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িবমান  বাংলােদশ  এয়ারলাইে র  সব  আ জািতক  শেনর  অপােরশন  ম ােনজারেক ত াহার  করা
হেয়েছ। এখন থেক এই পেদ থাকা কমকতােদর কাজ দখভাল করেবন কাি  ম ােনজার। িবমােনর
পিরচালনা পষেদর স িত অ ি ত এক সভায় এ িস া  নয়া হেয়েছ।  মলূত খরচ বাচঁােত পষদ এ
িস া  িনেয়েছ।

জানা গেছ, এ িস াে র ফেল িশগিগরই িবেদেশ অব ানরত িবমােনর ৮ আ জািতক শেন কমরত
অপােরশন ম ােনজারেক ঢাকায় িফিরেয় আনা হেব। শন েলা হল- যু রাজ , জ া, িরয়াদ, আবধুািব,

বাই, মালেয়িশয়া, িদি  ও কলকাতা। তেব িবেশষ রা বেলেছন, পিরচালনা পষেদর এ িস া  িবমানেক
বড় ধরেনর ঝঁুিকর মেুখ ফলেত পাের। কারণ অপােরশন ম ােনজারেদর মলূ কাজ হে  াইট ািনং,
এয়ার ািফক কে াল,  িবিভ  দেশর আকােশর নাটাম  চক ও িজেরা  ফুেয়িলং  ক াল েলশন করা।
এছাড়া সংি  দশসহ আশপােশর দেশর িসিভল এিভেয়শন কতৃপে র সে  িতিনয়ত যাগােযাগ র া
কের াইট পিরচালনা িনিব  করা।

দেশর িসিভল এিভেয়শন কতৃপে র লাইেস ধারী কমকতারাই অপােরশন ম ােনজার পেদ দািয়  পালন
করেত পােরন।  লাইেস  ছাড়া  কােনা  কমকতা  এ  পেদ  িনেয়াগ  পাওয়ারও েযাগ  নই।  এ  ে

  মিুজব মা দ
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অপােরশন  ম ােনজােরর  কাজ েলা  কাি  ম ােনজার  বা  অ  কােনা  কমকতােক  িদেয়  করােনা
কােনাভােবই স ব হেব না।

িসিভল এিভেয়শেনর ািফক কে াল িবভােগর একজন কমকতা যগুা রেক বেলন, বেদিশক শন থেক
অপােরশন ম ােনজারেদর ত াহার করা হেল াইট পিরচালনায় িবমানেক বড় ধরেনর ঝঁুিকর মেুখ পড়েত
হেত পাের। ছাটখােটা কােনা টকিনক াল িটর কারেণ িবমানেক বড় ধরেনর জিরমানাও নেত হেত
পাের। এমনিক সংি  দশ েলা িবমােনর াইট সাসেপ ডও কের িদেত পাের। তাছাড়া যেহতু কাি
ম ােনজার িকংবা শন ম ােনজােরর এ সং া  কােনা লাইেস  নই সে ে  তােদর পে  এ কাজ
করাও কিঠন হেয় পড়েত পাের।

এিদেক খরচ বাচঁােত এ িস া  নয়া হেলও সংি  একিট সূ  বলেছ, এ কােজর জ  আউটেসািসং ছাড়া
কােনা  িবক  নই। িজএসএ ( জনােরল সলস এেজ ট),  িসএসএ (কােগা  স স এেজ ট),  াউ ড
াে ডিলংেয়র মেতা নতুন কের একিট িবেদিশ কা ািনেক এই কাজ দয়ার  তির হেব। যা থেক

লটুপাট,  নীিত  ও  আ ডার া ড  িডিলংেয়র  েযাগ  পােব  িবমােনর  অভ ের  ঘাপিট  মের  থাকা
দিশ-িবেদিশ িসি ডেকট।

একই সে  য খরচ বাচঁােনার জ  অপােরশন ম ােনজার ত াহার করা হে  আউটেসািসংেয় তার চেয়
বিশ খরচ নেত হেত পাের িবমানেক। পাশাপািশ একিট াইট যসব দেশর ওপর িদেয় যােব সসব
দেশর আকােশর নাটাম ত ািশেত সামা  িট হেল আকােশ ওই াইট বড় ধরেনর ঝঁুিকর মেুখ পড়েত

পাের। এমনিক াইেট াইেট সংঘেষর ঘটনাও ঘটেত পাের।

িবমােনর  একজন  অপােরশন  ম ােনজার  নাম  কাশ  না  করার  শেত  যগুা রেক  বেলন,  য  কােনা
এয়ারলাইে র জ  অপােরশন ম ােনজার ও পাইলট বাধ তামলূক। িসিভল এিভেয়শন থেক লাইেস
িনেয় তােদর এ কাজ করেত হয়। একজন পাইলট যভােব পরী া িদেয় লাইেস  পান একইভােব দড়
বছের ৭ ধরেনর পরী া িদেয় অপােরশন ম ােনজারেকও লাইেস  িনেত হয়। কােনা কমকতা যিদ ৪ বার
পরী া িদেয় ফল কেরন তাহেল তােক আর পরী া দয়ার েযাগ দয়া হয় না।

লাইেস  ছাড়া  কােনা কমকতােক সংি  দেশর অিফস েলােত ঢকুেত দয়া হয় না। িক  িবমােনর
অদ  ম ােনজেম ট অপােরশন ম ােনজারেদর  উপলি  করেত পারেছ না। িকংবা লটুপাট বািণজ  ও
আউটেসািসং বািণজ  করার জ  পষদ সদ েদর ভুল তথ  িদেয় এই আ ঘাতী িস া  িনেয়েছ।

