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29িট েsশন িততাসেক িবল েদয় না 120 েকািট টাকা

িততাস গয্াস াnিমশন aয্াn িডিsিবuশন কmািনর িসeনিজ ে িণর gাহকসংখয্া 382। eর
মেধয্ িবলেখলািপ 29িট। তােদর কােছ েমাট পাoনা pায় 120 েকািট টাকা। eর মেধয্ ধু দiু
gাহেকর কােছi িততােসর বেকয়া pায় 41 েকািট টাকা। সmpিত eক gাহেকর সংেযাগ িবিcn
করা হেয়েছ।

েকািট েকািট টাকা বেকয়া পিরেশােধর জনয্ বারবার েনািটশ িদেলo 15িট িসeনিজ িফিলং
েsশেনর মািলক িততােসর িব েd মামলা কের বছেরর পর বছর বয্বসা চািলেয় যােcন। eকিট
েsশন সাত েকািট টাকা বেকয়া েরেখ নাম পিরবতর্ ন কের বয্বসা করেছ। eর মািলক আoয়ামী
লীেগর eকজন েনতা। কােলর ক ’র aনুসnােন eসব তথয্ জানা েগেছ।

দিুট েsশেনর কােছ পাoনা 41 েকািট টাকা

সংি  সূেt জানা েগেছ,  ঢাকার uপক  সাভােরর বিলয়ারপুেরর শয্ামলী িtনয়নী িসeনিজ
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েsশেনর কােছ বেকয়া িবল o জিরমানাসহ 32 েকািট 9 লাখ টাকা পায় িততাস। আর eনআর
িসeনিজ িফিলং েsশেনর কােছ পাoনা আট েকািট 87 লাখ টাকা। ei দিুট েsশেনর মািলক
শয্ামলী পিরবহেনর বয্বsাপনা পিরচালক রেমশ েঘাষ।

রাজধানীর গাবতলী
েথেক  ছয়
িকেলািমটার  দেূর
ঢাকা-আিরচা
মহাসড়েকর  পােশi
শয্ামলী  িtনয়নী
িসeনিজ  িফিলং

েsশন। 2007 সাল েথেক েsশনিট চলেছ। pায় চার বছর ধের েsশনিট গয্ােসর িবল পিরেশাধ
করেছ না। িততাস গয্াস াnিমশন aয্াn িডিsিবuশন কmািন eকািধক েনািটশ িদেলo িবল
পিরেশাধ কেরনিন েsশেনর মািলক রেমশ েঘাষ। aিভেযাগ রেয়েছ, িততাস গয্ােসর িকছু aসাধু
কমর্কতর্ ার সে  আঁতাত কের িবল বেকয়া েরেখেছন িতিন। uেlা িততাস কতৃর্ পেkর িব েd
হাiেকােটর্  মামলা কের বয্বসা কের যািcেলন। িততােসর বয্বsাপনা পিরচালক (eমিড) েমাsফা
কামাল দািয়t িনেয় িসeনিজ েsশন েলার িব েd কেঠার aবsান েনন। eর পরi শয্ামলী
িtনয়নী িসeনিজর সংেযাগ িবিcn করা হয়।

গত বধুবার দপুুের সেরজিমেন িগেয় েদখা যায়, িtনয়নী িসeনিজ েsশনিটর বয্বsাপক সুেখন
েঘাষ েsশেনর সামেনi দাঁিড়েয় আেছন। পিরচয় িদেয় e pিতেবদক তাঁর সে  কথা বেলন।
িতিন বেলন, ‘বেকয়া টাকার জনয্ িততাস কতৃর্ পk লাiন েকেট েদoয়ায় 12 িদন ধের গয্াস
সরবরাহ  বn  আেছ।’  কত  টাকা িবল  বেকয়া  আেছ  জানেত  চাiেল  িতিন েসিট জানােত
aপারগতা pকাশ কেরন।

ঢাকা-আিরচা মহাসড়েকর বিলয়ারপুের মধুমিত মেডল টাuেনর িবপরীত পােশi রেমশ েঘােষর
রেয়েছ আেরকিট িসeনিজ িফিলং েsশন। eনআর িসeনিজ িফিলং েsশন নােমর ei েsশেনর
িবল বেকয়া থাকেলo সংেযাগ িবিcn করা হয়িন।

