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সাত বছের লাকসান ১০১ কা  টাকা 

দলওয়ার হােসন 

 
ব ব  আ জািতক সে লন ক  (িবআইিসিস) পিরচালনায় সাত বছের লাকসান হেয়েছ ১০১ কা  টাকা। এই লাকসান থেক 
উ রেণর জ  ন ন মেডল জঁেছ সরকার। এজ  হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র সিচবেক চয়ার ান কের ৯ সদে র এক  
কিম  গঠন করা হেয়েছ। বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন এবং হায়ন ও গণ ত ম ণালয় সািচিবক সহায়তা করেছ 
কিম েক। 
 
জানা যায়, িবআইিসিস পিরচালনার দািয়ে  রেয়েছ সরকাির মািলকানাধীন সং া বাংলােদশ সািভেসস িলিমেটড (িবএসএল)। ি  
অ যায়ী ১০ বছর তােদর এই িত ান পিরচালনা করার কথা। তেব মাগত লাকসােন নানা কারণ দিখেয় তারা সােড় ছয় বছেরই 
এই দািয়  থেক সের যাওয়ার াব দয় হায়ন ও গণ ত ম ণালয়েক। এরপর লাকসােনর কারণ যাচাই-বাছাইেয়র জ  
হায়ন ম ণালেয়র অিতির  সিচব মা. মিন ামানেক ধান কের এক  কিম  গঠন করা হয়। ওই কিম  িবআইিসিসর মাট 

১৭  হল েমর স া  দিনক আয় উে খ কের ৫০ লােখর বিশ টাকা। এেত মািসক আয় হয় ১৫ কা  টাকা, বািষক আয় ১৮০ 
কা  টাকা। কিম র িহসােব িবআইিসিস পিরচালনায় কেয়ক ণ বিশ লাভ হওয়ার কথা। এছাড়া গণ ত অিধদ র ২০১১-১২ 

অথবছের িনজ  জনবেল িবআইিসিস পিরচালনা কের ২৬ কা  টাকা সরকাির কাষাগাের জমা দয়। 
 
তেব গণ ত ম ণালেয়র এই িতেবদেনর সে  একমত হেত পােরিন িবএসএল। ফেল তারা িবষয়  ধানম ীর কাযালয়েক 
জানান। এই জ লতা িনরসেনর লে  গত ৭ লাই ধানম ীর  সিচব মা. নিজ র রহমােনর সভাপিতে  ধানম ীর 
কাযালেয় এক সভা অ ি ত হয়। 
 

ধানম ীর কাযালেয়র এক কমকতা সমকালেক বেলন, িবআইিসিস জািতর িপতার নামাি ত। জাতীয় াথ স ত রেখ এ 
ক  পিরচালনা করার িনেদশ দওয়া হেয়েছ। অ ােলােকশন অব িবজেনস অ যায়ী হােটল পিরচালনা করা গণ ত অিধদ েরর 

কাজ নয়। তাছাড়া ণ ইেভ  িহেসেব ২০২০ সােলর ১৭ মাচ থেক ২০২১ সােলর ২৬ মাচ পয  সমেয় জািতর িপতা ব ব  
শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী ' িজববষ' উদযাপন করা হেব। ২০২১ সােল াধীনতার বণজয় ী পালন করা হেব। এই 

সমেয় িবআইিসিস পিরচালনায় কােনা ধরেনর জ লতা ি  না করার িনেদশ দওয়া হেয়েছ। ধানম ীর কাযালয় ই ম ণালয়েক 
একে  বেস িবআইিসিস পিরচালনার জ  'িনউ মেডল ডেভলপ' করেত বেলেছ। 
 
প চতারকা হােটল পিরচালনার অিভ তার আেলােক িবআইিসিসর ব াপনা, র ণােব ণ ও পিরচালনার কাজ পায় িবএসএল। 
গণ তেক কে র িলজ ভাড়া বাবদ ১০ বছের ৪৬০ কা  টাকা দােনর ি  কের তারা। স অ যায়ী তারা ২০১২ সােলর ১ লাই 
িবআইিসিস পিরচালনার দািয়  হণ কের এবং ি র টাকা মািসক িকি েত পিরেশাধ করেত  কের। িক  লাকসােনর কথা 
বেল ২০১৫ সােলর অে াবর থেক িবএসএল িকি  ব  কের দয়। ফেল ি র  



 
ায় ৩০০ কা  টাকা বেকয়া রেয়েছ এখনও। এ িবষেয় জানেত চাইেল বাংলােদশ সািভেসস িলিমেটেডর (িবএসএল) ব াপনা 

