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এবার গাপন বঠেক িবমােনর নীিতবাজরা
হজ াইট চলাকােল বড় ধরেনর কৃি ম সংকট সৃি র পিরক না * ওএসিড, বদিল ও
চাকিরচু ত কমকতা-কমচারীেদর িব ে  নয়া আেদশ ত বািতল কের তােদর পুনবহােলর
দািবেত আে ালন গেড় তালার িস া  হয় বঠেক

কাশ : ২০ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবমােনর নীিতবাজরা  একেযােগ মােঠ  নেমেছ।  উে  সরকােরর নীিতিবেরাধী  তৎপরতা  থািমেয়
দয়া। এ জ  তারা তহিবল গঠন কের নানামখুী ষড়য   কেরেছ।

এরই অংশ িহেসেব ম লবার রােত উ রায় একি ত হেয় বঠক কের তারা। বঠেক নতৃ  িদেয়েছন খাদ
িবমােনরই এক ভাবশালী কমকতা, িযিন দীঘিদন িবেদেশ থেক স িত দেশ িফের এেসেছন।

তার নতেৃ  িবমান িমক লীগ, িবমান িসিবএ ও িবমান পাইলট অ ােসািসেয়শেনর (বাপা) ১০-১২ জন
ভাবশালী নতা উপি ত িছেলন।

এ ছাড়া জনসংেযাগ িবভােগর সােবক একজন কমকতা এবং ঢাকার বাইের বদিল হওয়া ৯ কমকতা-
কমচারী বঠেক উপি ত িছেলন।

জানা গেছ, বঠেক স িত ম ণালেয়র িনেদেশ িবিভ  অিভেযােগ িবমােনর যসব কমকতা-কমচারী ও
িসিবএ নতােক বিহ ার, ওএসিড ও বদিল করা হেয়েছ তােদরেক অিবলে  পুনবহাল করেত ম ণালেয়র
ওপর চাপ সিৃ র িস া  হেয়েছ।

  যগুা র িরেপাট
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যিদ ম ণালয় তােত রািজ না হয়, তাহেল বাপা ও িসিবএ িমেল আগামী হজ াইট চলাকােল বড় ধরেনর
আে ালেন নামার িস া  হেয়েছ। তেব ’দফায় বঠেকর ান বদল কেরও তারা গােয় া নজরদাির
এড়ােত পােরিন।

গােয় া সং ার প  থেক বধুবার সরকােরর উ পযােয় এ িবষেয় াথিমক িরেপাট দয়া হেয়েছ। একই
সে  বঠেক অংশ নয়া সব কমকতা-কমচারীর নাম-পিরচয়ও উে খ করা হেয়েছ। বসামিরক িবমান
পিরবহন ও পযটন ম ণালয়ও িবষয়িট অবগত হেয়েছ।

বঠেক কারা উপি ত িছেলন এবং কী কী িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ স ব াপাের িব ািরত তথ  বসামিরক
িবমান চলাচল ও পযটন ম ণালয়ও জানেত পেরেছ। একিট দািয় শীল সূ  জানায়, বঠেক অংশ নয়া
ব ি েদর মেধ  গােয় া সং ার িনজ  সাস থাকায় ভয়াবহ ষড়যে র িবষয়িট জানা স ব হেয়েছ।

সূ  জানায়,  মলূত তারা  িবমােনর নীিতিবেরাধী  ি য়ার সে  শীষ পযােয়র যারা  স ৃ  তােদরেক
অ  বদিল করার িমশন বা বায়ন করেত চান। তারা মেন কেরন, িবমান সিচবসহ এ িবষেয় তৎপর
কেয়কজন কমকতােক সিরেয় িদেত পারেলই সবিকছু দফারফা হেয় যােব। তখন ধানম ীর কাযালেয়র
পে  আর শ  মিনটিরং ও ব ব া নয়া স ব হেব না।

