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আকাশপথ ব বহাের চাজ নয়ার কােজও নীিতর অিভেযাগ উেঠেছ। বাংলােদেশর আকাশসীমা ব বহাের
পছে র কা ািনেক নন-িসিডউল াইেটর পারিমশন আদােয়র কাজ িদেয় কািট কািট টাকা হািতেয়
িনে  একিট চ । অথ ও শাসিনক ম ণালেয়র অ েমাদন ছাড়াই এ ধরেনর একিট গাপন চিু  কেরেছ
িসিভল এিভেয়শন কতৃপ ।

িবেদিশ এয়ারলাইে র কাছ থেক িতিট পারিমশেনর জ  ১৯৫ ডলার আদায় করা  হেলও িসিভল
এিভেয়শন পাে  মা  ৩০ ডলার। এভােব িত মােস আ সাৎ হেয় যাে  ২ লাখ ৭০ হাজার ডলার তথা
১ কািট ২৭ লাখ টাকা। বছেরর িহসােব ২৭ কািট টাকার বিশ।

এমন তর অিভেযাগ সামেন িনেয় ইিতমেধ  িব র অ স ান  কেরেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)।
েয়াজনীয় কাগজপ  চেয় দেকর প  থেক স িত িসিভল এিভেয়শন কতৃপে র চয়ারম ানেক িচিঠ

দয়া হয়।

  িবএম জাহা ীর ও মিুজব
মা দ
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আ জািতক  িবমান  পিরচালনা  নীিত  অ যায়ী  বাংলােদেশর  উপর  িদেয়  পিরচািলত  য  কােনা
এয়ারলাইে র িসিডউল নন-িসিডউল াইেটর ওভার াই, ল াি ডং ও িরফেুয়িলংেয়র জ  পারিমশন চাজ
িদেত হয়। এিট আদােয়র এখিতয়ার িসিভল এিভেয়শন কতৃপে র।

িসিডউল াইেটর জ  ৬  মােসর জ  একবারই  পারিমশন দয়া  হয়।  আর নন-  িসিডউল াইেটর
পারিমশন দয়া হয় কস ট ু কস িভি েত। এিট ধ ুবাংলােদশ নয়, য কােনা দেশর আকাশপথ ব বহার
করেল এ ধরেনর চাজ িদেত হয়।

জানা গেছ, দেকর িট িবভােগর ’জন সহকারী পিরচালকেক িবষয়িট অ স ানপূবক িতেবদন দািখল
করার জ  অ স ানী কমকতা িনেয়াগ করা হেয়েছ। এেদর একজন সহকারী পিরচালক (অ স ান ও
তদ -১)  মা.  সাই ামান এবং সহকারী  পিরচালক (অ স ান ও তদ -২) মা.  লশান আেনায়ার

ধান।

৬ ম এ সং া  িট িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ বিবচেক। িচিঠেত বিবচেকর নন-িসিডউল াইেটর ওভার
াইং আেটােমশেনর কাজিট ‘এএসএল িসে ম’ নােমর ওই কা ািনেক কান ি য়ায় দয়া হেয়েছ তা

জানেত চাওয়া হেয়েছ।

একই সে   থেক কাযােদশ পাওয়া  পয  সব  ধরেনর ি য়ার রকডপ  তলব  করা  হয়।  ওই
কা ািনর সে  িত াইওভাের িসিভল এিভেয়শেনর কত টাকার চিু  হেয়েছ,  থেক বতমান পয

এএসএল িসে ম থেক িসিভল এিভেয়শন কত টাকা আয় কেরেছ, এ সং া  পেম ট াটাস, লজার
কিপ দােনর জ  বলা হেয়েছ।

এছাড়া িবেদিশ এয়ারলাই  থেক িত পারিমশেন এএসএল িসে মেক কত টাকা িদেত হেয়েছ। 
থেক শষ পয  িবেদিশ এয়ারলাই েলা  থেক এএসএল িসে ম  কত টাকা  পেয়েছ  এ  সং া
পেম ট ড েম ট চাওয়া হেয়েছ।

