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শাহজালাল  আ জািতক  িবমানব ের  িলসহ  আটক  করা  হেয়েছ  এলিডিপর  মহাসিচব  রেদায়ান
আহেমদেক। িবমানব েরর অভ রীণ  টািমনােল েবেশর সময় সামবার তােক আটক করা হয় বেল
জািনেয়েছন এিভেয়শন িসিকউিরিট ফােসর (এভেসক) পিরচালক নরূ এ আলম িসি ক। িতিন বেলন,
সকাল সায়া ৭টায় িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র একট াইেট রেদায়ান আহেমেদর চ াম যাওয়ার
কথা িছল। ত ািশর সময় তার ব াগ থেক একিট ম াগািজনসহ িল উ ার করা হয়। িজ াসাবােদ িতিন
বেলন, তার অে র বধ লাইেস  আেছ। তেব িল েলা য তার ব ােগ িছল তা নািক মেন িছল না। পের
তােক িলসহ িবমানব র থানায় হ া র করা হয়।

পের এ ঘটনায় একিট মামলা করা হয়।  মামলার তদ  কমকতা িবমানব র থানার এসআই মহুা দ
মিশউল আলম বেলন,  আসািমেক আদালেত হািজর কের কারাগাের পাঠােনার আেবদন জানােনা  হয়।

নািন শেষ ঢাকা মহানগর হািকম ধীমান চ  ম ল জািমন ম রু কেরন। িবমানব র থানার ওিস নরূ এ
আজম িময়া বেলন, অে র বধ কাগজপ  থাকেলও রেদায়ান আহেমদ িবমানব ের ঘাষণা না দয়ায়
তােক আদালেত পাঠােনা হয়।

গত ২৪ ফ য়াির খলনা িপ ল িনেয় শাহজালাল িবমানব র হেয়ই উেড়াজাহােজ উেঠ পলাশ আহেমদ
নােম এক যবুক পাইলট- েুদর িজি  কেরিছেলন, পের চ াম িবমানব ের কমাে ডা অিভযােন িতিন
মারা  পেড়ন।  ওই  ঘটনায়  িবমানব েরর িনরাপ া  ব ব া  িনেয়  সমােলাচনার  মেধ ই  মােচর  েত
লাইেস  করা িপ ল িনেয় শাহজালােলর থম ধােপর িনরাপ া ত ািশ পিরেয় যান িচ নায়ক ইিলয়াস
কা ন। তার ই স াহ পার না হেতই ১৬ মাচ িবনা ঘাষণায় আে য়া  িনেয় িবমানব ের ঢেুক ফতার
হন বাসী  প ী  েপর চয়ারম ান মিুহ র রহমােনর দহর ী ল ইসলাম। এর স াহখােনক পর
সাত ীরার আওয়ামী লীগ নতা এসএম মিুজবরু রহমান িপ ল ও িল িনেয় িবমানব ের ফতার হন।
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