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পাসেপাট-রহ  কাটেত-না-কাটেত  বাংলােদশ  িবমােনর  িব ে  অনিভ  একজন  পাইলটেক  িদেয়
ধানম ী  শখ  হািসনার  াইট  পিরচালনার  অিভেযাগ  উেঠেছ।  ল াি ডং  পারিমশন  নই  এমন

কা-পাইলটেক িদেয় ঝঁুিকপূণভােব ধানম ীর াইট পিরচালনা করা হেয়েছ বেল জানা গেছ।

গত ৮ জুন  কাতার থেক ফরার সময় ধানম ীেক বহনকারী  িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র য
াইেটর পাসেপাট-কা  ঘেটেছ  ওই াইেটর কা-পাইলট ক াে ন সাদেতর িব ে  এই  অিভেযাগ।

এয়ার সং ািটর অপােরশন ম া য়াল অ যায়ী ২৫০ ঘ া াইট পিরচালনার আেগ কােনা কা-পাইলট
ল াি ডং করেত পােরন না। িক  বািয়ং ৭৮৭ ি মলাইনাের ওই াইেটর কা-পাইলট ক াে ন সাদেতর

াইং আওয়ার িছল মা  ১৮২ ঘ া।

এিভেয়শন িবেশষ েদর মেত, এ ধরেনর একিট িভিভআইিপ াইেটর বমািনক বাছাই করা িনেয় িবমােনর
এ আচরণ কােনাভােব মার যাগ  নয়। সবেচেয় বড় িবষয় হে  এ ধরেনর কম অিভ তাস  ও
আনািড় বমািনক িদেয় ধানম ীর াইট পিরচালনার িস া  বড় ধরেনর ঝুঁিকপূণ িছল।

তার মেত, ক াে ন ফজল মাহমেুদর পাসেপাট ফেল যাওয়া হয়েতা ভুল হেত পাের, িক  িতিন জেন েন
কীভােব একজন অনিভ  বমািনকেক কা- পাইলট িহেসেব বাছাই করেলন? এ ে  মলূ দায়ভার িনেত
হেব িবমােনর পিরচালক াইট অপােরশন িডএফওেক। কারণ িবমােন িভিভআইিপ াইেটর পাইলট- ু
বাছাই করার দািয়  িডএফও ও িচফ অব িনংেয়র আওতাধীন।

বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপে র ( বিবচক) একজন কমকতা নাম কাশ না করার শেত যগুা রেক
জানান, িবষয়িট তারা েনেছন। ইিতমেধ  তারা িবমােনর কাছ থেক এ িবষেয় তথ  জানেত চেয়েছন।

  মিুজব মা দ
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াথিমক তদে  তারা জানেত পেরেছন ক াে ন সাদেতর াইং আওয়ার কম িছল। িক  িনিদ ভােব
তার আওয়ার কত িছল এটা জানেত পােরনিন।

এটা জানার পর র েলটির কিমশেনর প  থেক েয়াজনীয় ব ব া নয়া হেব। কারণ কােনা অনিভ
পাইলটেক িভিভআইিপ াইেট পাঠােনা িঠক হয়িন।

িবমােনর  সােবক একজন  পাইলটও  নাম  কাশ  না  করার  শেত  যগুা রেক বেলন,  ২৫০ ঘ ার  য
অিভ তার  কথা  অপােরশন  ম া য়ােল  বলা  হেয়েছ  সিট  মলূত  িবমােনর  সাধারণ  াইেটর  ে ।
িভিভআইিপ াইেটর ে  এ অিভ তা অিলিখতভােব আরও অেনক বিশ। আেগ কখনও ৫০০ ঘ ার
কম অিভ  পাইলটেক িভিভআইিপ াইেট দয়া হেতা না।

তার মেত,  যিদ  কােনা  কারেণ  ওই  িদেনর িভিভআইিপ াইেট  ক াে ন  সাদতেক িদেয়  অবতরেণর
েয়াজন হেতা  তাহেল  সিট হেতা  বড় ধরেনর ঝুঁিকপূণ।  একই  সে  তা  হেতা  িবমােনর অপােরশন

ম া য়াল পিরপ ী।

আসেল িভিভআইিপ াইট িনেয় িবমােন এসব িক হে ? একই াইেট মলূ পাইলট ক াে ন ফজল
মাহমদু  ইিমে শনেক  ফাঁিক িদেয়  পাসেপাট  ছাড়া  িবেদশ  চেল  গেলন।  অথচ  িবমােনর  অপােরশন
ম া য়ােলর জনােরল ধারার ৫.২৬.২(১)-এ বলা হেয়েছ- িভিভআইিপ াইেটর েুদর ে  ভ ািলড
ােভল ড েম ট সে  রাখা  বাধ তামলূক। আর ােভল ড েম ট হে  পাসেপাট। ওই পাইলট আরও

বেলন, ‘িভিভআইিপ াইেট সাধারণত থাড পাইলট দয়া হয়। িক  ককিপেট থাড পাইলেটর ভূিমকা কম।
িবমান পিরচালনা  উ য়ন-অবতরণসহ সব কােজ মলূ ভূিমকায় থােকন ককিপেটর বাম  চয়াের থাকা
পাইলট আর ডান চয়াের থাকা কা-পাইলট। থাড পাইলট তােদর পছেন একিট চয়াের বেস থােকন।

