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লিজের লিমাজে িছজর গচ্চা ১২০ ককাটি টাকা 
দুটি উজ াোহাে লিজের োজম হালি পুষজছ লিমাে িাাংিাজেশ এয়ারিাইন্স। শিভাগ লিলিজকজটর স্বার্ থ কেজে চুলি করায় রাষ্ট্রীয় এ 

িাংস্থাটি িছজর গচ্চা লেজে ১২০ ককাটি টাকা। লিমাে িাাংিাজেশ এয়ারিাইজন্সর কম থকিথাজের োমজেয়ালিপোয় এমে কিাকিাজের 

মুজে প জি হজয়জছ। লমথ্যা িথ্য লেজয় লিে চুলি করার কারজে িাজভর কেজয় ক্ষলিই হজে কিলশ। লিমাে সূজে োো কগজছ, পাঁে 

িছজরর চুলিজি ইলেপ্ট এয়ার কর্জক দুটি উজ াোহাে কিালয়াং ৭৭৭-২০০ ইআর লিে কেয় লিমাে। এর একটি লিমাজের িহজর যুি হয় 

২০১৪ িাজির মাজে থ এিাং অন্যটি একই িছজরর কম মাজি। এক িছজরর কম িময় অর্ থাৎ ২০১৫ িাজির কেব্রুয়ালরজি ফ্লাইট পলরোিোর 

পর একটির ইলিে লিকি হজয় যায়। উজ াোহােটি িেি রােজি ইলেপ্ট এয়ার কর্জকই ভা ায় আো হয় আজরকটি ইলিে।  

কে  িছজরর মার্ায় েষ্ট হয় িালক ইলিেটিও। উজ াোহােটি িেি রােজি ইলেপ্ট এয়ার কর্জক আিারও ভা ায় আো হয় আজরকটি 

ইলিে। গি লিজিম্বজর েষ্ট হজয় যায় ভা ায় আো ইলিেও। পজর ইলিে কমরামি করজি যুিরাজষ্ট্রর আজরকটি প্রলিষ্ঠাজে পাঠাজো হয়।  

 

িজি ককাে িময় লেলে থষ্ট কজর কেয়া হয়লে। কি কারজে লিে কেয়া প্রলিষ্ঠাে ও কমরামিকারী প্রলিষ্ঠাে উভয়জকই অর্ থ লেজি হজে 

লিমােজক। লিষয়টি ির্ম্থজক োেজি োইজি লিমাে িাাংিাজেশ এয়ারিাইন্স লিলমজটজির মহাব্যিস্থাপক (েেিাংজযাগ) শালকি কমরাে 

মােিেলমেজক িজিে, ইলেপ্ট এয়ার কর্জক লিে কেয়া কিালয়াং ৭৭৭-২০০ ইআর উজ াোহাে দুটি িিথমাজে গ্রাউজিি রজয়জছ। এর 

কিলশ ককাে িথ্য আমার কাজছ কেই। কেজে িিজি হজি। কিিামলরক লিমাে পলরিহে মন্ত্রোিয় সূজে োো কগজছ, ইলেপ্ট এয়াজরর 

িজে চুলি অনুযায়ী, দুটি উজ াোহাজের েন্য প্রলিমাজি ১০ ককাটি কজর িছজর ১২০ ককাটি টাকা কিাকিাে লেজি হজে লিমােজক। 

েজি রাষ্ট্রীয় পিাকািাহী একমাে উজ াোহাে িাংস্থাটির আজয়র ি  অাংশই েরে হজয় যাজে। লিে চুলিজি িিা হজয়জছ, যােী 

পলরিহে করুক আর ো করুক প্রলি মাজি উজ াোহাে প্রলি ৪ ককাটি ৭০ িাে ১৬ হাোর টাকা ভা া লেজি হজি লিমােজক। পাঁে 

িছজরর আজগ চুলি িালিি করা যাজি ো, আিার লিজের কময়াে কশজষ উজ াোহাে দুটি আজগর অিস্থায় কেরি লেজি হজি।  

