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ববমোক্ের টিবিট িোক্ োবোজোবর 

আট ট্রোক্ে  এক্জবির  োইক্েি বোবি  

 

ববমোে বোাং োক্েশ এয়োর োইেক্ের এিটি বেবিক্িক্টর েক্ে য োগেোজশ িক্র এবাং অেম চুবির সুক্ োগ বেক্য় ববপু  অর্ থ হোবিক্য় 

বেক্য়ক্ে চোরটি যলোবো  বিবিববউশে বেক্েম (বজবিএে) িম্পোবে। অযোমোবিউে, অযোবোিোে, গ্যোব ব ও ও েোববর েোক্মর এই চোর 

িম্পোবের লুটপোক্টর েহক্ োগী ববমোক্েরই িোব িোভুি বিে শিোবিি ট্রোক্ে  এক্জন্ট। 

ভ্রমক্ের জন্য অপ্রক্য়োজেীয় টিবিট বুবিাং বেক্য় িো বোবিক্ র মোধ্যক্ম ববমোক্ের আবর্ থি ক্ষবিেোিক্ের ববষক্য় যবেোমবরি ববমোে 

পবরবহে ও প থটে মন্ত্রেো য় গঠিি িেন্ত িবমটির িেক্ন্ত এমে িথ্য উক্ে এক্েক্ে। িবমটির প্রবিক্বেক্ের বেবিক্ি গিিো  যেোমবোর 

মন্ত্রেো ক্য়র এি আক্েক্শ আটটি ট্রোক্ে  িম্পোবের  োইক্েি বোবি  িরো হক্য়ক্ে। 

এক্জবিগুক্ ো হক্ ো ট্রোক্ে  যেন্টোর, মুেো ট্রোক্ে ে অযোি ট্যযর ব বমক্টি, েোমে এয়োর ট্যযরে অযোি ট্রোক্ে ে, মোেোরল্যোি ট্যযরে

অযোি ট্রোক্ে ে, যচৌধুরী ইন্টোরন্যোশেো , েোরু  ইমোে ইন্টোরন্যোশেো  ট্রোক্ে ে অযোি ট্যযরে, ঊবম থ ট্রোক্ে  

এক্জবি ও ববপ্লব ইন্টোরন্যোশেো  ট্রোক্ে  এক্জন্ট। 

আক্েক্শ ব ো হক্য়ক্ে, অপ্রক্য়োজেীয় টিবিট বুবিাং এবাং িো বোবিক্ র মোধ্যক্ম ববমোক্ের আবর্ থি ক্ষবিেোিক্ের িোরক্ে আটটি ট্রোক্ে  

এক্জবির  োইক্েি বোবি  িরো হক্য়ক্ে। িোক্ের ববরুক্ে োংবিষ্ট  বজবিএে িম্পোবের েক্ে য োগেোজক্শ প্রিোরেো ও দুেীবির মোধ্যক্ম 

বেক্জক্ের  োেবোে হওয়োর অবেক্ োক্গর প্রমোে পোওয়ো যগক্ে। 

মন্ত্রেো ক্য়র আক্েক্শ ব ো হয়, উবিবিি ট্রোক্ে  এক্জবিগুক্ োর ববরুক্ে জু োই ২০১৮ যর্ক্ি এবপ্র  ২০১৯ প থন্ত ৫৯৮টি টিবিক্টর জন্য 

বুবিাং যেওয়ো হয় এবাং এ েমক্য় ৪৯১টি টিবিট বোবি  িরো হয়। এক্ি ববমোক্ের আবর্ থি ক্ষবিেোিক্ের ববষয়টি যবেোমবরি ববমোে 

পবরবহে ও প থটে মন্ত্রেো ক্য়র গঠিি িবমটির িেক্ন্ত প্রমোবেি হয়। িেন্ত প্রবিক্বেক্ের পবরক্প্রবক্ষক্ি ববমোক্ের যবোি থেেোয় ববষয়টি 

আক্ োচেো যশক্ষ োংবিষ্ট এক্জক্ন্টর ববরুক্ে ব্যবস্থো বেক্ি মন্ত্রেো য়ক্ি অনুক্রোি িরো হয়। 



