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 বড় িরয়ার কয়লাখিন 
 ১৩ বছের থম আ তা পরী া বলেছ, কয়লায় পািন অেনক 
 িব ৎেক  ি ণ হাের পািনেত ছাড় িদেয়েছ 

িদনাজ ের সরকােরর বড় িরয়া কয়লািভি ক তাপিব ৎেক  এতকাল কয়লা কনার সময় কখেনা সটার আ তা মােপিন। 
িবতেকর েখ িতন মােসর এক িহসাব িদেয় তারা বলেছ, এ সময় আদেত ক  কয়লার দের ায় ১৫ হাজার টন পািন িকেন 
লাকসান েনেছ। তাপিব ৎেক  কয়লা িকেনেছ সরকােররই বড় িরয়া কয়লা কা ািনর কাছ থেক। িহসাব  বলেছ, গত 

বছেরর সে র থেক নেভ র পয  িতন মােস কয়লার আ তা িছল ১৭ শতাংশ। লাকসান িহসাব করেত িগেয় তাপিব ৎেক  
কয়লায় স ৃ  পািনর হণেযা  মা া ধেরিছল ১০ শতাংশ। এ িনেয়  উঠেল িব ৎ ম ণালয় স িত বেলেছ এখন থেক 
আ তার হণেযা  মা া ৫ শতাংেশ নামােত। সভােব িহসাব করেল িতন মােসর লাকসান আরও বাড়েব। ১০ শতাংশ আ তা 
হণেযা  ধের িব ৎেক  ক প  অিতির  পািনর পিরমাণ দিখেয়েছ ১৪ হাজার ৫৫৮ টন। কয়লার পিরেশািধত দর অ যায়ী 

তােত িতর অ  দ ড়ায় ১৫ কা  টাকার মেতা। তেব আ তার ন ন িনধািরত মাপকা  অ যায়ী অিতির  পািন হেব ২৪ হাজার 
টেনর মেতা। এর দাম ২৫ কা  টাকা ছাড়ােব। তাপিব ৎেক  উৎপাদেন যায় ২০০৫ সােল। ালািন িবেশষ  অ াপক এম 
শাম ল আলম মেন কেরন, কয়লায় আ তার ধারা গত ১৩ বছের একই রকম িছল। সই িহসােব এযাবৎ পািনেত যাওয়া 
লাকসােনর পিরমাণ হেব িব ল। বড় িরয়ায় কয়লার আ তা না মাপার িবষয়  অেনক েরােনা এবং ই েরর। খিন থেক 

কয়লা তােল চীনা কাদাির িত ান, সংি  নােম িসএমিস। িসএমিসর কাছ থেক কয়লা িকেন তাপিব ৎেকে র কােছ িবি  
কের বড় িরয়া কাল কা ািন িলিমেটড (িবিসএমিসএল)। খিনর কয়লায় কমেবিশ পািন থােক। িসএমিসর সে  কয়লা 
কা ািনর ি েত এর হণেযা  মা া ৫ দশিমক ১ শতাংশ। কয়লায় এর বিশ আ তা থাকেল, িহসােব সটার দাম ধরা হেব না। 

কয়লা কা ািন আর তাপিব ৎেকে র আ িনক গেবষণাগার আেছ, তেব ২০০৫ সাল থেক এযাবৎ কউই কয়লার আ তা 
মােপিন। 

২০১৭ সােলর লাই মােস কয়লার অভােব িব ৎেক  ব  হেয় যায়। তখন ায় দড় লাখ টন কয়লার িহসাব িমলিছল না। কয়লা 
কা ািন িনেজেদর ১৯ কমকতার িব ে  ‘কয়লা ির’র মামলা কের। ২০১৮ সােলর ৩ সে র থম আেলা এ িনেয় এক  
িতেবদেন অিতির  আ তা এবং আ তা না মাপার িবষয় েলা িব ািরত েল ধের। এরপর ওই বছেরর ৫ সে র থেক 

িব ৎেক  তােদর কনা কয়লার আ তা মাপা  কের। নেভ র পয  িতন মােসর লাভ- লাকসােনর য িহসাব তারা কেরেছ, 
তােত দখা যায় িব ৎেক  ১০ শতাংশ আ তােক হণেযা  ধের িবল িকেয়েছ। গত ৪ মাচ িব ৎ িবভােগ ‘িবিসএমিসএল 
থেক বড় িরয়া িব ৎেকে  সরবরাহ ত কয়লায় মা ািতির  আ তার িবল সম য়’ শীষক এক  বঠক হয়। জ  িব ৎসিচব 

