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aিভেযাগ আেছ কােগ র্া শাখার e বািণজয্ eতটাi লাভজনক েয, িবমােনর aেনক কম র্কত র্া-কম র্চারী eসব ে শেন িগেয় আর েফরত 
আসেছন না। aেনেক িনেজরাi কােগ র্া বািণজয্ শুরু কেরেছন। স িত দুন িত দমন কিমশেনর ািত ািনক িটম aনুস ান েশেষ 
িবমােনর দুন িত সং া  িরেপােট র্ বেলেছ, আ জর্ািতক aিফসগুেলােত িবমােনর সবেচেয় বড় আেয়র খাত কােগ র্া সািভ র্স। িক  e 
খােত িবমােনর সীমাহীন aিনয়ম o দুন িতর কারেণ েকািট েকািট টাকা েলাপাট হে । 

আমদািন o রফতািন পে র oজন o ভিলয়ম কম েদিখেয় েবিশ কােগ র্া িবমােন uঠােনা হে । যা ীেদর কাছ েথেক aিতির  কােগ র্া 
চাজর্ েনয়া হে । e খােতর লাখ লাখ টাকা িবমােন জমা না িদেয় হািতেয় িনে । 

ম ণালেয়র তদে  েদখা েগেছ, িবমােনর ল ন aিফেস কােগ র্া িনেয় সবেচেয় েবিশ েলাপাট হেয়েছ। লুটপাট চালােত দীঘ র্িদন ধের 
ল েন েকােনা কােগ র্া িজeসeস িনেয়াগ েদয়া হয়িন। নামসব র্সব্ পছে র eকিট ােভল eেজে র মা েম কােগ র্া প  আনা-েনয়া 
করা হয়। আর oi eেজ েক নানা aৈবধ সুেযাগ-সুিবধা িদেয় িত মােস েকািট টাকার েবিশ কিমশন বািণজয্ কের িসি েকট। 

জানা েগেছ, িসি েকট ল ন রুেট েজeমিজ নােমর e ােভল eেজ েক eকেচিটয়া বসা করার সুেযাগ কের িদেয়েছ। ei 
েজeমিজর কারেণ ল েন িবমােনর aিফিসয়াল কােগ র্া eেজ  ে াবাল eয়ারo িটকেত পােরিন েবিশিদন। eকপয র্ােয় ে াবাল 
eয়ােরর েময়াদ েশষ হoয়ার পর তােদর বাদ েদয়া হয়। aথচ িবমােনর a া  ে শেন বছেরর পর বছর নবায়ন কের িটিকেয় রাখা 
হে  কােগ র্া িজeসeর েময়াদ। aিভেযাগ ল ন  েজeমিজ কােগ র্া eেজে র aিলিখত পাট র্নার িছেলন ানীয় aিফেসর সােবক কাি  
ােনজার সিফকুল iসলাম o আিতকুর রহমান িচশতী। eেদর মে  শিফকুল iসলামেক স িত ঢাকায় িফিরেয় আনা হয়। আর 

িচশতীেক চাকিরচুয্ত করার পর েফর চাকির িদেলo িতিন eখন চাকির েছেড় ল েন কােগ র্া বসায় েযাগ িদেয়েছন। 

েজeমিজর িবরুে  aিভেযাগ, তারা িসেলট কা মস aিফেসর কিতপয় কম র্কত র্ােক aৈবধ সুেযাগ িদেয় িসেলট েথেক প  খালাস 
করেছ। পের েসi মাল সড়ক পেথ ঢাকায় পাঠাে । টয্া  ফাঁিক িদেয় তারা যা ীর নােম কমািশ র্য়াল প  পাঠাে । িবেশষ রা 
বেলেছন, যিদ িবমােন কােগ র্া প  পাঠােনা oেপন থাকত আর িতেযািগতার মা েম 21-23িট eেজি র মা েম প  পাঠােনার 
সুেযাগ েপত। েসে ে  িবমান সং া o কা মেসর e েলাকসান হেতা না। 

শিফকুল iসলােমর িবরুে  আরo aিভেযাগ িতিন িবমােনর যু রােজয্র কাি  ােনজার থাকা aব ায় 3 হাজার 583িট িবনামূে র 
িটিকট iসুয্ কেরন িতিন। eসব িটিকেটর মূ  ায় 27 েকািট টাকা। আর e টাকা আ সােতর aিভেযাগ তার িবরুে । জানা েগেছ, 
েমসাস র্ eয়ার e ে স ােভল aয্া  টুয্র নােম ানীয় eকিট ােভল eেজে র সে  েযাগসাজেশ শিফক ei টাকা েলাপাট কের। 
িনয়ম aনুযায়ী েয েকােনা ােভল eেজে র কােছ িটিকট েদয়ার আেগ তােদর কাছ েথেক াংক গয্ারাি  িনেত হয়। িক  শিফকুল 
আলম eয়ার e ে েসর কাছ েথেক কখনi াংক গয্ারাি  িনেতন না। eছাড়া েযসব eেজে র কাছ েথেক াংক গয্ারাি  িনেতন 
তােদর কােছo গয্ারাি র সীমার বাiের িটিকট েদয়া িনেষধ িছল। িক  তারপরo শিফকুল iসলাম িনেজর ি গত লােভর জ  তার 
পছে র eেজ গুেলােক াংক গয্ারাি র সীমার বাiের িটিকট িদেতন। eসব aিভেযােগ স িত শিফকুল iসলাম oeসিড করা 
হয়। 

িবমােনর eকিট সূ  জানায়, িডিজeম শিফকুল iসলাম চার বছর িবমােনর যু রােজয্র কাি  ােনজার িছেলন। গত চার বছের 
aিনয়েমর মা েম েকািট েকািট টাকা হািতেয় িনেয়েছন িতিন। ei টাকা িদেয় ল েন িকেনেছন বািড়-গািড়। শুরু কেরেছন বসা। 
স িত িতিন ঢাকায় বদিল হেয় আেসন। যু রােজয্ থাকা aব ায় িতিন েসখান েথেক 3 হাজার 583িট িবনামূে র িটিকট iসুয্ 
কেরন। eর মে  িবজেনস ােসর িটিকট িছল 2 হাজার 247িট আর iেকানিম ােসর িছল 2 হাজার 447িট। eর মে  মিহলার 
সংখয্া সবেচেয় েবিশ। eসব িটিকেটর মূ  ায় 27 েকািট টাকা। e টাকা আ সাৎ করা হেয়েছ বেল aিভেযাগ uেঠেছ। 


