
িবমােন
aনুস
আলতাব েহ

িবমােনর আ
কােগ র্া সািভ
(দুদক) িবম
 
দুদেকর a
য পািত েক
জমা না রা
েদিখেয় কা
িবমােনর 
িবেদেশর ে
 
স িত িবম
aিফস পির
দুন িত কর
িটিকট িবি
েসৗিদ আর
মালেয়িশয়া
আ সাৎ ক
আসন শূ
েদoয়ার িন
 
aিভেযাগ র
েগাপন েলন
েজ ায় িজ
িজeসe েক
িবি  কের
 
বত র্মােন ব
িজeসe িন
সভার িস
িনেয়াগ কে

নর িজe
ান  

েহােসন 

আ জর্ািতক aি
িভ র্স। eগুেলােত
বমােনর দুন িত 

aনুস ানিভি ক
কনা, যা ীেদর
াখা iতয্ািদ প
ােগ র্া িবমােন u
ধান কায র্ালেয়
ে শন ােনজ

বমােনর িজeসe
িরদশ র্ন কেরেছন
রেছ িটিকট িবি
ি  কের eবং a
রেবর eকিট ে
য়া o িস াপুর ে
করা হে । সাধ
 রেয়েছ। e িব

িনেদ র্শo িদেয়েছ

রেয়েছ, িবমােন
নেদন হেয়েছ

জeসe aপােরট
কা ািন আরo
র েদoয়ার aিভ

বাংলােদশ ছাড়া
িনেয়ােগ চুি েত
া  aনুযায়ী িজ
ের।  

eসe aিফ

িফসগুেলােত স
ত aিনয়ম-দুন
সং া  িতে

ক e িতেবদেন
র েদoয়া কর o
ায় িবমােনর ট

uিঠেয় o যা ীে
য়র কােগ র্া শাখা
জার, কাি  াে

e িনেয়ােগর দু
ন সংসদীয় কিম
ি  খােত। e খ
aিতির  oজে
শেন e ধরেন

ে শেন। েদেশ
ধারণ মানুষ িটি
িবষেয় ধানম
ছন িতিন। 

নর েজ া o ল
। বছের 47 েক
টেরর িবরুে  
o aেনক eয়ার
ভেযাগ রেয়েছ e

াo 26িট েদেশ
ত uপনীত হoয়
িজeসe িনেয়াগ

িফেস বছ

সবেচেয় বড় আ
ন িতর কারেণ ব
েবদেন e ত

ন বলা হেয়েছ
o eে স ােগ
টাকা লুটপাট হ
েদর কাছ েথেক
া, মােক র্িটং িবভ
ােনজার o ানী

দুন িত িনেয় সং
িমিটর সদ রা
খােত িশশু o i
েনর ােগজ a
নর eকিট ঘটন
শ েফরার তাির
িকট কাটেত িগ
ী িনেজo ে া

ল েনর (কােগ র্া
কািট টাকা েলা
eকশ' েকািট ট
রলাiে র সে
eিটর িবরুে

শ িবমােনর aিফ
য়ার েকােনা নী
গ েদoয়া হয়।

ছের শতে

আেয়র খাত েজ
বছের শতেকািট
 uেঠ eেসেছ

, িজeসe েকা
গেজর aথ র্ জম
হে । আমদািন
ক aিতির  কা
ভাগ o শীষ র্ পয
নীয় িজeসe e

ংসদীয় ায়ী ক
। তদে েদখা
iনফয্া  বা াে
aনুেমাদন কের 
না ধরা পেড়। 
রখ eিগেয় আন
িগেয় িবমােনর িট
াভ কাশ কের

র্া) িজeসe িনে
াপােটর aিভেয
টাকার েবিশ রা
 কাজ কের। ি

।  

িফস রেয়েছ। ত
ীিতমালা েনi ি
। e সুেযােগ িব

/ 15 

তেকািট টা

জনােরল েসলস 
িট টাকা লুটপাট
। 

া ািনগুেলার িট
মা না েদoয়া, ভু
িন o রফতািন প
ােগ র্া চাজর্ িনেয়
পয র্ােয়র eকিট ি
eসব aিনয়ম-দু

কিমিটo তদ ক
খা েগেছ, িজeস
ােদর কয্াটাগির
র বাড়িত aথ র্ আ
তেব লুটপাট 
নেত হজযা ীেদ
িটিকট না েপেল
রেছন eকািধক

