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e সে  িবমান িতম ী মাহবুব আলী যুগা রেক বেলন, িবমােনর িতিট ে ে  েদখা েগেছ aিনয়ম আর 
aসব্ তা। সাধারণ মানুেষর মে  িবমান স েক র্ eকিট েনিতবাচক মেনাভাব রেয়েছ। স িত িবমােনর 
িরজােভ র্শন eবং িটিকট িবি  ব া স েক র্ আেলাচনা হেয়েছ। e িনেয় ব া হেণর জ  িনেদ র্শনা েদয়া 
হেয়েছ। পয র্ায় েম সব িবভােগর দুন িত িনেয় আেলাচনা হেব eবং েয়াজনীয় ব া েনয়া হেব। 

e িবষেয় িবমান সিচব মিহবুল হেকর সে  েযাগােযাগ করা হেল িতিন েকােনা ম  করেত রািজ হনিন। 

35 মাচ র্ িবমান বাংলােদশ eয়ারলাi  িলিমেটেডর িটিকট িবি  ব াপনার নানামুখী aিনয়ম-দুন িতর িবষেয় 
ম ণালেয় aনুি ত সভায় কায র্িববরণীেত িব র ত  তুেল ধরা হয়। দুন িতর 21িট ধাপ uে খ কের িবমান সিচব 
সভায় বেলন, িবমােনর িরজােভ র্শন বা িটিকট িবি  কায র্ ম স ণ র্ aনলাiেন পিরচািলত হে  বেল দািব করা 
হেলo বা বতা িভ । বা েব সামা  িকছু িটিকট aনলাiেন সচল েরেখ বািক িটিকট ক কের রাখা হয়। aথচ 
িনধ র্ািরত ভাড়ার েচেয় েবিশ টাকা িদেল িটিকট পাoয়া যায়। eভােব িটিকট িবি  aসব্  ি য়ায় স  হয়। 
aেনক সময় aেনক িসট খািল েরেখ িবমান যা া কের। দীঘ র্িদেনর eমন aিভেযাগ সামেন িনেয় িবিভ  েগােয় া 
সং া o ম ণালয় াপক aনুস ােন নােম। eর িভি েত িটিকট দুন িতর বহু মািণত ত  েবিরেয় আেস। 

e িবষেয় তদ  সংি  েগােয় া সং ার eকিট সূ  যুগা রেক জানায়, িতিদন িবমােনর িবিভ  াiেট ায় 9 
হাজার িটিকট থােক। eর মে  চ িট টােগ র্ট aনুযায়ী সব র্িনু দােমর কেয়কশ’ িটিকট ক কের রােখ। েযগুেলা 
িবিভ  eেজে র মা েম েবিশ মূে  িবি  কের। eভােব তারা িতিদন 31 েথেক 36 লাখ টাকা পেকট  কের। 

সভার কায র্িববরণীেত বলা হেয়েছ, aনলাiেন িটিকট িবি র জ  িবমান 3124 সােল ‘েজপ oেয়স’ নােম eকিট 
েকা ািনর সে  চুি ব  হয়। িক  তােদর সফটo ােরর মা েম মা  6 শতাংশ িটিকিট িবি  করা হয়। aথচ 
e সামা  িটিকট িবি র জ  িতমােস সংি  েকা ািনেক 38 হাজার মািক র্ন ডলার পিরেশাধ করেত হয়। 
eছাড়া তােদর সফটo ার আপেডট বাবদ e পয র্  23 লাখ 31 হাজার ডলার পিরেশাধ করা হেয়েছ। সিঠকভােব 
তদ  হেল eর পিরমাণ আরo বাড়েত পাের। তােদর সফটo ােরর মা েম েকবল েডিবট o ে িডট কােড র্র 
মা েম িটিকট িবি  করা যায়। eছাড়া িবি  করা িটিকট পিরবত র্ন িকংবা তািরখ সংেশাধন করা যায় না। তােদর 
aদ তার কারেণ eসআiিটe’র মা েম িকছুিদন িটিকট িবি  করা হয়। ফেল িবমােনর 7-8 েকািট টাকা িত 
হয়। 

েজপ oেয়স েথেক যা ীেদর খুেদ বাত র্া েদয়ার কথা থাকেলo তারা েদয় না। িক  eজ  িতমােস েমাটা aে র 
টাকা পায়। চুি ব  e েকা ািনর কােছ িবমােনর e যাবৎকােলর সব ডাটা সংরি ত আেছ। িক  eসব ত  
েপেত হেল তােদর 61 হাজার ডলার িদেত হয়। aনুস ান িটম মেন কের, i াকৃতভােব aসম চুি  করায় eমন 
পিরি িতর u ব হেয়েছ। 

