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িবমােনর লটুপােট ২০০ কমকতা

িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  এবং িসিভল এিভেয়শেনর লটুপােট জিড়ত ২শ অসাধু কমকতা নজরদািরেত
রেয়েছন।  এেদর  মেধ  ১০  কমকতার  দশত ােগও  িনেষধা া  দওয়া  হেয়েছ।  িবমান  য়  ও  িলজ,
র ণােব ণ, িটিকট িবি , কােগা এ েপাট-ইমেপাট, ক াটািরংসহ নানা খােত নীিতর অিভেযাগ তদে  ওই
সব কমকতার িব ে  চা ল কর তথ -উপা  পেয়েছ দক। ওই সব তথ -উপাে র িভি েত পযায় েম
সবাইেক দেক তলব করা হে । নীিতর পাশাপািশ ওই সব কমকতার অৈবধ স দ অ স ােনও কাজ
করেব দক। এরই মেধ  িবমােনর সদ িবদায়ী ব ব াপনা পিরচালকসহ ১০ জেনর িবেদশযা ায় িনেষধা া
দওয়া হেয়েছ। ইিতমেধ  িবমােনর সােবক এমিডসহ চার কমকতােক দক জরা কেরেছ। িবমােনর নীিতর

অ স ান  করেছন  দেকর  চার  কমকতার  নতৃে  অ স ান  কিমিট।  অ স ান  কমকতারা  হেলন
উপপিরচালক মা. নািসরউি ন, সহকারী পিরচালক সাইফলু ইসলাম, মা. আতাউর রহমান ও মা. সালাহ
উি ন। মুনীম মাসাি ক আহে দ ছাড়া িবেদশ গমেন িনেষধা া পাওয়া অ রা হেলন- িবমােনর াউ ড
সািভস পারভাইজার িজ এম জািকর হােসন, মা. িমজা র রহমান ও এ ক এম মা ম িব াহ, জুিনয়র

াউ ড সািভস অিফসার মা. মিশ র রহমান,  কমািশয়াল পারভাইজার মা. রিফ ল আলম ও গালাম
কায়সার আহেমদ, কমািশয়াল অিফসার মা.  জাওেয়দ তািরক খান ও মাহফজুুল কিরম িসি কী,  জুিনয়র
কমািশয়াল অিফসার মা ফ মেহদী হাসান। দক সূে  জানা গেছ, মতার অপব বহার, ঘুষ- নীিত ও
অিনয়েমর  মাধ েম  পাইলট  িনেয়াগসহ  অৈবধ  স দ  অজেনর  অিভেযাগ  অ স ান  করেছন  সহকারী
পিরচালক  সাইফলু  ইসলাম।  াথিমক  অ স ােন  িবমােনর  সােবক  এমিড  আব ল  মুনীম  মাসাি ক
আহে দসহ  বশ  কেয়কজন  কমকতার  নীিতর  তথ -উপা  পেয়েছন  অ স ান  কমকতা।  া
তথ - মােণর িভি েত গত ২ ম িবমােনর সােবক ওই শীষ কমকতাসহ ১০ জেনর িবেদশযা ায় িনেষধা া
চেয় পুিলেশর িবেশষ শাখার অিতির  মহাপিরচালেকর কােছ িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ। পাশাপািশ অ িলিপ
দওয়া হেয়েছ িবেশষ পুিলশ পারসহ (ইিমে শন) বশ কেয়কিট জায়গায়। এরই মেধ  ৩৭ কমকতার
নীিতর তথ - মাণ রেয়েছ দেকর এ কমকতার কােছ। িবমান ছাড়াও িসিভল এিভেয়শেনর য কমকতার

িব ে  সবেচেয় বিশ নীিতর অিভেযাগ রেয়েছ িতিন হেলন শাহজালাল, শাহ আমানত, িসেলট ওসমানী ও
ক বাজার আ জািতক িবমানব েরর ৫ কে র সে  জিড়ত ত াবধায়ক েকৗশলী হািববুর রহমান। এ ৫