সেরজিমেন িগেয় েদখা েগেছ, চারিট pাiেভট কার o দিুট মাiেkাবাস গয্াস িনেc eনআর
িসeনিজ েsশন েথেক। কয্ািশয়ার utম িব াস িবল আদায় করেছন। pিতিদনi কত টাকার
গয্াস িবিk হয় eবং কতজন িমক কাজ কের জানেত চাiেল িতিন বেলন, ‘আপিন ময্ােনজার
েগৗতম েঘােষর সে  কথা বেলন।’ pায় 9 েকািট টাকা বেকয়া েরেখ েsশন চালােcন িকভােব—
ei pে  েগৗতম বেলন, ‘আমােদর িকছু টাকা বেকয়া আেছ, eটা মািলক পিরেশাধ কের েদেব।’
eর আেগo েতা eিটর সংেযাগ িবিcn করা হেয়িছল, তখেনা িবল পিরেশাধ করা হয়িন—eমনিট
বলার পর েগৗতম েকােনা কথা না বেল রেমশ েঘােষর সে  কথা বলার পরামশর্ েদন।

রেমেশর সে  েযাগােযাগ করা হেল িতিন pায় 41 েকািট টাকা বেকয়া থাকার কথা asীকার
কেরন। িতিন কােলর ক েক বেলন, ‘eনআর িসeনিজেত িকছু টাকা বেকয়া আেছ। িকn আিম
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কথা বেলিছ, িবল েলা পিরেশাধ কের েদব।’  িতিন দািব কেরন, শয্ামলী িtনয়নী িসeনিজ
েsশনিট তাঁর ভাiেয়র। কথা বলার জনয্ তাঁর ভাiেয়র েফান নmর চাiেল িদেত asীকৃিত
জানান রেমশ। িতিন বেলন, ‘শয্ামলী িtনয়নী িসeনিজর eকিট মামলা আেছ। গয্াস চুিরর
aিভেযােগ aিতিরk িবল করত িততাস। তার িব েd হাiেকােটর্  িরট কেরিছ। েসi মামলা
চলমান আেছ।’

29িটর বেকয়া 120 েকািট টাকা

িততাস গয্াস aিফস সূেt জানা েগেছ, িবলেখলািপর তািলকায় থাকা িকেশারগে র ৈভরব েপৗর
eলাকার েবলাব িফিলং েsশনিটর কােছ পাoনা সাত েকািট 9 লাখ টাকা। eকািধক েনািটেশর
পরo েsশনিটর মািলক িবল পিরেশাধ করেছন না। েsশনিটর মািলক িছেলন েবলাব uপেজলা
িবeনিপর  আhায়ক  আহসান  হািবব  িবpব,  ৈভরব  েপৗরসভার  6  নmর  oয়াডর্  কাuিnলর
েমাশারফ েহােসন িমnু o oসমান গিণ। তেব িবpব o oসমান আর বয্বসার সে  েনi।
েsশনিটর নাম পিরবতর্ ন কের eখন িমnু িসeনিজ েsশন নােম চালু আেছ। িমnু েপৗর
আoয়ামী লীেগর সদসয্।

নরিসংদীর sার িসeনিজ িফিলং েsশেনর িতন েকািট 11 লাখ টাকা বেকয়া থাকেলo eর
মািলক নূরuিdন েমাlা aিভেযাগ asীকার কেরন। e িবষেয় িতিন মnবয্ করেত রািজ হনিন।

e ছাড়া ঢাকার েডমরা eলাকার কয্াব ekেpস (িবিড) িলিমেটেডর বেকয়ার পিরমাণ 40 লাখ
27 হাজার, রােয়রবাগ মাতুয়াiল আল ফা ক িসeনিজ িফিলং েsশেনর ছয় েকািট ছয় লাখ
eবং eকi eলাকার কিnেনnাল িসeনিজ েsশেনর িতন েকািট 62 লাখ, গাবতলীর যমনুা
িসeনিজ েsশেনর পাঁচ েকািট 60 লাখ, সাভােরর eiচ েক িফিলং েsশেনর eক েকািট আট
লাখ, নয়াপlেনর মনু িসeনিজ েsশেনর eক েকািট 54 লাখ, পিরবােগর শাহাজান enারpাiেজর
eক েকািট 26 লাখ, utর বা ার মkা িসeনিজ েsশেনর 90 লাখ 50 হাজার, মািনকগে র
িশবালেয়র মী িফিলং েsশেনর 44 লাখ ছয় হাজার, নরিসংদীর িশবপুেরর eেপiস িফিলং
েsশেনর 20 লাখ 54 হাজার, মnুীগে র গজািরয়ার িফদা িফিলং েsশেনর চার েকািট 11 লাখ
টাকা।

