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eকজন কম র্কত র্া যুগা রেক বেলন, তদ  িরেপাট র্িট iিতমে  সরকােরর শীষ র্ পয র্ােয় পাঠােনা হেয়েছ। e িনেয় সংি েদর মতামতo 
েনয়া হেয়েছ। 

সরকােরর শীষ র্ পয র্ায় েথেক পাiলট িনেয়ােগ জিড়ত দুন িতবাজেদর িবরুে  কেঠার ব া েনয়ার িনেদ র্শনা েদয়া হেয়েছ। e িনেয় 
িজেরা টলাের  নীিত হেণর কথা বলা হেয়েছ। oi কম র্কত র্া যুগা রেক িনি ত কের বেলন, পাiলট িনেয়ােগর ei গুরুতর 
aিনয়মসহ িবমােনর বড় বড় সব দুন িতর িবরুে  শুি  aিভযান শুরু হেয়েছ। u পয র্ােয়র িনেদ র্েশ িবমান স ণ র্রূেপ দুন িতমু  না 
হoয়া পয র্  e aিভযান a াহত থাকেব। 

e aব ায় তদ  িতেবদনসহ িনেয়াগ বািতেলর সুপািরশ কের িবমােনর আগামী পিরচালনা পষ র্দ সভায় িবষয়িট u াপন করার 
িস া  হেয়েছ বেল ম ণালয় সূে  জানা েগেছ। িনভ র্রেযাগয্ সূে  জানা েগেছ, oi সভায় বািতেলর িবষেয় চূড়া  িস া  হেব। eেত 
ে েস যােবন িবমােনর ব াপনা পিরচালক o িসio eম েমাসাি ক আহেমদ। 

িবেশষ রা বেলেছন, পষ র্দ সভায় e িনেয়াগ ি য়ািট বািতল করা না হেল e িনেয় াপক সমােলাচনার মুেখ পড়েবন পষ র্দ 
সদ রা। কারণ iিতমে  দুন িত দমন কিমশনসহ সরকােরর িবিভ  েগােয় া সং ার তদে  ei িনেয়ােগ eমিড ছাড়াo পিরচালনা 
পষ র্েদর েবশ কেয়কজন সদে র ভাব খাটােনার মাণ পাoয়া েগেছ। 

তদ  িতেবদেন বলা হেয়েছ- e বছর পাiলট িনেয়ােগ েমাট 24 ধরেনর aিনয়ম হেয়েছ। eর মে  a তম িছল িবমান eমিড 
কয্াে ন (aব.) েমাসাি ক আহেমেদর ভািতজা েমা ািদর আহ দেক সুেযাগ িদেত িনেয়াগ িব ি  কােশর পর তােত সংেশাধনী 
eেন িশ াগত েযাগয্তা াস করা। িশিথল িব ি র সুেযােগ eমিডর ভািতজাসহ থম িব ি েত বািতল হoয়া 41 জেনর আেবদন 
ƣবধ হেয় যায়। তােদর মে  24 জন চূড়া ভােব িনব র্ািচত হেয়েছন। e িবষেয় েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন ম ণালেয়র 
সিচব েমা. মিহবুল হেকর ব  িনেত েযাগােযাগ করা হেল িতিন েকােনা ম  করেত চানিন। 

িবমান eমিড কয্াে ন েমাসাি ক আহেমদ eর আেগ িনেজর ভািতজার পে  িনেয়াগ সে  শ  aব ান িনেলo তদ  িতেবদন 
ম ণালেয় জমা েদয়ার পর e িনেয় েকােনা ম  করেত aসব্ীকার কেরন। িতিন বেলন, কয্ােডট পাiলট িনেয়াগ িনেয় তদ  হে । 
তদ াধীন eকিট িবষেয় িতিন eখন আর কথা বলেত চাে ন না। যিদo আেগ বেলেছন, ei িনেয়ােগ েকােনা aিনয়ম হয়িন। তার 
ভািতজা িলিখত o েমৗিখক পরী ায় যথাযথভােব পাস কেরi চূড়া ভােব িনব র্ািচত হেয়েছন। iিতমে  তােকসহ 43 জনেক 
ে িনংেয়র জ  পাঠােনা হেয়েছ। 

িবমান পিরচালনা পষ র্েদর eকজন সদ  নাম কাশ না করার শেত র্ জানান, িবষয়িট পষ র্েদ আসার সে  সে i েয়াজনীয় ব া 
েনয়া হেব। eকi সে  তদে র জ  দুন িত দমন কিমশেন পাঠােনা হেব। 

েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা জানান, েকা ািনর শূ পেদ জনবল িনেয়ােগর আেগ aনুেমািদত পদ, 
শূ পদ o aেথ র্র সং ান িবষেয় পিরচালনা পষ র্েদ uপ াপন কের িনেয়ােগর aনুেমাদন িনেত হয়। পষ র্দ েকা ািনর কায র্ ম, 
ভিব ৎ পিরক না o আিথ র্ক সাম র্ িবেবচনায় িনেয় জনবল িনেয়ােগর াব aনুেমাদন কের থােক। িক  eমিড পিরচালনা পষ র্দেক 
e িবষেয় িকছুi জানানিন। পষ র্দেক a কাের েরেখ িনেয়াগ কায র্ ম পিরচালনা কেরেছন িতিন। 

িতেবদেন বলা হয়, িবমােনর aপােরশনাল ানুেয়ল aনুসাের িলিখত o েমৗিখক পরী ার জ  নমব্র ব ন সুিনিদ র্  থাকেলo 
িসেলকশন কিমিট েকন eিট aনুসরণ কের সমিনব্ত েমধা তািলকা ƣতির কেরিন, তা েবাধগ  হয়িন। ব াপনা পিরচালক বা 
িসেলকশন কিমিট e িনেয় েকােনা েযৗি ক খয্াo িদেত পােরনিন। eেত ভােব তীয়মান হয়, িসেলকশন কিমিট কাuেক বা 
েকােনা পেক সহেযািগতা করার জ  i াকৃতভােব 211 নমব্েরর েমৗিখক পরী া িনেয়েছ। 

িবষয়িট াখয্া দােনর জ  িসেলকশন কিমিট 211 নমব্েরর িলিখত পরী ার নমব্রেক 86 শতাংশ eবং েমৗিখক পরী ার গৃহীত 
নমব্রেক 36 শতাংশ ধের eকিট তািলকা ƣতির কেরেছ। েয 65 জন পাস কেরেছ তােদর ফলাফল পুনরায় ত কের েদখা েগেছ 
কমপে  6 জন াথ র ফলাফল পিরবত র্ন করা হেয়েছ। aথ র্াৎ েয 43 জনেক িনব র্ািচত করা হেয়িছল েস তািলকা েথেক 6 জন বাদ 
যায় eবং 44-48 তািলকায় থাকা াথ রা uপের uেঠ আেস। সমিনব্ত তািলকা তকােল ানুেয়েল বিণ র্ত িবধান aনুসরণ না কের 
কমপে  6 জন াথ র িত aিবচার করা হেয়েছ। 



87 জন াথ র ে ে  e ফলাফল িবেবচনা করা হেল aিবচােরর তািলকা আরo দীঘ র্ হেতা। িনেয়ােগর ে ে  86 নমব্েরর িলিখত 
eবং 36 নমব্েরর েমৗিখক পরী ার িবধান থাকেলo ei িনেয়ােগ তা মানা হয়িন। সংগঠনিটর oaয্া eম eবং aপােরশনাল ানুেয়ল 
aনুসাের কয্ােডট পাiলট পেদর জ  বয়স 29 েথেক সেব র্া  41 বছর হoয়ার কথা। িক  ব াপনা পিরচালক যুি হীনভােব e 
বয়স 51 বছর পয র্  বৃি  কের িব ি  কােশর aনুমিত েদয়। 

থম িনেয়াগ িব ি  aনুযায়ী eমিডর ভািতজাসহ 41 জন াথ  আেবদনi করেত পারেতন না। িনেয়াগ িব ি িট সংেশাধন কের 
তােদর আেবদন করার সুেযাগ কের েদয়া হয়। াথ েদর আেবদন চার সদে র কিমিটর মা েম বাছাi করার কথা থাকেলo করা 
হেয়েছ িতন সদে র কিমিটর মা েম। কিমিটর আহব্ায়কেক িবষয়িট জানােনাi হয়িন। েমৗিখক পরী ার সময় কিমিটর সদ  িচফ 
aব ে িনং uপি ত িছেলন না। েডপুিট িচফ aব ে িনংেক িদেয় েমৗিখক পরী া েনয়া হয়। িচফ aব ে িনং e িবষেয় িকছুi জােনন 
না। 

িবমােনর িব-848 eবং ডয্াশ-9 uেড়াজাহাজ চালােনার জ  42িট শূ পেদ কয্ােডট পাiলট িনেয়ােগর িস া  েনয় িবমান 
ব াপনা কিমিট। গত বছেরর 29 আগ  িনেয়াগ িব ি  কাশ করা হয়। িব ি েত িশ াগত েযাগয্তা িছল eiচeসিস বা 

