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ম ণালেয়র িরেপাট র্ যারা ƣতির কেরেছন তােদরo ব  েনেব দুদক। সূ  জানায়, দুদেকর aনুস ােন িবমােনর 9 
খােতর দুন িতর িবষয়িটo গুরুেতব্র সে  াধা  েদয়া হে । eর মে  রেয়েছ- eয়ার াফট েকনা o িলজ েনয়া, 
র ণােব ণ-oভারেহািলং, াu  সািভ র্স, কােগ র্া আমদািন-রফতািন, ানিজট যা ী o েলফট-oভার যা ী, 
aিতির  ােগেজর চাজর্ আ সাৎ, িটিকট িবি , কয্াটািরং খােতর দুন িত। eসব দুন িতর aিভেযােগ eকািধক 
ি র িবরুে  আলাদাভােব aনুস ান করেছন দুদেকর সহকারী পিরচালক েমা. সালাহ uি েনর েনতৃেতব্ গিঠত 

িটম। জানা েগেছ, ei িটম িবমােনর িবিভ  খােত দুন িতর সে  জিড়ত aিভেযােগ িতন পিরচালকসহ পদ  
কম র্কত র্ােদর দুন িত o আয়বিহভূ র্ত স েদর িবষেয় aনুস ান করেছ। aনুস ােনর aংশ িহেসেব eরi মে  
িতনজন পিরচালক o eকজন িজeমসহ পাঁচজেনর aৈবধ স েদর িবষেয় েগাপেন ত  সং েহর কাজ চলেছ। 
aনুস ােনর aংশ িহেসেব িতনজন পিরচালক o eকজন ােনজােরর ব  েরকড র্ o স েদর সব ধরেনর 
কাগজপ  সং হ কেরেছ দুদক। আর স েদর িহসাব েচেয় েনািটশ েদয়া হেয়েছ eক পদ  কম র্কত র্ােক। েনািটশ 
েপেয় িতিন তার াবর a াবর স েদর িহসাবo দািখল কেরেছন বেল জানা েগেছ। 

দুদেকর সহকারী পিরচালক সাiফুল iসলােমর েনতৃেতব্ গিঠত aপর িটম িবমােনর পাiলট িনেয়ােগ দুন িতর 
aনুস ান শুরু কেরেছ। e ছাড়া ‘ঋণ-েদনা, aিনয়ম-দুন িত িনেয় খািব খাে  িবমান’ ei িশেরানােম দুন িতর 
aনুস ােনর জ  দুদেকর সহকারী পিরচালক আতাuর রহমানেক দািয়তব্ েদয়া হেয়েছ aনুস ানকারী কম র্কত র্া 
িহেসেব। িতিন e সং া  aিভেযােগর িবষেয় েয়াজনীয় ত -uপা  েচেয় আজ-কােলর মে  িবমান সিচবেক 
িচিঠ েদেবন বেল জানা েগেছ। e ছাড়া পছ সi েকা ািনেক কাজ পাiেয় িদেয় িনেজরা আিথ র্কভােব লাভবান 
হেয়েছন- eমন eকািধক েবাড র্ পিরচালকেকo aনুস ােনর আoতায় আনা হে । aনুস ােনর সব্ােথ র্ a  
কম র্কত র্ােদর সে  তােদরo িজ াসাবােদর িচ াভাবনা করেছ দুদক। িবমােনর দুন িতর aনুস ােনর িবষেয় 
জানেত চাiেল দুদক েচয়ার ান iকবাল মাহমুদ েসামবার যুগা রেক বেলন, আমােদর ািত ািনক িটেমর 
aনুস ােন িবমান o িসিভল eিভেয়শেনর দুন িত-aিনয়েমর িকছু সূ  পাoয়া েগেছ। 

