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এি েল িকট িবি  বেড়েছ ১৪৩ কা  টাকা - িবমােন ন িতিবেরাধী 
অ াকশেন সাফ  

িবএম জাহা ীর ও িজব মা দ 

ন িতর িব ে  মােঠ নেম সফলতার খ দখেত  কেরেছ বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়। মােচর শষ স ােহ 
 হওয়া াকডাউেন পাততািড় গাটােত  কের ন িত িসি েকেটর েরা নটওয়াক। এর ফেল িকট ন িত একরকম ে র 

কাঠায় নেম আেস।  এি ল মােসই িকট িবি  বেড়েছ ায় ১৪৩ কা  টাকা, যা িবমােনর ইিতহােস নিজরিবহীন। এেত 
মািণত হেয়েছ, এই খােতই িত মােস িবমােন কী পিরমাণ ন িত ভর কেরিছল। সরকােরর আিথক িতর িহসাব কষেল স 

পিরমাণও িন য় িবি ত হওয়ার মেতা। 

া  এক পিরসং ােন দখা যায়, ২০১৮ সােলর এি ল মােস িকট িবি  খােত িবমােনর আয় হয় ২৭০ কা  ৩৯ লাখ টাকা। 
সখােন এ বছর এি ল মােস আয় হেয়েছ ৪১৩ কা  টাকা। অথাৎ অিতির  িকট িবি  হেয়েছ ায় ১৪২ কা  ৬১ লাখ টাকা। 

 হল, মা  এক বছেরর বধােন িকট িবি র টাকার অংেকর এমন বড় পাথক  কন। জবাবটাও সাজাসা া। 

গত বছর িডেস র থেক িবমােনর িকট ন িতর িব ে  ব া িনেত ম ণালয় স ক ত  সং হ ও মিনটিরং কায ম  কের। 
এর ফেল এ বছর জা য়াির মাস থেক িবমােনর িকট িবি র হার গত বছেরর লনায় বাড়েত থােক। একপযােয় েরা ন িতবাজ 
িসি েকটেক িচি ত কের ২৪ মাচ থেক বড় ধরেনর স ড়ািশ অিভযান  কের ম ণালয়। যার ফেল রাতারািত ধরা দয় সাফে র 
এমন রকড। 

িকট িবি র লনা লক িচে  দখা যায়, গত বছেরর জা য়াির মােস ২৮৩ কা  ৩৬ লাখ। এ বছর যা বেড় দ ড়ায় ৩৪৭ কা  
৩৫ লাখ। ১৮ সােল ফ য়ািরেত িকট িবি  হয় ২২৩ কা  ৩২ লাখ। িবপরীেত এ বছর ফ য়ািরেত ২৯৯ কা  ১১ লাখ। এ ছাড়া 
গত বছর মােচ িবমােনর িকট িবি  থেক আয় হয় ২৫৪ কা  ১৭ লাখ, যা এ বছর মােচ বেড় দ ড়ায় ৩৪৫ কা  ৪৮ লােখ। 
সংি রা বলেছন, ন িতিবেরাধী জারদার মিনটিরং ব া কাযকর করার আেগ িবমােনর িকট ন িত িসি েকেটর সদ রা 

িকট ক কের বিশ দােম কােলাবাজাের িবি  করত। তােদর িবধামেতা িকট িবি  না হেল ক করা িকট িবি  না কের 
খািল িসট িনেয় িবমান ছাড়া হেতা। এ ছাড়া িবমােনর িকট িবি র িনয়ম হল াইেটর িদন যত ঘিনেয় আসেব তত িকেটর দাম 
বাড়েব। িক  িবমােনর িকট িবি  দখােনা হেয়েছ কমন রেট। এেত কের বছেরর পর বছর ধের সরকারেক িব ল অংেকর 
লাকসান নেত হেয়েছ। এভােব ন িতবাজ চ  শত শত কা  টাকার মািলক বেন গেছ। তদ  হেল দখা যােব, দেশ ও িবেদেশ 

নােম বনােম তােদর িব ল পিরমাণ স দ। িবিভ  সং ার াথিমক অ স ােন এমন আভাস িমলেছ। 

িবমােনর ন িতর িব ে  নানা খী অ াকশন ােন অংশ নয়া কমকতােদর কেয়কজন সামবার গা রেক বেলন, এই সাফে র 
জ  থমত আমরা ধানম ীর িত গভীরভােব ত তা কাশ করিছ। কননা, ধানম ীর অব ান ঢ় হওয়ায় দীঘিদেনর 
ন িতর শ  জাল ম ণালয় সাহেসর সে  ভদ করেত পেরেছ। 

ি তীয় িত  ম ণালেয়র িতম ী মা. মাহ ব আলী এবং সিচব মিহ ল হেকর। ধানম ীর কেঠার িনেদশনা বা বায়েন সততা ও 
সাহেসর সে  অিবচল থেক েমই মিনটিরং ব া জারদার করায় ন িতবাজ চ  হােল পািন পায়িন। একপযােয় তারা সিচবেক 
বদিল করার অপেচ া িনেয় মােঠ নােম। িক  শষেমশ স ও থ হেয়েছ। উে া অেনেকর িবেদেশ সটেক পড়ার পথ ব  হেয় 
গেছ। 

 বলেছ, িবমান ন িতর সে  সংি  গডফাদারেদর িব ল পিরমাণ িব ৈবভেবর িবষেয় ইিতমে  ন িত দমন কিমশন কাজ 
 কেরেছ। যােদর কেয়কজেনর সব ভেম  গােয় া নজরদািরেত আনা হেয়েছ। ন িত সংি  েত েকর িবষেয় হালনাগাদ 



