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চ ােমর শাহ আমানত িবমানব ের পেদ পেদ অিনয়ম যন ‘ ায়ী সং িৃত’ হেয় দািঁড়েয়েছ।  ছাড়াই
পণ  খালাস  নয়ার মেতা  ঘটনা  ঘেটেছ।  পণ  ডিলভািরর সময় কমকতােদর উপি ত থাকার িবধান
থাকেলও তা মানা হে  না। আবার এয়ারে ইট ইউিনেট ঊ তন কমকতার অ েমাদন ছাড়াই খালা হয়
রিজ ার।  অেনক ে  রিজ ার ভুােব  ব বহার করা  হয়  না।  সেবাপির কা মস  কমকতােদর

দািয়ে  অবেহলার কারেণ একিদেক সরকার াপ  রাজ  থেক বি ত হে , অ িদেক ঝুঁিকর মেুখ পড়েছ
জাতীয় িনরাপ া।

সরকােরর  একিট  গােয় া  সং ার  িতেবদেন  উেঠ  এেসেছ  এসব  চা ল কর  তথ ।  ৩০  জুলাই
িতেবদনিট জাতীয় রাজ  বােডর (এনিবআর) চয়ারম ােনর কােছ দয়া হেয়েছ।

পুেরা  িতেবদেন  কা মস  কমকতােদর  দািয়ে  অবেহলা,  ঘেুষর  িবিনমেয়  পণ  খালাস,  একজেনর
পাসেপােট আেরকজেনর পণ  খালাস নয়া এবং সামি ক নীিত-অিনয়েমর িচ  তেুল ধরা হেয়েছ। এর
আেগ এি েল ওই গােয় া সং া থেক চ াম িবমানব েরর অিনয়ম স িকত আেরকিট িতেবদন
এনিবআের পাঠােনা হেয়েছ।

এনিবআেরর কােছ পাঠােনা সবেশষ (৩০ জুলাই) গােয় া িতেবদেন বলা হেয়েছ, িবমানব েরর কােগা

  সা াম হােসন ইমরান
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হাউেস  ২০১৮  সােল  ১৩িট  ও  ২০১৯  সােল  ৩িটসহ  ১৬িট  চালােন  সরকাির  রাজ  দয়া  ছাড়া
অৈনিতকভােব পণ  খালাস  কায ম  স  হেয়েছ।  এসব  চালান  খালাস  কের ওয়াটারওেয়জ িশিপং
এেজি জ নােমর চ ােমর এক িসঅ া ডএফ এেজ ট। এেত একিদেক সরকার রাজ  আয় থেক বি ত
হে , অ িদেক িসঅ া ডএফ এেজ টরা িনরাপ া ঝঁুিক বািড়েয় িদে ।

এ ছাড়া িবমানব েরর কােগা হাউেস কা মস,  গােয় া  এবং িসিভল এিভেয়শেনর িকছু অসাধু
কমকতা-কমচারীর জািলয়ািতর কারেণ বতমােন কােগা হাউেস জরাজীণ অব া িবরাজ করেছ।

কা মস কমকতােদর অিনয়ম- নীিতর বণনা িদেয় িতেবদেন বলা হেয়েছ,  কােগা  হাউস থেক পণ
ডিলভািরর সময় সহকারী রাজ  কমকতােদর উপি ত থাকার িবধান থাকেলও সিট হে  না। এ ে

রাজ  কমকতা  সিঠকভােব  দািয়  ব ন  কেরন  না।  এয়ারে ইট ইউিনেট  পণ  চালান  ও ডিলভাির
কায ম পিরচালনায় ািনং মিশন এবং অ েমািদত ফরম ও রিজ ার ব ব ত হয়।

ঊ তন  কমকতার  অ েমাদন,  অিফস  আেদশ  ও  া র  ছাড়াই  রিজ ার  পাওয়া  গেছ।  এ  ছাড়া
রিজ ার ও ফরম সিঠক ত াবধান ও ভুােব ব বহার করা হয় না।

