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* কিমশন বািণজ  ব  করেত সংসদীয় কিমিটর পািরশ
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িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র ৪৫ হাজার িটিকট হিরলুট হেয়েছ। গত ১০ বছের িত ানিটর কমকতা-
কমচারীরাই িটিকট েলা ৯০ থেক ১০০ ভাগ কিমশেন িনেয়েছ।

অিভেযাগ উেঠেছ, আ জািতক ও অভ রীণ েটর িটিকট েলা িনেজেদর নােম নয়ার পর িবি  কের
মাটা অে র টাকা হািতেয়েছন তারা। এেত সরকােরর রাজ  িত হেয়েছ কেয়কশ’ কািট টাকা। অথচ
িত ানিট  বছেরর  পর বছর  লাকসান  নেছ।  আগামীেত এসব কিমশন বািণজ  ব  করেত িবমান

ম ণালয় স িকত সংসদীয় কিমিট ম ণালেয় পািরশ কেরেছ।

স িত জাতীয় সংসদ ভবেন অ ি ত বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় স িকত সংসদীয়
ায়ী কিমিটর বঠেক উ ািপত নিথর িহসাব থেক এসব তথ  জানা গেছ। এর আেগ কিমিট িবমােনর

িটিকট কােক কােক দয়া হেয়েছ তা জানেত চায়।

বঠক সূে  জানা গেছ, আ জািতক ও অভ রীণ েটর িটিকট েলাই হিরলুট হেয়েছ। িবমােনর অথ
পিরদফতর, উ পদ  থেক কিন  কমকতা সবাই এ িবধা িনেয়েছন। বঠেকর কাযপে  দখা গেছ,

  যুগা র ড
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িকউরেম ট অ া ড লিজি ক সােপাট পিরদফতেরর পিরচালক মিম ল মতার অপব বহার কের িনজ
নােমর পাশাপািশ ী-পিরজনেদর নােমও িনেয়েছন একািধক িটিকট।

িতিন ও তার পিরবােরর সদ েদর নােম ১০ বছের িনেয়েছন ৪৬ িটিকট। এর কােনািট শতভাগ কিমশন
আবার কােনািট ৯০ ভাগ কিমশেন িনেয়েছন। একইভােব,  িকউরেম ট এবং লিজি ক শাখার উপ-
ব ব াপকও কম যানিন। িতিন এবং তার পিরবােরর নােম িনেয়েছন ১১িট িটিকট। ওই িবভােগর ব ব াপক
(বািণিজ ক) মা. সেরায়ার হােসন িনেয়েছন ১৩িট িটিকট। এসব িটিকেটর কােনািট শতভাগ কিমশেন
নয়া।

এছাড়াও িসিনয়র সাইন রাইটার মাহা দ মহসীন িনেয়েছন ২২িট িটিকট। িতিন িনেজ, তার ী ও স ান
রেয়েছন এ তািলকায়। সব িটিকট িবে র িবিভ  দেশ যাওয়ার জ  নয়া। সহব ব াপক ( িকউরেম ট)

পন মার দ িতিন সবাইেক ছািড়েয় িনেজ এবং পিরবার-পিরজেনর নােম কিমশেন িটিকট িনেয়েছন
৬৮িট। তার িতিট িটিকট কিমশেনর পিরমাণ শতভাগ।

এছাড়া সহব ব াপক মা.  ামান ১২িট, শাসিনক কমকতা রাকসানা  আ ার ১৮িট, শাসিনক
সহকারী িদল বা আফেরাজা িনজ, ামী, ছেলেমেয় এবং িপতামাতার নােম িনেয়েছন ২৬িট ওয়ানওেয়
িটিকট। আবুল হােসম ১৭িট, এেকএম মাহফুজুর রহমান ১৪িট, মািন র রহমান ২িট, লািময়া শারিমন
একাই িনেয়েছন ৫০িট। িনজাম উি ন ৮িট, ফিকর আব ল হািলম ৮িট, আব ল খােলক ১৪িট, আলমগীর
কিবর ১৮িট, আবু তােলব ১৭িট, গালাম র ল ১িট, ই ার হালদার ২২িট, সাইফ উি ন ১৬িট, আব র
রশীদ ১৩িট, ফরহা র রজা ১৮িট, মাছু ল আলম খান ৬িট, শরীফুল ইসলাম ১৩িট, শিরফ হাসান ১৩িট,
হািববা িমজা ২০িট, নছার আলী গাজী ৪৬িট, জাহা ীর আলম তালুকদার ২০িট, রিবউল ইসলাম ২০িট,
মাহা দ আেনায়ার হােসন ৪িট এবং মিতউর রহমান ৪িট। এসব কমকতা-কমচারী সবাই িকউরেম ট ও

