
িবমােনর বিুকং বািতল বািণেজ  ৩ িজিডএস:
দেক ৫৩ এেজি র ফাইল

১২শ কািট টাকার বিশ হািতেয় িনেয়েছ িসি ডেকট * ৭ দেশর ােভল এেজি র মাধ েম
সবেচেয় বিশ কারসািজ

কাশ : ২৬ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে  ভয়ুা  িটিকট বিুকং বািতল কের বছের শত কািট টাকা হািতেয় নয়া
সং া  কারসািজর ফাইল যাে  দেক। াথিমকভােব তদে র জ  ৩ াবাল িডি িবউশন িসে ম
(িজিডএস) ও ৫৩ ােভল এেজি র ফাইল পাঠােনা হেব দেক। চুি র মারপ াঁেচ ফেল এই খাত থেক
গত ১০ বছের অৈবধভােব ১২শ’ কািট টাকার বিশ অথ হািতেয় িনেয়েছ সংি  িসি ডেকট।

ধ ুিবমানেকি ক এই বুিকং বািতল করার অৈনিতক কােজ ৫৩ থেক ১০০িট ােভল এেজি  গেড় তালা
হেয়েছ। বুিকং বািতেলর কমযে  ধু দেশ নয়, িবে র িবিভ  দেশও এেজি  িত া করা হেয়েছ।
এ েলার অিধকাংেশর মািলকানার সে  সংি  ৩ িজিডএস কা ািন ও িবমােনর শীষ ানীয় একািধক
ব ি  এবং ভাবশালী কেয়কিট ােভল এেজি  জিড়ত। বসামিরক িবমান চলাচল ম ণালেয়র তদ
িরেপােটর পািরশ অ যায়ী যসব এেজি র ৭৫ শতাংেশর ওপের বিুকং বািতল হেয়েছ তােদর দেকর
তদে র আওতায় আনা হেব। ম ণালয় থেক িস া  হেয়েছ াথিমকভােব ৩ িজিডএস কা ািন ও ৫৩
ােভল এেজি র তথ -উপা  দেক পাঠােনা হেব। এসব এেজি র মাধ েম িকভােব ভুয়া বিুকং হেতা

এবং িজিডএস কা ািন সসব বিুকং বািতল কের গত ১০ বছের কত টাকা হািতেয় িনেয়েছ তা খুঁেজ বর
করা হেব। একই সে  কারা এই স েরর গডফাদার তােদর শনা  কের শাি র আওতায় আনা। ম ণালয়
সেূ  এসব তথ  জানা গেছ।

  মুিজব মা দ
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ম ণালয় গিঠত তদ  কিমিটর আ ায়ক ও অিতির  সিচব আিত ল হক যুগা রেক বেলন, এিট হে
িবমােনর নীরব ঘাতক। এই িসি ডেকেটর সে  িবমােনর পিরক না শাখা,  মােকিটং িবভাগ, রিভিনউ
ইি টে েটড সফটওয় ার শাখা, অিডট িবভােগর কিতপয় নীিতবাজ কমকতা সরাসির জিড়ত। িকছু িকছু
এেজি  গেড় তালা হেয়েছ ধু ভয়ুা বিুকং দয়ার জ । তােদর াথিমক তদে  আিথক অিনয়েমর য
তথ  পাওয়া গেছ কৃতপে  এই অ  আরও অেনক বড় হেব। এর সে  অেনক ভাবশালী রাঘবেবায়াল
জিড়ত। িতিন অিবলে  ৩ িজিডএেসর সে  করা চুি  বািতল িকংবা সংেশাধন করার আ ান জানান।
দায়ীেদর কেঠার শাি র আওতায় আনার আহবান জানান।

জানা গেছ, ২০১৮ সােলর জলুাই থেক ২০১৯ সােলর এি ল পয  ধু ১০ মােস িটিকট বিুকং বািতেলর
জ  ৩িট িজিডএসেক ৯৩ কািট ৯৩ লাখ ৯ হাজার ৮৮৮ টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। যার বিশর ভাগ
বিুকং িছল ভুয়া ও উে মলূক। আেলাচ  সমেয় ৫িট দেশর ২২ জন এেজ ট ৮০ শতাংশ বুিকং বািতল
কেরেছ এবং ৭িট দেশর ৩১ জন এেজ ট ৭৫ শতাংশ িটিকট বিুকং বািতল কেরেছ।

