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মা দ মী    

 
২০১৪ সােল ৫০ কা  টাকা অি ম িদেয় িমসেরর ইিজ  এয়ােরর কাছ থেক  বািয়ং ৭৭৭-২০০ ইআর উেড়াজাহাজ ভাড়ায় আেন িবমান 
বাংলােদশ এয়ারলাইনস। দেশর াথ িবিকেয় করা ওই ভাড়ার ি র শত িছল—উেড়াজাহাজ েত যা ী পিরবহন করা হাক বা না হাক, 
মােস ১০ কা  টাকা ভাড়া িদেত হেব, সব ধরেনর র ণােব ণ য় বহন করেত হেব, প চ বছেরর আেগ ি  বািতল করা যােব না, িলেজর 
ময়াদ শেষ উেড়াজাহাজ  আেগর অব ায় ফরত িদেত হেব। 

িক  িবমানবহের যাগ হওয়ার কেয়ক মােসর মে ই এর এক  িবকল হেয় িভেয়তনােমর এক  িবমানব ের পেড় আেছ। মরামেতর অথ 
জাগান না িদেত পারায় উেড়াজাহাজ  ফেল রাখা হেয়েছ। অিভেযাগ উেঠেছ, িবেশষ এক  গা ীর ােথ এয়ার াফট  াউে ড কের িত 

মােস ভাড়া দান কের আসেছ িবমান। তৎকালীন িবমােনর চয়ার ান জামাল উ ীেনর ন াধীন বাড এবং ক াে ন শামীম নজ ল চে র 
যাগসাজেশ িবমােনর ইিতহােসর সবেচেয় নিজরিবহীন এই ঘটনা ঘেট। কার ােথ বছের ১২০ কা  টাকা গ া দওয়া হে , তা িনেয় স িত 
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন িতম ী মাহ ব আলীর তােপর কােনা জবাব িদেত পােরনিন িবমােনর ব াপনা পিরচালক ও িসইও এ 

এম মাসাি ক আহেমদ। সংসদীয় উপকিম র িতেবদেনও বলা হয়,  উেড়াজাহাজ ভাড়া করায় সােড় িতন বছের িবমােনর আিথক িত 
হেয়েছ ৩০৫ কা  টাকা। উেড়াজাহাজ  িলজ আনার ি র সব শতই িছল সরবরাহকারী িত ােনর পে ।’ 
ন িত ও অিনয়েমর আেরা ঘটনা  কােগা হ া িলং ি  থাকার পরও টািকশ এয়ােরর কাছ থেক আট বছের ৩৬ কা  টাকা হ া িলং চাজ 

আদায় না করার অিভেযাগ উেঠেছ িবমান ক পে র িব ে । যােদর কারেণ এ অথ আদায় হয়িন তােদর িব ে  এখেনা কােনা ব া নয়িন 
িবমান ক প । নন-িশিডউল ইটােরর কাছ থেক ইনবাউ -আউটবাউ  কােগা হ া িলং চাজ ৭২০ কা  টাকার ওপের টপাট হেয়েছ। 
ঘটনা  জানাজািন হওয়ার পর অিনয়মকারীেদর শনা  করেত তদ  কিম  গঠন করা হেয়েছ। এ অিনয়ম চলাকােল কােগা শাখার শীষ কতা 
স িত অবসের গেলও অ  সব কমকতা-কমচারী িনজ িনজ পেদ বহাল তিবয়েত আেছন। তদ  িতেবদন জমা হেলও এখেনা কােরা িব ে  