ওই  কমকতা  আরও বেলন,  িবমােনর ল ডন অিফেসর অপােরশন ম ােনজারেক ৩৯িট  দেশর িসিভল
এিভেয়শেনর সে  যাগােযাগ র া কের াইট অপােরশন অব াহত রাখেত হয়। এ কাজ অ  কারও পে
করা  স ব  নয়।  আর িতিদনই  ওই  কমকতােক ৩৯িট  দেশর এয়ার  ািফক কে াল  শাখার সে
যাগােযাগ র া কের কাজ করেত হে । এ ে  পান থেক চনু খসেলই বড় ধরেনর ঝঁুিকর মেুখ পড়েত

পাের িবমান। একইভােব বাই অিফসেক ২৫িট, মালেয়িশয়া অিফসেক ২৭িট দেশর িসিভল এিভেয়শেনর
সে  িতিদনই যাগােযাগ র া করেত হে । এই কমকতার মেত- কাি  ম ােনজার, শন ম ােনজার,
অ াকাউ ট ম ােনজােরর চেয়ও এ পদ খুবই র পূণ।

জানা গেছ, িবমােনর তল খরচ কমােতও একজন অপােরশন ম ােনজার পূণ ভূিমকা রাখেত পাের।
যিদ কােনা শেন অপােরশন ম ােনজার না থােক তাহেল ওই অিফেস তল খরেচ বড় ধরেনর লটুপাট

 হেয় যােব। কারণ একমা  অপােরশন ম ােনজারই িজেরা ফুেয়িলং ক াল েলশন করেত পাের। অ
কারও এ সং া  অিভ তা নই। িবেশষ রা বলেছন, যিদ সিঠকভােব িজেরা ফেুয়িলং িনরী া না করা
হয় তাহেল তল খরচ িনয় ণ স ব হেব না। সে ে  পাইলটরা যা বলেবন িবমানেক সই অ পােত
তেলর খরচ নেত হেব।

নাম কাশ না করার শেত িবমােনর িহসাব শাখার একজন কমকতা যগুা রেক বেলন, তল িনেয় লটুপাট
বািণজ  করার জ ই মলূত একিট চ  কৗশেল সব বেদিশক শন থেক অপােরশন ম ােনজারেদর

ত াহার করার জ  পষদ সদ েদর ভুল তথ  িদেয়েছন। িতিন জানান, বতমােন িবমান ম ােনজেমে টর
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

শীষ পেদ থাকা একজন কমকতা এ ে  বিশ লাভবান হেবন। ধারণা করা হে , এ কারেণ তার পে র
লাকজন যাগসাজেশ তল খরেচ অৈবধ িবধা িনেতই এই আ ঘাতী িস া  নয়ার েযাগ তির কের

িদেয়েছন।

বতমােন িবমােন ২০ থেক ৩০ জন অপােরশনাল কমকতা রেয়েছন। তােদর মেধ  লাইেস ধারী আেছন
১৫ থেক ২০ জন। তােদর িনেয় িবমােন আলাদা একিট িবভাগও রেয়েছ। স িত এ িবভােগর একজন
জনােরল ম ােনজার অবসের গেল িসিভল এিভেয়শন কতৃপ  তােক তাৎ িণক চিু িভি ক িনেয়াগ
দন।

সব আ জািতক শেনর অপােরশন ম ােনজারেক ত াহার করা  সে  িবমােনর মখুপা  ও ডপুিট
জনােরল ম ােনজার (জনসংেযাগ) তােহরা খ কার যগুা রেক বেলন, এ িবষেয় আিম িকছুই জািন না।

িবমােনর একজন পিরচালক নাম কাশ না করার শেত যগুা রেক বেলন, িবষয়িট গত বাড সভার আেগর
বাড সভায় িস া  হেয়িছল। গত পষেদ িরিভউেয়র জ  আবারও ফাইল উপ াপন করা হয়। িক  পষদ

িরিভউ াব ত াখ ান কের আেগর িস া  বহাল রােখ।

িতিন বেলন, িবমােনর বতমােন ১৬িট আ জািতক শন আেছ। এর মেধ  মা  ৮িট শেন অপােরশন
ম ােনজার (ওএম) আেছ। যিদ ৮িট শন ওএম ছাড়া চলেত পাের তাহেল বািক েলা চলেত পারেব না
কন? তার মেত, অপােরশন ম ােনজারেদর ঢাকায় ফরত এেন ফেরন ক ািরয়ার াে ডিলংেয়র কােজ

লাগােনা হেব। বতমােন িবমান ৬-৭িট িবেদিশ এয়ারলাইে র াউ ড াে ডিলং িদেয় থােক। এেদর মেধ
ওয়াইড এয়ার াফেটর জ  ২৫০ ডলার ও ছাট এয়ার াফেটর াে ডিলংেয়র জ  ১৫০ ডলার কের
আয় হে । ওই পিরচালক আরও বেলন, ওএেমর কােজ আউটেসািসং করার েয়াজন হেব না। কাি
ম ােনজারেদর িদেয় করােনা স ব হেব। এ িনেয় কােনা নীিতর েযাগ নই।

িবমােনর ৮ বেদিশক শন: অপােরশন ম ােনজার ত াহার https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/210535/িবমােনর-৮-ব...

3 of 3 8/18/2019 10:45 AM


