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‘আ জািতক াইট সফিট’ সিমনাের ধানম ী

িবেশষ িতিনিধ ॥  ধানম ী শখ হািসনা জনগেণর ক ািজত অেথর িবিনমেয় সংগৃহীত িবমােনর উ য়ন ও
র ণােব েণ  সবাইেক  িবেশষ য বান হেত সংি  সবার িত আ ান জািনেয় বেলেছন, পশাগত দ তা ও
সততার কান িবক  নই। আর দেশর মান-মযাদাও এর সে  জিড়ত। আর িবমান উ য়ন একিট উ তর
কািরগির পশা। এখােন পশাগত দ তার  সবেচেয় বিশ। এ দ তা একিদেক যমন আ িব াস বিৃ  কের,
তমিন সংি  সং ার জে ও বেয় আেন নাম ও মযাদা। আমরা িবে র সে  আকাশ পেথ যাগােযাগ াপন

করেত চাই। তাই ক ািজত অেথর িবিনমেয় সংগৃহীত এই মলূ বান িবমােনর িনরাপদ উ য়ন ও র ণােব েণ
সবাইেক য বান হেত হেব।

বধুবার রাজধানীর প ান প ািসিফক সানারগাঁও হােটেল িতন িদনব াপী ষ  ‘আ জািতক াইট সফিট’ সিমনাের
ধান অিতিথর ব ব  রাখেত িগেয় ধানম ী আরও বেলন, িবমান মণ আরও িনরাপদ, আরামদায়ক ও সহজতর

করেত আমরা ব পিরকর। এর অংশ িহসােব শাহজালাল আ জািতক িবমানব েরর তৃতীয় টািমনাল িনমােণর কাজ
 হেয়েছ। শাহজালােল নতুন টািমনাল হওয়ার পর এখনকার চেয় ায় আড়াই ণ বিশ অথাৎ বছের ায় ১২০

কািট যা ীেক সবা দয়া স ব হেব।

তার সরকােরর এিভেয়শন স েরর মােনা য়েন গৃহীত িবেশষ পদে েপর ফেল এ অ েলর িবমান বািহনী এবং
বসামিরক িবমােনর াইট সফিট রকড অত  সে াষজনক উে খ কের ধানম ী বেলন, আমােদর সরকার

এিভেয়শন স েরর মান উ য়েনর জ  িবেশষ কায ম বা বায়ন কের যাে । ফেল এ অ েল আমােদর িবমান
বািহনী ও বসামিরক িবমােনর াইট সফিট রকড অত  সে াষজনক।

শখ হািসনা বেলন, স িত আমােদর বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপে র ( বিবচক) াইট সফিট সমী ায়
ঈষণীয় ৭৫ দশিমক ৪৬ ভাগ ন র অজন কেরেছ, যা  এিশয়ার দশ েলার মেধ  অ তম। িবমান বাংলােদশ
এয়ারলাই  স িত িনরাপদ উ য়েনর মানদে- পাচঁ তারকার আ জািতক মান অজন কেরেছ এবং আ জািতক
এিভেয়শন  সফিট  এ ােসসেম ট  া ােমর  আওতায়  যু রাে র  ফডােরল  এিভেয়শন  অথিরিটর  টকিনক াল
িরিভউেয় ক াটাগির-১ ঘাষণা এখন সমেয়র ব াপার মা ।

বাংলােদশ িবমানবািহনী ও বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপে র যৗথ ব ব াপনায় আেয়ািজত এই সিমনােরর
এবােরর িতপাদ  িছল ‘িটম এেফাট ক ান ইনিশউর িটম সফিট।’  যু রা , ইতািল, চীন, মালেয়িশয়া, ভারত,
তরু , ইে ােনিশয়া, ীল া, মাল ীপ, িফিলিপ , সৗিদ আরব, িমসর, ওমান, মরে া, নাইিজিরয়া, িজ াবইুেয়
এবং বাংলােদশসহ চারিট মহােদেশর ১৬ দেশর িবমানবািহনীর সদ  ও আ জািতক িসিভল এিভেয়শন অথিরিটর
(আইকাও) িতিনিধরা এবােরর সিমনাের অংশ হণ কেরন।

িবগত ই িদন এখােন িবমান ঘটনা িতেরাধ ি য়ার উ য়েন দশী-িবেদশী সামিরক-অসামিরক সব সং ার
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মেধ  অিভ তা িবিনমেয়র পাশাপািশ িনরাপদ উ য়ন সং া  নতনু নতনু ধারণা িনেয় আেলাচনা হয়।

