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অৈবধ ােগেজ িবমােনর কােগা বসায় ধস 

*ল ন েট িতিদন ১০ থেক ১৫ টন কােগা স খািল  
* প  পিরবহেন অ  এয়ারলাইে র িদেক কঁেছ িসএসএ 

িজব মা দ 

গাপন ও অৈবধ ‘অ াকেসস ােগজ’র চােপ বাংলােদশ িবমােনর সব েটর কােগা বসায় ধস নেমেছ বেল অিভেযাগ সংি েদর। 
তােদর মেত,  ল ন েটই িতিদন গেড় ১২ থেক ১৫ টন কােগা স খািল যাে । এেত একিদেক িবমান বড় অংেকর টাকা 
রাজ  হারাে , অপরিদেক কিতপয় অসা  কমকতা-কমচারী রাতারািত ‘আ ল েল কলাগাছ’ বেন যাে । আর গাপন ােগেজর 
কারেণ িতিদনই বড় ধরেনর িঁক িনেয় িবমান উঠানামা করেত হে । 
সংি েদর আরও অিভেযাগ, িদেনর পর িদন স ( াইেট জায়গা) না পেয় তািলকা  কােগা সলস এেজ রা (িসএসএ) প  
পিরবহেন িবমান ছেড় অ  এয়ারলাইে র িদেক কঁেছ। ‘অ াকেসস ােগজ’র পাশাপািশ িসএসএেদর কােগা াব কমােনা-
বাড়ােনা িনেয় চলেছ নানা অিনয়ম। এ কারেণও িদন িদন কােগা কেম যাে । িডেস ের কােনা ধরেনর ঘাষণা ছাড়া হঠাৎ িসএসএর 
কিমশন িভি ক ািরফ াব কিমেয় দয় িবমােনর ল ন শন। 
এক  ন িতবাজ িসি েকেটর কারেণ এেজ  িত সােড় ৩ হাজার কিজর াবেক ১ হাজাের নািমেয় আনা হয়। তােত দখা গেছ 

েত বড় ধরেনর ধস নােম কােগা পিরবহেন। জানা গেছ, ওই ঘটনায় এক নাগােড় ১১  াইট ল ন থেক দেশ এেসিছল কােগা 
ছাড়া। একপযােয় আবার াব বািড়েয় িদেল পিরি িত িক টা সামাল দয়া স ব হয়। 
িবমান ধান কাযালেয়র একজন শীষ কমকতা গা রেক বেলন, িডেস ের াইট খািল আসার ঘটনা  তদ  করা হেব। কন এবং 
কােদর জ  ওই সময় াব কিমেয় দয়া হেয়িছল সটা তদ  কের েয়াজনীয় ব া নয়া হেব। একই সে  অ াকেসস বােগেজর 
িবষয় ও তদ  করা হেব। িবমানেক ব চােত হেল ‘অ াকেসস ােগজ’র এ অিনয়ম- ন িত স ণ ব  করার পরামশ িদেয়েছন 
িবেশষ রা। তারা বেলন, সব াইেটর িত ইি  জায়গা যােত ব ত হয় সিদেক নজর রাখেত হেব। 

জানা গেছ, িত বছর ঈদ মৗ েম বাসী যা ীেদর ‘অ াকেসস ােগজ’ আনার বণতা বেড় যায়। একজন যা ী সেবা  ৩০ কিজ 
ওজেনর লােগজ নয়ার েযাগ থাকেলও ঈদ মৗ েম বাসী যা ীরা ৫০-৬০ কিজ কের ােগজ িনেয় দেশ িফরেছন। এ েযােগ 
আ জািতক শেনর অসা  কমকতা-কমচারীরা মাটা অংেকর টাকা িনেয় যা ীেদর অিতির  ােগজ িবধা িদে ন। অপরিদেক 
সই পিরমাণ কােগা পিরবহন কিমেয় িদে ন। িক  অ াকেসস ােগেজর টাকা িবমােনর কাষাগাের জমা হে  না। গত ১ স াহ 

ধের হযরত শাহজালাল (রহ.) আ জািতক িবমানব েরর সে হজনক অিতির  ওজেনর লােগজ ত ািশ কের এ ত  পেয়েছ খাদ 
িবমান ােনজেম । এ ঘটনায় িবমােনর কেয়ক  শেনর বশ কেয়কজন কমকতা-কমচারীর িব ে  ব া নয়া হেয়েছ। 

বাংলােদশ িবমােনর িসিকউির  িবভােগর ত  অ যায়ী আ জািতক ট েলার মে  সবেচেয় বিশ অৈবধ ‘অ াকেসস ােগজ’ 
আসেছ ল ন শন থেক। এরপর রেয়েছ সৗিদ আরব, বাই, িস া র, মালেয়িশয়া অ তম। িবমান িসিকউির র একজন 
কমকতা গা রেক বেলন, এক ণীর যা ীেদর সে  যাগসাজেশ িবমােনরই কিতপয় অসা  কমকতা এ অিনয়ম করেছন। 
ইিতমে  এসব ন িতবাজ কমকতা-কমচারীেদর তািলকা তির করা হে । তার মেত, কােগা িকংেয়র সে  িবমান কমকতােদর 
কােনা স ৃ তা না থাকায় এর ওজন িনেয় কান নয়-ছয় করেত পাের না কউ। তাছাড়া কােগা প  দেশ আসার পর স েলা 

কা মসসহ ৩ ের পরী া িনরী া হয়। িক  যা ীেদর ােগজ িকংেয়র সে  িবমােনর ানীয় অিফেসর কমকতা-কমচারীেদর 
স ৃ তা থাকায় এখােন নানা অিনয়ম হে । আর অিতির  অ াকেসস ােগজ দয়ার কারেণ পযা  স থাকেলও াইেটর 
ওজন সম য় করেত িগেয় বিশরভাগ াইেট ১২ থেক ১৫ টন কােগা দয়া স ব হয় না। 