বলা হেয়েছ, িকছু সংখয্ক ােভল eেজ  িবমােনর সংি েদর সে  েযাগসাজশ কের িনয়মবিহভূ র্ত িটিকট বুিকং 
িদেয় aথ র্ ভাগাভািগ কের। মােক র্িটং aয্া  েসলস িবভােগর মা েম aযািচতভােব িটিকট ক কের রােখ। িকছু 
কম র্চারী তােদর কােছ থাকা পাসoয়াড র্ বহার কের িবমােনর ল ন o ম ােচয্র াiটগুেলায় িসট ক কের 
থােক। 

3129 সােলর িডেসমব্ের ঢাকা-কুয়ালালামপুর রুেট 36 েথেক 42 িডেসমব্র পয র্  সব িটিকট ক কের সািদয়া 
ােভল eেজি র মা েম aিতির  টাকা িনেয় িবি  করা হয়। eছাড়া রেয়ল, ার, ভােস র্টাiল, িভে াির নােম 

কিতপয় ােভল eেজি o িবমােনর িটিকট িনেয় e aিনয়ম-দুন িতর সে  জিড়ত। তারাo e িস েকটেক 



িতমােস েমাটা aে র মােসাহারা েদয়। aিভেযাগ আেছ, eসব ােভল eেজি র সে  নােম-েবনােম মািলকানা 
রেয়েছ ei িসি েকট সদ েদর। 

সভায় জানােনা হয়, দুন িত েঠকােত জিড়তেদর িবরুে  কেঠার ব া হেণর পাশাপািশ eখন েথেক িবমােনর 
সব িটিকট aনলাiেন u ু  রাখার িবষয়িট িনি ত করা হেব। েজলা পয র্ােয় aনলাiন িটিকট বুিকং ভােলাভােব 
সচল করাসহ িবেশষ aয্াপ েখালা হেব। aপরিদেক িবমােনর িটিকট বুিকং েদয়ার জ  ে াবাল িডি িবuশন 
িসে ম (িজিডeস) েকা ািনর সে  েয চুি  হেয়েছ, তা-o িবমােনর সব্াথ র্িবেরাধী। 

সংি  eক কম র্কত র্া জানান, 411 আসেনর eকিট াiেট 3 েথেক 4 হাজার বুিকংo হয় aেনক সময়। যার 
aিধকাংশ বুিকং বািতল হয় বা যা ী যা ার তািরখ বদল কেরন। িতিট বুিকং o বািতেলর জ  িজিডeস 
েকা ািনেক eকিট মাশুল িদেত হয় িবমানেক। স িত eক মােস িজিডeস েকা ািনর িবল িছল 25 লাখ মািক র্ন 
ডলার ( ায় সােড় 22 েকািট টাকা)। e িবল 33 লাখ ডলারo হেয়েছ েকােনা েকােনা মােস। aিভেযাগ আেছ, শুধু 
িজিডeেসর িবল বাড়ােত িকছু ােভল eেজি  চুর িটিকট বুিকং েদয় আবার বািতলo কের েদয়। যার িবিনমেয় 
oiসব eেজি  িজিডeস েকা ািন েথেক কিমশন পায়। 

মহা িহসাব িনরী ক o িনয় েকর কায র্ালেয়র eক িনরী া িতেবদেনo eেসেছ, িজিডeস েকা ািনেক যাচাi o 
তয্য়ন ছাড়াi িটিকট িবি , বুিকং o বািতল িফ েদয়ায় বছের ায় শতেকািট টাকার aিনয়ম হে  িবমােন। 

িবমােনরi eকিট সূ  বলেছ, eিমেরটেসর মেতা িবমান সং া সা েয়র জ  eখন আর িজিডeস বহার না কের 
i ারেনট বুিকং iি ন বহার করেছ। িবমােনরo i ারেনট বুিকং iি ন আেছ, যা বহার করেল িবপুল aে র 
আিথ র্ক সা য় হেব। িক  e িনেয় িবমােনর েকােনা িচ া, uে াগ েনi। আবার েয িটিকট িবি  হেয়েছ (ে ান 
ােস ােরর), শুধু তার oপর মাশুল িনধ র্ারণ কের চুি  করেলo িবমান লাভবান হেব। 

বত র্মােন িবমান িবিভ  ােভল eেজি র মা েম িটিকট িবি  কের থােক। e ি য়ায় তারা সাবাির, গয্ািলিলo, 
aয্ামািডuস iতয্ািদ িজিডeস বহার কের থােক। aিভেযাগ আেছ, েকােনা ােভল eেজি  ei িজিডeস 
বহার কের িটিকট বুিকং িদেলi oi িটিকট িবি  েহাক আর না েহাক, সংি  িজিডeস েকা ািনেক eজ  

