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অবেশেষ  দেকর জােল  ধরা  পেড়েছ  বাংলােদশ িবমােনর ক ােডট পাইলট িনেয়াগ কেল ািরর সে
সংি  পুেরা িনেয়াগ কিমিট।

নীিত দমন কিমশন ( দক) জািনেয়েছ, ই দফা িবমােনর ক ােডট পাইলট িনেয়ােগ সীমাহীন নীিতর
পছেন সােবক এমিড মাসাি ক আহেমদ একা জিড়ত িছেলন না।

তার সে  এই ভয়াবহ নীিতেত জিড়ত িছেলন বতমান এমিড ক াে ন ফারহাত জািমলসহ পুেরা িনেয়াগ
কিমিট।  -একজন  সরাসির  িনেয়াগ  বািণেজ  অংশ  না  িনেলও  মাসাি ক-জািমেলর  মিজমেতা  কাজ
কেরেছন।

দেকর াথিমক অ স ােন িমেলেছ এর মাণ। অিভেযােগর িবষেয় ম ণালেয়র তদ  িতেবদেনও এর
ইি ত দয়া হেয়েছ।

এ অব ায়  সােবক এমিড মাসাি ক আহেমদ,  বতমান এমিড ক াে ন  ফারহাত হােসন  জািমলসহ
িবমােনর বতমান ও সােবক ৭ পিরচালকেক িজ াসাবােদর িস া  িনেয়েছ দক।

  িমজান মািলক ও মিুজব মা দ
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এছাড়া িজ াসাবােদর তািলকায় রাখা হেয়েছ পাসেপাট কেল ািরর হাতা ও িবমােনর িচফ অব িনং
ক াে ন ফজল মাহমদু  ও সােবক জনােরল ম ােনজার ( শাসন)  বশুরা  ইসলামেক। ৭ পিরচালেকর
বািকরা  হেলন-  পিরচালক ার  অ া ড  লিজি ক সােপাট  (সােবক পিরচালক শাসন  ও কা মার
সািভস)  মািম ল  ইসলাম,  সােবক পিরচালক ( শাসন)  পাথ  মার  পি ত,  পিরচালক ইি িনয়ািরং
সা া র রিহম, পিরচালক ( ািনং) এয়ার কেমাডর মাহববু জামান খান, পিরচালক (ফাই া )

িবিনত দ ও সােবক পিরচালক মােকিটং অ া ড সলস আশরাফুল আলম।

থম দফায় আগামী ২৭ জলুাই িজ াসাবাদ করা হেব পাথ মার পি তেক। ি তীয় দফায় ২৮ জুলাই
িজ াসাবােদর তািলকায় আেছন সা া র রিহম, মািম ল ইসলাম ও বশুরা ইসলাম।

২৯ জুলাই  িজ াসাবাদ  করা  হেব বতমান  এমিড ও পিরচালক াইট  অপােরশন ক াে ন  ফারহাত
হােসন জািমল, মাহববু জািমল খান, আশরাফুল আলম ও িবিনত দেক। শষিদন িজ াসাবাদ করা হেব

সােবক এমিড ও িনেয়াগ বািণেজ র মলূ হাতা ক াে ন মাসাি ক আহেমদেক। ইিতমেধ  দেকর প
থেক সবাইেক িচিঠ দয়া হেয়েছ।

দেকর সহকারী পিরচালক মাহা দ সাইফলু ইসলাম া িরত িচিঠেত বলা হেয়েছ, সংি রা সােবক
এমিড মাসাি ক আহেমদ ও িডএফও ফারহাত জািমেলর মতার অপব বহার কের পাইলট িনেয়াগসহ
িবিভ  অিনয়ম- নীিতর মাধ েম ব াপক ঘষু-বািণজ  কেরেছন।

এ অব ায় তােদর াত ও আয়বিহভূত অৈবধ স দ অজেনর অিভেযাগ ু অ স ােনর ােথ ব ব
হণ েয়াজন।

দক মেন কের, িনেয়াগ কিমিটর সব সদে র িস া  ছাড়া িনেয়াগ বা এ জাতীয় বড় ধরেনর কাজ করা
অস ব। দেকর একজন শীষ কমকতা যগুা রেক বেলন, ম ণালেয়র তদ  িতেবদেন পাইলট িনেয়াগ
বািণেজ র সে  িবমান  পিরচালনা  পষেদর কেয়কজন সদ  ও বাংলােদশ পাইলট  অ ােসািসেয়শেনর
(বাপা) ২-৩ জন ভাবশালী শীষ নতার হ ে প রেয়েছ।

