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িবমান  বাংলােদশ  eয়ারলাiেnর  সােবক  দiু  বয্বsাপনা  পিরচালক  কয্ােpন  েমাসােdক  আহেমদ  o
কয্ােpন ফারহাত হাসান জািমলসহ 4 জেনর িব েd মামলা কেরেছ দনুর্ীিত দমন কিমশন (দদুক)। পাiলট
িনেয়ােগ  দনুর্ীিতর  aিভেযােগ  েসামবার  দদুেকর  সহকারী  পিরচালক  েমা.  সাiফুল  iসলাম  বাদী  হেয়  e
মামলা  কেরন।  aনয্  দiু  আসািম  হেলন  িবমান  বাংলােদশ  eয়ারলাiেnর  সােবক  পিরচালক  (pশাসন)
বতর্ মােন  eয়ারলাin  ে িনং  েসnােরর  aধয্k  পাথর্  kমার  পি ত  eবং  বয্বsাপক  (িনেয়াগ)  ফখ ল
েহােসন েচৗধুরী।
মামলার eজাহাের বলা হেয়েছ, আসািমরা 2018 সােল কয্ােডট পাiলট িনেয়ােগর দািয়tকালীন pাথর্ীেদর
িশkাগত  েযাগয্তা  o  বয়স  িনধর্ারেণ  িবমােনর  pচিলত  িবিধিবধান  aনুসরণ  কেরনিন।  িনেজেদর
iেcমেতা  বয্াখয্া  o  িনেয়াগ  িবjিp  িদেয়  eবং  পরবতর্ী  সমেয়  oi  িনেয়াগ  িবjিp  সংেশাধন  কের
বয্বsাপনা পিরচালক আবলু মনুীম েমাসািdক আহেমেদর ভািতজাসহ 30 জন pাথর্ীর িশkাগত েযাগয্তা

  যুগাnর িরেপাটর্
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িশিথল কের িনেজরা লাভবান হেয়েছন।
eজাহাের  আরo  বলা  হেয়েছ,  কয্ােডট  পাiলট  িনেয়ােগর  aপােরশন  ময্ানয়ুাল  পাটর্  aনযুায়ী  িনেয়ােগর
পdিত  aনুসরণ  না  কের,  িলিখত  o  েমৗিখক  পরীkার  মানব ন  ময্ানয়ুাল  aনযুায়ী  না  কের  েমৗিখক
পরীkায়  শতকরা  50  নmর  েরেখ  িবেশষ  pাথর্ীেদর  aৈবধ  সুিবধা  িদেয়েছন  আসািমরা।  িলিখত
(eমিসিকuেত  20  নmর  o  বণর্নামূলক  10  নmর)  পরীkায়  েgস  েদয়ার  মাধয্েম  pাথর্ী  চূড়াn  কের
aৈবধভােব িবমােনর কয্ােডট পাiলট িনেয়াগ কাযর্kম সmn কের আসািমরা তােদর oপর নয্s kমতার
aপবয্বহার  o  aপরাধমূলক  aসদাচরণ  কের  1947  সােলর  দনুর্ীিত  pিতেরাধ  আiেনর  5(2)  ধারা  o
দ িবিধর 109 ধারায় aপরাধ কেরেছন।
দদুক সূt জানায়, িবমােনর দiু দফায় পাiলট িনেয়ােগ েমাসািdক আহেমেদর সে  মলূ ভূিমকায় িছেলন
পাiলট  ফারহাত  জািমল।  দিুট  িনেয়ােগর  সময়  েমাসািdক  আহেমদ  বয্বsাপনা  পিরচালেকর  দািয়েt
িছেলন।  কয্ােpন  জািমল  িছেলন  িনেয়াগ  কিমিটর  pধান।  eকi  সে  িতিন  িছেলন  পিরচালক  াiট
aপােরশন (িডeফo)। িডeফo থাকার কারেণ দিুট িনেয়ােগ জািমলেক কিমিটর pধান করা হেয়িছল।
uেlখয্, িবমােনর েবাডর্ সভায় কয্ােpন েমাসািdক আহেমদেক aবয্াহিত িদেয় কয্ােpন ফারহাত হাসান
জািমলেক  িডeফoর  পাশাপািশ  ভারpাp  eমিড  করা  হয়।  পের  তােক  eমিড  o  িডeফo  পদ  েথেক
aবয্াহিত িদেয় লাiন পাiলট িহেসেব রাখা হয়। দদুক সূেt জানা েগেছ, িবমােনর আiন aনযুায়ী মামলা
হoয়ায় eখন লাiন পাiলট েথেকo কয্ােpন জািমলেক সামিয়কভােব বরখাs করা হেব।
দদুক সূেt জানা েগেছ, েয 32 িশkাথর্ীেক িবেশষ সুিবধা িদেয় িনেয়াগ েদয়া হেয়িছল তােদর মেধয্ 1 জন
েমাসািdক  আহেমেদর ভািতজা, 7  জন  িবমান পাiলট aয্ােসািসেয়শেনর  (বাপা) েনতা  o সদসয্েদর stী,
েছেলেমেয় o পিরবােরর সদসয্। 2 pাথর্ী িছেলন সােবক পাiলেটর েছেল।
েমাসািdক o জািমেলর িব েd aিভেযাগ হেc পাiলেটর আেবদন করা pাথর্ীেদর কাগজপt চার সদেসয্র
কিমিটর মাধয্েম বাছাi করার কথা িছল; িকn তারা কাজিট কেরেছন িতন সদেসয্র কিমিটর মাধয্েম।
কিমিটর আhায়কেক িবষয়িট জানােনাi হয়িন। েমৗিখক পরীkার সময় কিমিটর সদসয্ িচফ aব ে িনং
uপিsত িছেলন না। েডপুিট িচফ aব ে িনংেক িদেয় েমৗিখক পরীkা েনয়া হয়। িচফ aব ে িনং e িবষেয়
িকছুi জােনন না।
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