িনধ র্ািরত হাের aথ র্ পিরেশাধ করেত হয়। e ি য়ায় িবমান বছের শতেকািট টাকা য় করেছ। eছাড়া িসটার 
দুিট বুিকং চয্ােনল বহার কেরo িতমােস েকািট েকািট টাকার িটিকট দুন িত করা হয়। 

e aব ায় বুধবার িবমান বাংলােদশ eয়ারলাiে র পিরচালক মােক র্িটং aয্া  েসলস িবভােগর পিরচালক 
আশরাফুল আলম o ল ন েথেক আসা কাি  ােনজার শিফকুল iসলামেক oeসিড (িবেশষ ভার া  কম র্কত র্া) 
কেরেছ িবমান কতৃর্প । ম লবার েবাড র্ িমিটংেয়র িস া  aনুযায়ী বুধবার eক দাফতিরক আেদেশ তােদর 
িবরুে  e ব া হণ করা হেয়েছ। 

জানা েগেছ, ল ন েথেক আসা কাি  ােনজার শিফকুল iসলােমর িবরুে  আড়াi হাজার ি  িটিকট িবি  কের 
27 েকািট টাকা আ সাৎ করার aিভেযাগ রেয়েছ। শিফকুল iসলােমর চার বছেরর েময়ােদ েলাকাল ে শন েথেক 
3 হাজার 583িট ি  িটিকট iসুয্ করা হেয়েছ। যােদর সবাi ল ন েথেক ঢাকা eেস আবার ল েন েফরত েগেছন। 
eর মে  িবজেনস ােসর যা ী িছেলন 2 হাজার 247 জন eবং iেকানিম ােসর যা ী 2 হাজার 447 জন। 

েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন ম ণালেয়র eক কম র্কত র্া বেলন, ি  িটিকেট িবজেনস ােসর যা ী 2 হাজার 
247 eবং iেকানিম ােসর যা ী 2 হাজার 447 জন- ei a  স িতপূণ র্ হেত পাের না। আর সাকু র্লার মেত 



যারা িবজেনস ােসর েযাগয্, তােদর নােম িটিকটগুেলা iসুয্ কেরেছন সংি  কম র্কত র্ােক eমন মাণ করেত 
হেব। িতিন আরo বেলন, িবষয়িট তদে র জ  ম ণালয় েথেক কেয়কিদেনর মে  eকিট দল ল েন পাঠােনা 
হেব। ল ন ে শেন সংি  দুন িতবাজ কম র্কত র্ার িবরুে  আরo কেয়কিট খােত দুন িতর aিভেযাগ eেসেছ, 
েসগুেলাo তদ  করা হেব। aিভেযাগ মািণত হেল দৃ া মূলক শাি র ব া করা হেব। 

ম ণালেয়র eক কম র্কত র্া যুগা রেক বেলন, িটিকট িনেয় দুন িতর িবষেয় জানার জ  স িত িবমােনর ব াপনা 
পিরচালক েমাসাি ক আহে দ o পিরচালক আশরাফুল আলমেক ম ণালেয় েডেক েনয়া হেয়িছল। ম ণালেয়র 
শীষ র্ কম র্কত র্ােদর সামেন িবমান eমিড বেলন, িসট িরজােভ র্শন বা িটিকট িবি র মেতা eত সূ  িবষেয় িতিন 
aবিহত নন। eসব িবষেয় িতিন িকছুi জােনন না। পুেরাটাi মােক র্িটং aয্া  েসলস িবভােগর oপর িতিন েছেড় 
িদেয়েছন বেলo জানান। িতিন ায়i িটিকট িবি  যােত সব্  ি য়ার মা েম হেয় থােক, েসজ  িনেদ র্শনা 
িদেতন। 

পিরচালক মােক র্িটং আশরাফুল আলম থেম eসব aিনয়ম-দুন িত aসব্ীকার কের। e পয র্ােয় তার সামেন যুি  o 
মাণ uপ াপন কের িটিকট িনেয় দুন িত o লুটপােটর ত -uপা  মাণ কের িদেল িতিন eকপয র্ােয় সব্ীকার 

করেত বা  হন। পের আশরাফুল আলম ভিব েত e ি য়ায় আর aংশ হণ করেবন না বেলo জানান। 

e সে  oeসিড হoয়া পিরচালক আশরাফুল আলম যুগা রেক জানান, িটিকট িনেয় িতিন েকােনা aিনয়ম-
দুন িত কেরনিন। িবমােনর েয়াজেন মােঝমে  িকছু কেপ র্ােরট েকা ািনর জ  িটিকট ক কেরিছেলন। eটা 
সতয্ কথা। িক  eর সে  েকােনা দুন িত o aথ র্ হািতেয় েনয়ার কারসািজ িছল না। 


