
       

িজয়ার aধয্ােদশ বািতল করেত নতুন আiন করেছ িবমান

বাংলােদশ িবমান িনেয় সােবক সামিরক শাসক িজয়াuর রহমান আমেলর eকিট aধয্ােদশ বািতল করা িনেয়
আরo eকিট আiন করেত যােc েবসামিরক িবমান পিরবহন o পযর্টন মntণালয়।
সmpিত e সংkাn আiনিটর খসড়া চূড়াn করা হেয়েছ। আiনিটর িশেরানাম েদoয়া হেয়েছ ‘বাংলােদশ িবমান
করেপােরশন (রিহতকরণ) আiন, 2019’। সংি  সূt েলা জািনেয়েছ, মনু িসেনমা হল িনেয় সুিpম েকােটর্ র
আিপল িবভােগর রােয়র পর 1975 সােলর পরবতর্ী সামিরক সরকার েলােক aৈবধ েঘাষণা করা হয়। ফেল
েসসব  সরকােরর  aধীেন  সময়  সময়  জাির  করা  িবিভn  aধয্ােদশo  কাযর্কািরতা  হারায়।  তেব  সরকােরর
pশাসিনক  কাযর্kেমর  ধারাবািহকতা  রkায়  িকছু  aধয্ােদশ  কাযর্কর  রাখার  িবষেয়  ‘কিতপয়  কাযর্করণ
আiন,  2013’  িশেরানােম  eকিট  আiন  হয়।  pেয়াজন  না  থাকার  পরo  িজয়ার  আমেলর  oi  aধয্ােদশিট
2013 সােলর oi আiেন সংযুk রাখা হেয়িছল। েস কারেণ eখন aধয্ােদশিট বাদ িদেত নতুন আiন করেত
হেc। e িবষেয় জানেত চাiেল েবসামিরক িবমান চলাচল o পযর্টন মntণালেয়র aিতিরk সিচব িমজানরু
রহমান বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, িবমান করেপােরশন িনেয় 1977 সােলর aধয্ােদশিটর িবষেয় আমরা
আiন মntণালেয়র  মতামত েচেয়িছলাম। িকn  তারা আমােদর s  কের  িকছু বেলিন। ফেল আiনিট বাদ
েদoয়া হয়িন। eখন িবমােনর পিরচালনা পষর্দ মেন করেছ েয, আেগর aিডর্ নয্াnিটর পিরবেতর্  নতুন েকােনা
আiন কের aধয্ােদশিট বািতল করা েযেত পাের। েস কারেণ নতুন আiন হেc। সংি  মntণালেয়র আiন,
েহােটল o েরেsারাঁ েসেলর ei aিতিরk সিচব আরo বেলন, aিডর্ নয্াnিট বািতল না হেলo েযেহতু িবমান
িলিমেটড  েকাmািনেত  পাnিরত  হেয়েছ,  েসেহতু  সংsািট  েকাmািন  আiেনi  পিরচািলত  হেc।  শতভাগ
রা ীয় মািলকানাধীন ei সংsার পিরচালনা পষর্েদ রেয়েছ সরকােরর pিতিনিধ। েকাmািন আiন aনযুায়ী
ei  পিরচালনা  পষর্দi  সংsািটর  িবষেয়  িসdাn  িনেয়  থােক।  সূt েলা  জানায়,  কিতপয়  কাযর্করণ  আiন,
2013  eর  তফিসেলর  41  নmর  kিমেক  1977  সােল  হoয়া  িবমান  করেপােরশন  সংkাn  ei  aধয্ােদশিট
সংযুk করা হেয়িছল। eর আেগ বাংলােদশ িবমান করেপােরশন aিডনয্াn, 1977 বাদ েদoয়া সমীচীন হেব
িকনা e িবষেয় েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভােগর কােছ পরামশর্ চাoয়া হেল তারা জািনেয়িছল, িবমান
বাংলােদশ eয়ারলাin িলিমেটড েযেহতু েকাmািন, েসেহতু েকাmািন আiন, 1994 dারা িবমােনর কাযর্kম
পিরচািলত  হoয়া  বা নীয়।  তাi  e  েkেt  নতুন  আiন  pণয়েনর  pেয়াজনীয়তা  েনi।  aপরিদেক  িবমান
বাংলােদশ  eয়ারলাin  িলিমেটড  করেপােরশন  েথেক  েকাmািনেত  পাnেরর  ধারাবািহকতা  রkার  জনয্
aিডর্ নয্াnিট সংেশািধত আকাের রাখার সুপািরশ কের েলিজসেলিটভ িবভাগ। ফেল আiনিট আর বাদ েদoয়া
হয়িন।
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