এ িবষেয় জানেত চাইেল চ াম কা মস কিমশনার ফখ ল আলম যগুা রেক বেলন, কােগা  শাখায়
জািলয়ািতর  ঘটনায়  এক  িসঅ া ডএফ  এেজে টর  িব ে  ফৗজদাির  আইেন  মামলা  করা  হেয়েছ।
কা মেসর অভ রীণ তদে  নাম উেঠ আসা কমকতােদর িব ে  কারণ দশােনার নািটশ জাির করা
হেয়েছ। নািটেশর জবােবর িভি েত অিধকতর তদ  কের জিড়তেদর িব ে  িবভাগীয় ব ব া নয়া হেব।
এ ছাড়া পুিলশও এ ঘটনা তদ  করেছ। যিদ কা মস কমকতােদর সংি তা পাওয়া যায় তাহেল পুিলশও

চিলত আইেন ব ব া নেব।

গােয় া িতেবদেন ই রাজ  কমকতার নাম উে খ কের বলা হেয়েছ, কােগা শাখা থেক মালামাল
খালােস িসঅ া ডএফ এেজ টরা দীঘিদন চ াম কা মেস কমরত রাজ  কমকতা রেহনা পারভীন এবং

 গােয় ার রাজ  কমকতা মসুার সহায়তায় িবিভ  ব ি র পাসেপােটর িবপরীেত আইনবিহভূতভােব
মালামাল খালাস কের আসেছ।

জানা  গেছ,  কােগা  শাখা  থেক জািলয়ািতর  মাধ েম  পণ  খালােসর ঘটনা  তদে  চ াম  কা মস
অভ রীণ  তদ  কিমিট  গঠন  কের।  অিতির  কিমশনার-২  কাজী  মাহা দ  িজয়াউি নেক আ ায়ক,
সহকারী কিমশনার আিম ল ইসলামেক সদ  সিচব এবং সহকারী রাজ  কমকতা সাদ মার ম লেক
কিমিটর সদ  করা হয়।

ওই কিমিটর িতেবদেনর িভি েত গত ২৯ আগ  চ াম কা মেসর সহকারী রাজ  কমকতা আব াহ
আল মামনু ব র থানায় বাদী হেয় ফৗজদাির আইেন ওয়াটারওেয়েজর ব ব াপনা পিরচালক শামছুি ন
এবং কা ম সরকার (িসঅ া ডএফ এেজে টর িতিনিধ) ফা কেক আসািম কের মামলা কেরন।

এ ছাড়া  ওই ঘটনায় দািয় হীনতা,  অদ তা  ও অসতকতার কারেণ  রাজ  কমকতা  মিশউর রহমান,
ফজলরু রহমান, সহকারী রাজ  কমকতা ইমরান হােসন, ল মা ফা, ক ণাময় চাকমা এবং রিডও
অপােরটর পন মজুমদারেক কারণ দশােনার নািটশ দয় কা মস কতৃপ ।

এ  ছাড়া  এি েল  এনিবআর চয়ারম ােনর  কােছ  পাঠােনা  গােয় া  সং ার িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,
িসঅ া ডএফ এেজ টেদর িসি ডেকট অসাধু কা মস কমকতােদর ‘ম ােনজ’ কের িবেদশ ফরত যা ীেদর
ভুয়া কাগজপ  বািনেয় কােগা াইট থেক মালামাল খালাস িনে । কােনা ধরেনর যাচাই-বাছাই ছাড়াই
এয়ারওেয় িবল িত ৬ হাজার থেক ৮ হাজার টাকা ঘেুষর িবিনমেয় চাখ বেুঝ মালামাল ছেড় দয়া
হে ।

৭  ফ য়াির  িট  এয়ারওেয়  িবেলর  অিনয়েমর  িচ  তুেল  ধের  গােয় া  িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,
িসঅ া ডএফ এেজ টরা মাল খালােস যা ীেদর পাসেপাট ও আগমন/বিহগমেনর য তথ  িদে  তা স ণূ
ভুয়া। ওই নােমর বা ন েরর কােনা পাসেপাট নই। পাসেপােটর সব তথ ই ভুয়া। কা মস কমকতারাও
িসঅ া ডএফ এেজ টেদর জমা দয়া ফরেমর সিঠকতা যাচাই কেরন না। কাটেন কী কী বািণিজ ক পণ
আেছ, তা-ও পরী া কের দেখন না। ফেল য কােনা সময় ভুল তথ  িদেয় মাদক ব  ও িবে ারক ব
আনা হেত পাের বেল আশ া কাশ করা হয় িতেবদেন।
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