পাশাপািশ এএসএল কা ািনর মেমাের ডাম  এবং  পিরচালকেদর নাম-িঠকানার িব ািরত তথ ািদ  ও
িবেদিশ এয়ারলাই  থেক কান  কান  অ াকাউে ট  সরাসির টাকা  জমা  হে  এবং  কন  হে  তার
ব াখ াসহ িতেবদন চাওয়া হেয়েছ।

অপরিদেক দেকর অ স ান ও তদ -১ এর সহকারী  পিরচালেকর দয়া িচিঠেত িসিভল এিভেয়শেনর
িব ে  অিভেযাগ িহেসেব বলা হেয়েছ, কতৃপ  এসএসএল িসে ম নােমর কা ািনেক নন-িসিডউল

াইেটর চাজ আদােয়র অ মিত িবষেয় গাপেন চিু  কের িত মােস ২ লাখ ৭০ হাজার মািকন ডলার
আ সাৎ করেছ।

িচিঠেত  এ  ঘটনার  ু  অ স ােনর  ােথ  বিবচেকর  নন-িসিডউল  াইেটর  ে  বাংলােদেশর
আকাশসীমা  ব বহােরর  অ মিতর  জ  ানীয়  এেজ ট  িহেসেব  এএসএল  িসে ম  িলিমেটড  নােমর
কা ািনর সে  িসিভল এিভেয়শেনর স ািদত চিু প  চাওয়া হেয়েছ।

এছাড়া  এএসএল িসে ম  িলিমেটড  ানীয়  এেজ ট িহেসেব  িনযু  হওয়ায়  ট ডার সংি  িব ািরত
রকডপ সহ বিবচক বাড সভার এবং সংি  ম ণালেয়র অ েমাদন সং া  রকডপে র ফেটাকিপ
দােনর জ  বলা হেয়েছ িচিঠেত।

জানা যায়, সরকাির গেজেট কািশত িসিডউল-৪ এর রট অ যায়ী এয়ার াফেটর ওজেনর িভি েত
এসব ওভার াই, ল াি ডং ও ট নিভেগশন চাজ আদােয়র কথা। ওভার াইেয়র জ  সংি  িবমান
সং া  িসিভল এিভেয়শেনর কােছ আেবদন করেল তা  যাচাই-বাছাই  কের াইট সফিট িবভাগ থেক
পারিমশন িনেত হয়। পের যাচাই-বাছাই শেষ তা ািফক কে াল িবভাগেক অবিহত করার কথা।

এরপর ওই াইট পিরচালনা শেষ এিটিস িবভাগ হেত তথ  াি র পর শাহজালােলর অথ িবভাগ িবল
ত কের সংি  িবমান সং ােক অবিহত কের। এরপর ওই িবমান সং া সানালী ব াংেকর মাধ েম টাকা

পিরেশাধ কের।

২০১০ সাল থেক এ প িতেত চাজ আদায় করা হেতা। িক  নন িসিডউল াইেটর ে  চােজর টাকা
বেকয়া  থাকত।  এ  কারেণ  ২০১২  সােল  একিট  সা লােরর  মাধ েম  এ  কায ম  এেজে টর  মাধ েম
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পিরচালনার জ  অপােরশনাল সািভেসস াভাইডাস লাইেস  (ওএসিপএল) হণ বাধ তামলূক করা
হয়।

২০১৩ সােল ১০িট ওএসিপএল কা ািনেক লাইেস  দান কের িসিভল এিভেয়শন। এরপর থেক এই
১০িট কা ািনই িবেদিশ কা ািন েলার কাছ থেক চাজ আদায় ও তােদর জ  াইেটর পারিমশন
িনেয় আসিছল।

২০১৬ সােল এএসএল িসে ম নােমর একিট কা ািন ওএসিপএল কা ািন কায ম অেটােমশেনর
াব দয় িসিভল এিভেয়শেনর কােছ। িক  িসিভল এিভেয়শন কতৃপ  কােনা  ধরেনর সরকাির য়