ব া নওয়া হয়িন। এ িবষেয় জানেত চাইেল বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালেয়র সিচব মিহ ল হক গত সামবার কােলর 
ক েক বেলন, ‘টািকশ এয়ােরর ৩৬ কা  টাকা হ া িলং চাজ িনেয় অিনয়েমর অিভেযােগর তদ  িতেবদন আমরা পেয়িছ। ব িশগিগর এ 
িবষেয় ব া নওয়া হেব।’ িতিন বেলন, ‘ দক স িত িবমান ও িসিভল এিভেয়শন ক পে র ন িতসং া  য িতেবদন িদেয়েছ তা 
খিতেয় দখেত আমরা  থক তদ  কিম  কেরিছ। কিম  িতেবদন িদেল আমরা পরবত  পদে প নব।’ 
গত ২৫ জা য়াির িবমােনর ‘ড াশ-৮ এিজিকউ’ উেড়াজাহাজ েক ভারেতর হায়দরাবােদর ‘িজএমআর অ ােরা টক ক ািন’ ত পাঠােনা হয় ‘িস-
চক’ (বড় ধরেনর মরামত) করােনার জ । ১৫ িদেন ‘িস- চক’ শষ করার কথা থাকেলও সময় লেগেছ ায় দড় মাস। আবার সম া 

সারােনার বদেল ন ন সম া তির কের এয়ার াফট েক ঢাকায় পাঠােনা হয়। গত ৬ মাচ হায়দরাবাদ থেক িস- চক সের দেশ আসার 
পেথই এয়ার াফট র ইি েনর ওপের থাকা াংেকট েড় ছাই হেয় যায়। ফেল ইি ন অ াভািবক উ  হেয় পেড় এবং ইি ন অেয়ল 
িবপ নক মা ায় চেল আেস। এেত আকােশই িবমান র ঘটনায় পিতত হওয়ার িঁক তির হয়। ওই ঘটনার পর অিভেযাগ উেঠেছ, িবেশষ 

িবধার িবিনমেয় অনিভ  এক  ক ািনেত উেড়াজাহাজ েত িস- চক করােনার জ  পাঠােনা হেয়িছল। 
উেড়াজাহাজ িলজ ও র ণােব েণর এসব ঘটনা জািনেয় দয়, অসা  চ  বাংলােদেশর পতাকাবাহী এই এয়ারলাইনসেক িগেল খাে । ১৯৭২ 
সােলর ৪ মাচ জে র পর িবমান আর সাজা হেয় দ ড়ােত পােরিন। বছেরর পর বছর লাকসান, অিনয়ম, টপাটই যন িনয়ম হেয় দ িড়েয়েছ। 
অিনয়ম- ন িত- িরর খিন িহেসেবও পিরিচিত পেয়েছ রা ায়  সং া । 



স িত িবমােনর উেড়াজাহাজ িলজ নওয়া, র ণােব ণ, াউ  হ া িলং, িকট িবি , কােগা, আমদািন-র ািন, ক াটািরং খাতসহ আট  
খােত নিজরিবহীন ন িতর উৎস েল ধেরেছ ন িত দমন কিমশন ( দক)। যিদও িবমান ক প  বেলেছ, এই ন িতর অিভেযাগ েরা ির 
সত  নয়। 

 জানায়, বতমােন িবমােনর বহের উেড়াজাহাজ রেয়েছ ১৩ । এর মে  চার  বািয়ং ৭৭৭-৩০০ ইআর ও  বািয়ং ৭৮৭ ‘ি মলাইনার’, 
চার  বািয়ং ৭৩৭-৮০০ এবং িতন  ড াশ-৮িকউ৪০০ উেড়াজাহাজ। এর মে  প চ  আনা হেয়েছ িলজ ি র আওতায়। এর মে   বািয়ং 
৭৩৭-৮০০ উেড়াজাহাজ িলজ নওয়া হেয়েছ িজই ক ািপটাল এিভেয়শন সািভেসস থেক। িতন  ড াশ-৮িকউ৪০০ উেড়াজাহােজর মে   

াট এিভেয়শন এবং এক  নরিডক এিভেয়শন ক ািপটােলর (এনএিস) সে  দীঘেময়ািদ াই িলজ ি র আওতায়। এর বাইের আেরা  
বািয়ং ৭৩৭-৮০০ উেড়াজাহাজ িলজ নওয়ার ি য়া ড়া  কেরেছ িবমান ক প । েয়তিভি ক এিভেয়শন িলজ অ া  িফ া  ক ািন 