াইট যখন আকােশ থােক তখন মলূ পাইলেটর কােনা  ধরেনর অ িবধা,  ান হািরেয় যাওয়া,  হাট
ফইিলওর, াকজিনত কারণ হেল থাড পাইলট ত াইট পিরচালনার দািয়  িনেত পােরন। িক  যখন
াইট ল াি ডং পিজশেন থােক িকংবা ৩ হাজার ফুট িনেচ নেম আেস স সময় যিদ কােনা পাইলট অ

হেয় পেড়ন তখন একমা  কা-পাইলট ছাড়া কােনা উপায় থােক না। এ ে  যিদ কা-পাইলট ২৫০
ঘ ার বিশ অিভ তাস  হেয় থােকন তাহেল িতিন াইটিট আয়ে  িনেয় াভািবক ল াি ডং করেত
পারেবন।

এসব  কারণ  িবেবচনা  কের  িভিভআইিপ  াইেটর  সব  পাইলটেক  অপােরশন  ম া য়াল  অ যায়ী
অিভ তাস  হেত হয়।

জানা  গেছ, ক াে ন সাদত িছেলন বািয়ং ৭৩৭ মেডেলর উেড়াজাহােজর কা-পাইলট। িতিন বািয়ং
৭৮৭ ি মলাইনাের ট চক কেরেছন চলিত বছেরর ২৫ মাচ। পেরর মােসর ৬ তািরখ িতিন ওই িবমােন

থম বািণিজ ক াইট পিরচালনা কেরন।  আর মা  ২  মােসর মাথায় রহ জনকভােব  িবমান তােক
দেশর ধানম ীর াইট পিরচালনার জ  কা-পাইলট িহেসেব িনবািচত কের।

অথচ িবমােন এই উেড়াজাহােজ ২৫০ থেক ৬০০ ঘ া াই কেরেছন এমন অিভ  ও দ  কা-পাইলট
রেয়েছন কমপে  ৫ থেক ১০ জন।

অিভেযাগ আেছ- কা-পাইলট সাদেতর অিভ তা না  থাকেলও িতিন িবমান পাইলট অ ােসািসেয়শেনর
(বাপা) কাযকরী কিমিটর একজন ভাবশালী সদ  এবং বাপার সভাপিত ক াে ন মাহবেুবর ঘিন জন।

এ কারেণ িবমােনর িসিডউিলং িবভাগ কােনা িকছুর তায়া া না কের ক াে ন সাদতেক ঝঁুিকপূণভােব
ধানম ীর াইেট কা-পাইলট িহেসেব পাঠায়।

এ সে  িবমােনর িচফ অব িসিডউলার ক াে ন মানজুর রহমান বেলন, িবমােনর এমিড ক াে ন জািমল
আহে েদর পারিমশন ছাড়া িতিন এ িবষয়িট িনেয় কােনা ধরেনর তথ  িদেত পারেবন না। িতিন িবষয়িট
িনেয় িবমােনর মখুপা  ও জনােরল ম ােনজার শািকল মরােজর সে  যাগােযাগ করেত বেলন। শািকল
মরােজর সে  যাগােযাগ করা হেল িতিন বেলন, ‘পাইলটেদর িনেয় কােনা তথ  দয়া িনেষধ আেছ।
াইং আওয়ার একজন পাইলেটর িনজ  িবষয়। এিট িনেয় কােনা তথ  িদেত পারব না।

এ িবষেয় জানেত িবমােনর ব ব াপনা পিরচালক ক াে ন জািমল আহে দেক ফান করা হেল িতিন
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িরিসভ কেরনিন। ম লবার অিফেস িগেয়ও তােক পাওয়া যায়িন।

এ িবষেয় জানেত বসামিরক িবমান চলাচল ম ণালেয়র সিচব মিহবলু হেকর সে  যাগােযাগ করা হেল
িতিন বেলন, এ িবষেয় িতিন িকছু জােনন না। জেন েয়াজনীয় ব ব া নেবন। এ িবষেয় জানার জ
ফা  অিফসার ক াে ন সাদেতর বাংলািলংক ন ের ফান করেল ন রিট  ব  পাওয়া  যায়।  পাইলট
অ ােসািসেয়শেনর (বাপা) সভাপিত ক াে ন মাহববুরু রহমােনর ন েরও ফান করা হেয়িছল। িক  িতিনও
ফান িরিসভ কেরনিন। িতিন দেশর বাইের আেছন বেল জানা গেছ।

এিভেয়শন  িবেশষ েদর  মেত,  বারবার  দেশর ধানম ীর াইট  িনেয়  িবমােনর  এ  ধরেনর আচরণ
কােনাভােবই কাম  নয়। এ পয  ধানম ীেক বহনকারী িবমােনর একািধক াইট িনেয় নানা িবপি

ঘেটেছ; যা িনরাপ ার জ  অত  ঝুঁিকপূণ ও শকাতর।
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