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িবমােনর ায় ৬০০ কািট টাকা গ ার পর অবেশেষ িবদায় িনল িমসর (ইিজ  এয়ালাই ) থেক ভাড়ায়
আনা  ই  িটপূণ  এয়ার াফট।  ১৬  জলুাই  থম  উেড়াজাহাজিট  িমসর  পাঠােনা  হেলও  ি তীয়
উেড়াজাহাজিট িবদায় িনে  আজ।

উেড়াজাহাজিট  এখন  িফিলপাইেনর  একিট  মরামত  শেপ রেয়েছ।  এিট  ফরত  পাঠােত  এরই  মেধ
িবমােনর পিরচালক াইট  অপােরশন (িডএফও) ক াে ন  এিবএম  ইসমাইল ও ক াে ন  ইসহােকর
নতৃে  একিট িটম িফিলপাইন পৗঁেছেছ। আজ সকােল তারা উেড়াজাহাজিট িনেয় িমসেরর উে েশ রওনা

হেবন।

যাওয়ার সময় বাংলােদেশর আকাশসীমা শ কের ায় ৮ ঘ া িবমান চািলেয় তােদর িমসর পৗঁছােনার
কথা রেয়েছ। জাহাজিট তারা ইিজ  এয়ারলাইে র কােছ পৗঁেছ িদেয় অ  এয়ারলাইে র িটিকট কেট
ঢাকায়  িফরেবন।  এসব  তথ  িবমান  সেূ  জানা  গেছ।  িট  উেড়াজাহাজই  দীঘিদন  িফিলপাইেন
ওভারেহািলংেয়র কােজ া াের পেড় িছল।

চিু  অ যায়ী ভাড়া নয়ার সময় উেড়াজাহাজ িট য অব ায় পাওয়া িগেয়িছল, ফরত দয়ার সময় স
অব া কের িদেত হেব। এ কারেণ ায় ৬ মাস উেড়াজাহাজ িট িফিলপাইেনর একিট ওভারেহািলং শেপর

  মিুজব মা দ
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া াের রাখা হয়।

সংি রা বলেছন, িবমােনর ‘গলার কাঁটা’ নােম পিরিচত এ িট এয়ার াফট নয়ার সময় অসম চিু
করায় ফরত িদেত এ িবশাল অে র টাকা নেত হেয়েছ। বসামিরক িবমান চলাচল ম ণালেয়র সিচব
মিহবলু  হেকর  নতৃে  ম ণালেয়র  তৎকালীন  অিতির  সিচব  ও  বতমান  িবমান  এমিড  মাকাি র
হােসেনর অ া  চ ায় অবেশেষ িবমােনর এ কল  মাচন স ব হেয়েছ।

িবমান ম ণালয় সেূ  জানা গেছ, বািয়ং ৭৭৭ উেড়াজাহাজ িট িলজ চিু েত আনা হেয়িছল িমথ া তথ
িদেয়। য কারেণ লােভর চেয় িত হেয়েছ বিশ। মােস ১১ কািট টাকা হাের পাঁচ বছের ৬৫০ কািট
টাকার ওপের মা ল  নেত হেয়েছ।  িট  উেড়াজাহাজ িলেজর নােম  হািত  পুেষেছ  িবমান  বাংলােদশ
এয়ারলাই । এ কারেণ বছের িবমানেক গ া িদেত হেয়েছ ায় ১৩২ কািট টাকা।

িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র পিরক না িবভাগ সেূ  জানা গেছ, ২০১৪ সােলর মােচ পাঁচ বছেরর
চিু েত ইিজ  এয়ারলাইে র কাছ থেক িট বািয়ং ৭৭৭-২০০ ইআর িলজ নয় িবমান। এর একিট
িবমােনর বহের যু  হয় ওই বছেরর মােচ ও অ িট একই বছেরর ম মােস।

িক  উেড়াজাহাজ িট এতটাই ল ড়ঝ ড় িছল ১১ মাস পার হেত না হেতই ২০১৫ সােলর ফ য়ািরেতই
িবকল হেয় পেড় একিটর ইি ন। ওই উেড়াজাহাজিট মরামত করেত ইিজ  এয়ার থেকই ভাড়ায় আনা
হয় আেরকিট ইি ন। অপরিদেক দড় বছেরর মাথায় ন  হয় বািক ইি নিটও।

আবারও চড়া দােম ভাড়ায় আনা হয় আেরকিট ইি ন। এরপর িবিভ  সমেয় িবিভ  অজহুােত ন  হেত
থােক উেড়াজাহাজ িট। একপযােয় ন  হেয় যায় ভাড়ায় আনা ইি নও। এরপর ইি ন েলা মরামত
করেত যু রাে র একিট শেপ পাঠােনা হয়।

কারণ ইি ন েলা এমনই র মেডেলর িছল য যু রাে র ওই শপ ছাড়া িবে র আর কােনা কারখানায়
মরামত স ব িছল  না।  এেত মাটা  অ  হািতেয় নয় ওই শপ। মরামত করেত পাঠােনার কারেণ

িবমানেক উেড়াজাহাজ না চািলেয় ভাড়ার ১১ কািট টাকা পিরেশাধ করেত হেয়েছ িতমােস।

ম ণালয় সেূ  জানা গেছ,  িলেজ আনা বািয়ং ৭৭৭ উেড়াজাহাজ িটর কারেণ িবমােনর ৬৫০ কািট
টাকার উপের িত হেয়েছ। নাম কাশ না করার শেত িবমােনর একজন পিরচালক যগুা রেক বেলন,
দীঘিদন ধের িবমােনর গলার কাঁটা হেয় যু  িছল এ িট উেড়াজাহাজ।

দীঘিদন পের হেলও িবমান কল মু  হেয়েছ। িতিন বেলন, অসম চিু র জ  দায়ী িবমােনর পিরক না
িবভাগ। তার মেত, িবমােনর পিরক না িবভােগ ভােলা মােনর কােনা  কমকতা নই। িবেদিশ িবমান
সং া েলা যভােব চিু র খসড়া তির কের দয়, পিরক না িবভাগ সটা বা বায়ন কের। এখন সময়
হেয়েছ িবমােনর পিরক না িবভাগ ঢেল সাজােনার।
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