অ ােন  িবমানবািহনী  ধান  এয়ার  চীফ  মাশাল  মািস ামান  সরিনয়াবাত,  বাংলােদশ  িসিভল  এিভেয়শন
অথিরিট’র চয়ারম ান এয়ার ভাইস মাশাল মুহা দ মািফ র রহমান এবং াইট সফিট িবভােগর পিরচালক এয়ার
কেমাডর মাহা াদ মা ািফজুর রহমান ব তৃা কেরন। সিমনাের অংশ হণকারীেদর মেধ  সনদ িবতরণ কেরন

ধানম ী। এ সময় ধানম ীর হােত  তুেল দন িবমানবািহনী ধান। বসামিরক িবমান পিরবহন এবং পযটন
িতম ী মাহবুব আলী এ সময় মে  উপি ত িছেলন। ধানম ী পের ানীয় এবং আ জািতক িবমান সং া ও

বাংলােদশ িবমান বািহনীর প ািভিলয়ন ঘেুর দেখন। ক বাজার িবমানব রেক আ জািতক মােন উ ীত করার
পিরক না তুেল ধের ধানম ী বেলন, বাংলােদেশর ভৗগিলক অব ােনর কথা মাথায় রেখই িবমানব র েলােক
উ ত করেত চাই। এছাড়া পা বতী দশ েলার সে  অিধকতর যাগােযাগ াপেনর জ  সয়দপুর িবমানব রেক
আ জািতক িবমানব ের উ ীত করার পিরক নাও আমরা হােত িনেয়িছ।

সরকার ধান তার ব েব  আরও বেলন, নপাল ও ভটুানসহ পাশ¦বতী দশ েলা ও লােগায়া ভারেতর রাজ েলার
ব বহােরর জ  সয়দপরু িবমানব রেক ‘আ িলক িবমানব র’ িহেসেব গেড় তালা হেব। ইেতামেধ  আমরা স
কায ম  কেরিছ। এটা আ জািতকমােনর একিট িবমানব ের উ ীত হেব। এ সময় ক বাজার িবমানব েরর
রানওেয় ১২ হাজার ফেুট বিধতকরণসহ স ণূ আ জািতক িবমানব ের পা েরর উেদ াগ, বােগরহােট খান জাহান
আলী িবমানব র িনমােণর ক  হণ ও ব ব ু আ জািতক িবমানব র াপেনর স াব তা যাচাইেয়র কাজ
চলমান আেছ।

বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপ েক যেুগাপেযাগী করার লে  তাঁর সরকার বসামিরক িবমান চলাচল
কতৃপ  আইন-’১৭ ণয়ন কেরেছ জািনেয় ধানম ী বেলন, গত পৗেন ১১ বছের িবমান বহের আমরা বািয়ং
কা ািনর চারিট অত াধুিনক ি মলাইনারসহ মাট দশিট িবমান যু  কেরিছ। এ েলার মেধ  রেয়েছ- ৪িট িব-৭৭৭,

২িট িব-৭৩৭ ও ৪ট িব-৭৮৭। অত াধুিনক এ উেড়াজাহাজ িদেয় তাঁর সরকার িনউইয়ক, টেরাে টা ও িসডিনর মেতা
দূরবতী গ েব  াইট পিরচালনা করেত আ হী উে খ কের িতিন বেলন, এই লে  িসিভল এিভেয়শন অথিরিটেক
ক াটাগির-১ এ উ ীতকরেণর কাজ এিগেয় চেলেছ।

বাংলােদশ  িবমােনর  জ  যু রাে র  বািয়ং  কা ািন  থেক  নতুন  দশিট  ৭৭৭,  ৭৮৭  ও  ৭৩৭  মেডেলর
উেড়াজাহাজ কনার কথা উে খ কের ধানম ী বেলন, আমােদর ল  হে  য, আমরা িবে র সে  আকাশ পেথ
যাগােযাগ াপন করেত চাই। আশা কির, িনউইয়কসহ দূরবতী গ েব  াইট পিরচালনা করেত পারব। এ িবষেয়

আমরা আ হী। িতিন বেলন, এছাড়া আ জািতক এিভেয়শন সফিট এ ােসসেম ট া ােমর আওতায় যু রাে র
ফডােরল এিভেয়শন অথিরিটর টকিনক াল িরিভউেয় ক াটাগির-১ ঘাষণা এখন সমেয়র ব াপার মা ।