ি য়া অ সরণ না কেরই ওই এএসএল িসে মেক ওএসিপএল লাইেস  িদেয় দয়।

নাম  কাশ না  করার শেত এ স েরর একজন িবেশষ  যগুা রেক বেলন, এ ধরেনর অেটােমশেনর
সফটওয় ার উ ু  দরপে র মাধ েম য় ও ত কের িসিভল এিভেয়শন কতৃপ  ায়ীভােব চাজ আদায়
করেত পারত। এ ে  পিরচালনার জ  িসিভল এিভেয়শেনর সংি  লাকবলেক িশি ত করেল তা
ায়ীভােব দেশর ায়ী স েদ পিরণত হেতা। অেটােমশেনর েয়াজন হেল কােনা িত ানেক িদেয় তা

করােনা যত। এরপর িসিভল এিভেয়শন তা তদারিক করেত পারত। িক  কতৃপ  এ িবষয় েলার উেপ া
কের িনজেদর পছে র একিট কা ািনেক কাযােদশ িদেয় বছের ৩০ কািট টাকা গ া দয়ার সব িকছু
চড়ূা  কেরেছ।  এে ে  কতৃপ  অথ  ও শাসিনক ম ণালেয়র অ েমাদন  পয  নয়িন।  এ  সং া
ট ডােরও অেনক অিনয়েমর অিভেযাগ রেয়েছ। ট ডাের চাজ কত হেব স িবষেয় িকছু উে খ করা হয়িন।

মা  িট  িত ান  এ দরপে  অংশ িনেলও দীঘ  ১১  মাস  পর গত বছর সে র মােস এএসএল
িসে মেক কাযােদশ দয়া হয়।

এ সে  বিবচক পিরচালক াইট সফিট অ া ড র েলশন উইং কমা ডার চৗধরুী  িজয়াউল কবীর
দেকর িচিঠ াি র কথা ীকার কের ম লবার যগুা রেক বেলন, দক য কােনা অিভেযােগর অ স ান

করেত পাের। িক  তােদর কােছ য অিভেযাগিট গেছ তার কানই িভি  নই। টাকা আ সােতর কােনা
েযাগই নই। কারণ আেগ নন-িসিডউল াইেটর পারিমশন নয়ার ে  কােনা ধরেনর িফ পত না

বিবচক। ওএসিপএল কা ািনরা এয়ারলাই  কা ািন েলার কাছ থেক তােদর পছ মেতা িফ আদায়
কের বিবচক থেক পারিমশন িনেয় িদত। এখন িত পারিমশন থেক বিবচক ৩০ ডলার পােব। এে ে
নন-িসিডউল াইেটর ওভার াই, টকিনক াল ল াি ডং, িরফেুয়িলংেয়র জ  বিবচক থেক য িফ িনধারণ
কের দয়া আেছ তার পুেরাটাই বিবচেকর কাষাগাের জমা হেব। এ থেক কােনা কিমশন ওএসিপএল
অপােরটর পােব না।

িতিন দািব কেরন, উ ু  ট ডােরর মাধ েম এ কাযােদশ দয়া হেয়েছ। ম ণালয়সহ সংি  সব িবভােগ
িতিনিধরা এ কাযােদশ ি য়ায় উপি ত িছেলন। কােজই অথ ও শাসিনক ম ণালেয়র অ েমাদন না

নয়ার িবষয়িটও সিঠক না। িতিন আরও বেলন, বতমােন িসিভল এিভেয়শেনর এ শাখার জ  মা  ৩ জন
জনবল আেছ। আেগ কােনা এয়ারলাই  নন-িসিডউল াইেটর অ মিত চাইেল তােদর কমপে  ৩-৪
িদন অেপ া করেত হেতা। এখন এক ঘ ার মেধ  পারিমশন পাে । এেত রাজ  অেনক বেড় গেছ।
আেগ বার ও শিনবার বে র িদেন এ অ েমাদন িনেত পারত না এয়ারলাই েলা। এ কারেণ িসিভল
এিভেয়শন কতপৃ  এ  ি য়ািট  অেটােমশেন  িনেয়  গেছ।  এখন পারিমশেনর সব  িকছু  অেটােমশেন
অ াপেসর মাধ েম হেয় থােক। ওিপএলএস কা ািন কােনা  াইেটর জ  আেবদন করেল তা  এক
ঘ ার মেধ  অ াপেসর মাধ েম িবিভ  এেজি  ও কমকতার কােছ পৗঁেছ যায়। এরপর অ াপেসর মাধ েম
অ েমাদন িমেল যাে । আেগ এসব পারিমশন িনেত আ ডার া ড িডিলং হেতা। এখন সিট হে  না।