 

লিমাে িাাংিাজেশ এয়ারিাইজন্সর এক প্রলিজিেে সূজে োো কগজছ, লমশজরর ইলেপ্ট এয়ার কর্জক লিজে আো দুটি কিালয়াং ৭৭৭-২০০ 

ইআর উজ াোহাজের কারজে িাাংিাজেশ লিমাজের ৩০০ ককাটি টাকার উপজর ক্ষলি হজয়জছ। ক্ষলি হওয়ার কারে লহজিজি প্রলিজিেজে 

িিা হজয়জছ, এ দুই উজ াোহাে লিে কেয়া এিাং কমরামজি েরম অিজহিা ও অলেয়ম করা হজয়জছ। উজ াোহাে লিে কেয়ার পর 

কর্জক ইলিে লিকি হওয়া, আিার ভা ায় আো, কিগুজিার কমরামি এিাং উজ াোহাজের ভা ািহ আনুিলেক কাজে ৩০০ ককাটি 

টাকার কিলশ ক্ষলি হজয়জছ। এলেজক ইলেপ্ট এয়াজরর িজে কর্া িজি দ্রুি উজ াোহাে দুটি কেরি কেয়ার ব্যাপাজর লিমােজক লেজে থশ 

লেজয়জছে লিমাে প্রলিমন্ত্রী মাহবুি আিী ও লিমাে িলেি মলহবুি হক। লিলেি লেজে থশোয় িারা িজিজছে, িীে কেয়ার িজে লিমাজের 

ককােও কম থকিথা েল ি র্াকজি কজঠার ব্যিস্থা কেয়া হজি। আর লিমাজের ভািমূলিথ উদ্ধাজর কিিার মাে িা াজোর পাশাপালশ দুেীলি 

করাধ করা হজি। লিমাে সূজে োো কগজছ, এ দুটি উজ াোহাজের যন্ত্রাাংশ িহেিভয েয়। িিথমাজে কমরামজির েন্য উজ াোহাে দুটি 

লভজয়িোজমর লিমােিন্দজর রজয়জছ। লিে কেয়া উজ াোহাজের লিষজয় এক এলভজয়শে লিজশষজ্ঞ মােিেলমেজক িজিে, কর্তথপক্ষ 

োইজি আরও আজগই লিষয়টির িমাধাে করজি পারজিা।  

 

লেজেজের স্বার্ থ লিজিেো ো কজর চুলি করায় উজ াোহাে দুটি লিমাজের েন্য কিাঝা হজয় োঁল জয়জছ। যি দ্রুি িম্ভি এই লিমােগুজিা 

কেরি লেজি হজি। িিথমাজে লিমাে িাাংিাজেশ এয়ারিাইজন্সর িহজর ১৩টি উজ াজোহাে রজয়জছ। এর মজে দুটি কিালয়াং ৭৮৭-৮ 

লিমিাইোর, োরটি কিালয়াং ৭৭৭-৩০০, োরটি কিালয়াং ৭৩৭-৮০০ ও লিেটি িযাশ-৮ উজ াোহাে রজয়জছ। িজি িহজর র্াকা একটি 

কিালয়াং ৭৩৭ উজ াোহাে কমরামজির েন্য গ্রাউজিি রজয়জছ এিাং লময়ােমাজর িাংঘঠিি দুঘ থটোয় িযাশ-৮ উজ াোহােটি লিকি হজয় 

পজ জছ। এটি আর ব্যিহার করা িম্ভি েয় িজি প্রার্লমক পয থজিক্ষজে মজে করজছে িাংলিষ্টরা। ইয়াঙ্গুজে এ লিমাে লিকি হওয়ায় 

অভযন্তরীে রুজট ফ্লাইট লশলিউি লিপয থস্ত হজয় পজ জছ। িজি লিমাজের িরজে োোজো হজয়জছ দুই এক লেজের মজে পলরলস্থলি 

স্বাভালিক হজি।  

 