মামলা কেরেছন 15িট েsশেনর মািলক

িবলেখলািপ 29িট েsশেনর মেধয্ 15িটর মািলক িবল পিরেশাধ না কের uেlা মামলা িদেয়েছন।
তেব পাঁচিট েsশেনর মািলক মামলায় না িগেয় িকিsেত িবল পিরেশােধর আেবদন কের সুেযাগo
েপেয়েছন। e েলা হেলা—inােকা ির-ফুেয়িলং িসeনিজ েsশন (বেকয়া দiু  েকািট 20 লাখ
টাকা), িমরপুেরর inােকা িসeনিজ িলিমেটড (পাঁচ েকািট 63 লাখ টাকা), গাবতলীর েনসা
aয্াn সn (িতন েকািট 93 লাখ টাকা), মািনকগে র মহােদবপুেরর মnুু িফিলং েsশন (চার
েকািট 50 লাখ টাকা) o ঢাকা-ময়মনিসংহ মহাসড়েকর ভািটবােরা eলাকার inােকা নয্াচারাল
গয্াস েsশন (দiু েকািট িতন লাখ টাকা)। e ছাড়া েখলািপ দিুট েsশেনর মািলক িকিsেত
িবল পিরেশােধর সুেযাগ েচেয় আেবদন কেরেছন। তাঁেদর আেবদন িততােসর সংি  েবােডর্ o
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utািপত হেয়েছ। e েলা হেলা—গাজীপুেরর েকানাবাড়ীর থােমর্k ে ড িলিমেটড (বেকয়া দiু
েকািট 78 লাখ টাকা) o িরগয্াল িসeনিজ িফিলং েsশন (বেকয়া সাত েকািট 47 লাখ
টাকা)।

aনয্িদেক িততাসেক পাtাi িদেc না পাঁচিট িসeনিজ েsশন। e েলা হেলা—ঢাকার ধামরাi
uপেজলার  ধামরাi  িসeনিজ  aয্াn  িফিলং  েsশন  (িতন  েকািট 49  লাখ  টাকা),  বড়
মগবাজােরর আনদুীপ aেটা িসeনিজ (সাত েকািট িতন লাখ টাকা), মািলবাগ েচৗধুরীপাড়ার
িসিট oভারিসজ িলিমেটড (46 লাখ 57 হাজার টাকা), নারায়ণগে র ফতুlার সামদু বানু
িসeনিজ ির-ফুেয়িলং (11 লাখ 62 হাজার টাকা) o িনরভানা িরেসােসর্স িলিমেটড।

িততােসর  শীষর্  পযর্ােয়র  কেয়কজন  কমর্কতর্ া  কােলর  ক েক  বেলন,  িবলেখলািপ  িসeনিপ
েsশন েলার িব েd গয্াস চুিরর aিভেযাগ রেয়েছ। eসব েsশেনর মািলকেদর মেধয্ aেনেকi
িবeনিপ,  আoয়ামী  লীগসহ  িবিভn  দেলর  সে  জিড়ত।  সmpিত  eকজন  সংসদ  সদেসয্র
মািলকানাধীন েsশেনর সংেযাগ িবিcn করা হেয়েছ। eরi মেধয্ েবশ কেয়কজন শীষর্ পযর্ােয়র
দনুর্ীিতবাজ কমর্কতর্ ার িব েd শািsমলূক বয্বsা েনoয়া হেয়েছ।

িততােসর  পিরচালক  (aপােরশন) েমা.  কাম jামান  খান  কােলর  ক েক  বেলন,  ‘েদখুন,
মাঠপযর্ােয় aেনক িকছু হেc, সব িকছুi েতা আমার নেলেজ েনi। আপিন েরিভিনu িবভােগ
কথা বেলন। তারা িবষয়িট ভােলা বলেত পারেব।’

েরিভিনu িবভােগর মহাবয্বsাপক (রাজs) iসরাiল িময়া বেলন, ‘আমরা oi সব েখলািপর
িব েd pায়i aিভযােন যাi, সংেযাগ িবিcn কের থািক। eটা আমােদর চলমান কাজ।’

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
িনবর্াহী সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা,
বািরধারা েথেক pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229।
িপeিবek : 028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন
ফয্াk : 8158862, 8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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