ত  সং েহর জ  িত  ধােপ ম ণালয় থেক কাউ ার ইে িলেজ  িরেপাট নয়া হে । কমকতারা বেলন, িসিবএ নতােদর 
িবষেয় সরকােরর শীষ পযায় ইিতমে  িবিভ ভােব া  তে  িনি ত হেয়েছ য, তােদর অতীেতর কমকা  কখনও সরকারবা ব 
িছল না। তারা আওয়ামী লীেগর লবাস বহার কের  িনেজেদর পেকট ভাির কেরেছ। িবপরীেত িবমানেক ন িতর অতল গ ের 
বােত সি য় িছল। তাই তােদর কাউেক সরকার মা করেব না। 

স ত, গত ২৪ মাচ িবমান বাংলােদশ িবমান এয়ারলাই  িলিমেটেডর িকট িবি  ব াপনার নানা খী অিনয়ম- ন িতর িবষেয় 
ম ণালেয় অ ি ত সভায় কাযিববরণীেত িব র ত  েল ধরা হয়। বঠেক ন িতর ১০  ধাপ উে খ কের িবমান সিচব সভায় 
বেলন, িবমােনর িরজােভশন বা িকট িবি  কায ম স ণ অনলাইেন পিরচািলত হে  বেল দািব করা হেলও বা বতা িভ । 
বা েব সামা  িক  িকট অনলাইেন সচল রেখ বািক িকট ক কের রাখা হয়। 

অথচ িনধািরত ভাড়ার চেয় বিশ টাকা িদেল িকট পাওয়া যায়। এভােব িকট িবি  ি য়া  অ  ি য়ায় স  হয়। অেনক 
সময় অেনক িসট খািল রেখ িবমান যা া কের। দীঘিদেনর এমন অিভেযাগ সামেন িনেয় িবিভ  গােয় া সং া ও ম ণালয় াপক 
অ স ােন নােম। এর িভি েত িকট ন িতর ব  মািণত ত  বিরেয় আেস। 

এ িবষেয় তদ সংি  গােয় া সং ার এক   গা রেক জানায়, িতিদন িবমােনর িবিভ  াইেট ায় আট হাজার িকট 
থােক। এর মে  চ  টােগট অ যায়ী সবিন  দােমর কেয়কশ’ িকট ক কের রােখ। য েলা িবিভ  এেজে র মা েম বিশ 
ে  িবি  কের। এভােব তারা িতিদন কমপে  ২০ থেক ২৫ লাখ টাকা পেকট  কের। 

িবমােনর িকট িকং দয়ার জ  াবাল িডি িবউশন িসে ম (িজিডএস) কা ািনর সে  য ি  হেয়েছ, তাও িবমােনর 
াথিবেরাধী। সংি  একজন কমকতা জানান, ৩০০ আসেনর এক  াইেট ২ থেক ৩ হাজার িকংও হয় অেনক সময়। িক  শষ 

পয  দখা যায়, যার অিধকাংশ িকং বািতল হেয়েছ। অগত া িবমানেক খািল আসন িনেয় উ য়ন করেত হয়। বা বতা হল, িকট 
ন িতর সে  জিড়ত চ  বিশর ভাগ িকট কােলাবাজাের বিশ দােম িবি র আসায় আগাম িকং কের রােখ। 

এভােব তারা শষ ত পয  এ প ায় পেকট ভাির করার কােজ  থােক। িক  এর ফেল শষিদেক যসব িকট আর িবি  হয় 
না ওই আসন েলা খািল িনেয় াইট ছাড়েত হয়। এেত কের যা লাকসান হওয়ার তা িবমােনরই হয়। অপর িদেক িত  িকং 
বািতেলর জ  িজিডএস কা ািনেক একটা মা ল িদেত হয় িবমানেক। 

গত মােস িজিডএস কা ািনর িবল িছল ১৪ লাখ মািকন ডলার ( ায় সােড় ১১ কা  টাকা)। এ িবল ২২ লাখ ডলারও হেয়েছ 
কােনা কােনা মােস। অিভেযাগ আেছ,  িজিডএেসর িবল বাড়ােত িক  ােভল এেজি  র িকট িকং দয়, আবার বািতলও 

কের দয়। যার িবিনমেয় ওইসব এেজি  িজিডএস কা ািন থেক কিমশন পায়। 

মহািহসাব িনরী ক ও িনয় েকর কাযালেয়র এক িনরী া িতেবদেনও এেসেছ, িজিডএস কা ািনেক যাচাই ও ত য়ন ছাড়াই 
িকট িবি , িকং ও বািতল িফ দয়ায় বছের ায় শত কা  টাকার অিনয়ম হে  িবমােন। 

 আরও জানায়, িবমােনর িকট ক কের কােলাবাজাের িবি র মা েম সবেচেয় বিশ ন িত হেয়েছ। এর মা েম আশরা ল 
আলম ও শিফ ল ইসলােমর িসি েকট শত শত কা  টাকা পেকট  কেরেছ। িবেদেশ টাকা পাচার কেরেছ। িবমান ম ণালয় 
অ স ান কের িনি ত হেয়েছ চ  এ ি য়ায় িতিদন ২০ থেক ২৫ লাখ টাকা হািতেয় িনেয়েছ। 

এসব অিনয়েমর অিভেযােগ গত মােসর শষ িদেক িবমােনর পিরচালনা পযদ সভায় িবমান এমিড মাসাি ক আহে দেক তার পদ 
থেক অ াহিত দয়া হয়। ন ন এমিড িনেয়াগ না দয়া পয  পিরচালক াইট অপােরশন ক াে ন ফারহাত জািমলেক দািয়  দয়া 

হেয়েছ। একই সে  সােবক এমিড মাসাি ক আহে দসহ ১০ জেনর িব ে  িবেদশ যা ায় িনেষধা া দয়া হেয়েছ। 

 