কে র ফাইল তলব কেরেছ নীিত দমন কিমশন ( দক)। দক ত াবধায়ক েকৗশলী হািববুর রহমােনর
ব ি গত নিথও তলব কের। তার িব ে  নীিত, কিমশন ও ঘুষ বািণেজ র অিভেযাগ রেয়েছ। িচিঠেত াত
আয়বিহভূত  স দ  অজেনর  তদ  করেত  ১৯৯৪  সাল  থেক  এ  পয  েকৗশলী  হািববুর  রহমােনর
বতন-ভাতা,  অি ম/ঋণ (কতনসহ) খাতিভি ক দােনর জ  বলা  হেয়েছ। দেকর সহকারী  পিরচালক

জািহদ কামাল া ের এক িচিঠেত এসব নিথ তলব করা হয়। দক সূে  জানা গেছ, াথিমক তদে  তারা
ত াবধায়ক েকৗশলী হািববুর রহমােনর িব ে  ব াপক অিনয়ম- নীিত ও ফাইল আটেক ঘুষ বািণেজ র
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িমজা মেহদী তমাল
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অিভেযাগ পেয়েছন। সূ  জানায়, হািববুর রহমান পূণ ৭িট িবমানব েরর দািয়  রেয়েছন। এর মেধ
সরকােরর  মগা  ক  খান  জাহান  আলী  িবমানব র  উ য়ন,  সয়দপুর  িবমানব র  উ য়ন,  ওসমানী
আ জািতক িবমানব েরর রানওেয় ওভারেলকরণ, ওসমানী আ জািতক িবমানব েরর নতনু টািমনাল ভবন
িনমাণ। চ াম শাহ  আমানত িবমানব েরর রানওেয় ওভারেলকরণ,  চ াম শাহ  আমানত আ জািতক
িবমানব েরর প ারালাল টি ওেয়, রানওেয় স সারণ এবং িবদ মান টািমনােলর স সারণ নব পায়ণও
এর অ ভু । এ ছাড়া ক বাজার িবমানব েরর টািমনাল ভবন িনমাণ ও িবমানব েরর রানওেয় স সারণ
অ তম। নীিত, ঘুষ বািণজ  ও াচািরতার অিভেযােগ য কমকতার িব ে  দেকর অ স ান চলেছ,
সই  কমকতােকই  ৭  পূণ  িবমানব েরর  কােজর  দািয়  দওয়া  িঠক  হয়িন  বেল  মেন  কেরন

িবেষশ রা। তারা বলেছন, এেত ক েলার উ য়ন কাজ বড় ধরেনর অিন য়তার মুেখ পড়েত পাের। এ
ছাড়া  ৭িট িবমানব র িদেয় ধানম ী চলাচল কেরন। ক েলার মেধ  রাডার মরামত, কিলে শন,
এ ে ািসভ িডেটনশন িসে ম াপন,  শাহজালাল আ জািতক িবমানব র টািমনােল িবনা  ট ডাের ১৬
কািট টাকার কাজ, বািডং ি েজর য়ার পাটস য় এবং উ য়ন সং া  মগা ক  অ তম। অিভেযাগ

আেছ, সংি  শাখার ওই কমকতােক ২ শতাংশ কিমশন না িদেল িতিন কােনা ফাইলই পাঠান না। উে া
স েলা  বিবচেক ফরত  পািঠেয়  দওয়া  হয়।  তার  িব ে  ঘুষ  আদােয়র  অিভেযাগও রেয়েছ।  িনজ

িসি ডেকট ছাড়া অ  কাউেক কাজ দন না। িসিভল িডিভশন-১’-এ গত ৫ বছর থাকাকালীন িতিন িনেজর
ব েুদর কাজ িদেয় তােদর সে  ব বসািয়ক স ক গেড় তেুলেছন। এভােব িতিন িবপুল অথ-স ি র মািলক
বেন গেছন। একিট গােয় া সং ার িতেবদন অ যায়ী হািববুর রহমান ছা জীবেন িবএনিপর রাজনীিতর
সে  জিড়ত  িছেলন।  তার  আ ীয় জন  জামায়ােতর  রাজনীিতর  সে  জিড়ত।  এর  আেগ  ক বাজার
িবমানব র উ য়ন কােজর ক  পিরচালক থাকাকােল তার িব ে  ট ডাের নীিতর মাণ পায় ম ণালয়
গিঠত তদ  কিমিট। এ অিভেযােগ তােক ক  পিরচালেকর পদ থেক অব াহিত দওয়া হয়।
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