িবশাল  এই  অে র  অথ  হািতেয়  নয়া  ৩  িজিডএ  কা ািন  হল  অ ামািডউস,  অ াবাকাস-সাবির  ও
গ ািলিলও। বতমােন  অ াবাকাস  ও  সাবির  একীভতূ  হেয়  অ াবাসকাস  নােম  কাজ  করেছ।  এর  মেধ
অ াবাকাস ও গ ািলিলওর মাধ েম সবেচেয় বিশ বিুকং বািতল হেয়েছ। অিভেযাগ আেছ এই স েরর
গডফাদার  হে  গ ািলিলও।  জানা  গেছ,  দেশর  একিট  ভাবশালী  েপর  মািলকানাধীন  িত ান
গ ািলিলওর একজন শীষ ব ি  িবমােনর সে  পুেরা ব বসািট িনয় ণ করেছন।

তদ  সংি রা মেন করেছন, এই িট কা ািনর সে  িবমােনর য চিু  হেয়েছ তােত ভ েরর ফাঁিক
রেয়েছ। চুি র অিধকাংশ শতই রা ীয় সং া িবমােনর িব ে  গেছ। বড় ধরেনর আ ডার া ড িডিলং
ছাড়া এমন চুি েত া র করার কথা না িবমােনর কােনা কমকতার।

যসব এেজি  ৮০ শতাংেশর ওপর বুিকং বািতল কেরেছ স েলার নাম আবুধািবর আল তােরক আল
মুমতাজ (৯৪ শতাংশ),  গাে ন  ােভল এলএলিস (৮১ শতাংশ),  গাে ন  ােভল (৮১.৩ শতাংশ),
আহেমদ ােভল (৮৪.৪৭ শতাংশ), বাংলােদেশর ঊিম ােভল এেজি  (৮২.৭২ শতাংশ), মাদারল া ড
টু র  অ া ড  ােভল (৮০.৮৯ শতাংশ),  চৗধরুী  ই টার াশনাল  (৮১.৬৯ শতাংশ),  মুনা  ােভলস  টু র
(৭৯.৫০ শতাংশ),  দা ল  ইমান  ই টা.  ােভল অ া ড  টু র  (৮২.৯২  শতাংশ),  িব ব  ই টার াশনাল
(৮০.৭৯ শতাংশ), ােভল স টার (৮২.১১ শতাংশ)। মালেয়িশয়ার জএমেক হিলেড ােভল (৮৩.৬৬
শতাংশ), ওমােনর জামাল নােসর ােভল অ া ড টু িরজম (৯০.০৬ শতাংশ), যাওহার বাহার আল আরব
ােভল (৮০.৬৮ শতাংশ)। সৗিদ আরেবর িপিরয়র িটিকটস অ া ড ােভল (৮২.৫৪ শতাংশ), ইরাদ

ই টার াশনাল টু র এ ড ােভল (৮১.৫৭ শতাংশ), ই টার াশনাল িটিকট ফর টু র (৮৩.৪৩ শতাংশ),
ফুরসান ােভল (৮০.৫১ শতাংশ), ানওয়া  টু িরজম অ া ড া েপাট (৮৪.৭৬ শতাংশ), িদপা হিলেড
অ া ড টু র (৮৭.৬৭ শতাংশ)।

৭৫ শতাংেশর ওপের যারা বিুকং বািতল কেরেছ তারা হল- আবুধািবর টাইম ােভল (৭৭.৪৯ শতাংশ),
তােরক আল বার মিরন কােগা (৭৫.৪০ শতাংশ)। এয়ার গাইড ােভল (৭৯.৭৮ শতাংশ), শামস এয়ার
টু র অ া ড ােভল (৭৯.৭৭ শতাংশ), বাংলােদেশর াই ােভলস (৭৪.৪৯ শতাংশ), িব স ােভল
(৭৬.৬৭ শতাংশ),  সািদয়া  ােভল (৭৬.৯৩ শতাংশ),  সাফা এয়ার ােভল (৭৪.৮৫ শতাংশ),  জএস
ােভল অ া ড টু র (৭৪.৫৪ শতাংশ), ময়রূী এয়ার ই টার াশনাল (৭৯.২০ শতাংশ), ওয়ান ার ােভল