(এএলএএফিসও) থেক দীঘ ময়ােদ াই িলেজ নওয়া হেব উেড়াজাহাজ । এেকর পর এক ক ন শেতর িলেজ উেড়াজাহাজ আনার ে  
ন িতর অিভেযাগ রেনা। এক  িসি েকট িলজ বািণেজ র েযােগ বড় অে র অথ হািতেয় িনে । 
দেকর িতেবদেনও বলা হেয়েছ, ‘উেড়াজাহাজ, য াংশ, াউ  হ া িলং য াংেশর বড় অে র কনাকাটা এবং িবমান িলেজর ে  াপক 
ন িত হেয় থােক। কি উটার- নটসব  িক  ম েভাগী িত ান এসব কনাকাটায় সরবরাহকারী িত ান এবং িবমােনর সে  িলয়ােজ  

করার নােম ঊ তন কমকতা ও পিরচালনা পষেদর িক  সদ েক অৈনিতকভােব  কের কা  কা  টাকা হািতেয় নয়। বড় অে র অথ 
লি  কের এসব ফাম দরপে র িসিফেকশন কমকতােদর মা েম এমনভােব িনধারণ কের যােত পছ সই ক ািন কাজ পায়। া িলত  

ত ে র চেয় অেনক বিশ দখােনার ব া কের নয়। ফেল িন মােনর য পািত ই থেক িতন ণ বিশ দােম িকনেত হয়। িবমােনর 
অেনক ঊ তন কমকতা ও বাড িডের র এসব ফােমর ত  িকংবা পেরা  মািলকানা/লভ াংেশর অংশীদার।’ 
ইি েনর মজর চক-সাইেকল, ময়াদ িত ইত ািদ িহসােব না িনেয় উেড়াজাহাজ িলজ নওয়ার কারেণ এর আেগ ময়াদ শেষ হাজার কা  
টাকা িদেয় ন ন ইি ন িত াপন কের উেড়াজাহাজ  ফরত িদেত হেয়িছল। চ রভােব দরপ  আ ান করা হয়, যখন ভােলা ক ািনর হােত 
িলজ দওয়ার মেতা উেড়াজাহাজ থােক না। বা  হেয় বিশ দােম অসা েদর পছে র ক ািন থেক িন মােনর উেড়াজাহাজ িলজ িনেত হয়। 
এসব িবষেয় িতবছর অভ রীণ ও সরকাির িনরী া দল আপি  িদেলও শষ পয  তা অিন ই থেক যায় বেল জািনেয়েছ দক। 
র ণােব ণ ও ওভারহিলং খােত ন িত িনেয় দক বেলেছ, উেড়াজাহাজ এবং াউ  হ া িলং ই ইপেম  র ণােব ণ ও মরামেতর 

েয়াজনীয় সর াম কনাকাটায় শত শত কা  টাকার ন িত হেয় থােক। িবমােনর বাড িডের র ও কমকতারা িনেজরা লাভবান হওয়ার জ  
ত েদর পছ সই িত ানেক কাদার িনেয়াগ কের কাযােদশ দান কের থােকন। িন মােনর য াংশ অিত উ  ে  য় দিখেয় কাদার ও 

া ফ াকচারার িত ােনর সে  যাগসাজেশ টাকা আ সাৎ করা হয়। তা ছাড়া িবমান িস- চেকর জ  তােদর পছ সই িবেদিশ িত ােন 
রণ কের অিত উ ে র িবল দিখেয় ভাগাভািগর মা েম টাকা আ সাৎ করা হয়। 