oi কিমিট দুন িতর uৎস িচি ত কের তা িতেরােধ েবশ িকছু সুপািরশo কেরেছ, যা আমরা ম ণালয়েক aবিহত 
কেরিছ। পাশাপািশ oi সং ার aিনয়ম-দুন িতর সে  জিড়তেদর শনা  করেত গুরুেতব্র সে  aনুস ান হে । 
িতিন বেলন, আমরা গণমা মসহ িবিভ  েসাস র্ েথেক িবমােনর দুন িতর িবষেয় েযসব ত  েপেয়িছ, েস িবষেয় 
aনুস ান হেব। দুদেকর দািয়তব্শীল সূ  েথেক জানা যায়, িবমােনর িবিভ  খােত দুন িতর মা েম শত শত েকািট 
টাকা েলাপাট সং া  eকিট aিভেযাগ aনুস ােনর aংশ িহেসেব িবমােনর পিরচালক (মােক র্িটং) আলী আহসান 
বাবু, শিফকুর রহমান, েমািমনুল iসলাম o েজনােরল ােনজার (িজeসi) েমা. েতাফা ল েহােসন আকে র 
ব  েনন দুদেকর সহকারী পিরচালক েমা. সালাহ uি ন। aপরিদেক িবমােনর কমািশ র্য়াল aিফসার মাহফুজুল 
কিরম িসি কী o তার ী রুিবনার স েদর িহসাব েচেয় েনািটশ েদয়া হেয়েছ। েনািটশ েপেয় িতিন 64 লাখ 
টাকার স েদর িহসাব দািখল কেরেছন। িতন পিরচালকসহ বািক কম র্কত র্ােদর স েদর িহসাব েচেয় েনািটশ 
জািরর িবষয়িট ি য়াধীন রেয়েছ বেল জানা েগেছ। তেব তারা দুদক কম র্কত র্ার াথিমক িজ াসাবােদ তােদর 
স েদর েয ত  িদেয়েছন তা যাছাi-বাছাi চলেছ বেল জানা েগেছ। িবমােনর ােনজার (িজeসi) েমা. 
েতাফা ল েহােসন আক  দুদক কম র্কত র্ার িজ াসাবােদ জািনেয়েছন, তার 53 লাখ টাকার াবর স দ রেয়েছ। 
পিরচালক েমািমনুল iসলােমর িবরুে  aিভেযাগ হে  িতিন কুি য়ায় বাগানবািড় কেরেছন। রেয়েছ তার পিরবহন 
বসা o মালেয়িশয়ায় েসেক েহাম। 

তেব িতিন eসব স েদর িবষয়িট aসব্ীকার কের বেলেছন, তার সমুদয় স দ টয্া  ফাiেল েদখােনা আেছ। স  
aবসের যাoয়া পিরচালক শিফকুর রহমান দুদকেক জািনেয়েছন, তার 4৯ লাখ টাকার eফিডআর রেয়েছ। u রায় 
রেয়েছ eকিট ট, িতিন েপনশন সুিবধা িহেসেব 2 েকািট 45 লাখ টাকা েপেয়েছন বেলo জানান। তেব aপর 
পিরচালক আলী আহসান বাবু কত টাকার স েদর ত  িদেয়েছন তা জানা যায়িন। 



eিদেক দুদেকর সহকারী পিরচালক সাiফুল iসলামেক দািয়তব্ েদয়া হেয়েছ িবমােনর eমিড েমাসাে ক 
আহেমদসহ a া  কম র্কত র্া o কে র দুন িত খুেঁজ েবর করেত। ei িটেমর সে  সহকারী পিরচালক েমা. 
সালাহ uি নেকo সংযু  করা হেয়েছ বেল জানা েগেছ। e ছাড়া সহকারী পিরচালক েমা. সালাহ uি নেক 
আলাদাভােব িবমােন পাiলট িনেয়ােগ দুন িতর সে  জিড়তেদর িবরুে  aনুস ােনর দািয়তব্ েদয়া হয় বেল জানা 
েগেছ। পাiলট িনেয়ােগ aিনয়েমর ঘটনায় িবমােনর ব াপনা পিরচালক eমিড েমাসাি ক আহেমদসহ eর সে  
স ৃ  সবার িবরুে  aনুস ােনর aংশ িহেসেব তােদর ব  িনেত চায় দুদক িটম। a িদেক িবমান 
ম ণালেয়র aভয্ রীণ তদে  েবিরেয় eেসেছ, আ জর্ািতক ে শনগুেলােত কােগ র্া প  পিরবহেন সবেচেয় েবিশ 
হিরলুেটর ঘটনা ঘটেছ। eর মে  ল ন, েজ া, দুবাi, মালেয়িশয়া o িস াপুর ে শেনর aব া েবিশ খারাপ। 

ধান কায র্ালেয়র কােগ র্া শাখা, মােক র্িটং িবভাগ o শীষ র্ পয র্ােয়র eকিট িসি েকেটর েযাগসাজেশ ে শন 
ােনজার, কাি  ােনজার o ানীয় িজeসeর (েজনােরল েসলস eেজ ) কিতপয় দুন িতবাজ কম র্কত র্া e 