লিজি ক পিরদফতের কমরত িছেলন।

এেদর বাইের শাসন পিরদফতেরর কমকতােদর কউ িনেয়েছন একাই ২৯িট িটিকট। কউ ২০িট আবার
কউ বা ১৮িট। এর মেধ  মা. আল মা দ খান ও কামাল হােসন ১৮িট কের িটিকট িনেয়েছন। ফখ ল

আলম চৗধুরী িনেয়েছন ২৯িট। যার েত কিট িটিকেট কিমশন ধরা হেয়েছ ৯৫ শতাংশ। এ শাখার ৪২
জন কমকতার সবাই ৯০ থেক ১০০ ভাগ কিমশন িনেয়েছন িটিকট িত।

আ জািতক পির মেণ  এেজডএম আিরফ সহকারী  ব ব াপক (সংগঠন ও প িত)  এ কমকতা  ভারত
সফের ২০১২ ও ২০১৪ সােলই ২িট িটিকট িনেয়েছন। িতিটেত ৯০ শতাংশ কিমশেন নয়া। আইিট
িডিভশেনর উপব ব াপক সয়দ মা াক হােসন দিশ-িবেদিশ িবিভ  েট িনজ পিরবােরর নােম ৩৩িট
িটিকট িনেয়েছন। িতিট িটিকেট কিমশন ৮৫-৯০ শতাংশ।

এছাড়া আিরফুল হাসান সাধন (িসিনয়র িসে ম অ ানািল ) িনেয়েছন ৮৭িট িটিকট। এর সবই িনজ,
ছেলেমেয় এবং িপতামাতাসহ আ ীয়-পিরজেনর নােম নয়া।  িতিনও ৯০ থেক ১০০ ভাগ কিমশেন

িনেয়েছন িতিট িটিকট। তার পুেরা পিরবার গত ১০ বছের দেশর ভতের িবমােন ছাড়া অ  কােনা
যানবাহন ব বহার কেরিন। নািগস আ ার িনেয়েছন ৪৩িট িটিকট। সব িটিকেট পিরবার-পিরজেনর িবধা
িনেয়েছন। িতিনও ৮৫ থেক ১০০ ভাগ কিমশেন এসব িটিকট িনেয়েছন।

িবমােনর ‘গলার কাঁটা’ সরােত খরচ ৪.১ িমিলয়ন ডলার : বঠেকর কাযপে  দখা গেছ, িমসর থেক
িটপূণ িট ইিজ  এয়ার াফেটর মেধ  একিট ফরত পাঠােত বাংলােদশ িবমােনর পাওনা পিরেশাধসহ

৪.১ িমিলয়ন ডলার খরচ হেয়েছ। িবমােনর ‘গলার কাঁটা’ নােম পিরিচত এ িট এয়ার াফট নয়ার সময়
অসম চুি  করায় ফরত িদেত এ িবশাল অে র টাকা নেত হেয়েছ। িবমােনর প  থেক জানােনা হয়,
ওই িটপূণ িবমান ফরত পাঠােনায় িত মােস সােড় পাঁচ কািট টাকার সা য় হে  বাংলােদশ িবমােনর।
তেব সংসদীয় কিমিট তােদর ব েব  স  হেত পােরিন। িমসর থেক িটপূণ িবমান ভাড়া করার ে
য অসম চুি  করা হেয়িছল সিট খিতেয় দখার জ  ম ণালয়েক পরামশ দয় কিমিট। এর সে  দায়ী

ব ি েদর িবচােরর আওতায় আনার পািরশও করা হয়।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

জানা গেছ, ২০১৪ সােলর মােচ পাঁচ বছেরর চুি েত ইিজ  এয়ার থেক িট বািয়ং ৭৭৭-২০০ ইআর
িলজ নয় িবমান বাংলােদশ। এর একিট িবমােনর বহের যু  হয় ওই বছেরর মােচ এবং অ িট একই
বছেরর ম মােস। ২০১৫ সােলর ফ য়াির পয  াইট পিরচালনার পর একিটর ইি ন িবকল হেয় যায়।
উেড়াজাহাজিট সচল করেত ইিজ  এয়ার থেকই ভাড়ায় আনা হয় আেরকিট ইি ন।

কিমিটর সভাপিত র আ ম উবায় ল মাকতািদর চৗধুরীর সভাপিতে  অ ি ত বঠেক কিমিট সদ
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন িতম ী মা. মাহবুব আলী, মা. আসলামুল হক, তানভীর ইমাম,

আেনায়ার হােসন খান, সয়দা িবনা আ ার অংশ নন।
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