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বাংলােদশ িবমােনর কমকতা-কমচারীেদর িব ে  নীিত-লটুপাট আর অৈবধ স দ  অজেনর িব ে
কেঠার তদ   কেরেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)।

এর অংশ  িহেসেব  সদ  অব াহিত  দয়া  এমিড  ও  িসইও  মাসাি ক আহেমদসহ ১০ জেনর িব ে
িবেদশযা ায় িনেষধা া  দয়া হেয়েছ।  আরও অধশত কমকতা-কমচারীর িব ে  িশগিগরই িনেষধা া
আসেছ। এরই মেধ  নয়া হেয়েছ ৩ পিরচালকসহ ৫ কমকতার জবানবি ।

১৪৮ জন কমকতা-কমচারীর জবানবি  নয়ার জ  িচিঠ দয়া হেয়েছ। িবেদশযা ায় িনেষধা া পাওয়া
কমকতা-কমচারীরা  হেলন- সােবক এমিড এএম মাসি ক আহে দ,  িবমান িমক লীগ  সভাপিত ও
িসিবএ নতা মিস র রহমান, ািফক পারভাইজার জািকর হােসন, কমািশয়াল পারভাইজার রিফ ল
আলম, াউ ড পারভাইজার িমজা র রহমান,  াউ ড পারভাইজার এেকএম মা ম িব াহ,  জুিনয়র
কমািশয়াল অিফসার মা ফ মেহদী হাসান, কমািশয়াল অিফসার জাওয়াত তািরক খান, মাহফুজলু কিরম
িসি কী ও গালাম কায়সার আহে দ।

  িমজান মািলক ও মিুজব মা দ
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দক সেূ  জানা গেছ, িবমােনর নীিতবাজ মািফয়া চ  ও গডফাদাররা যােত কােনাভােব দশত াগ
করেত না পাের, সজ  তােদর পাসেপাট ন র ও জাতীয় পিরচয়প  ন রসহ িলিখত িস া  গত স ােহ
শাহজালাল (রহ.) আ জািতক িবমানব রসহ দেশর সব আ জািতক িবমানব র ও ইিমে শন পুিলশেক
জািনেয় দয়া হেয়েছ। য কােনা সময় এ চে র েত েকর পাসেপাটও জ  করার িনেদশ দয়া হেয়েছ।

ফতারও করা হেত পাের। কননা অেনেক দশ ছাড়ার জ  চ া করেছন। দেশ-িবেদেশ থাকা তােদর
াবর-অ াবর স দসহ নােম- বনােমর যাবতীয় স েদর খাঁজ িনেত বলা হেয়েছ।

এ সে  দক চয়ারম ান ইকবাল মাহমদু বেলন, িবমােনর নীিতবাজরা যত শি শালী হাক, তােদর
আইেনর আওতায় আনা হেব। ফতার কের হাক আর না কের হাক, তােদর আদালত পয  পৗঁেছ দয়া
হেব।  িতিন  বেলন,  নীিতবাজ এ চ িট পুেরা  িবমােনর িসে ম  ন  কের িদেয়েছ।  এখােন িসে ম
অ যায়ী কােনা কাজ হয়িন। ম ােনজেম ট ও নীিতবাজ শীষ কতােদর আেরকিট বড় ব থতা হে - তারা

নীিত রাধ করেত পােরিন।  ম ােনজেম টর ব থতায় এটা হেয়েছ। িতিন বেলন,  িবমােনর এ নীিতর
িব ে  কিমশন অত   িদেয় অ স ান করেছ। িবমােন পাইলট িনেয়ােগ নীিত হেয়েছ। এরই মেধ
এমিড ও িসইও মাসি ক আহে দেক অপসারণ করা হেয়েছ। আরও কেয়কজন শীষ কতার িব ে  তদ
চলেছ। পাইলট িনেয়ােগ একিট বড় চ  আ ডার াউে ড কাজ কেরেছ। তােদর খঁুেজ বর কের আনা হেব।
যাগ তা  নই,  তারপরও িনেয়াগ  দয়া  হেয়েছ।  এ  কারেণ  অেনেক িনংেয়  ফল কের বেস  আেছ।