লুটপােটর সে  জিড়ত। eর সে  যু  পিরচালনা পষ র্েদরo দু-eকজন aসাধু পিরচালক। যােদর িবষেয় দুদেকর 
ািত ািনক িটেমর aনুস ােনo ধারণা পাoয়া েগেছ। তেব aনুস ােনর সব্ােথ র্ দুদক e মুহূেত র্ িবমােনর সংি  

দায়ী কম র্কত র্াসহ পিরচালনা পষ র্েদর aসাধু পিরচালকেদর নাম কাশ করেত চাে  না। যিদo িবমান ম ণালেয়র 
তদ  সূে  িকছু িকছু নাম eরi মে  জানাজািন হেয় েগেছ। িবমােনর িটিকট ক কের কােলাবাজাের িবি র 
মা েম বাংলােদশ িবমােনর oi িসি েকট েকািট েকািট টাকা আ সাৎ কেরেছ। িবমান ম ণালেয়র িনজসব্ 
তদে র ত  aনুযায়ী েদখা যায়, চ িট ei ি য়ায় িতিদন 31 েথেক 36 লাখ টাকা কের হািতেয় িনেয়েছ। 
যার েনতৃেতব্ িছেলন িবমােনর পিরচালক (মােক র্িটং aয্া  েসলস) আশরাফুল আলম। দুদেকর ািত ািনক িটেমর 
aনুস ান িরেপােট র্o বলা হেয়েছ, uেড়াজাহাজ েকনা, িবমােনর ে য়াস র্, াu  া িলং iকুiপেম  েকনা eবং 
eয়ার াফট িলেজর ে ে  াপক দুন িত হে । কি uটার-েনটসব র্সব্ িকছু ম সব্তব্েভাগী ফাম র্ িবমােনর সে  
িলয়ােজাঁ করার নােম ঊধব্র্তন কম র্কত র্া o কিতপয় েবাড র্ পিরচালকেক aৈনিতকভােব কনিভ ড কের িমিলয়ন 
ডলার হািতেয় েনয়। 

eসব ফাম র্ দরপে র ে িসিফেকশন সংি  কম র্কত র্ােদর মা েম eমনভােব িনধ র্ারণ কের, যােত পছ সi 
েকা ািন কাজ পায়। া িলত মূ  কৃত মূে র েচেয় aেনক েবিশ েদখােনা হয়। ফেল িন মােনর iকুiপেম  
3-4 গুণ েবিশ দােম িকনেত হয়। িবমােনর aেনক ঊধব্র্তন কম র্কত র্া eবং েবাড র্ িডের র eসব ফােম র্র তয্  
িকংবা পেরা  মািলকানা/লভয্াংেশর aংশীদার বেল দুদেকর ািত ািনক িটেমর aনুস ােন জানা যায়। িতেবদেন 
েদখা েগেছ, িবমান িলজ েনয়ার ে ে  ম সব্তব্েভাগী ফাম র্ কতৃর্ক ভািবত হেয় শত র্ েদয়া হয়। eসব শেত র্র 
কারেণ বাংলােদশ িবমােনর হাজার েকািট টাকা েলাকসান হেয় থােক। iি েনর েমজর েচকসাiেকল, e পায়াির 
iতয্ািদ ভােলাভােব না েদখায়, িবমান িলেজর েময়াদ েশেষ হাজার েকািট টাকা িদেয় নতুন iি ন িত াপন কের 
িবমান েফরত িদেত হেয়িছল। eমনভােব দরপ  আহব্ান করা হয়, যােত ভােলা েকা ািনর হােত িলজ েদয়ার 
মেতা িবমান না থােক। বা  হেয় েবিশ মূে  aসাধুেদর পছে র েকা ািন েথেক িন মােনর িবমান িলজ িনেত 
হয়। e ছাড়া িবমান eবং াu  া িলং iকুiপেম  র ণােব ণ o েমরামেতর েয়াজনীয় সর াম েকনাকাটায় 
শত শত েকািট টাকার দুন িত হেয় থােক বেল দুদেকর oi aনুস ান িতেবদেন ত  তুেল ধরা হয়। eেত 
আরo বলা হয়, িবমােনর েবাড র্ পিরচালক o কম র্কত র্ারা িনেজরা লাভবান হoয়ার জ  তােদর পছ সi 
িত ানেক িঠকাদার িনেয়াগ কের কায র্ােদশ েদয়া হয়। 