ধানম ী বেলন, সরকার এিভেয়শন স েরর মােনা য়েনর জ  িবেশষ কায ম বা বায়ন কের যাে । দেশর
িবমানবািহনী  ও বসামিরক িবমােনর ‘ াইট সফিট’  রকড অত  সে াষজনক। স িত আমােদর বসামিরক
িবমান চলাচল কতৃপ  আইকাওর াইট সফিট সমী ায় ঈষণীয় ৭৫ দশিমক ৪৬ ন র অজন কেরেছ, যা এশীয়
দশ েলার মেধ  অ তম। িবমান  বাংলােদশ  এয়ারলাই  স িত  িনরাপদ উ য়েনর  মানদে-  পাঁচ  তারকার

আ জািতক মান অজন কেরেছ।

ধানম ী বেলন, বতমান সরকার গৃহীত পদে প েলা িবমান মণেক আরও সহজতর করেব ও পিৃথবীর অেনক
দেশর সে  নতুন নতুন ‘ ট’ সৃি েত সহায়তা করেব। ফেল দেশর পযটন িশে র ও ত িবকাশ ঘটেব আশাবাদ
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ব  কের িতিন বেলন, াধীনতার পর থেকই বাংলােদশ িবমানবািহনী  ও বসামিরক িবমান চলাচল কতৃপ
সমি তভােব কাজ কের িনরাপদ িবমান উ য়ন-চলাচল-অবতরণ  িনি ত কের যাে ।  এেত আমােদর িবমান
চলাচেলর ে  পার ািরক িশ ণ ব ব াপনা ও পিরচালনার এক অন  দৃ া  সৃি  হেয়েছ।

িতিন  বেলন,  পযায় েম,  উ ত  যু  িবমান,  র াডার  এবং  অ া  সর াম  েয়র মাধ েম  বাংলােদশ  িবমান
বািহনীেক একিট শি শালী িবমানবািহনী িহেসেব গেড় তালা এবং বাংলােদশ িবমানেক আধুিনকীকরেণর জ
আমােদর সরকার িতিনয়ত কাজ কের যাে । মতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর
থেকই  িবমান  ও  অ া  য পািত  ত,  র ণােব ণ  ও  সং ােরর  কােজ  িনজ  স মতা  অজেনর  িদেক

মেনািনেবশ কেরেছ।

ধানম ী বেলন, আমরা ’১১ সােল ব ব ু এ ােরানিটক াল স টার াপন কেরিছ। িনকট ভিব েত এ স টাের যু
িবমানসহ বতমােন ব ব ত বসামিরক িবমানও মরামত করা স ব হেব। িবমান বািহনীেত ‘ ট অব দ  আট ৩িড
হিলক ার’ িসমেুলটর াপন করা হেয়েছ, যা থেক আমােদর পাইলটরা ‘িরেয়ল টাইম’ াইংেয়র অিভ তা অজন

কের িবেশষভােব উপকতৃ হে ন।

‘ ফােসস গাল-৩০’ বা বায়েনর অংশ িহেসেব তাঁর সরকার জাতীয় সংসেদ ‘ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান এিভেয়শন
এ া ড এ ােরাে স ইউিনভািসিট’  িবল পাস কেরেছ উে খ কের ধানম ী বেলন, িব মােনর এিভেয়শন িশ া

দােনর ল  িনেয় িতি ত এ িব িবদ ালয়িট অিচেরই িশ া কায ম  করেব বেল আশা করা যাে ।’

ধানম ী তার ব েব র েতই মিু যু কালীন বাংলােদশ িবমান বািহনীর িত া এবং এর একিট াধীন দেশর
উপেযাগী কের িবমান বািহনী গেড় তালায় জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর অবদান া ভের রণ
কেরন।  িতিন  বেলন,  াধীনতার  পর  থেকই  বাংলােদশ  িবমানবািহনী  ও  বসামিরক  িবমান  চলাচল  কতৃপ
সমি তভােব  কাজ  কের  িনরাপদ  িবমান  উ য়ন-চলাচল-অবতরণ  িনি ত  কের  যাে ।  আমােদর  গৃহীত
পদে প েলা িবমান মণেক আরও সহজতর করেব এবং পৃিথবীর অেনক দেশর সে  নতনু নতনু ট সৃি েত
সহায়তা করেব। সই সে  আমােদর পযটন িশে র ত িবকাশ ঘটেব বেলও আমরা আশাবাদী।
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