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যাtা িবলেm kিতপূরণ পােবন যাtীরা, মিntসভায় আiেনর খসড়া নীিতগতভােব aনেুমাদন
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িবমান দঘুর্টনায় েকu মারা েগেল তার পিরবারেক 1 েকািট 40 লাখ টাকা kিতপূরণ িদেত হেব। kিতপূরণ
না িদেল িবমান েকাmািনেক সেবর্াc 10 বছেরর কারাদ  বা 100 েকািট টাকা জিরমানা বা uভয় দ

  িবেশষ pিতিনিধ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েদoয়া  যােব।  e  িবধান  েরেখ  ‘আকাশপেথ  পিরবহন  (মিnল  কনেভনশন,  1999) আiন,  2019’ eর
খসড়া নীিতগত aনেুমাদন িদেয়েছ মিntসভা। eকiসে  েকােনা িবমান িনধর্ািরত যাtা িবলিmত বা বািতল
করেলo যাtীরা kিতপূরণ পােবন।
গতকাল  েসামবার  pধানমntীর  কাযর্ালেয়  মিntসভা  ৈবঠেক  খসড়া  আiনিট  aনেুমাদন  েদoয়া  হয়।
pধানমntী েশখ হািসনা eেত সভাপিতt কেরন। সিচবালেয় মিntপিরষদ সিচব েমাহাmদ শিফuল আলম
েpস  িbিফংেয়  eসব  তথয্  জানান।  িতিন  জানান,  ‘িবমান  বয্বsাপনা  আnজর্ ািতক  aেনক েলা  সংsার
িবিভn  কনেভনশন  o  pেটাকেলর  মাধয্েম  িনয়িntত  হয়।  মিnল  কনেভনশন  হেলা  িবেশষত  যাtীেদর
aিধকার সmেকর্ ; িবমােন আেরাহণকারী যাtীর মালামাল পিরবহন, মতুৃয্র কারণ o যাtীর পিরবারেক
kিতপূরণ িদেত হেব। eটার জনয্ e পযর্n আমােদর েকােনা আiন িছল না। আiন না থাকায় সুিবধাটা
পাoয়া েযত না। মিnল কনেভনশন িসগেনটির িকn িবষয়িট আiেন পিরণত করা হয়িন। যাtীেদর সুরkা
েদoয়ার  জনয্  আiনিট  psাব  করা  হেয়েছ।  e  আiেনর  মেধয্  েমাটামুিটভােব  মিnল  কনেভনশেনর
pিভশন েলা িনেয় আনা হেয়েছ।’
িবমানেযােগ  যাtী,  বয্ােগজ  o  কােগর্া  পিরবহেনর  েkেt  যিদ  যাtীর  মতুৃয্  হয়,  আঘাতpাp  হয়,  বয্ােগজ
pািpেত িবলm হয় বা হািরেয় যায় বা kয়kিত হয়, কােগর্া pািpেত িবলm, হারােনা বা kয়kিতর েkেt e
আiেনর মাধয্েম pিতকার পাoয়া যােব।
েবসামিরক িবমান চলাচল o পযর্টন মntণালেয়র সিচব মুিহবলু হক বেলন, ‘েনপােল বাংলােদেশর iueস-
বাংলার  eকটা  িবমান  দঘুর্টনায়  পেড়িছল,  তারা  েয  kিতপূরণ  েপেয়েছ  তা  খুবi  সামানয্।  eটা
কনেভনশেনর আoতায় হেল কমপেk জনpিত (মৃেতর পিরবার) 1 েকািট 40 লাখ টাকার মেতা েপেতন।
িকn তারা 12 হাজার ডলােরর মেতা েপেয়েছ।’ e আiন চালু হেল kিতপূরেণর েkেt পিরবতর্ ন আসেব
বেল জানান িতিন।
আকাশপেথ  যাtী-বয্ােগজ  eবং  কােগর্া  পিরবহেনর  েkেt  eয়ারলাin েলার  দায়-দািয়t  খসড়া  আiেন
সুs  করা  হেয়েছ।  ‘আঘােত  যাtীর  মৃতুয্র  েkেt  pথম  ধােপ  আদায়েযাগয্  aেথর্র  পিরমাণ  1  লাখ
eসিডআর (eসিডআর হেc েsশাল িয়ং রাiটস, যা আieমeেফর িনজs মdুা), যা 1 লাখ 60 হাজার
মািকর্ ন ডলােরর সমপিরমাণ aথর্। inারনয্াশনাল িসিভল eিভেয়শন aগর্ানাiেজশন (আiিসeo) িনধর্ািরত
eটা।’
মতুৃয্র েkেt kিতপূরেণর পিরমাণ হেব 2 লাখ 50 হাজার া , েযখােন েমাটামুিট 22 কয্ােরেটর েসানার
সােড় 65 িমিলgােমর মলূয্মান হেc eক া ।
িতিন বেলন, ‘eছাড়া বয্ােগেজর েkেt আেগ kিতপূরণ িছল pিত েকিজেত 25 ডলার eখন তা 70 ডলার
করা হেc। কােগর্ার েkেt pিত েকিজেত 25 ডলােরর পিরবেতর্  kিতপূরণ 27 ডলার হেc। েদিশ-িবেদিশ
যত eয়ারলাin বাংলােদেশর ভূ-খে  চলাচল করেব তারা e আiেনর আoতায় আসেব।
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