(৭৭.০৭ শতাংশ),  গাউিসয়া ােভল অ া ড টু র (৭৭.২০ শতাংশ),  আল আবরার টু র  অ া ড ােভল
(৭৭.০৯ শতাংশ),  বনানাজ  (৭৫.৮২  শতাংশ),  এয়ার  কনিফেড  ই টার াশনাল (৭৫.৯৫ শতাংশ),
িডএফ াইট পেয় ট (৭৪.৯৮ শতাংশ), ােভল ই টার াশনাল সািভস (৭৬.২২ শতাংশ), গাে ন ব ল
টু র (৭৯.৪৮ শতাংশ), দশ া ণ াইেভট িল. (৭৬.৬৩ শতাংশ), িশয়ারা ােভল অ া ড টু র (৭৫.১২
শতাংশ)। যু রােজ র ইমরান ােভল (৭৮.৭২ শতাংশ), রমা ােভল াইেভট (ইউেক) িল. (৭৭.৯৫
শতাংশ), মাইফা ােভলস (৭৬.৪৫ শতাংশ), াইম এ ে স (৭৬.৪৬ শতাংশ), সানার বাংলা ােভল
(৭৮.৭৯ শতাংশ), আলামীন ােভলস (৭৮.১১ শতাংশ), েয়েতর ইতারনাইট ই টার াশনাল (৭৫.১৪
শতাংশ), জারা া ােভলস (৭৯.০৭ শতাংশ), আল খািলজ ােভল (৭৬.৯৩ শতাংশ)। নপােলর কাই
ওেয় ােভলস অ া ড টু র (৭৫.৪৭ শতাংশ),  ওমােনর ওয়ািহদ ােভল অ া ড টু র (৭৬.১১ শতাংশ),
সৗিদ আরেবর রােবল ই টার াশনাল ােভল অ া ড টু িরজম (৭৫.৯০ শতাংশ),  িকংডম অব ােভল
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(৭৫.৩৭ শতাংশ)। এসব এেজি র সে  গত ১০ বছের িবমােনর য লনেদন হেয়েছ দক তা খিতেয়
দখেব বেল ম ণালয় সেূ  জানা গেছ।

সূ  জানায়, ২০১৮ সােলর জুলাই মাস থেক ২০১৯ সােলর এি ল মাস পয  ১০ মােস বাংলােদেশর
১৫০িট ােভল এেজি  ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৯০৭িট িটিকট বুিকং িদেয়েছ। এর মেধ  বািতল হেয়েছ ২ লাখ
৯০ হাজার ৫৩৩িট িটিকট। এজ  িবমানেক নেত হেয়েছ ১০ কািট ২০ লাখ টাকা। সৗিদ আরেবর
২৯িট এেজি  বিুকং িদেয়েছ ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৬৮৮িট। এর মেধ  বািতল হেয় গেছ ২ লাখ ৭৯ হাজার
৬৮৫িট। এজ  িবমানেক নেত হেয়েছ ৮১ হাজার ৩৮ লাখ টাকা। যু রােজ র ২১িট এেজি  এ সমেয়
বিুকং িদেয়েছ ৩ লাখ ৭০ হাজার ৭৬১িট এেজি । এজ  িবমানেক নেত হেয়েছ ৫৭ লাখ ৮৯ হাজার
টাকা। আবুধািবেত এ সময় ৩৬িট এেজি  বিুকং িদেয়েছ ১ লাখ ৩২ হাজার, বািতল হেয় গেছ ১ লাখ
১২৭৯িট। এজ  িবমানেক নেত হেয়েছ ২৩ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। মালেয়িশয়ার ৭িট এেজি  এক
বছের বিুকং িদেয়েছ ১৬ হাজার ৫৩৪িট। বািতল হেয় গেছ ১২ হাজার ১১৫িট। িবমােনর গ া ৪ লাখ ৪৭
হাজার টাকা। েয়েতর ৯িট এেজি  বিুকং িদেয়েছ ২৬ হাজার ২২১িট, বািতল হেয় গেছ ১৯ হাজার
৩৪৩িট। িবমানেক নেত হেয়েছ ৪ লাখ ৩২ হাজার টাকা।  ওমােনর ৯িট এেজি  এক বছের বুিকং
িদেয়েছ ১৯ হাজার, বািতল হেয়েছ ১৪ হাজার। নপােলর ৩িট এেজি  বিুকং িদেয়েছ ৯ হাজার ৪২২িট,
বািতল হেয়েছ ৬৬১৫িট। কাতােরর ২িট এেজি  বুিকং িদেয়েছ ৩৩৪৯িট, বািতল হেয়েছ ২২৭০িট। সব
িমিলেয় ২৭১িট এেজি  ১ বছের বিুকং িদেয়েছ ১৩ লাখ ৫৫ হাজার ২৫১িট। এর মেধ  বািতল হেয়েছ ১
লাখ ২২ হাজার ৩৪৯িট। এজ  িবমানেক ১০ মােস গ া িদেত হেয়েছ ২৮ কািট ২১ লাখ টাকা।

