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সরকােরর মািলকানাধীন িত ানিটেত আিথ র্ক ei দুরব ার সে  পা া িদেয় েবেড়েছ a ব াপনা-aপচয়, aিনয়ম-দুন িত। eমনিক 
aভয্ রীণ িনরী ায় িবপুল aে র আিথ র্ক aিনয়ম ধরা পড়েলo ব া েনয়া হে  না। aথচ বািণিজয্কভােব পিরচালনার লে য্ 
3118 সােল িবমানেক পাবিলক িলিমেটড েকা ািন করা হয়। eর শতভাগ মািলকানা সরকােরর হােতi রাখা হয়। সংি  ি রা 
বলেছন, মািলকানা েযেহতু সরকােরর, তাi eেক র ার দায়o সরকােরর। 

দুন র্ােমর েশষ াে  তকমা পাoয়া িবমানেক eখন আর েকu ঋণ িদেত চায় না। ঋণ েপেত হেল সরকারেক গয্ারা ার হেত হয়। 
aথচ ei সংকট িনেয় দুন িতবাজ কম র্কত র্ােদর েকােনা মাথা থা েনi। তারা আেছন বহাল-তিবয়েত। তাi িবলেমব্ হেলo ei 
েশব্তহ ীর ভার eভােব আর বহন করেব না। যারা িবমানেক ei পয র্ােয় িনেয় eেসেছ তােদর কাছ েথেক িতল িতল কের সব িহসাব 
েনয়া হেব। 

িত ােনর আিথ র্ক সংকেটর ei িচ  িবমােনর u পয র্ােয়র ায় সবাi জােন। িক  েকu গা করেছ না। aিনয়ম-দুন িত-aপচয় 
বে o েকােনা uে াগ েনi। তেব শাহজালাল আ জর্ািতক িবমানব ের কােগ র্া শাখায় িবপুল aে র দুন িত u ািটত হেয়েছ 
িবমােনর aভয্ রীণ িনরী ায়। িনরী া িতেবদন aনুযায়ী, 3127 o 3128 সােল aিনধ র্ািরত মালবাহী াiেট (নন-িসিডuল 
ে iটার) আসা eবং িবেদেশ যাoয়া মালামাল েথেক আদায়েযাগয্ মাশুল ৯1 লাখ 37 হাজার মািক র্ন ডলার (83 েকািট টাকার েবিশ) 
িবমােনর েকাষাগাের জমা পেড়িন। 

3119 সাল েথেক ei টাকা িবমােনর েকাষাগাের জমা েদয়া হয়িন। সব িমিলেয় 21 বছের ei টাকার পিরমাণ 831 েকািট টাকা। 
তেব িবমান ম ণালয় তদ  কের কােগ র্া শাখার ei aিনয়ম েপেয়েছ 523 েকািট টাকা। িনরী া শাখার eক কম র্কত র্া জানান, ei 
টাকা মূলত িসিভল eিভেয়শন o িবমােনর কেয়কজন দুন িতবাজ কম র্কত র্া-কম র্চারী িমেল েলাপাট কেরেছ। িবমােনর সব শাখায় মাশুল 
বা রাজসব্ আদায় কের িহসাব বা রাজসব্ শাখা। িক  কােগ র্া া িলং শাখার মাশুল আদায় কের িবপণন o িব য় শাখা। 

িবমােনর িটিকট বুিকং েদয়ার জ  ে াবাল িডি িবuশন িসে ম (িজিডeস) েকা ািনর সে  েয চুি  হেয়েছ, তাo িবমােনর 
সব্াথ র্িবেরাধী। সংি  eকজন কম র্কত র্া জানান, 411 আসেনর eকিট াiেট 3 েথেক 4 হাজার বুিকংo হয় aেনক সময়। িক  েশষ 
পয র্  েদখা যায়, যার aিধকাংশ বুিকং বািতল হেয়েছ। aগতয্া িবমানেক খািল আসন িনেয় u য়ন করেত হয়। বা বতা হল, িটিকট 
দুন িতর সে  জিড়ত চ িট েবিশর ভাগ িটিকট কােলাবাজাের েবিশ দােম িবি র আসায় আগাম বুিকং কের রােখ। 

eবার তারা েশষ মুহূত র্ পয র্  e প ায় পেকট ভাির করার কােজ  থােক। িক  eর ফেল েশষিদেক েযসব িটিকট আর িবি  হয় না 
oi আসনগুেলা খািল িনেয় াiট ছাড়েত হয়। eেত কের যা েলাকসান হoয়ার তা িবমােনরi হয়। aপরিদেক িতিট বুিকং 
বািতেলর জ  িজিডeস েকা ািনেক eকটা মাশুল িদেত হয় িবমানেক। 

গত 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।মহািহসাব ি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 
শত েকািট টাকার aিনয়ম হে  িবমােন।সূ  আরo জানায়, িবমােনর িটিকট ক কের কােলাবাজাের িবি র মা েম সবেচেয় েবিশ 
দুন িত হেয়েছ। eর মা েম আশরাফুল আলম o শিফকুল iসলােমর িসি েকট শত শত েকািট টাকা পেকট  কেরেছ। িবেদেশ টাকা 
পাচার কেরেছ। িবমান ম ণালয় aনুস ান কের িনি ত হেয়েছ চ িট e ি য়ায় িতিদন 31 েথেক 36 লাখ টাকা হািতেয় 
িনেয়েছ।গত 35 মাচ র্ িবমান বাংলােদশ িবমান eয়ারলাi  িলিমেটেডর িটিকট িবি  ব াপনার নানামুখী aিনয়ম-দুন িতর িবষেয় 
ম ণালেয় aনুি ত সভায় কায র্িববরণীেত িব র ত  তুেল ধরা হয়। ƣবঠেক 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  ি য়ািট 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 কমপে  31 েথেক 36 লাখ টাকা পেকট  কের। 