িজ াসাবােদ িনেয়াগ কিমিটর সদে র কাছ থেক এেদর নাম ও িনেয়ােগর সে  সংি তা জানেত চাওয়া
হেব। এরপর অ স ান শেষ েয়াজন হেল তােদরও িচিঠ িদেয় িজ াসাবােদর আওতায় আনা হেব। ওই
কমকতা বেলন, িজ াসাবাদ শেষ েয়াজন হেল অিভযু েদর ফতার কের জলহাজেতও পাঠােনা হেত
পাের।

দক ইিতমেধ  পাইলট িনেয়ােগর িবিধমালা, ২০১৮ সােল পাইলট িনেয়ােগর অ েমাদন সং া  রকড,
িলিখত ও মৗিখক পরী ার ফলাফল, সাইেকােমি ক টে র ফলাফল, াথীেদর আেবদন বাছাই কিমিটর
নামসহ িনেয়ােগর জ  চড়ূা ভােব িনবািচতেদর তািলকা যাচাই-বাছাই  কের দেখেছ। পাইলট িনেয়াগ
ছাড়াও িবমােনর িবিভ  খােত নীিতর অিভেযাগ অ স ােন দক থেক চারিট িটম  একেযােগ কাজ
করেছ।

বািক িতন িটেমর একিটর নতৃে  রেয়েছন িসিনয়র উপপিরচালক মা.  নািসর উি ন। অ  িট  িটেম
আেছন সহকারী  পিরচালক মা. সালাহউি ন ও আতাউর রহমান। এ চার িটেমর কাজ সম য় করেছন
পিরচালক সয়দ ইকবাল হােসন।

১৫ িদেনর অ স ােন দেকর টিবেল িবমােনর নীিতর অেনক পূণ তথ  চেল এেসেছ। ম ণালেয়
পাঠােনা  হেয়েছ  অিনয়ম- নীিত  সং া  িট  তদ  িতেবদন।  এছাড়া  দেকর  গােয় া  িবভােগর
মাধ েমও বশ িকছ ুতথ  চেল এেসেছ। এর মেধ  অেনেকর অ াভািবক স েদর তথ ও রেয়েছ। িবমােনর
সদ  সােবক এমিড ছাড়াও কেয়কজন পিরচালক, িজএম, অ  পদ  কমকতা এমনিক িবমােনর িসিবএ
নতােদর স েদর তথ  এখন দেকর কােছ। চলেছ সসব তথ  যাচাই-বাছাই।

অিভেযােগর াথিমক সত তা িনি ত হওয়ার পর বািকেদর দেক তলব কের িজ াসাবাদ করা হেব।
যিদও এরই মেধ  একািধক কমকতােক াথিমক িজ াসাবাদ কেরেছ দক।

তেব তােদর দয়া তথ  যাচাই কের ফর িজ াসাবাদ করা হেব। দক মেন করেছ সং ািটর বতমান
এমিড পাইলট হওয়ায় বতমােন কিতপয় অসা  পাইলট িবমােন ােসর রাজ  কােয়ম কেরেছ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

তারা কােনা ধরেনর আইন-কা েনর তায়া া করেছ না। পুেরা িবমান চলেছ কেয়কজন পাইলেটর অৈবধ
অ িুল হলেনর মাধ েম। স িত বশিকছু অ াকশেনর কারেণ মােকিটং িবভােগ িকছটুা শৃ লা এেলও

াইট অপােরশন িবভাগজুেড় চলেছ ােসর রাজ । এখােন কউ কাউেক মানেছ না।

ই া হেলই কিতপয় িসিনয়র পাইলট াইট পিরচালনা না করার মিক িদে । িকছুিদন আেগ িডএফও
িনেয়াগ বািতেলর দািবেত একেযােগ ৩ িসিনয়র পাইলট ল ডন াইট না করার জ  িনেজেদর রহ জনক
‘িসক’ ঘাষণা কের। এর মেধ  ক াে ন শােয়ব চৗধরুীর িব ে  আনিফট অব ায় িভিভআইিপ াইট
পিরচালনার অিভেযােগ তদ   হেয়েছ। দেকর মেত, বতমােন িবমােনর এই িবভাগিট চরম ঝুঁিকপূণ
অব ায় আেছ।