িজিডএস কা ািন েলার মেধ  ২০১৮ সােলর জলুাই মাস থেক ২০১৯ সােলর এি ল মাস পয  ১০
মােস ৪িট কা ািনেক বিুকং বািতেলর জ  িবল বাবদ িবমােনর নেত হেয়েছ ৯৩ কািট ৯৩ লাখ টাকা।
এর মেধ  অ ামািডউসেক ২৭ কািট ২৩ লাখ টাকা, অ াবাকাসেক ১৮ কািট ৩৯ লাখ টাকা, গ ািলিলওেক
৩১ কািট ১২ লাখ টাকা ও সািবিরেক ১৭ কািট ১৮ লাখ টাকা িদেত হেয়েছ। মাসওয়াির ২০১৮ সােলর
জলুাই মােস অ ামািডউসেক বুিকং বািতেলর জ  পিরেশাধ করেত হেয়েছ ২৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা,
অ াবাকাস ১১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা, গ ািলিলও ২৩ লাখ ৭ হাজার টাকা, সাবাির ১৭ লাখ ১৬ হাজার
টাকা।  আগ  মােস  অ ামািডউস  ২০  লাখ  ৯৫ হাজার  টাকা,  অ াবাকাস  ১২  লাখ  ৯  হাজার  টাকা,
গ ািলিলও ২০ লাখ ২২ হাজার টাকা, সাবাির ১৪ লাখ ৭ হাজার টাকা। সে র মােস অ ামািডউস ২২
লাখ ৬২ হাজার টাকা, অ াবাকাস ১৫ লাখ ৭৯ হাজার টাকা, গ ািলিলও ২৩ লাখ ৯২ হাজার টাকা, সাবাির
১৩ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। আে াবর মােস অ ামািডউস ৪০ লাখ ৫৫ হাজার টাকা, অ াবাকাস ১৬ লাখ
৫৮ হাজার টাকা, গ ািলিলও ২৭ লাখ ৭৮ হাজার টাকা, সাবাির ১৭ লাখ ৫১ হাজার টাকা। নেভ র মােস
অ ামািডউস ২৪ লাখ ৬২ হাজার টাকা, অ াবাকাস ১৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা, গ ািলিলও ২৭ লাখ ৮৩
হাজার টাকা, সাবাির ১৫ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। িডেস র মােস অ ামািডউস ২৮ লাখ ৬৪ হাজার টাকা,
অ াবাকাস ১৬ লাখ ৯৭ হাজার টাকা, গ ািলিলও ৩১ লাখ ৫৪ হাজার টাকা, সাবাির ১৯ লাখ ৭৫ হাজার
টাকা। চলিত বছেরর জা য়ারী মােস অ ামািডউস ৩৫ লাখ ১৭ হাজার টাকা, অ াবাকাস ১৮ লাখ ৬১
হাজার টাকা, গ ািলিলও ৩৬ লাখ ৯৭ হাজার টাকা, সাবাির ২২ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। ফ য়াির মােস
অ ামািডউস ৩১ লাখ ৩৭ হাজার টাকা, অ াবাকাস ১৯ লাখ ৯২ হাজার টাকা, গ ািলিলও ৩৩ লাখ ৫৮
হাজার  টাকা,  সাবাির  ১৭ লাখ  ৫২ হাজার  টাকা।  মাচ  মােস  অ ামািডউস ২৭ লাখ  ৬ হাজার  টাকা,
অ াবাকাস ২৫ লাখ ৬৬ হাজার টাকা, গ ািলিলও ৩৮ লাখ ৫৯ হাজার টাকা, সাবাির ১৮ লাখ ৭৫ হাজার
টাকা। এি ল মােস অ ামািডউস ২৯ লাখ ৬৮৮ টাকা, অ াবাকাস ৩১ লাখ ২১ হাজার টাকা, গ ািলিলও ৪৭
লাখ ৬৯ হাজার টাকা, সাবাির ১৫ লাখ ১৩ হাজার টাকা। বতমােন অ াবাকাস ও সাবাির একীভতূ হেয়
কাজ করেছ।