পিরচালক মা. আই ব হােসন বেলন, 'িবআইিসিস পিরচালনায় লাকসান হওয়ায় ি  বািতেলর াব দওয়া হয় গণ ত 
ম ণালয়েক। তেব গণ েতর সে  ি র পিরবেত লভ াংেশর িভি েত সে লন ক  পিরচালনা করা যেত পাের।' লাকসােনর 
িবষেয় িতিন বেলন, ' বসায় লাভ-লস হেব, এটা াভািবক। এজ  িবএসএল ও গণ েতর কােনা িত নই। কারণ, তারাও 
সরকাির িত ান, িবএসএলও সরকাির িত ান।' লেসর কারণ স েক ব াপনা পিরচালক বেলন, ' ি র টাকা িছল অেনক 
বিশ। এছাড়া ২০১৪ সােল পসী বাংলা হােটেলর কমচারীেদর চাকির ত না কের িবআইিসিসেত েয়াজেনর অিতির  রাখা 

হেয়িছল। এেত কমচারীেদর বতন িদেত য় হেয়েছ অেনক টাকা।' 
 
গণ ত ম ণালেয়র এক কমকতা বেলন, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালেয়র াবমেত ৫০ শতাংশ অংশীদািরে র 
িভি েত িবআইিসিস পিরচালনা করেল িতর স ুখীন হেত হেব। িতিন ইজারািভি েত ক র ব াপনা ও পিরচালনার জ  
উ ু  দরপে র মা েম ন ন অপােরটর িনেয়াগ করা অথবা আ জািতক, রা ীয়, সরকাির এবং িনিদ  িক  বসরকাির অ ােনর 
মে  সীমাব  রেখ ম ণালেয়র নীিতমালার আেলােক গণ ত অিধদ রেক পিরচালনার পরামশ দন। িবএসএেলর এক কমকতা 
বেলন, ব ব  সে লন ক  সং ােরর জ  ২০১৬ সােলর লাই থেক নেভ র পয  ব  রাখা হয়। এছাড়া পিরচালনার দািয়  
িনেয় িবএসএল িনজ  অথায়েন সাত কা  টাকার সং ার কাজ কের। এসব কারেণ ২০১২ সােলর েন দািয়  নওয়ার পর ২০১৯ 
সােলর ন পয  সে লন ক  পিরচালনায় মাট ১০০ কা  ৯৪ লাখ টাকা লাকসান হেয়েছ। 
 
হায়ন ও গণ ত ম ণালেয়র সিচব মা. শহীদ উ া খ কার বেলন, 'আপাতত ব ব  সে লন ক  ি র িনয়ম অ যায়ী চলেব। 
ি র বেকয়া টাকা তারা িকি েত পিরেশাধ করেব।' িতিন বেলন, িবএসএল ি  বািতেলর জ  গণ ত ম ণালেয় িচ  িদেয়িছল। 

এরপর ম ণালয় থেক ড়া  কােনা পদে প না নওয়ায় তারা ধানম ীর কাযালেয় িচ  দয়। এ িবষেয়  সিচেবর 
সভাপিতে  বঠক হেয়েছ এবং এক  কিম  গঠন করা হেয়েছ। ন ন কিম  ভােলা িক  করার জ  কাজ করেছ। লভ াংেশর 
িভি েত পিরচালনার িবষেয় এখনও ড়া  কােনা িস া  হয়িন। 
 
এ িবষেয় জানেত চাইেল নগর পিরক নািবদ ও জাহা ীরনগর িব িব ালেয়র নগর ও অ ল পিরক না িবভােগর অ াপক ড. 
আিদল হা দ খান বেলন, 'ব ব  সে লন ক  দেশর এক  নামধ  িত ান। এ  রাজধানীর ণ ােন অবি ত এবং 
ভ র  অেনক বিশ। কােনা অ ান করেত হেল িতন-চার মাস আেগ িকং করেত হয়। এমন এক  িত ােন লাকসান 

হওয়ার কােনা যৗি কতা নই। এ  পিরচালনায় অিনয়ম বা ল ব াপনা থাকেত পাের। এজ  তদ  হওয়া উিচত।' তদে  
কােনা ন িত ধরা পড়েল দায়ীেদর িব ে  আইন অ যায়ী কেঠার ব া নওয়ার কথা বেলন িতিন।  

 
িবএসএল বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালেয়র িনয় ণাধীন এক  পাবিলক িলিমেটড কা ািন। সরকাির মািলকানার 
এই কা ািন হােটল পিরচালনা কের থােক। তারা শরাটন হােটল পিরচালনার সে ও িছল। শরাটন চেল যাওয়ার পর 
আ জািতক মােনর সবা দােনর জ  িবএসএল ই ারকি েন াল হােটলস প এিশয়া- ািসিফক াইেভট িলিমেটেডর 
(আইএইচিজ) সে  ২০১২ সােল ৩০ বছর ময়ািদ ব াপনা ি  কের। 

 