িনেয়ােগ শত মানা হয়িন।

জানা গেছ, দািয় া  দেকর ৪িট িবেশষ িটম া  তথ -উপাে র িভি েত কাজ  কেরেছ। াথিমক
অব ায় সং ার মােকিটং অ া ড সলস িবভাগ, াউ ড সািভস িবভাগ, েকৗশল িবভাগ ও কােগা শাখার
অিনয়ম- নীিতর তদ  করেব। পযায় েম অ া  শাখার তদ  করেব।

দেকর একজন কমকতা যগুা রেক জানান, পাইলট িনেয়ােগ অিনয়ম, নীিত ও ঘষু বািণেজ র অিভেযােগ
মাসাি ক আহে দ ছাড়াও বতমান এমিড ও পিরচালক াইট অপােরশন (িডএফও) ক াে ন ফারহাত

হাসান জািমল, বাংলােদশ পাইলট অ ােসািসেয়শেনর (বাপা) সভাপিত ক াে ন মাহববুরু রহমানসহ অ ত
১০ জেনর িব ে  তদ  করেছ দক। অিভেযাগ আেছ,  মাসাি ক আহে দ  তার আপন ভািতজােক
িনেয়াগ দয়ার জ  এ চে র সে  যাগসাজেশ কাজ কেরেছন। অপরিদেক ক াে ন ফারহাত জািমেলর
নতৃে  এ িটম পুেরা িনেয়াগ বািণেজ র সে  স ৃ  িছেলন। িক  নােটর  ফারহাত জািমল এখনও

অধরা রেয় গেছন। যিদও িবমােনর পিরচালকেদর মেধ  সবেচেয় জ  হওয়ায় তােক এমিড পেদ দািয়
দয়া হেয়েছ। অিভেযাগ আেছ, নপেথ  থেক একিট চ  এ িনেয়াগ থেক গড় িত ৫০ লাখ টাকা থেক
কািট টাকার উপর বািণজ  কেরেছ। পুেরা ৩২ জনেক িনেয়ােগর সে  ক াে ন ফারহাত জািমেলর কতটু

স ৃ তা িছল তা তদ  কের দখা হে । এর আেগও ২৬ জন পাইলট িনেয়ােগ এ ফারহাত জািমল ও
তার িসি ডেকেটর  িব ে  ব াপক অিনয়ম,  নীিত  আর িনেয়াগ  বািণেজ র অিভেযাগ  উেঠিছল।  িক
মাসাি ক আহে েদর কারেণ ক াে ন ফারহাত জািমেলর িব ে  স সময় কােনা ধরেনর তদ  করা

হয়িন। অিভেযাগ আেছ, ২৬ জন পাইলট িনেয়ােগর সময় িবমােনর সংি  কিমিটর কাছ থেক ১০ জনেক
িনেয়াগ দয়ার িস া  হেয়িছল। এজ  ১০ জনেক পাস  করােনা  হেয়িছল। িক  পের সােবক এমিড
মাসাি ক আহে েদর সে  যাগসাজেশ ২৬ জনেক িনেয়াগ দয়া হেয়িছল। অিভেযাগ আেছ, স সময়

িবমােনর সােবক এক পাইলেটর ছেলেক িনেয়াগ দয়ার জ  বাধ  হেয় ওই বছর ১০ জেনর পিরবেত ২৬
জনেক িনেয়াগ দয়া হয়। তৎকালীন িনেয়াগ কিমিটর একজন সদ  নাম কাশ না করার শেত যগুা রেক
বেলন,  ক াে ন ফারহাত জািমল তখন কিমিটর কাছ থেক ১০ জনেক িনেয়াগ দয়ার জ  ফাইেল
অ েমাদন িনেয়িছেলন। িনেয়াগ কিমিটর প  থেক তখন তােক বলা হেয়িছল বািক াথীেদর অেনেকরই
িবমােনর পাইলট হওয়ার কােনা যাগ তা নই। ১০ জেনর বাইের যােত কাউেক িনেয়াগ দয়া না হয়।
িক  এ ফারহাত জািমল একিট নাট িলেখ ১০ জেনর বাইের আরও ১৬ জনেক িনেয়াগ িদেয়িছেলন। জানা
গেছ, যাগ তা নই তারপরও জার কের পাস করােনার কারেণ ওই ১৬ জেনর মধ  থেক ৩ জন পাইলট