এছাড়া ােভল এেজি েলার মেধ  আবুধািবর আল তােরক আল মমুতাজ গত ১০ মােস ১৫ হাজার ৩৯িট
িটিকট বিুকং িদেয়েছ। এর মেধ  ১৪ হাজার ৩৫৮িট িটিকট বািতল হেয় গেছ। এজ  ওই এেজি েক ২
লাখ ৯২ হাজার টাকা িদেত হেয়েছ িবমানেক। গাে ন ােভল এই সমেয় ১৪ হাজার ৪৪িট বুিকং িদেয়েছ,
এর মেধ  বািতল হেয়েছ ১১ হাজার ৬৬০িট। এই বািতেলর জ  তােদর িদেত হেয়েছ ২ লাখ ৩৬ হাজার
টাকা। এয়ার গাইড ােভল এই সমেয় বিুকং িদেয়েছ ৪১৫১িট। বািতল হেয় গেছ ৩৩৫৩িট। মা  ৭৯িট
িটিকট িবি  কেরেছ তারা। এরপরও তােদর ৭১ হাজার টাকা নেত হেয়েছ। ঊিম ােভল এক বছের ৩৪
হাজার ৮৩৬িট িটিকট বুিকং িদেয়েছ। িক  বািতল হেয় গেছ ৩০ হাজার িটিকট। এজ  িবমানেক নেত
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হেয়েছ ৯ লাখ ৫৩ হাজার টাকা। মাদারল া ড ােভল বিুকং িদেয়িছল ৪১৬৮িট। বািতল হেয়েছ ৩৪৪৮িট।
িবমানেক অথ নেত হেয়েছ সােড় ১ লাখ ৩ হাজার টাকা। জএমেক হিলেডজ ােভল অ া ড টু র ১০
মােস বিুকং িদেয়েছ ৬৭৪৮িট িটিকট। বািতল হেয় গেছ ৫৭৬৮িট। এই অৈনিতক কােজর জ  িবমানেক
অথ নেত হেয়েছ ২ লাখ ১৩ হাজার টাকা। িপিরয়র ােভল অ া ড টু র ১০ মােস বিুকং িদেয়েছ ২৫
হাজার ৬০৭িট। বািতল হেয় গেছ ২১ হাজার ৬২৭িট। িবমানেক নেত হেয়েছ ৬ লাখ ১২ হাজার টাকা।
এভােব ইরাদ ই টার াশনােলর ১০ হাজার বুিকংেয়র মেধ  ৮২৫৫িট বািতল হেয় গেছ। টাকা গ া গেছ
২ লাখ ২৮ হাজার টাকা। ই টার াশনাল িটিকট ফর টু েরর ৬৩২১িট বুিকংেয়র মেধ  ৫৩২১িট বািতল হেয়
গেছ। গ া গেছ ১ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। টাইম ােভল ১০ মােস ১৬৪৩০িট িটিকট বুিকং িদেলও

