় বনটয় আটেন েযাটেন আবমনুল ইেলাম। 

কবোমবরে ববমান ও িয ণেন মন্ত্রর্ালয় সূি জানায়, কিরি আোর ির েযাটেন িজল মাহমুটদর ববরুটে ব্যবস্থা কনওয়া হটব। 

িােটিাে ণ ো া কদটশর বাইটর যাওয়ায় বাাংলাটদশ ইবমটগ্রশনও িাঁর ববরুটে িদন্ত েরটে। বেিাটব বিবন িােটিাে ণ ো া হযরি 

শাহজালাল আন্তজণাবিে ববমানবন্দর িযাগ েটরটেন, িা িদন্ত েটর কদখা হটে। এ ঘেনায় দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ইবমটগ্রশন েম ণেিণাটে বরখাস্ত 

েরা হটয়টে। 

গি বেটরর কেটেম্বর মাটে প্রধানমন্ত্রীটে লন্ডন কেটে বিবরটয় আনার ফ্লাইে কেটে এেজন েযাটেনটে ‘বনরািত্তাজবনি োরটর্’ 

প্রিযাহার েরা হটয়বেল। এর আটগর বের প্রধানমন্ত্রীর ফ্লাইটে ‘বনরািত্তা বেলগালা’ ো া েরবরাহকৃি খাবার আেটে বগটয়বেল 

িরীিা-বনরীিার েময়। শাহজালাল ববমানবন্দটরর রানওটয়টি ধািব বস্তু িট  োোর োরটর্ ২০১৬ োটল প্রধানমন্ত্রীটে বহনোরী 

ববমাটনর ল্যাবন্ডাং ববলবম্বি হটয়বেল। 

বারবার এ ধরটনর ঘেনা কেন ঘেটে? জানটি োইটল বিবিআইবি ফ্লাইে িবরোলনার অবিজ্ঞিােম্পন্ন এবিটয়শন ববটশষজ্ঞ, 

ববমানবাবহনীর অবেরপ্রাপ্ত উইাং েমান্ডার হাোন মাসুদ গিোল শবনবার োটলর েণ্ঠটে বটলন, ‘বিবিআইবি ফ্লাইে িবরোলনার 

সুবনবদ ণষ্ট এেওবি আটে, কেো যোযেিাটব অনুেরর্ েরা হটল এমন ঘেনা ঘোর সুটযাগ কনই। এই ফ্লাইটে োটরা না োটরা দাবয়ত্ব 

বেল েব র্কুটমে িরীিা েরার। এেজন িাইলে যখন ফ্লাই েরটি যান িাঁর লাইটেন্স, এনিেটমে, বেমুটলেরেহ েব র্কুটমে 

েেবিটে োেটি হটব। এগুটলা বেল, বেন্তু িােটিাে ণ কেন োেটব না? ইবমটগ্রশটনর আটগই এো কেে হটয় যাওয়ার েো। এো না 

হওয়াটিই কবাঝা যায় এেওবি অসুেরর্ েরা হয়বন।’ বিবন বটলন, ফ্লাইে অিাটরশটনর িবরোলে হওয়ার োরটর্ িারপ্রাপ্ত 

ব্যবস্থািনা িবরোলে েযাটেন িারহাি কহাটেন জাবমটলর নখদি ণটর্ োোর েো োরা কগাটয়ন্দা োংস্থার োটলা িাবলোভুি, োরা 

নয়। 

জানটি োইটল িারপ্রাপ্ত এমবর্ েযাটেন িারহাি কহাটেন জাবমল গিোল োটলর েণ্ঠটে বটলন, ‘প্রবিটি বিবিআইবি ফ্লাইটের জন্য 

প্রটিযটের আলাদা বিয়াটরন্স বনটি হয়। আবিে কোবহাটনর কিটি কগাটয়ন্দা োংস্থার বেোন্ত বেল, এো আমাটদর জানা বেল না।’ 

বিবন বটলন, িাইলটের িােটিাে ণ করটখ যাওয়া কোটনা বেটস্ট্ম িল্ট নয়, এেজন ব্যবির বনজস্ব ভুল। এই ভুলো হটয়টে, বিবন েটর 

কিটলটেন। 

কবোমবরে ববমান িবরবহন ও িয ণেন মন্ত্রর্ালটয়র েবেব মবহবুল হে বটলন, ‘বিবিআইবি ফ্লাইটে বনরািত্তার ব্যািাটর কোটনা ো  

কদওয়া হয় না। এেওবি কমটনই েব বেছু েরা হয়।’ গিোল বিবন োটলর েণ্ঠটে বটলন, ‘যখনই এেো বিবিআইবি ফ্লাইে যায়, 

