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িd aিভযােনর pিkয়ায় eবার িবমােনর পিরচালক (িবkয় o িবপণন) আশরাফুল আলমেক চাকির
েথেক সামিয়ক বরখাs করা হেলা। েবসামিরক িবমান চলাচল o পযর্টন মntণালেয়র সিচব মিহবুল হক
বেলেছন, িটিকট জািলয়ািতর মাধয্েম দনুর্ীিতর aিভেযােগ তার িব েd ei শািs।
eর আেগi পাiলট িনেয়ােগ দনুর্ীিতর aিভেযােগ িবমােনর eমিড েমাসািdক েহােসনেক aপসারণ করা হয়।
আর কkবাজার িবমানবnর unয়ন pকেlর পিরচালক আিমনরু রহমান হািসবেক aপসারণ করা হয়।
তার  িব েd  aিভেযাগ—িবমানবnর  সmpসারেণ  ভূিম  aিধgহেণর  টাকা  যথাসমেয়  েজলা  pশাসেকর
aধীেন না েদoয়ায় সরকােরর pায় 100 েকািট টাকার kিত সািধত হেয়েছ।
সূt জানায়, গত মাচর্  o eিpেল মntণালেয়র মntী o সিচব েযৗথভােব েগাপন িনরীkার মাধয্েম জানেত
পােরন—িবমােন িটিকট িবিk িনেয় কারসািজ চলেছ। e ঘটনা udাটেন মntণালয় eকিট তদn কিমিট
গঠন  কের।  কিমিটর  pিতেবদন  aনুযায়ী  আশরাফুল  আলম  িবমােনর  িটিকট  িবিkর  sয়ংিkয়  পdিত
aকাযর্কর কের েরেখ ময্ানয়ুািল িটিকট িবিkর কাযর্kম aবয্াহত রােখন। ফেল িবমােন আসন সmূণর্
েদখােলo pকৃতপেk আসন খািল েথেক যায়। দীঘর্িদেনর ei pিkয়া িতিন চালান সংsািটর িবিভn দািয়t
পালনকােল।
তদn pিতেবদেন েদখা যায়, গত িডেসmর মােস ঢাকা-kয়ালালামপুর েট তার েরফােরn/eেজn আiিড
বয্বহার কের েযাগসাজেশ gপ বিুকং বা oভার বিুকংেয়র মাধয্েম আসন aব d কের আসনসংকট ৈতির
করা হয়। gাহকেদর িনধর্ািরত eেজnেদর কাছ েথেক বাড়িত মেূলয্ িটিকট িকনেত বাধয্ করা হয়। বলা
হেc—আেলাচয্ সমেয় ঐ েট 12 হাজার 118িট িটিকট gপ বুিকং িহসােব িবিভn ােভল eেজnেদর
বরাd করা হয় যার মেধয্ 5 হাজার 862িট বািতল eবং 2 হাজার 107িট aনয্ানয্ িপeনআের িবভk করা
হয়। eেত gাহকরা েযমন kিতর িশকার হন েতমিন িবমানo রাজs হারায়।
গত  বছেরর  নেভmর  মােস ঢাকা-kয়ালালামপুর  েসkের পিরচািলত  েমাট াiটসংখয্া েথেক  েদখা  যায়,
েমাট আসনসংখয্া িছল 6 হাজার 824িট। eরমেধয্ ফাঁকা আসনসংখয্া েদখােনা হয় 3 হাজার 1িট।
ei  কমর্কতর্ ার  িব েd  আেরা  pমািণত  aিভেযােগর  মেধয্  eকিট               হেc—gািফকাল  iuজার
inারেফস িভিtক িরজারেভশন o িটিকট িবkয় eবং িবপণনসংি  aনলাiন pয্াটফরম 2017 সােল
চালু করা হেলo েজলা িবkয় aিফেসর কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর aসt uেdেশয্ তা বয্বহার করেত েদoয়া
হয়িন। eেত aনয্ানয্ eয়ারলাin লাভবান হয় eবং আেলাচয্ কমর্কতর্ া তােদর কাছ েথেক কিমশন gহেণর
মাধয্েম  বয্িkগতভােব লাভবান হেলo kিতgs হয় রা ীয় সংsা  বাংলােদশ িবমান। eকiভােব  িটিকট
িবkেয় চালু করা আরeমeস aকাযর্কর কের রাখা হেয়েছ। eেত িবমােনর িবপুল আিথর্ক kিত সািধত
হেc।
িবষয়িট তদেnর পর তা মntণালেয়র সভায় utাপন করা হয়। মntণালয় ঐ কমর্কতর্ ার িব েd িবভাগীয়
মামলা দােয়র করার িসdাn gহণ কের। পের psাবিট িবমােনর েবাডর্  সভায় utাপন করা হেল েবাডর্  তা
aনুেমাদন কের। eখন তার িব েd িবভাগীয় মামলা জ ুকের তােক সামিয়ক বরখাs করা হেলা।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

সিচব  মিহবুল  হক  গতকাল  iেtফাকেক  বেলন,  pধানমntী  েশখ  হািসনার  িনেদর্শনা  aনযুায়ী  িবমানেক
পুেরাপুির সংsার না করা পযর্n দনুর্ীিতবাজেদর েবর কের েদoয়া হেব। িতিন বেলন, আশরাফুল আলমেক
গত জেুন কমর্ েথেক িবরত রাখা হেয়িছল। েস সময় িবমান েলাকসান কািটেয় 272 েকািট টাকা লাভ কের।
েম েথেক নেভmর পযর্n লােভর পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ 472 েকািট টাকা। 

print | দনুর্ীিতবাজেদর সিরেয় মুনাফায় িবমান | েশষ পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/107377/দনুর্ীিতব...

2 of 2 11/21/2019, 10:37 AM