অিভেযাগ আেছ, ২০১৮ সােল গেলর িপওিড সফটওয় ার ব বহার কের একিট অপূণা  সফটওয় ার তির
করা হয়। এিট এখন সব ওএসিপএল অপােরটরেক ব বহার করেত বাধ  করা হে । এ অেটােমশনিট
একিট িপওিড সফটওয় ার িহেসেব ব বহার করা হে ; যােত বিবচক ও এএসএল কা ািনর লােগা
ব বহার করা হে ।

এ সফটওয় াের িবেদিশ এয়ারলাইে র পে  বাংলােদিশ আেবদনকারীেক িডট কােডর মাধ েম িতিট
পারিমশেনর জ  ১৯৫ ডলার চাজ িদেত হে । ওই চাজ থেক িসিভল এিভেয়শন পাে  মা  ৩০ ডলার।
আর এসএসএল পাে  ১৬৫ ডলার।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িসিভল এিভেয়শন অ া  ২০১৭-এর ১০ ধারা অ যায়ী য কােনা পারিমেটর আেবদন ও দােনর প িত
এএনও ারা িনধািরত হেব এবং সব িফ িনধারেণর ে ও সরকােরর অ েমাদন হণ বাধ তামলূক। এ

ে  িবেদিশ এয়ারলাইে র কাছ থেক িতিট পারিমশেনর জ  ১৯৫ ডলার আদায় করা হেলও এ জ
সরকােরর অ েমাদন হণ করা হয়িন।

িসিভল এিভেয়শন অ া  ২০১৭-এর ১৭(২) এবং ১৮(১)-এর চ ধারা অ যায়ী সব উৎস হেত া  অথ
িসিভল এিভেয়শেনর িনজ  তহিবেল জমা করার িবধান আেছ। এখােন আইন অমা  কের আদায়কৃত অথ
একিট িবেদিশ সং ার তহিবেল জমা হে ।

জানা  গেছ এ প িতেত ২০১৮ সােলর নেভ র মােস ৯শ’,  িডেস ের ৯৫০িট পারিমশন দান করা
হেয়েছ। অিভেযাগ আেছ, এ সফটওয় ােরর মাধ েম িত মােস কত েলা পারিমশন দয়া হে  তা জানা
স ব নয়।

এ সে  িসিভল এিভেয়শেনর াইট সফিট  িবভােগর একজন কমকতা  নাম  কাশ না  করার শেত
যগুা রেক বেলন, য সফটওয় ারিট তারা এখন ব বহার করেছন সিট িনউিজল াে ডর তির। এিট অেনক
উ ত দেশর আ জািতক িবমানব ের ব বহার করা  হে ।  এ  সফটওয় াের িত  িমিনেটর আপেডট
পাওয়া যাে । এক ি েক িত ঘ ার আপেডট জানা স ব হে ।

িতিন বেলন,  আেগ বিবচেকর কােছ এ সং া  কােনা  ধরেনর ািনং মিশন ও িবেশষ  িছল না।
কােনা িবেদিশ এয়ারলাইে র াইট বাংলােদেশর আকাশসীমা ব বহার করেলই তােক ওভার াইং চাজ

িদেত হয়। আেগ ািনংেয়র অভােব অেনক াইেটর কাছ থেক চাজ আদায় করা স ব হেতা না। এখন
সটা স ব হেব। কারণ য কা ািনেক এ সং া  কাযােদশ দয়া হেয়েছ তােদর সংি  খােত িবেদিশ

িবেশষ  ও আ জািতক মােনর ািনং  মিশন আেছ। কােনা  াইট  িবমানব ের অবতরণ  না  কের
আকাশসীমার উপর িদেয় চেল গেলও এখন তােদর কাছ থেক চাজ আদায় করা স ব হেব। আেগ এ
খাত থেক অেনক টাকা বেকয়া থেক যত। এখন আর টাকা বেকয়া থাকেব না।
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