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গত ১০ বছের িবমােনর সব েরর কমকতা-কমচারী কিমশেন িবমান থেক িকট িনেয়েছন ায় ৪৫ হাজার। এসব িকেটর মে  
রেয়েছ আ জািতক াইেটর পাশাপািশ অভ রীণ েটর াইটও। এর ম  িদেয় িবমান আিথকভােব িত  হেয়েছ কেয়কশ 
কা  টাকা বেল মেন কের সংসদীয় কিম । এসব কমকাে  িবমানেক বছর বছর লাকসান নেত হে । বসামিরক িবমান 

পিরবহন ও পযটন ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিম েত দওয়া নিথ পযােলাচনায় এসব ত  পাওয়া গেছ। 

বাংলােদশ িবমােনর উপমহা ব াপক তােহরা খ কার আমােদর সময়েক জানান, িবমােনর একজন ায়ী কমকতা বছের েটা 
িকট ি  পান, তেব া  িদেত হয়। পাশাপািশ একই কমকতা বছের আরও ২০  িকট সেবা  ৯০ শতাংশ ছােড় িনেত পােরন। 

এসব িকট কমকতারা পিরবােরর সদ েদর িদেত পােরন। উে , একজন কমকতা বছের সেবা  বার িবেদেশ যেত পােরন। 

সংসদীয় কিম   জানায়, িবষয়  িনেয় সংসদীয় কিম েত আেলাচনাকােল কেয়ক সদ  াভ কাশ কেরন। ববত  বঠেক 
কিম র সদ  কাজী িফেরাজ রশীদ িবষয়  উ াপন কেরন। পরবত  সমেয় কিম  দশ বছেরর িকেটর িহসাব চান। সংসদীয় 
কিম েত দওয়া ম ণালেয়র নিথ পযােলাচনা কের দখা গেছ, িবমােনর অথ পিরদ র, উ পদ  থেক কিন  কমকতা সবাই এ 

িবধা িনেয়েছন। 

একইভােব িকউরেম  অ া  লিজি ক সােপাট পিরদ েরর পিরচালক মিম ল িনজ নােমর পাশাপািশ ী-পিরজনেদর নােমও 
িনেয়েছন একািধক িকট। িতিন এবং তার পিরবার িমেল িবধা িনেয়েছন ১০ বছের ৪৬ িকেটর। এর কােনা েত শতভাগ 
কিমশন, কােনা েত ৯০ ভাগ। একইভােব িকউরেম  এবং লিজি ক শাখার উপ ব াপকও কম যানিন। িতিন এবং তার 
পিরবােরর নােম িনেয়েছন ১১  িকট। 

আর ওই িবভােগর ব াপক বািণিজ ক মা. সেরায়ার হােসন িনেয়েছন ১৩  িকট। এসব িকেটর কােনা েত শতভাগ কিমশন 
িবধা িনেয়েছন। িসিনয়র সাইন রাইটার মাহা দ মহসীন িনেয়েছন ২২  িকট। িনজ, ী ও স ান রেয়েছ এ তািলকায়। সব 
িকট িবে র িবিভ  দেশ। সহ ব াপক িকউরেম  পন মার দ। িতিন অ  সবাইেক ছািড়েয় িনেজ এবং পিরবার-

পিরজেনর নােম কিমশেন িকট িনেয়েছন ৬৮ । তার িত  িকট কিমশেনর পিরমাণ শতভাগ। তেব ৯০ শতাংেশর কম নয়। 
সহ ব াপক মা. ামান ১২ , শাসিনক কমকতা রাকসানা আ ার ১৮ , শাসিনক সহকারী িদল বা আফেরাজা িনজ, 

ামী, ছেলেমেয় এবং িপতা-মাতার নােম িনেয়েছন ২৬  ওয়ানওেয় িকট। আ ল হােসম ১৭ , এেকএম শাহ র রহমান ১৪ , 
মািন র রহমান ২ , লািময়া শারিমন একাই িনেয়েছন ৫০  িকট িবধা। িনজাম উি ন ৮ , ফিকর আব ল হািলম ৮ , আব ল 



খােলক ১৪ , আলমগীর কিবর ১৮ , আ  তােলব ১৭ , গালাম র ল ১ , ই ার হালদার ২২ , সাইফ উি ন ১৬ , আব র 
রশীফ ১৩ , ফরহা র রজা ১৮ , মা ল আলম খান ৬ , শরী ল ইসলাম ১৩ , শিরফ হাসান ১৩ , হািববা িমজা ২০ , নছার 
আলী গাজী ৪৬ , জাহা ীর আলম তাকদার ২০ , রিবউল ইসলাম ২০ , মাহা দ আেনায়ার হােসন ৪  এবং মিতউর রহমান 
৪ । 

এসব কমকতা-কমচারী সবাই িকউরেম  ও লিজি ক পিরদ ের কমরত িছেলন। শাসন পিরদ েরর কমকতােদর কউ িনেয়েছন 
২৯  িকট, কউ ২০ , কউ ১৮ । এর মে  মা. আল মা দ খান ও কামাল হােসন ১৮  কের িক  িনেয়েছন। ফখ ল আলম 
চৗ রী িনেয়েছন ২৯ । যার িত  িকেট কিমশন ধরা হেয়েছ ৯৫ শতাংশ। এ শাখার ৪২ জন কমকতার সবাই ৯০ থেক ১০০ 

