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বারবার অঘটন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী 

যারা ববমান বনঙ্গে খেলঙ্গে তাঙ্গের খ ুঁঙ্গে খবর করা হঙ্গব 

বনেস্ব প্রবতঙ্গবেক    

 

 

প্রধানমন্ত্রী খেে হাবসনা বঙ্গলঙ্গেন, ‘ববমান বাাংলাঙ্গেে এোরলাইনস োড়া অন্য খকাঙ্গনা এোরলাইনঙ্গস চড়ব না। মরঙ্গল বনে খেঙ্গের 

ববমাঙ্গনই মরব। যারা ববমান বনঙ্গে খেলঙ্গে তাঙ্গের খ ুঁঙ্গে খবর কঙ্গর ব্যবস্থা খনওো হঙ্গব।’ গতকাল রবববার গণভবঙ্গন সদ্যঃসমাপ্ত 

বিঙ্গেেীে সফর বনঙ্গে আঙ্গোবেত সাংবাে সঙ্গেলঙ্গন কাঙ্গলর কণ্ঠ’র প্রঙ্গের েবাব বেঙ্গত বগঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বঙ্গলন। 

ববমান বাাংলাঙ্গেে এোরলাইনঙ্গসর বভবভআইবি (অবত গুরুত্বপূণ ণ ব্যবি) ফ্লাইঙ্গট নানা সতকণতার মঙ্গেও এঙ্গকর ির এক অঘটন ঘটঙ্গে। 

উঙ্গড়াোহাঙ্গে যাবন্ত্রক ত্রুটি, অনাকাবিত বস্তু ওঠাঙ্গনা, মদ্যি অবস্থাে ক্রু ওঠার খচষ্টা, কাঙ্গলা তাবলকাভুি ব্যবিঙ্গক বভবভআইবি 

ফ্লাইঙ্গট িাঠাঙ্গনা, িাসঙ্গিাট ণ োড়াই িাইলঙ্গটর খোহা গমঙ্গনর ঘটনাে স্ট্যান্ডার্ ণ অিাঙ্গরটিাং প্রবসবর্উর (এসওবি) বাস্তবােঙ্গন গাবফলবতর 

অবভঙ্গযাগ উঙ্গঠঙ্গে। এ ববষঙ্গে গতকাল কাঙ্গলর কঙ্গণ্ঠ একটি প্রবতঙ্গবেন প্রকাবেত হে। 

প্রধানমন্ত্রীর ফ্লাইঙ্গট নাট-খবাল্ট খোলা িাওো যাে, িাসঙ্গিাট ণ োড়াই িাইলট ববঙ্গেে ভ্রমণ কঙ্গরন, এসব নানা অঘটঙ্গনর ববষঙ্গে কী 

ব্যবস্থা খনঙ্গবন—কাঙ্গলর কণ্ঠ’র এমন প্রঙ্গের েবাঙ্গব প্রধানমন্ত্রী বঙ্গলন, ‘একটা ববষে লক্ষণীে, যেনই ববমাঙ্গন উঠি তেনই একটা 

ঘটনা ঘঙ্গট। একটা বনউে হে। বনউেটা খকন হে আবম োবন না।’ খেে হাবসনা বঙ্গলন, ‘হেঙ্গতা িাসঙ্গিাট ণ খনওো ভুঙ্গল খযঙ্গত িাঙ্গর। 

িাসঙ্গিাট ণ খভালা খকাঙ্গনা ব্যািার নে। বকন্তু ইবমঙ্গেেঙ্গন যারা বেল, তাঙ্গের খতা এই নেরটা থাকঙ্গত হঙ্গব। আমার কাঙ্গে েবর যাওোর 

সাঙ্গথ সাঙ্গথ আবম বঙ্গলবে, ইবমবর্ঙ্গেট ব্যবস্থা বনঙ্গত। ইবমঙ্গেেঙ্গন কারা বেল? খকন খচক কঙ্গরবন? খকন খেঙ্গে নাই?’ 

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গলন, ‘যেনই আবম ববমাঙ্গন খযঙ্গত যাই, েত েত খমইল আঙ্গস—আিবন ববমাঙ্গন আসঙ্গবন না। আবম ববল, ববমাঙ্গন আসব 

না মাঙ্গন? যা-ই হে খহাক। মরঙ্গল বনঙ্গের খেঙ্গনই খতা মরব। বনঙ্গের খেঙ্গন মরঙ্গল মঙ্গন করব, বনঙ্গের মাটিঙ্গতই মরলাম। আবম আমার 

ববমাঙ্গনই যাব। আবম অন্য খকাঙ্গনা এোরলাইনঙ্গস যাব না।’ 

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গলন, ‘আমরা এেন ইবমঙ্গেেঙ্গন খব কড়াকবড় করঙ্গত বঙ্গলবে। আমাঙ্গের খতা এেন সবাই বভআইবি। তারির আবার 