নেয়াগ িনেয় বড়
যাগ uেঠেছ oম
রাজসব্ িতর a
িবমােনর বদেল

তেব িবেদিশ a
িবমােনর। 2৯৯
িবমান ব াপন

eি ল 312

টাকা লুট

স eেজ  (িজe
ট হে । দুন িত

িটিকট িবি , জব্
ভুয়া িবল ভাuচ
পে র oজন e
য়o টাকা েলাপা
িসি েকেটর েয
দুন িত করেছ

কেরেছ। িবমাে
সe েকা ািনগু
িরেত েফেল া
আ সাৎ করা হ
েবিশ হে  ল
েদর কাছ েথেক
েলo পের েদখা
কবার। িটিকট ি

ড় ধরেনর aিনয়
মান িজeসe a
aিভেযাগ uেঠে
ল a  eয়ারল

a  েকােনা ি
৯9 সােল িবমা
না কতৃর্প  i

2৯ 

: দুদেকর

eসe) কায র্ ম
িত দমন কিমশে

জব্ালািন েতল 
uচার o াংেক
eবং ভিলuম ক
পাট করা হে ।
যাগসাজেশ 
। 

ােনর ƣবেদিশক
গুেলা সবেচেয় 
বয় েদর কাে

হে । স িত
ন, েজ া, দুব

ক aথ র্ িনেয় তা
া যাে  aেনক
িসি েকট েভে

নয়ম-দুন িত o 
aিফেসর িবরুে
েছ। েজ ােত 
লাiে র কােছ 

িত ােনর সে
মােনর 33৯তম 
ামেতা িজeস

র 

ম o 
েনর 

য়, 
ক টাকা 
কম 
 

ক 
েবিশ 
ােছ 
ত 
বাi, 
া 

ক 
েঙ 

ে । 
ei 
যা ী 

 
েবাড র্ 

সe 



 
েদেশ িবমােনর ƣবেদিশক aিফস রেয়েছ। aিধকাংশ ে শেন িবমােনর িজeসe রেয়েছ। aেনক জায়গায় িবমােনর 
িনজসব্ কাি  ােনজার, ে শন ােনজারসহ eকািধক াফ থাকেলo িজeসe িনেয়াগ েদoয়া হেয়েছ। eসব 
িজeসe িনেয়াগ িনেয় নানা aিনয়েমর aিভেযাগ রেয়েছ িবমােনর শীষ র্ কতর্ােদর িবরুে । রেয়েছ কিমশন 
বািণেজয্র aিভেযাগ।  
 
িনয়ম aনুযায়ী, িবমােনর ককিপট েদর জ  িনধ র্ািরত েহােটল থম ে িণর হoয়ার কথা। িক  িজeসe 
িত ানগুেলা পাঁচ তারকা ে িণর িবলাসবহুল েহােটল রুম ভাড়া কের ককিপট েদর থাকার ব া কের। 

িস াপুের eকজন সিচেবর েহােটল কে  থাকার জ  সরকাির বরা  251 ডলার। aথচ িবমােনর eকজন ককিপট 
 থাকেছন িতিদন 355 মািক র্ন ডলার দােমর েহােটল কে । আর েকিবন  থাকেছন 295 মািক র্ন ডলােরর 

েহােটল কে । eভােব য়বহুল েহােটল বহার কেরo বছের 61 েকািট টাকা aিতির  য় করেছ িবমান।  
 
e িবষেয় িবমান বাংলােদশ eয়ারলাiে র ব াপনা পিরচালক e eম েমাসাে ক আহেমদ সমকালেক বেলন, 
িজeসe িনেয়ােগ আলাদা েকােনা নীিতমালা েনi। িবেদিশ ে শনগুেলােত িবমােনর যা ী বাড়ােত িজeসe 
িনেয়াগ েদoয়া হয়। িবমানেক লাভজনক করেত িজeসe কাজ কের থােক। িজeসe েকা ািনগুেলার দুন িতর 
aিভেযাগ খিতেয় েদখা হেব।  
 
েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন সিচব মিহবুল হক সমকালেক বেলন, িবমােনর দুন িতর খাতগুেলা িচি ত 
কের eেকর পর eক শুি  aিভযান চািলেয় যাি । দুদেকর aনুস ােন eেসেছ, িবমােনর দুন িতর বড় eকিট খাত 
হে  িজeসe িনেয়াগ। িজeসe িনেয়ােগ নীিতমালা ƣতির o কেঠার হoয়ার িবষয়িট আগামী েবাড র্ িমিটংেয় েতালা 
হেব। িবমানেক লাভজনক করেত িসি েকট েভেঙ েদoয়া হেব। 

 