ভাগ কিমশন িনেয়েছন িকট িত। 

আ জািতক পির মেণ এ জডএম আিরফ সহকারী ব াপক ও সংগঠন ও প িতর এ কমকতা ভারত সফের ২০১২ ও ১৪ সােলই 
২  িকট িনেয়েছন। িত েত ৯০ শতাংশ কিমশন নন। আই  িডিভশেনর উপ ব াপক সয়দ মা াক হােসন দিশ-িবেদিশ 
িবিভ  েট িনজ পিরবােরর নােম ৩৩  িকট িনেয়েছন। িত  িকেট কিমশন ৮৫-৯০ শতাংশ। আর আির ল হাসান সাধন 
(িসিনয়র িসে ম এনািল ) িনেয়েছন ৮৭  িকট। সব িনজ ছেলেমেয় এবং িপতা-মাতাসহ আ ীয়-পিরজেনর নােম। িতিনও ৯০ 
থেক ১০০ ভাগ কিমশন িনেয়েছন িত  িকেট। তার েরা পিরবার গত ১০ বছের দেশর িভতের িবমােন ছাড়া অ  কােনা 

যানবাহন বহার কেরিন। নািগস আ ার িনেয়েছন ৪৩  িকট। সব িকেট পিরবার-পিরজন িবধা িনেয়েছ। 

এখােনও কিমশন পেয়েছন ৮৫ থেক ১০০ ভাগ। এভােব গত ১০ বছের িবমােন কমরত সব িবভােগর কম রা কিমশেন িকট হণ 
কেরেছন। এেত সরকােরর রাজ  িত হেয়েছ কেয়কশ কা  টাকা। আগামীেত এসব কিমশনবািণজ  ব  করেত িবমান ম ণালয় 
স িকত সংসদীয় কিম  ম ণালেয় পািরশ জািনেয়েছ। ভাড়ায় আনা এয়ার াফট বিসেয় রেখ মােস িদেত হে  সােড় ৫ কা  
টাকা াইট চলাচেল গিত আনেত িমসেরর ইিজ  এয়ার াফট থেক বািয়ং ৭৭৭-২০০ ইআর মেডেলর এয়ার াফট ভাড়ায় আেন 
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই । াই িলেজ আনা িবমান  িবমানবহের  হয় ২০১৪ সােলর মাচ মােস। িবমান  িক িদন পর 
অেকেজা হেয় যায়। ি  অ যায়ী িবমান চ ক আর না চ ক, িমসের ওই িত ানেক িত মােস সােড় ৫ কা  টাকা িদেত হে  
িবমানেক। 

গতকাল অ ি ত বঠেক উ ািপত িতেবদেন এ ত  পাওয়া গেছ। বঠক শেষ কিম  সভাপিত র আ ম উবায় ল মাকতািদর 
চৗ রীর সাংবািদকেদর বেলন, আমরা এক  সাব-কিম  গঠন কের িদেয়িছ। সই কিম র িতেবদন পাওয়ার পর বলেত পারব 

এয়ার াফট ভাড়ার িবষয় । তেব এ ে  কী িত হেলা সটা আমােদর দখার িবষয় নয়। আমরা দখব ম ণালয় কী িস া  
িনেয়েছ। কারা ি  কেরিছল। সটা যথাযথ িছল িকনা। বঠেক জানােনা হয়, িমসর থেক ইিজ  এয়ার াফেটর য  িবমান 
ভাড়া করা হেয়িছল তার এক েক ইেতামে  ফরত দওয়া হেয়েছ। বািক অ  িবমান ও ফরত দওয়ার ি য়াধীন। িমসর থেক 

ণ িবমান ভাড়া করার ে  য অসম ি  করা হেয়িছল, স  খিতেয় দখার জ  ম ণালয়েক পরামশ দয় কিম । 
পাশাপািশ যারা ওই ি র সে  জিড়ত, তােদর িব ে  শাি লক ব া হণ করেত বলা হেয়েছ। 

একই সে  পরবত  সমেয় িবমােনর কােনা বড় ধরেনর ি  বা য় সং া  িবষয় হেল কিম েক অবিহত করার িবষেয় িস া  
হণ করা হয়। কিম   জানায়, বঠেক িবগত দশ বছের িবমােনর কী কী য াংশ য় করা হেয়েছ তার ণা  তািলকা পরবত  
বঠেক উপ াপন করার পািরশ করা হেয়েছ। এ ছাড়া িজববষ উপলে  ২০২০ সােলর মাচ থেক ২০২১ সােলর মাচ পয  েত ক 

মােসর ১৭ তািরেখ অনলাইেন িকট েয়র ে  থম ১৭ জনেক ১৭ শতাংশ  ছাড় দওয়ার িস া  হীত হয়।  আরও 
জানায়, বঠেক আেলাচনা শেষ পযটন িশ েক আরও বিশ আকষণীয় করার জ  এক  িনিদ  কমপিরক না হেণর পরামশ 
দওয়া হেয়েছ। 

 