এ ছাড়া বঠেক িস া  হেয়েছ- যসব গণমাধ েম িবমােনর অিনয়ম- নীিত িনেয় িরেপাট কািশত হে
তােদরেক  নানাভােব  বয়কট  করা  হেব।  ইিতমেধ  ম ণালেয়র  িনেদেশ  যসব  কমকতােক  নীিতর
অিভেযােগ ওএসিড,  বদিল িকংবা সামিয়ক বরখা  করা হেয়েছ সসব আেদশ বািতল কের তােদরেক

পেদ পুনবহাল করা হেব।

এর পছেন কলকািঠ নাড়েছন িবমােনর একজন ভাবশালী ব ি । িযিন ায় এক মাস িবেদেশ অব ান
কের স িত দেশ িফেরেছন।

সংি রা  মেন  কেরন,  ষড়য কারী  এ  অংশিট  এেহন  ঘটনার  অবতারণা  কের  রীিতমেতা  ধানম ীর
িনেদশনােক চ ােল  করেছ। কননা, ধানম ীর কেঠার িনেদশনা, সাহস ও উৎসাহ দয়া এবং এ িবষেয়

ধানম ীর কাযালেয়র জারদার মিনটিরং ব ব ার কারেণ ইিতমেধ  িবমােনর িটিকিটং নীিতসহ ঘােট
ঘােট নীিত জািলয়ািত অেনকাংেশ কেম এেসেছ।

গত অথ বছের যখােন ২০১ কািট টাকা িবমান লাকসান িদেয়েছ সখােন এবার লােভর মখু দখেত 
কেরেছ। ইিতমেধ  িটিকিটং নীিত ব  হেয় গেছ। আশার কথা, এবার হজ াইট পিরচালনায় িবমােনর
৬৩ হাজার ৫০০ িটিকেটর মেধ  ৬১ হাজার ৫০০ িটিকট িবি  হেয় গেছ।

ফেল  িটিকট  িবি  না  হওয়ার  অজুহােত  এবার  কােনা  াইট  বািতল  হেব  না।  অপরিদেক  এবার
হজযা ীেদর জ ায় িগেয় ইিমে শন চিকংেয়র জ  কােনা ভাগাি র িশকার হেত হেব না।

িক  তারপরও গাপন বঠক কের এবােরর হজ াইট িনেয় বড় ধরেনর কৃি ম সংকট তিরর পিরক না
করেছ চ িট।  এর মেধ  রেয়েছ-  যথাসমেয় াইট না  ছেড় িবল  করা,  াইট উ য়েনর আেগ ও
অবতরেণর পর িবমােনর াউ ড া ডিলংেয়র সে  স ৃ  গািড় ও আ ষি ক যানবাহন না  পািঠেয়
হজযা ীেদর ভাগাি েত ফলা।

যথাসমেয়  লােগজ ডিলভাির না  িদেয় িবমানব ের হজযা ীেদর মেধ  হইচই  বািধেয় দয়া।  বঠেক
িস া  হেয়েছ এর িকছু কাজ করেব বাপার কেয়কজন অসাধু ও নীিতবাজ সদ  আর াইেটর বাইের
থেক িবমানব র এলাকায় পিরক না বা বায়ন করেব িবমান িসিবএর কিতপয় নীতবাজ নতাকমী।

এর মেধ  িবমােনর মাটর া েপাট শাখা, াউ ড সািভস িবভাগ, িবমান াইট ক াটািরং শাখা, ও িবমান
েকৗশল শাখার কিতপয় নীিতবাজ িসিবএ নতােক াইেটর বাইের তােদর পিরক না বা বায়ন করার