িবমােনর ল ন েটর একজন কােগা সলস এেজ  গা রেক বেলন, এ েট িত  াইেট গেড় ২৫ থেক ২৭ টন কােগা পাঠােনার 
েযাগ রেয়েছ। িক  দীঘিদন ধের ক প  ১৫ থেক ১৭ টেনর বিশ কােগা প  পাঠােত পারেছ না। এেত িত াইেটই ১২ থেক 



১৫ টন কােগা স খািল যাে । দখা যাে  িতিদনই শষ েত অথাৎ াইট ছাড়ার ৪-৫ ঘ া আেগ এেজ েদর টিলেফােন 
কােগা দয়ার জ  পীড়াপীিড় করেত হয় িবমান কতােদর। িক  পযা  কােগা থাকার পরও ওই েত সময় ও নানা িনয়ম-কা েনর 
কারেণ এেজ েদর পে  কােগা দয়া স ব হয় না। যার কারেণ িতিদনই খািল স িনেয় ল ন থেক ঢাকায় আসেছ িবমােনর 
অিধকাংশ াইট। এেত  এক  েট মােস কমপে  ২ থেক ৩ কা  টাকা রাজ  হারাে  িবমান। 

ল েনর অপর এক কােগা এেজ  বেলন, াইেট যা ী কম হেল কােগা স বেড় যায়। বতমােন ঢাকা-ল ন েট ৪১৯ আসেনর 
এক  উেড়াজাহােজ িতিদন ২০০ থেক ২৫০-এর বিশ যা ী হয় না। এ কারেণ কােগা স গেড় ২৭ টন পয  হেয় যায়। এছাড়া 

শন ােনজেমে র নানা অদ তা, ফ িকবািজর কারেণও িতিদন কােগা স খািল থাকেছ। িতিন বেলন, িডেস র-জা য়ািরেত 
হঠাৎ কােনা ধরেনর ঘাষণা না িদেয়ই এেজ  িত কােগার ািরফ াব কিমেয় দয়ায় একনাগােড় ১১  াইট খািল আেস। দখা 
গেছ, তখন অেনক িসএসএ িবমান ছেড় অ  এয়ারলাইে  কােগা প  পা েয়িছল। পের বা  হেয় াব বািড়েয় িদেল এখন গেড় 

১৭ থেক ২০ টন পয  কােগা পাওয়া যাে । বতমােন ল েন িবমােনর তািলকা  িসএসএ রেয়েছ ১১ জন। এর মে  একমা  
জএমিজ কােগা ছাড়া বািক এেজ েলা স ােহ ২-৩ র বিশ াইেট কােগা প  িদেত পাের না। তাও এেজ  িত তােদর সেবা  

৩ টেনর বিশ কােগা হয় না। অিভেযাগ আেছ, যখন কােনা িসএসএ কােগা প  িকংেয়র জ  িবমােনর কােছ যাে  তখন বলা 
হে  স খািল নই। অপরিদেক াইট ছাড়ার আগ েত দখা যাে  ১২ থেক ১৫ টন কােগা স খািল িনেয় আকােশ উড়েছ 
িবমান। আবার িবমান কমকতােদর মােসায়ারা না দয়ার কারেণও অেনক এেজে র কােছ পযা  কােগা প  থাকেলও স েলা 
িকং িনে  না। এ অব ায় িত মােস বড় অংেকর টাকা রাজ  হারাে  িবমান। 

ল ন-ঢাকা েট ১০ ম ৪১৯ আসেনর এক  াইেট যা ী হেয়িছল ৯০ জন। পেরর িদন ১১ ম যা ী হেয়িছল ১০১ জন। ১২ ম যা ী 
িছেলন ১০৯ জন। ১৫ ম ওই াইেট যা ী িছেলন ১১০ জন। যা গেড় আসন সং ার চার ভােগর এক ভাগ। এেত াইট েলােত 
পযা  স থাকেলও  স ক ােনজেমে র কারেণ অেনক জায়গা ফ কা রেখই াইট আকােশ উেড়িছল। ওই েটর জএমিজ 
কােগার এক কমকতা গা রেক বেলন, িত  াইেট গেড় ১২ থেক ১৫ টন কােগা দয়ার স মতা রেয়েছ তােদর। িক  িবমান 
ক প  অ  এেজ েক েযাগ দয়ার কথা বেল তােদর কাছ থেক গেড় ৭-৮ টেনর বিশ কােগা িনে ন না। অথচ শষ পয  অ  
সব এেজ  িমেল ৭-৮ টেনর বিশ কােগা হয় না। এেত গেড় িত াইেট ৭ থেক ১০ টন কােগা ফ কা যাে । অথচ আেগ থেক 
তােদর জানােল এ স ফ কা যত না আর িবমান রাজ  হারাত না। 

িবমােনর মােক ং িবভােগর একজন কমকতা গা রেক বেলন, অিনয়ম ও ন িত র করেত আ জািতক শেনর কােগা পিরবহন 
অেটােমশন করা হেব। তখন কােনা এেজে র কােছ কত  কােগা আেছ তা আেগই জানা যােব। একই সে  িত াইেট কত টন 

স খািল আেছ তাও আেগ থেক জানা যােব। এেত সম য় সহজ হেব। ফেল কােনা অিনয়ম থাকেব না। আর কােগা প  থাকার 
পরও যিদ স খািল রেখ কােনা শন াইট ছােড় তাহেল তােদর িব ে  ব া নয়া সহজ হেব। একই সে  র হেব 
অ াকেসস ােগেজর অিনয়ম। 

 