আক্েক্শ ‘বোাং োক্েশ ট্রোক্ে  এক্জবি (বেবন্ধে ও বেয়ন্ত্রে) আইে, ২০১৩’ অনু োয়ী এেব এক্জবির বেবন্ধে েেে বোবি  িরো হয়। ১৫ 

িম থবেবক্ের মক্ধ্য ইসুয িরো বেবন্ধে ও বেবন্ধে েবোয়ে েেে যেরি যেওয়োরও অনুক্রোি জোেোক্েো হক্য়ক্ে। অন্যর্োয় আইেোনুগ ব্যবস্থো 

যেওয়ো হক্ব বক্ ও উক্িি িরো হক্য়ক্ে। 

জোেক্ি চোইক্  যবেোমবরি ববমোে পবরবহে ও প থটে মন্ত্রেো ক্য়র অবিবরি েবচব (প থটে ও পবরিল্পেো) আবরফু  হি িোক্ র 

িণ্ঠক্ি বক্ ে, ‘োংবিষ্ট এক্জবিগুক্ ো ববমোক্ের আবর্ থি ক্ষবি িক্রক্ে। িোই িোক্ের ববরুক্ে এই ব্যবস্থো যেওয়ো হক্য়ক্ে।’ 

এবেক্ি অযোক্েোবেক্য়শে অব ট্রোক্ে  এক্জন্টে অব বোাং োক্েক্শর (আটোব) েেোপবি এে এে মঞ্জুর যমোক্শ থে েরিোক্রর এই পেক্ক্ষপক্ি 

 ঘু পোক্প গুরুেণ্ড বক্  উক্িি িক্রক্েে। বিবে গিিো  িোক্ র িণ্ঠক্ি বক্ ে, ‘বজবিএক্ের যিউ অপব্যবহোর িক্র র্োিক্  

এয়োর োইেক্ের বববি অনু োয়ী িোক্ের জবরমোেো িরো য ি। এটি  ঘু পোক্প গুরুেণ্ড হক্য় যগক্ে। আমরো মক্ে িবর, মন্ত্রেো ক্য়র এটি 

ববক্বচেো িরো উবচি। িোরে েোমোন্য আবর্ থি ক্ষবির িোরক্ে এি বড় শোবিক্ি অক্েি গ্রোহক্ির যেোগোবন্ত হক্ব।’ 

িেন্ত প্রবিক্বেক্ে উক্িি িরো এক্জবিগুক্ োর দুেীবি প্রেক্ে জোেক্ি চোইক্  আটোব েেোপবি বক্ ে, ‘আক্গ িোক্ের জবরমোেো িক্র 

এবিএম (এক্জবি যিববট যমক্মো) যরইজ িরো য ি। িোক্ের িোে যর্ক্ি টোিো আেোয় িরো য ি। িো েো িক্র  োইক্েি বোবি  িোম্য 

েয়। এিে োংবিষ্ট িম্পোবেগুক্ ো আবপ  িরক্ব এবাং িোরো  োইক্েি বেক্র পোক্ব বক্  আশো িবর।’ 

িেন্ত প্রবিক্বেক্ে ব ো হক্য়ক্ে, ‘২০১৮ েোক্ র জু োই যর্ক্ি ২০১৯ েোক্ র এবপ্র  প থন্ত ১০ মোক্ে টিবিট বুবিাং বোবিক্ র জন্য চোরটি 

বজবিএে িম্পোবেক্ি ৯৩ যিোটি টোিোর যববশ পবরক্শোি িরো হক্ ও যববশর েোগ বুবিাংই বে  ভুয়ো। আক্ োচয েমক্য় পাঁচটি যেক্শর ২২ 

জে এক্জন্ট ৮০ শিোাংশ বুবিাং এবাং েোিটি যেক্শর ৩১ জে এক্জন্ট ৭৫ শিোাংশ টিবিট বুবিাং বোবি  িক্রক্ে।’ 

িেন্ত িবমটির সুপোবরক্শ ববমোক্ের টিবিট বববি িো থিম স্বচ্ছ িরক্ি োংস্থোর বেক্য়োবজি অবিট েোক্ম থর িোে যর্ক্ি প্রবিক্বেে 

পোওয়োর েক্ে েক্ে েোয়ী এক্জন্টক্ের ববরুক্ে িক্েোর ব্যবস্থো যেওয়োর ির্ো ব ো হক্য়ক্ে। 

 