দািয়  দয়া হেয়েছ।

স ত,  ২০০৬ সােলর ২৪ নেভ র উ রায়  আিটসান  ভবেন  শাসেনর আমলােদর গাপন বঠকিট
দশজেুড় চা েল র সিৃ  কের। যা এখনও ‘উ রা ষড়য ’ নােম অিভিহত। ম লবার উ রায় িবমােনর
নীিতবাজ কমকতােদর গাপন বঠেকর মধ  িদেয় তা নতুন কের িভ  মা া পল।
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সেূ  জানা গেছ, বঠেক িযিন নতৃ  িদেয়েছন তার সে  িবমােনর পাইলট অ ােসািসেয়শন ও িসিবএর
ভাবশালী নতােদর ঘিন  স ক রেয়েছ। িবমান ম ােনজেমে টর সে  তার সরাসির স ক না থাকেলও

তার িনেদশনা ছাড়া িবমােন কােনা কাজ হয় না।

সেূ  জানা গেছ, বঠেক নতৃ দানকারী ওই শীষ কমকতা িশয়াির উ ারণ কের বেলেছন, িতিন িবমােন
আেছন বেল  িবমােনর সব  ণীর কমচারীেদর েমাশন,  পেদা িত  দয়া  হে  ও হেয়েছ।  পাইলটরা
বতন-ভাতা ি ণ করাসহ নানা েযাগ- িবধা ভাগ করেছন।

যিদ কােনা কারেণ মতা তার হাত থেক ম ণালেয়র কােছ চেল যায়, তাহেল ম ণালয় আেগর সব
িস া  বািতল কের দেব। একই সে  চিু িভি ক ও ক াজয়ুাল িনেয়াগ া  িমকেদর চাকির ায়ী করার
িস া  বািতল কের দয়া হেব।

এ ছাড়া  িসিবএ সভাপিত মিস র রহমানসহ যােদর যাগ তা  আেছ তােদর সবাইেক পেদা িত  িদেয়
বাধ তামলূক অিফসার কের দয়া হেব। এেত তােদর কউ আর িসিবএ করার েযাগ পােবন না।

এ ছাড়া সব পযােয়র িসিবএ নতােদর বাধ তামলূক ঢাকার বাইের িবমােনর িবিভ  শেন পাি ং করা
হেব। অপরিদেক বঠেক অংশ নয়া পাইলট অ ােসািসেয়শেনর নতােদর িশয়ার কের বলা হেয়েছ, যিদ
তারা  পিরক না  অ যায়ী  কাজ না  কের তাহেল  বেকয়াসহ একতরফাভােব  তারা  যসব  বতন-ভাতা
বািগেয় িনেয়িছেলন সটা বািতল কের দয়া হেব।

মলূ  কথা  বঠেকর  মলূ  ব ব  িছল  িবমােনর  িস া  বা বায়েনর  মতা  যােত  কােনাভােব  িবমান
ম ণালেয়র হােত না যায়। সব ধরেনর মতা যােত িবমােনর পিরচালনা পষেদর হােত থােক।

জানা গেছ, গাপন বঠেকর নতৃ  দয়া ওই কমকতা িত মােস িবমান থেক নানাভােব লাখ লাখ টাকা
আয় করেছন। এর আেগ একািধকবার ব ি গত সফের িবেদশ গেলও িতিন সফেরর সব ধরেনর খরচ
িবমােনর তহিবল থেক িনেয়েছন।

িবমান িমক লীেগর িবিভ  পা ার ও ব ানাের সব সময় তার ছিব লাগােনা হেয়েছ যা িবমােনর ইিতহােস
আর কােনা কমকতা কেরনিন। এ ছাড়া িবমােনর িবিভ  পযােয়র কিমিটর সদ  না থেকও িতিন িত
মােস মাটা  অে র অথ স ানী  িহেসেব হািতেয় িনেতন। িনয়ম অ যায়ী  িবমােন তার িনয়িমত অিফস
করার কথা না থাকেলও িতিন িতিদন িবমােন অিফস করেতন।