িবমােনর নীিত দমেনর িবষেয় জানেত চাইেল দক চয়ারম ান ইকবাল মাহমদু যগুা রেক বেলন, এ
িত ানিট সাজা হেয় দাড়ঁােত পারেছ না নীিতর কারেণ।

কারা এর পছেন রেয়েছ তােদর সবাইেক আমরা তদে র আওতায় আনেত চাই। িবচােরর কাঠগড়া পয
পৗঁেছ িদেত চাই। স লে ই আমােদর সব িটম কাজ করেছ।

নীিত অ স ােনর অংশ িহেসেব স িত অব াহিত দয়া এমিড ও িসইও মাসাি ক আহেমদসহ ১০
জেনর িবেদশ যাওয়ার ওপর িনেষধা া আেরাপ করেত ২ ম দক থেক পুিলেশর িবেশষ শাখার এসিপর
(ইিমে শন) কােছ িচিঠ পাঠােনা হয়।

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালেয়র যু সিচব জেন  নাথ সরকার িবমােন পাইলট িনেয়ােগ
নীিতর তদ  কেরন। সই িতেবদন িতিন ম ণালেয় জমা দন।

এরপর তা ম ণালেয় পযােলাচনা কের িবমােনর এমিড ও িসইও মাসাি ক আহেমদেক অব াহিত দয়া
হয়। এছাড়া দেকর অ স ান কমকতােদর আেবদেনর িভি েত িট তদ  িতেবদনই দকেক সরবরাহ
কের ম ণালয়।

জানা গেছ, দািয় া  দেকর িট িবেশষ িটম া  তথ -উপাে র িভি েত িবমােনর মােকিটং অ া ড
সলস িবভাগ,  াউ ড সািভস  িবভাগ,  েকৗশল িবভাগ  ও কােগা  শাখার অিনয়ম- নীিতর অ স ান

করেছ। পযায় েম অ  শাখার নীিতর তথ ও সং হ করেব এ িটম।

িবমােন  পাইলট িনেয়ােগ নীিতর িবষেয় যু সিচেবর তদ  িতেবদেনর পািরেশ বলা  হয়,  িবমােন
পাইলট িনেয়ােগর আেগ পিরচালনা পষেদর কাছ থেক শূ পেদর অ েমাদন নয়া হয়িন।

িশ াগত যাগ তা  ও  বয়স  িনধারেণ  িবমােনর চিলত িনয়মনীিত  মানা  হয়িন।  বরং  তারা  িনেজেদর
ই ামেতা ব াখ া  িদেয়  িনেয়াগ  িব ি  সংেশাধন কের এমিডর ভািতজাসহ কমপে  ৩০-৩২ াথীর
িশ াগত যাগ তা িশিথল কের িবেশষ িবধা দয়া হয়।

এেত আরও বলা হয়, াথীেদর াথিমক বাছাইেয়র কাজিটও িবিধ মাতােবক হয়িন। বরং এে ে  কােনা
কােনা  ব ি  ও  প েক িবেশষ  িবধা  দয়া  হেয়েছ।  িতেবদেন  পািরশ  অংেশ  আরও বলা  হয়,

অপােরশন ম া য়াল পােট এ অ যায়ী িনেয়ােগর প িত অ সরণ করা হয়িন।

িলিখত ও মৗিখক পরী ার মানব ন ম া য়াল অ যায়ী না কের মৗিখক পরী ায় শতকরা ৫০ ন র রেখ
িবেশষ াথীেদর িবধা  দয়া  হয়।  পািরেশ ক ােডট পাইলট  িনেয়াগ  ি য়ায়  অিনয়ম  সিৃ র জ
িনেয়ােগর দািয় া েদর িব ে  পিরচালনা  পষদ  িবিধ  মাতােবক ব ব া  হণ  করেত  পাের মেমও
মতামত দয়া হয়।

সূ  জানায়,  ওই  িতেবদেনর পািরশ ও সািবক িবষয়ািদ  িবেবচনায়  িনেয় পাইলট  িনেয়াগ  কিমিটর
সবাইেক অ স ােনর আওতায় আনা হে । এছাড়া িনেয়াগ কিমিটর সদ  সিচব, িচফ অব িনং, িচফ
অব  টকিনক াল,  ম ােনজার  এম য়েম ট,  ম ােনজার  পােসানাল,  আেবদন  বাছাই  কিমিটর  সদ ,
সাইেকােমি ক ট  ও মৗিখক পরী া যারা িনেয়েছন তােদর ব ব  নেব দক।
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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