সমমােনর িডি েত নূয্নতম িজিপe 4। পদাথ র্ o গিণেতo eকi িজিপe। o-e েলেভেল নূয্নতম ে ড িব। ‘e’ েলেভেল 
পদাথ র্িব ান o গিণেত ে ড ‘িব’ থাকেত হেব। িজiিড সনদধারীরা আেবদন করেত পারেবন না। বয়স িনধ র্ারণ করা হয় 29 বছর 
েথেক সেব র্া  41 বছর। িত 311 ঘ া াiংেয়র aিভ তার জ  eক বছর কের াথ েদর বয়স িশিথল করা হয়। eভােব সেব র্া  
বয়স 51 বছর িনধ র্ারণ করা হয়। 

িক  হঠাৎ কের 29 aে াবর সংেশািধত িনেয়াগ িব ি  কাশ করা হয়। সংেশািধত িব ি েত পদাথ র্ o গিণতসহ eiচeসিস 
(িব ান) aথবা সমমােনর িডি েত নূয্নতম ে ড ‘িব’ বা িজিপe-4 চাoয়া হয়। ‘e’ েলেভেল িজিসeসi চাoয়া হয় 3 দশিমক 5। 
েকােনা পয র্ােয়i তৃতীয় িবভাগ হণ না করার কথা বলা হয় সংেশািধত িব ি েত। 

তদ  িতেবদেন বলা হয়, িব ি  কােশর িদন ব াপনা পিরচালেকর ভািতজা েমা ািদর আহে েদর বয়স িছল 32 বছর 8 মাস 
5 িদন। তেব e িনেয় েকােনা সম া হয়িন। িক  তার িশ াগত েযাগয্তা ‘e’ েলেভল, ে ড েনi। পদাথ র্িব ান o গিণেত ে ড 
‘িস’। থম দফায় কািশত িব াপন aনুযায়ী িতিন িনেজ eবং 41 জেনর eকিট েপর ািথ র্তা বািতল হেয় যায়। তােদর েযাগয্তা 
িনেয়াগ িব ি েত বিণ র্ত েযাগয্তার েচেয় কম। 

eেত টনক নেড় eমিড েমাসাি ক আহে েদর। তিড়ঘিড় কের িতিন িনেজর ঘিন  o িবমান শাসন িবভােগর সবেচেয় িবতিক র্ত 
aিফসার েমাহা দ বারীেক িদেয় িনেয়াগ িব ি  সংেশাধন করান। থম িব ি েত ে ড িব/িজিপe-4 uে খ িছল। 

সংেশািধত িব ি েত পদাথ র্ o গিণেতর জ  েকােনা ে ড না থাকায় eবং িজিসeসiেত 3 দশিমক 5 a ভুর্  করায় াথ  েমা ািদর 
আহে দসহ aপর 41 জেনর আেবদন ƣবধ হেয় যায়। eর পুর ার িহেসেব বারী নােমর oi aিফসারেক পােস র্ানাল শাখায় পদায়ন 
করা হয়। বারীর িবরুে  িবিভ  িনেয়ােগ াপক aিনয়ম-দুন িতর aিভেযাগ থাকেলo েমাসাি ক আহে দ e িনেয় েকােনা তদ  
কেরিন। 

তদ  িতেবদেন আরo বলা হয়, পাiলট িনেয়ােগর a তম aিনয়ম িছল 211 নমব্েরর িলিখত পরী া eবং 211 নমব্েরর েমৗিখক 
পরী া। েমৗিখক পরী ায় পাস নমব্র িছল 61। িবেশষ রা বেলেছন, েমৗিখক পরী ার ei 211 নমব্রi পছে র সব াথ েক 
পাস/েফল করােনার a তম িনয়ামক িছল। যার মা েম িলিখত পরী ায় পাস করা 87 জন াথ র মে  33 জনেক েমৗিখক 
পরী ায় েফল করােনা হেয়েছ। 

aপরিদেক িলিখত পরী ায় কম নমব্র েপেয়o পছে র aেনক াথ i েমৗিখক পরী ায় পাস কেরেছ। তারা বেলেছন, েকােনা 
সরকাির িত ােন 211 নমব্েরর িলিখত পরী ার পাশাপািশ 211 নমব্েরর েমৗিখক পরী ার নিজর েনi। িনরেপ তার সব্ােথ র্ েমৗিখক 
পরী ার নমব্র িলিখত পরী ার নমব্েরর েচেয় কখনo 31 েথেক 36 শতাংেশর েবিশ হয় না। 