১২৮৫৪িট বিুকং বািতল হেয় যায়। এজ  িবমানেক নেত হেয়েছ ২ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। তােরক আল
বার মিরেনর ৭৯৫৫িট বিুকংেয়র মেধ  বািতল হয় ৬৩২১িট। গ া গেছ ১ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। াই
ােভল ৬৩৭৮িট িটিকট বুিকং িদেলও বািতল হেয় গেছ ৪৭৭৯িট। এজ  িবমােনর িত ১ লাখ ৭০

হাজার টাকা। িব স এক বছের ৬৫২০িট বুিকং িদেলও বািতল হেয় গেছ ৫০২৩িট। সািদয়া ােভল
৫২২২িট বিুকং িদেলও বািতল হয় ৪০৭০িট। ই এেজি েত িদেত হেয়েছ ২ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। সাফা
এয়ার ােভল ৪০১১িট বিুকং দয়, বািতল হয় ৩০৫০িট। জএস ােভল বিুকং দয় ৩৩১০িট, বািতল হয়
২৬৬৬িট। ই এেজি েক িবমান ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা দয়। ময়রূী এয়ার বিুকং দয় ৩৫৭৫িট, বািতল
হয় ২৮৪২িট।  ওয়ান  ার বুিকং দয় ২৮৭৭িট,  বািতল হয়  ২২৩৮িট।  গাউিছয়া ােভল বুিকং  দয়
৩৫৫৮িট, বািতল হয় ২৬২৫িট। আল আবরার টু র বিুকং দয় ২৮১৩িট, বািতল হয় ২১৮৮িট। এই ৪িট
এেজি েক িবমান পিরেশাধ কেরেছ ৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। ইমরান ােভল বিুকং িদেয়েছ ১ লাখ ৫০
হাজার িটিকট। বািতল হেয় গেছ ১ লাখ ২৮ হাজার ৬৯৫িট। এজ  িবমানেক নেত হেয়েছ ২৬ লাখ
টাকা। রমা ােভল ১০ মােস বিুকং িদেয়েছ ৬২ হাজার ২৪৫িট। বািতল হেয় গেছ ৪৭ হাজার ৬২১িট।
িবমানেক নেত হেয়েছ ৯ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। াইম এ ে স বিুকং িদেয়েছ ১৫ হাজার ৯৭২িট,
বািতল হেয় গেছ ১৩৪১০িট। এজ  িবমানেক নেত হেয়েছ ২ লাখ ৫৯ হাজার টাকা। সানার বাংলা
ােভল বুিকং িদেয়েছ ১৬ হাজার ৫২৯িট, বািতল হেয় গেছ ১২ হাজার ৯৯২িট। িবমানেক নেত হেয়েছ

২ লাখ ৬০ হাজার টাকা। ইতারনাইট ই টার াশনাল বিুকং িদেয়েছ ৬২৯৫িট, বািতল হেয়েছ ৪৭১৬িট।
এজ  িবমানেক নেত হেয়েছ ৮৮ হাজার টাকা। জারা া ও আল খািলজ িমেল বিুকং িদেয়েছ ৮৮৪৭িট,
বািতল হেয়েছ ৬৮৭৭িট। িবমানেক নেত হেয়েছ ১ লাখ ৪২ হাজার টাকা। রােবল ই টার াশনাল বুিকং
িদেয়েছ ৪৪ হাজার ৭৩০িট, বািতল হেয় গেছ ৩৪ হাজার ৬৬২িট। িবমানেক পিরেশাধ করেত হেয়েছ ৬
লাখ ৯৪ হাজার টাকা।

অিভেযাগ আেছ িটিকট বিুকং দয়ার জ  িজিডএস কা ািনর সে  য চুি  হেয়েছ তােত যথাযথ িনয়ম
অ সরণ করা হয়িন। িবমােনর পিরচালনা পষেদর অ েমাদন নয়া হয়িন। তাছাড়া ৩িট িজিডএেসর সে
অেনক আেগ চুি  করা হেয়েছ। অ ামািডউেসর সে  ২০১০ সােল,  অ াবাকােসর সে  ১৯৯২ সােল,
গ ািলিলও’র সে  ১৯৯৩ সােল চিু  করা হয়। িক  দীঘিদন পরও এসব অসম চুি  িরিভউ িকংবা বািতল
করা হয়িন। উে া িত বছর বিুকং বািতেলর জ  রট বাড়ােনা হেয়েছ।
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