বভবভআইবি। এরির খবাধ হে আঙ্গরা বভ লাগঙ্গব। যত বভ-ই লাগুক, এরির আর কাউঙ্গক োড়া হঙ্গব না। প্রঙ্গতযঙ্গকর িাসঙ্গিাট ণ বসল 

মারা আঙ্গে বক না, তারির তাঙ্গের খচকটা ভাঙ্গলাভাঙ্গব হঙ্গে বক না, এমনবক বভআইবি ও বভবভআইবি এনঙ্গেভগুঙ্গলাঙ্গত তাঙ্গের 

লাঙ্গগে ঠিকভাঙ্গব খচক করা হঙ্গে বক না, সবই খেো হঙ্গব।’ ববমাঙ্গনর অবনেম-অব্যবস্থািনা প্রসঙ্গে বতবন বঙ্গলন, ‘এত বেন িবরশ্রম 



কঙ্গর, খেন বকঙ্গন ববমাঙ্গনর অবস্থানটা যেন একটা োেগাে চঙ্গল আসঙ্গে; যেন আবম খচষ্টা করবে আমরা আঙ্গরা কঙ্গেকটা নতুন রুঙ্গট 

যাব, খমাটামুটি একটা ব্যবস্থা কঙ্গর খফঙ্গলবে, ঠিক তেনই এঙ্গককটা কারণ এ রকম আঙ্গস।’ খেে হাবসনা বঙ্গলন, ‘আমার খযটা মঙ্গন 

হে, এর কারণ এর আঙ্গগ যারা ক্ষমতাে বেল; আিনারা অঙ্গনঙ্গকই োঙ্গনন তারা এটাঙ্গক বকভাঙ্গব ব্যবহার কঙ্গরঙ্গে।’ 

ববমাঙ্গনর খতা বকছুই বেল না—মন্তব্য কঙ্গর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গলন, ‘আমরা খযঙ্গহতু একটু ভাঙ্গলাভাঙ্গব ব্যবস্থা বনবে। অঙ্গনঙ্গকর তা িেন্দ 

হঙ্গব না, এটা আবম োবন। কারণ আঙ্গগ খযসব খব সহঙ্গে তারা করঙ্গত িারত খসগুঙ্গলা বন্ধ করার েন্য আমরা ব্যবস্থা বনবে। এই 

বসবকউবরটির ওির একবার বিঙ্গটন আমাঙ্গের এমবারঙ্গগা বেল, একবার অঙ্গেবলো বেল। খসটাও আমরা বমটআি কঙ্গরবে।’ বতবন 

বঙ্গলন, ‘আইকা ওোর্ ণ সাটি ণবফঙ্গকঙ্গট আমাঙ্গের বসবকউবরটি খলঙ্গভল প্রাে ৭০ িাঙ্গস ণন্ট অেণন করঙ্গত সক্ষম হঙ্গেঙ্গে।’ 

ববমাঙ্গনর টিবকট কারসাবে প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গলন, আঙ্গগ ববমাঙ্গনর টিবকট িাওো খযত না, এেন িাওো যাঙ্গে। েীঘ ণবেন ধঙ্গর যারা 

বসঙ্গটর ব্যবসা করত, ববমানঙ্গক বনঙ্গে যারা খেলত তাঙ্গের একটু আঁঙ্গত ঘা খলঙ্গগঙ্গে। তাঙ্গের একটু ইনকাম কম িঙ্গড় যাঙ্গে বা একটা 

সমস্যা হঙ্গে। আিনারা ভাঙ্গলাভাঙ্গব োঙ্গনন, এোঙ্গন কারা কারা, বকভাঙ্গব চাকবর খিঙ্গেঙ্গে। খসই রকম বহুেন আঙ্গে। আবম বঙ্গলবে, 

সব খ ুঁঙ্গে খবর কঙ্গর ব্যবস্থা বনঙ্গত হঙ্গব।’ 

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গলন, ‘বাঙাবল খয খযোঙ্গন আঙ্গে, বনঙ্গের খেঙ্গের কযাবরোঙ্গর (ববমান) চড়ার েন্য িাগল তারা। অথচ খসোঙ্গন টিবকট বনঙ্গে 

ঝাঙ্গমলা বেল। বঙ্গল খয, টিবকট নাই। অথচ বসট োবল। আমার মঙ্গতা কঙ্গর ববষেটি আবম ধরলাম। এেন আর বসট োবল থাঙ্গক না। 

যারা এই বসঙ্গটর ব্যবসা করত তাঙ্গেরও খতা একটা খক্ষাভ আঙ্গে। খসটা আিনাঙ্গের খবাঝা উবচত। তাঙ্গের একটু রাগ, দঃে খতা 

আঙ্গেই।’ 

  

 