প্রবিবারই কগাটয়ন্দা োংস্থার বিয়াটরন্স কনওয়া হয়। িটব এ কিটি দুটি োংস্থার এেটি োংস্থা বিয়াটরন্স বদটয়টে, আটরেটি বিয়াটরন্স 

কদয়বন। বিয়াটরন্স কযটহতু কদয়বন, িাই আবিে কোবহান ফ্লাইটে যানবন। িােটিাে ণ না কনওয়া এো িাইলটের এোন্ত ব্যবিগি ভুল।’ 

ববমান বাাংলাটদটশর োটবে এমবর্ ও এবিটয়শন ববটশষজ্ঞ র্. এম এ কমাটমন োটলর েণ্ঠটে বটলন, ‘এেজন েযাটেনটে 

বিবিআইবি ফ্লাইটে ঢুেটি হয় এে কেটে োর ঘণ্টা আটগ। এেওবি অনুযায়ী িাইলে ইন েমান্ড বলস্ট্ ধটর ধটর েব বেছু ঠিে আটে 

বে না িা কদটখন। বেন্তু িােটিাে ণ ো াই বিবন েটল কগটলন বেিাটব িা কবাধগম্য নয়। এো অবশ্যই োেটি হটব। ব্যবস্থািনার 

দুব ণলিার োরটর্ই ববমাটন বারবার এমন ঘেনা ঘেটে। এেওবিও যোযেিাটব মানা হটে না।’ 



এবদটে ববমান বাাংলাটদটশর বিবিআইবি ফ্লাইে িবরোলনায় অবিজ্ঞ এেজন অবেরপ্রাপ্ত েযাটেন নাম প্রোশ না েরার শটিণ োটলর 

েণ্ঠটে বটলন, ‘প্রধানমন্ত্রীর ফ্লাইটে কয েটি ঘেনা ঘেল িার েব েটিই এেওবি িাটয়াটলশটনর োরটর্ই হটয়টে। এেওবি কমটন না 

েলটল এেব অনাোবিি ঘেনা ঘেটিই োেটব। যাঁরা এেওবি মানটেন না িাঁটদর ববরুটে ব্যবস্থা বনটি হটব।’ 

এেওবি অব বিবিআইবি ফ্লাইে অনুোটর ফ্লাইটের জন্য আটরা এেটি উট াজাহাজ প্রস্তুি রাখা হয়। ফ্লাইটের এে বদন আটগ কেটেই 

উট াজাহাজগুটলার এেওবি অনুযায়ী োবিণবোং, কেবোংেহ প্রটয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহর্ েরা হয়। বিরবি ফ্লাইটেও এেই প্রবক্রয়ায় 

এেওবি অনুেরর্ েরা হয়। 

এ ঘেনায় ববমাটনর বনরািত্তা বনটয় উটেগ প্রোশ েটর ববমান বাাংলাটদটশর োটবে কবার্ ণ েদস্য ও ‘বাাংলাটদশ মবনের’ েম্পাদে 

োজী ওয়াবহদুল আলম োটলর েণ্ঠটে বটলন, ‘এেটি প্রবিষ্ঠাটনর ব্যবস্থািনা যখন দুব ণল হয় িখন েব বদটেই িার দুব ণলিা প্রোশ 

িায়। ববমাটনর েব কিটিই ব্যবস্থািনার ব্যািে ঘােবি কদখা যাটে। কেউ োটরা দাবয়ত্ব যোযেিাটব িালন েরটে না। কেো 

কদখারও োটরা ের্তণত্ব কনই। এিাটব রাটষ্ট্রর এেটি গুরুত্বপূর্ ণ প্রবিষ্ঠান েলটি িাটর না। িিাোবাহী এই প্রবিষ্ঠাটনর েটঙ্গ আমাটদর 

শুধু বনরািত্তা নয়, ববহবব ণটে িাবমূবিণ জব ি। এটে নষ্ট হটি কদওয়া যাটব না।’ 

ওয়াবহদুল আলম বটলন, ‘লন্ডটন এে েম ণেিণা দুনীবি েটর কোটি কোটি োোর টিবেে বববক্র েটর বদটলন, োটগ ণার েটয়ে শ কোটি 

োো কলািাে হটয় কগল—এেব শটষ ণর মটে ভূি না োেটল ঘো েম্ভব নয়। ববমাটনর বনজস্ব অবর্ে শবিশালী না েরটল এ ধরটনর 

ঘেনা ঘেটিই োেটব।’ 

  

 