এই কমকতার িব ে  আরও অিভেযাগ, তার কারেণ িবমােন এখন সবেচেয় বিশ িবধা পাে ন িবএনিপ
ও জামায়ােতর আদেশর রাজনীিতর সে  যু  কমকতা-কমচারীরা।  তার কারেণ  বারবার িভিভআইিপ

াইট িনেয় নানা ধরেনর সম া তির হে ।

িবএনিপ-জামায়ােতর আদেশর রাজনীিতর সে  স ৃ  থাকায় িবমােনর যসব পাইলট-কমকতা-কমচারী
এতিদন াকিলে ড িছেলন তােদর িনেয় এখন িভিভআইিপ াইেটর িসিডউল তির করা হে । িবমান

শাসেনর শীষপেদ পেদা িত দয়া হে ।

অপরিদেক মিু যেু র সপে র পাইলট-কমকতা-কমচারীেদর নানাভােব িবএনিপ-জামায়াত বািনেয় দেূর
সিরেয় রাখা হেয়েছ। ওএসিড কের রাখা হেয়েছ। অদ , অেযাগ  ও নীিতবাজ িহেসেব িচি ত হওয়ার
পরও মাসাি ক আহে দেক বারবার িবমােনর ব ব াপনা পিরচালক িহেসেব চিু িভি ক িনেয়াগ দয়া
হেয়েছ।

পাইলট িনেয়ােগ অিনয়ম- নীিতর জ  মাসাি ক আহে দ ও এক পাইলেটর সরাসির স ৃ  থাকার
মাণ পাওয়ার পরও তােদর িব ে  কােনা ব ব া নয়া হয়িন। উে া ওই পাইলটেক িবমােনর শীষপেদ

বসােনা হেয়েছ।

শীষপেদ থাকা ওই পাইলট ও গাপন বঠেক নতৃ  দয়া কমকতার িব ে  অিভেযাগ দীঘ  ’বছর
িবমােনর ই পাইলটেক পেদা িত না িদেয় তারা বিসেয় বিসেয় বতন-ভাতা িদেয়েছন। এেত িবমােনর

ায় ৪ কািট টাকা গ া গেছ। এ ঘটনায় আদালেতর িস া  পয  তারা আমেল ননিন।

এ ছাড়া িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র নীিতবাজ মািফয়া চ  ও গডফাদারেদর মেধ  যােদর িব ে
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স িত দশত ােগ িনেষধা া জাির করা হেয়েছ তােদর অেনেকও ওই বঠেক উপি ত িছেলন।

এ সে  বসামিরক িবমান চলাচল ম ণালেয়র একজন শীষ কমকতা যগুা রেক বেলন, যতই ষড়য
হাক না কন, সরকােরর উ পযায় থেক িনেদশনা রেয়েছ, িবমানেক নীিতমু  কের শতভাগ তা ও

জবাবিদিহতা িত া করেত হেব। তাই নীিতবাজেদর পে  যারা তদিবর করেব তােদর িব ে  আরও
কেঠার ব ব া নয়া হেব। ইিতমেধ  িটিকট নীিতবাজেদর িচি ত করা হেয়েছ। তােদর িব ে  ব ব া
নয়া হেয়েছ। এখন আর িসট খািল যাে  না। িটিকট িবি েত আয় বেড়েছ। িবমােনর অ া  খােত যারা
নীিত করেছ তােদরও ছাড় দয়া হেব না।

িতিন বেলন, ইিতমেধ  িবমান ম ােনজেম ট ও পিরচালক পষেদর একজন ভাবশালী সদে র িব ে ও
দক ও িবিভ  গােয় া  সং া  থেক ম ণালয়েক সতক থাকার জ  বলা  হেয়েছ।  কােজই  সবার

আমলনামা তিরর কাজ চলেছ। নীিতবাজ ও তােদর আ য়দাতা কাউেক ছাড় দয়া হেব না।

এবার গাপন বঠেক িবমােনর নীিতবাজরা https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/189794/এবার- গাপন-...

4 of 4 6/20/2019 10:32 AM