আহেমদ কায়কাউেসর সভাপিতে  ওই বঠেক বলা হয়, গত বছর িতন মােস কয়লায় আ তা পাওয়া গেছ গেড় ১৬ দশিমক ৮৯ 
শতাংশ। এটা অেনক বিশ। এ ছাড়া কয়লার সে  পাথর ও লাহাজাতীয় পদাথ থাকায় িব ৎেকে র িত হে । বঠেক িস া  
নওয়া হয়, এখন থেক উে ালনকারী কাদার, কয়লা কা ািন ও িব ৎেক  ক প  একেযােগ উপি ত থেক খিন াে র 

ওজনযে  কয়লা মাপেব। িদেন কমপে  বার আ তা মাপা হেব। আ তা ৫ দশিমক ১ শতাংেশর বিশ হেল কয়লার দাম থেক তা 
কাটা যােব। পাথর- লাহার ওজনও সম য় করা হেব। িব ৎেক  ক প  ১ এি ল থেক িস া েলা কাযকর কেরেছ। ঢাকা 
িব িব ালেয়র ত  িবভােগর অ াপক ালািন িবেশষ  বদ ল ইমাম থম আেলােক বেলন, িব ৎেক  আেগ কন ১০ শতাংশ 
আ তােক হণেযা  বেলিছল, এ  পির ার নয়। ফেল গাটা িবষয়  িনেয় িনিবড় তদ  হওয়া উিচত। 



তেব বিশ আ তায় কয়লা কনার িবষেয় িব ৎেকে র ক প েক ষেছ কয়লা কা ািন। কা ািনর ব াপনা পিরচালক মা. 
ফজ র রহমান থম আেলােক বেলন, িব ৎেকে র উিচত িছল কয়লার আ তা পরী া কের নওয়া। এখন তারা বলেছ আ তা 
বিশ। এ  হণেযা  নয়। 

অ াপক এম শাম ল আলম অব  বলেছন, এ ি  ধােপ টেক না। থম আেলােক িতিন বেলন, যত সময় যােব কয়লার আ তা 
কমেত থাকেব। বাড়ার কােনা েযাগ নই, যিদ না কয়লা ি েত ভেজ। িব ৎেকে র িহসাব  িতন মােস ি  িছল না। 

িব ৎ উ য়ন বােডর (িপিডিব) কমকতারা বলেছন, সই ২০০৫ সাল থেকই বড় িরয়া িব ৎেকে  অত া িনক াব, য পািত 
আেছ। রসায়নিবদও আেছন। অথচ আ তার িহসাব রাখা  হেলা গত বছেরর সে র থেক। 

এত িদন হয়িন কন? এ ে র উ ের তাপিব ৎেকে র ধান রসায়নিবদ মা. আজাদ সােহল েঠােফােন থম আেলােক বেলন, 
‘এ িবষেয় আিম িক  বলব না।’ আর িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ িতম ী নস ল হািমদ বেলেছন, িবষয়  খিতেয় দখা হে । 

 ও দায়ী ি েদর িচি ত কের যথাযথ ব া নওয়া হেব। ২০১৭ সােল ‘কয়লা ির’ তথা কয়লার ময়লা আেলাচনায় এেল 
সরকাির- বসরকাির চার  তদ  কিম  হয়। এর মে   খিনর তদারিক সং া পে াবাংলা তদ  িতেবদন জমা িদেয়েছ। 

িতেবদন  বেলেছ, খিন ক প   থেকই কয়লার যথাযথ িহসাব রােখিন। এর দায় সং া র তৎকালীন সব দািয় শীল 
কমকতার ওপর বতায়। 

পে াবাংলা ছাড়াও ধানম ীর কাযালেয়র পিরচালকেক ( শাসন) ধান কের এক  কিম  করা হয়। আেরক  তদ  কিম  কের 
ন িত দমন কিমশন ( দক)। এ ছাড়া ভা া অিধকার সংগঠন কন মারস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (ক াব) িবিশ  

নাগিরকেদর িনেয় এক  কিম  কের। 

অ াপক শাম ল আলম ক ােবর তদ  কিম র সদ । িতিন থম আেলােক বেলন, কয়লােত হণেযা  মা ার চেয় হেরদের ১২ 
শতাংশ বিশ পািন থাকার িবষয়  এখন মািণত। িক  কয়লায় বাড়িত পািন কারা িদেয়েছ এবং এর মা েম শত শত কা  
টাকার আিথক ন িতর সে  কারা জিড়ত, ক াব সটাই তদ  করেছ। কাজ শষ পযােয়। 


