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শত কা  টাকার এলিস েল িবপােক কয়লা বসায়ীরা - মঘালয় থেক 
কয়লা আমদািন ব  

  মা ন রিশদ চৗ রী, িসেলট অিফস 

আদালেতর িনেষধা ার কারেণ ভারেতর মঘালয় হেত বাংলােদেশ কয়লা র ািন িনেয় জ লতা এখনও কােটিন। এেত সরকার 
যমন রাজ  আয় হেত বি ত হে , তমিন বাংলােদিশ আমদািনকারকরাও পেড়েছন িবপােক। িবেশষ কের লাকসােনর েখ 

পেড়েছন িসেলেটর তামািবল লব র এবং নামগ  জলার তািহর র উপেজলার বড়ছড়া, বাগিল ও চারাগ ও  শেনর ৫ 
শতািধক কয়লা বসায়ী। শত কা  টাকার লটার অব িডট (এলিস) ও িডউ  িফ িমিলেয় তােদর অ ত দড়শ কা  টাকা 
আটকা আেছ বেল জািনেয়েছন িসেলট কয়লা আমদািনকারক েপর সভাপিত চ ন সাহা। 

নামগে র কয়লা  বসায়ী তােরক আহমদ বেলন, ‘আমরা বড় িবপােক আিছ। াংক ঋণ, ধার- দনায় শষ হেয় যাি । এলিস 
েল কয়লা আমদািন করেত না পারায় বসায়ীরা িদশাহারা। সরকার যিদ উে াগ নয় তাহেল েচ থাকেত পারেবা।’ এিদেক 

কয়লা আমদািন ব  থাকায় বকার রেয়েছন এই চার   শেনর ৮-১০ হাজার িমক। বড়ছড়া  শেনর িমক িনর ন 
দাশ বেলন, ‘আমরা এখন পেথ বেস গিছ। কােনা কাজ নাই,  বলা খাওয়াও হয় না। আমােদর সামেন অ কার।’ 

এ াপাের িসেলট কা মস ও ভ াট কিমশনার ড. গালাম িনর ইে ফাকেক বেলন, িবষয়  স েক িতিন অবিহত। বসায়ীরা 
তােদর টাকার জ  আেবদন কেরেছন। এই টাকা অ া  প  আমদািনেত ডাইভাট করা যােব। তেব এটা এনিবআেরর িস াে র 
িবষয়। িতিন বসায়ীেদর পরামশ িদেয়েছন তারা যন এনিবআেরর সে  এ িবষেয় যাগােযাগ কেরন। 

জানা গেছ, িসেলট সীমা  িদেয় কয়লা আমদািন  হয় ৯০ দশেকর িদেক।  টানা ই দশেক কয়লা বসায় জিড়েয় পেড়ন 
সখানকার শত শত বসায়ী। একই সে  ১৫-২০ হাজার িমেকর কমসং ান হয়। িক  ২০১৪ সােল ভারেতর মঘালেয়র এক  

পিরেবশবাদী সংগঠেনর মামলার পিরে ি েত পিরেবশগত িতর কথা িবেবচনা কের কয়লা র ািনেত িনেষধা া জাির কের স 
দেশর াশনাল ি ন াই নাল। অেনক চ ার পর গত বছর ২০  িডেস র নামগে র িতন   শন িদেয় আবার কয়লা 

আমদািন  হয়। িক  ২৫ িদেনর মাথায় ১৫ জা য়াির থেক আবার হঠা  কেরই ব  হেয় যায় কয়লা আমদািন। বতমােন  মা  
তারকাি  লব র িদেয় কয়লা আসেছ। 

চলেছ চারাচালান: নামগে র িবিভ  সীমা পেথ কয়লা আমদািন ব  থাকেলও চারাচালান চ  বশ সি য়। তািহর র সীমাে র 
লাউেড়রগড়, চ ন র, টেকরঘাট, বািলয়াঘাট, চারাগ ও ও বীের নগর িবওিপর িবিজিবর আওতা  সীমা  পেথ একািধক 
চারাচালানী কয়লা ও নাপাথর িনেয় আসেছ। গত ৬ মােস চারাচালােনর মা েম িনেয় আসা সায়া ৩ লাখ কিজ ভারতীয় কয়লা 

ও সােড় ৩ হাজার ঘন ট নাপাথর জ  কেরেছ িবিজিব। এসব চারাই মালামােলর  ায় ৩ কা  টাকা। 

  