িতেবদেন বলা হয়, aৈবধ সুিবধা িদেয় েয 43 জনেক আেবদেনর েযাগয্ করা হেয়িছল, তােদর ম  েথেক 2৯ জন িলিখত পরী ায় 
u ীণ র্ হয়। 24 জন িলিখত o েমৗিখক পরী ার সি িলত ফলাফেল চূড়া ভােব িনব র্ািচত হয়। eেত তীয়মান হয়, eকিট প েক 
সুিবধা িদেত পিরচালনা পয র্েদর aেগাচের িবিধ বিহভূ র্তভােব িনেয়াগ িব ি  সংেশাধন করা হেয়িছল। 



িতেবদেন আরo বলা হেযেছ, িবমােনর মেতা eকিট রা ীয় িত ান পাiলটেদর সংগঠন বাপার চািহদামেতা পাiলট িনেয়াগ 
পরী া পিরচািলত হেয়েছ, যা নিজরিবহীন। aিভেযাগ আেছ বাপার ভাiস ে িসেড  মাকসুদ আহে েদর েছেলi হে ন িবমান 
eমিডর ভািতজা। eছাড়া বাপার কায র্করী পিরষেদর eকজন সদে র ীo পরী ায় চূড়া ভােব িনব র্ািচত হেয়েছন। িযিন eকিট 
েবসরকাির eয়ারলাiে  কম র্রত িছেলন। 

তদ  কিমিটর িতেবদেন বলা হেয়েছ, eর আেগর 311৯, 3121 o 3127 সােল েযসব িনেয়াগ হেয়েছ তার eকিটর সে  a িটর 
িমল েনi। সং ািটর সব িনেয়াগi িব । িবিভ  িনেয়ােগ সুিবধাজনক াখয্া িদেয় িনেয়ােগর েযাগয্তা o বয়স িনধ র্ারণ করা 
হেয়েছ। িবমােনর মেতা সরকাির eকিট পুরেনা ঐিত বাহী িত ােনর জনবল িনেয়ােগর জ  সুিনিদ র্  েকােনা ানুেয়ল বা 
েরগুেলশন েনi। 

তারা oaয্া eম, aপােরশনাল ানুেয়ল eবং সািভ র্স েরগুেলশন aনুসরণ কেরন। িক  েকােনািটর সে  েকােনািটর িমল েনi। তাi 
eগুেলা সমিনব্ত কের েরগুেলটির সং া িহেসেব েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্পে র aনুেমাদন হণ করা জরুির। তদ  কিমিটর 
িতেবদেন আরo বলা হেয়েছ, িবমােনর িবিভ  ানুেয়ল পয র্ােলাচনা কের েদখা েগেছ, েমৗিখক পরী ায় েফল করােনার েকােনা 

িবধান েনi। 

aথচ আেলািচত e িনেয়ােগর িলিখত পরী ায় 6 জন াথ  81-eর েবিশ নমব্র েপেলo েমৗিখক পরী ায় েফল কেরেছন। 25 জন 
াথ  71-eর েবিশ নমব্র েপেলo েমৗিখক পরী ায় েফল কেরেছন। aেনক ে ে i িলিখত পরী ায় ভােলা করেলo েমৗিখক 

পরী ায় সব সময় ভােলা করেত পােরন না। িক  87 জেনর মে  33 জন িলিখত পরী ায় ভােলা নমব্র পাoয়ার পরo েফল করার 
ঘটনা সব্াভািবক নয়। 

িব ি  কােশর পর 25৯িট আেবদন জমা হয়। বাছাiেয়র পর 231িট আেবদন ƣবধ হয়। িবমানবািহনীর মা েম গত বছেরর 33 
িডেসমব্র eমিসিকu eবং বণ র্নামূলক পরী া হয়। eমিসিকuর পাস নমব্র িছল 71 শতাংশ eবং বণ র্নামূলেক 61 শতাংশ। 

87 জন িলিখত পরী ায় u ীণ র্ হয়। িবমােনর িচফ েমিডেকল aিফসার াথ েদর সাiেকােমি ক েট  হণ কেরন। িবমান িনজসব্ 
ত াবধােন 87 জেনর েমৗিখক পরী া 31 েথেক 33 জানুয়াির েনয়। িলিখত o েমৗিখক পরী ার নমব্র eকি ত কের ফল ত করা 
হয়। eেত েমাট 65 জন u ীণ র্ হয়। eেদর মে  43 জনেক াথিমকভােব িনব র্ািচত করা হয়। aবিশ  33 জনেক aেপ মাণ 
তািলকায় রাখা হয়। 