এখনও িসিমউেলটর িনং পরী ায় পাস করেত পােরনিন। কমপে  ৪ জন পাইলটেক একািধকবােরর
চ ায়  িসিমউেলটর  পরী া  িদেয়  পাস  করােনা  হেয়িছল।  খাদ  িবমােনর  সােবক এমিড  মাসাি ক

আহে দও একািধকবার এ তথ  ীকার কেরিছেলন।

এ সে  বধুবার িবমােনর বতমান এমিড ও পাইলট িনেয়াগ কিমিটর ধান ক াে ন ফারহাত জািমল
যগুা রেক বেলন, িতিন িমিডয়ার কােছ কােনা তথ  িদেত পারেবন না। দকেক িতিন সব তথ  দেবন।
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তারপরও তথ  জানেত হেল িবমােনর জনসংেযাগ শাখার সে  যাগােযাগ করেত বেলন। ধু একিট কথা
বেলন, আেগ যটা চেল গেছ সটা িনেয় আর ঘাঁটাঘাঁিট কের িক লাভ?

এিদেক  িটিকট  ও  কােগা  কেল ািরর  অিভেযােগ  ওএসিড  হওয়া  পিরচালক  মােকিটং  অ া ড  সলস
আশরাফুল আলম ও যু রােজ র সােবক কাি  ম ােনজার শিফ ল ইসলাম, আিত র রহমান িচশতীসহ
মােকিটং  ও  কােগা  শাখার নীিতবাজেদর চড়ূা  তািলকা  তির কেরেছ দক। পাশাপািশ  চে র সব
সদ েক নজরদািরর আওতায় আনা হেয়েছ।

চে র অ  সদ েদর মেধ  রেয়েছন-  মিতিঝল িব য়  অিফেসর সহকারী  ম ােনজার মা.  এনােয়ত
হােসন,  সহকারী  ম ােনজার  পারেভজ আলম,  িজয়াউি ন  ঠা র,  সালায়মান  িরয়াদ  মখু।  এছাড়া

ই টারনাল অিডট শাখার িডিজএম জািকর হাসাইন,  ম ােনজার জাহা ীর হাসাইন মজুমদার,  িলগ াল
শাখার অ ািস া ট ম ােনজার আল মা দ খান, াউ ড সািভস অিফসার এইউএম শাহিরয়ার খানসহ
আরও অধশত কমকতা-কমচারীর িব ে  অ স ান  কেরেছ সং ািট। দেকর কােছ অিভেযাগ আেছ,
এ কমকতা-কমচারীরা নানাভােব কািট কািট টাকার অৈবধ স দ অজন কেরেছন। িলগ াল শাখার আল
মা দ খানসহ একিট চ  মামলার প -িবপে র কােছ তথ  িবি  কের কািট কািট টাকা অৈবধভােব
আয় কেরেছন।

দেকর ওই সেূ  আরও জানা গেছ, স িত িবমােনর েকৗশল শাখা ১৫০ জন ি নার ( ইপার) িনেয়াগ
দয়ার সবিকছু চড়ুা  কের রেখেছ। এর মেধ  ধু িসিবএ নতােদর তদিবের কমপে  ৭৫ জনেক িনেয়াগ
দয়ার িবষয়িট চড়ূা  করা হেয়েছ। িবমােনর িবিভ  শাখার িসিবএ নতােদর তদিবের িবমান িমক লীেগর

প  থেক এসব নাম দয়া হেয়েছ েকৗশল শাখায়। এ িনেয় িব তকর অব ায় পেড় দীঘিদন ধের এ
পরী ার ফলাফল কাশ করেত পারেছ না েকৗশল িবভাগ। জানা গেছ, এ িনেয়ােগ িসিবএ নতারা
জন িত ৩ লাখ থেক ৫ লাখ টাকা িনেয়াগ বািণজ  কেরেছন। েকৗশল শাখার একিট সেূ  জানা গেছ,
এ িনেয়ােগ ১৫০ জেনর য চড়ূা  তািলকা তির করা হেয়েছ তার সব েলা কােনা না কােনা পে র
তদিবের তির করা হেয়েছ। যাগ তার িভি েত একজনেকও চড়ূা  করা হয়িন।
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