
   

হযরত শাহজালাল আnজর্ ািতক িবমানবnেরর কােগর্া িভেলজ aয্ােpােনর িবশাল aংশজেুড় েফেল রাখা হেয়েছ
22িট পিরতয্k uেড়াজাহাজ। e কারেণ কােগর্ােত মালামাল পিরবহেনর sাভািবক কাযর্kম বয্াহত হেc। ন
uেড়াজাহাজ েলা েথেক বেকয়া পািকর্ ং চাজর্ o আদায় করেত পারেছ না েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্ পk
(েবিবচক)। পিরতয্k eসব uেড়াজাহােজর ভাগােড় পিরণত হেয়েছ িবমানবnর।
e বয্াপাের েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্ পেkর (েবিবচক) েচয়ারময্ান eয়ার ভাiস মাশর্াল েমা. মিফদরু
রহমান বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, eসব পিরতয্k uেড়াজাহাজ aেনক জায়গা দখল কের রেয়েছ। e েলা
aনয্t সিরেয় জায়গা ফাঁকা করার পিরকlনা চলেছ। ei েকাmািন েলার কােছ পািকর্ ং চাজর্ o পাoনা রেয়েছ।
তাi e সমসয্া সমাধােন আমরা আiনানগু বয্বsা েনoয়ার িসdাn িনেয়িছ। িসিভল eিভেয়শন সূেt জানা যায়,
2012  সােলর  30  মাচর্  aভয্nরীণ  o  আnজর্ ািতক  সব  ধরেনর  েটর  াiট  কাযর্kম  বn  কের  েদয়
েবসরকাির  eয়ারলাiনস  িজeমিজ।  কাযর্kম  বেnর  সাত  বছর  পার  হেলo  শাহজালাল  িবমানবnর  েথেক
পিরতয্k দিুট eমিড-82 uেড়াজাহাজ সিরেয় েনয়িন eয়ারলাiনসিট। ei েকাmািনর মেতা কােগর্া িভেলজ
aয্ােpােন  পিরতয্k  aবsায়  পেড়  আেছ  িবিভn  eয়ারলাiনেসর  22িট  uেড়াজাহাজ।  e েলা  সিরেয়  িনেত
সংি  eয়ারলাiনসেক  তাগাদা  িদেয়  eকািধকবার  িচিঠo  িদেয়েছ  েবসামিরক  িবমান  চলাচল  কতৃর্ পk।
eরপরo eসব uেড়াজাহাজ সরােনা হয়িন।
কােগর্া  িভেলজ  aয্ােpােন  পিরতয্k  aবsায়  রেয়েছ  sাi  কয্ািপটাল  eয়ারলাiনেসর  eকিট  াisার
uেড়াজাহাজ। কােগর্া পিরবহেন বয্ব ত e uেড়াজাহাজিট 2014 সােলর েফbয়াির েথেক পিরতয্k aবsায়
রেয়েছ। eকiভােব aয্ািভেয়না eয়ারলাiনেসর eকিট ডয্াশ-8 uেড়াজাহাজ eবং িবসিমlাহ eয়ারলাiনেসর
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eকিট  ডয্াশ-8  uেড়াজাহাজo  পিরতয্k  aবsায়  রেয়েছ।  eসব  eয়ারলাiনেসর  কােছ  pিত  মােসi  বাড়েছ
পািকর্ ং  চাজর্ ।  eয়ারলাiনেসর  কমর্কতর্ ােদর  েকােনা  হিদস  না  থাকায়  বেকয়া  aথর্  আদায়  করেত  পারেছ  না
েবিবচক।  বn  হেয়  যাoয়া  eয়ারলাiনেসর  পাশাপািশ  চালু  থাকা  eয়ারলাiনেসর  পিরতয্k  uেড়াজাহাজo
রেয়েছ শাহজালাল িবমানবnের। eর মেধয্ িবমান বাংলােদশ eয়ারলাiনেসর দিুট eফ-28 o চারিট িডিস-10
uেড়াজাহাজ eবং িরেজn eয়ারoেয়েজর eকিট ডয্াশ-8 uেড়াজাহাজ কেয়ক বছর ধের পিরতয্k aবsায়
রেয়েছ।  iuনাiেটড  eয়ারoেয়েজর  চারিট  eমিড-83  o  eকিট  ডয্াশ-8  uেড়াজাহাজ  পেড়  আেছ  কােগর্া
িভেলজ aয্ােpােন।
eসব  পিরতয্k  uেড়াজাহাজ  সিরেয়  েনoয়ার  িবষেয়  পদেkপ  িনেত  গত  14  aেkাবর  তািগদ  িদেয়িছেলন
েবসামিরক িবমান চলাচল o পযর্টন মntণালেয়র সিচব মিহবুল হক। ৈবঠেক সিচব জানেত চান কত সময় ধের
eসব uেড়াজাহাজ িবমানবnের পিরতয্k aবsায় পেড় আেছ। aয্াকশন হoয়ার পরo েকন িবমােনর দেুটা
uেড়াজাহাজ  পেড়  আেছ  তার  বয্াখয্া  চান।  িতিন  েবিবচকেক  eসব  eয়ারলাiনেসর  pিতিনিধেদর  সমnেয়
eকটা কিমিট গঠন কের dত পদেkপ েনoয়ার িনেদর্শ েদন।
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