দেকর অিভেযাগ স েক জানেত চাইেল া পােরি  ই ার াশনাল বাংলােদেশর ( আইিব) িনবাহী পিরচালক ড. ইফেতখা ামান কােলর 
ক েক বেলন, ‘ দেকর এই উে াগ শংসনীয়। মা েষর মে  িবমান স েক য নিতবাচক ধারণা আেছ এটা তারই িতফলন।  সম া 
িচি ত করাই নয়, িতকােরর ব া করার এখিতয়ারও দেকর আেছ। যারা এসব ন িতেত জিড়ত তােদর িচি ত কের ব া িনেত হেব।’ 
ন িতর অিভেযােগর তদ  ও ব া নওয়ার িবষেয় জানেত চাইেল িবমােনর পিরচালনা পষেদর চয়ার ান এয়ার মাশাল (অব) মাহা দ 

ইনা ল বারী কােলর ক েক বেলন, ‘ দক ম ণালেয় িতেবদন িদেয়েছ, এ  এখেনা বােড আেসিন। এ কারেণ আিম এখেনা এ িবষেয় িব ািরত 
জািন না। এর কিপ এেল আমরা িবষয়  দেখ েয়াজনীয় পদে প নব। তেব অ েয়াজনীয়ভােব িমিডয়া ায়ােলর মা েম কাউেক চার 
বানােত আিম রািজ নই।’ 
ইিজ  এয়ােরর কাছ থেক িলেজর ে  ন িতর অিভেযাগ সে  িবমান চয়ার ান বেলন, ‘ওই সমেয়র দািয় া রা এ িবষেয় ভােলা 
বলেত পারেবন। আমরা এখন ি  মািন না, তা-ও বলেত পারিছ না। এটা এখন আমােদর গলার ক টা।’ র ণােব েণর ে  ন িত আেগর 
পারেসপশন, এখনকার নয় বেল িতিন দািব কেরন। িবমান আেরা উেড়াজাহাজ িনে  িক না জানেত চাইেল ইনা ল বারী বেলন, আেরা  
বািয়ং ৭৩৭-৮০০ িলেজ আসেছ। 
ন িতবাজ কমকতােদর িব ে  ব া নওয়া সে  িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইনেসর খপা  ও মহা ব াপক (জনসংেযাগ) শািকল মরাজ 

কােলর ক েক বেলন, ‘কােরা িব ে  িনিদ  ন িতর অিভেযাগ এেল ক প  তদ সােপে  আইন অ যায়ী সব সময় ব া িনে । নানা 
অিভেযােগ িবমান থেক অেনেকর চাকির গেছ।’  
এিভেয়শন িবেশষ  উইং কমা ার (অব.) হাসান মা দ কােলর ক েক বেলন, ‘আমরা ীকার কির আর না কির এটা সত , িবমােনর জ  থেক 
উেড়াজাহাজ য়, িলজ, র ণােব ণ, পাটস য়সহ িবিভ  খােত ন িতর মা েম িবরাট অে র টাকা টপাট হেয়েছ। িবমােনর এফ-২৮ ও 
িডিস-১০ এর ময়াদ শষ হেয় যাওয়ায় এর চরা য াংেশর িনলাম দখেত িগেয় আমার চােখ পািন এেসিছল। য এয়ার াফট ফজ আউট হেয় 
গেছ, তার জ  এত বিশ পাটস ম দ রাখা হেয়িছল য তা অিব া । িমিলয়ন িমিলয়ন ডলােরর স ণ ন ন, অ ব ত দািম পাটস াপ 

িহেসেব িবি  করা হেয়িছল মা  ৮৬ লাখ টাকায়।’ 
িবমােনর সােবক এই পাইলট বেলন, িবমােনর ন িতেত জিড়ত বসায়ী চ ই সৎ কমকতােদর গােয় কািলমা িদেয় চেল যেত বা  কেরন। 
এেদর দমন করেত িবমােন একজন ওয়ান ান আিম দরকার, িযিন এর ভতেরর সব িক  জানেবন। য রা দেশর াথ িবলীন কের ি  
করেছন ত েদর িব ে  কেঠার ব া িনেত হেব।’ 
 
 


