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বাড়ােনার মা েম aথ র্ আ সাৎ কেরন িততােসর কম র্কত র্া-কম র্চারীরা। আবািসেকর েচেয় িশে  গয্াস চুিরর হার েবিশ বেল 
িতেবদেন uে খ করা হেয়েছ। সাভার, আশুিলয়া, গাজীপুর, নরিসংদী, নারায়ণগে  িবপুল পিরমাণ aৈবধ সংেযােগর মাণ েপেয়েছ 

দুদক। eেত বলা হয়, 3124-25 aথ র্বছেরর aিডট িতেবদন aনুসাের eকিট aৈবধ সংেযােগর জ  িততােসর কম র্চারীেক 56 
হাজার টাকা ঘুষ িদেত হয়। দুদক জািনেয়েছ, aেথ র্র িবিনমেয় ঢাকার আশপােশর eলাকাগুেলােত বয়লার o েজনােরটের 
aনুেমাদেনর aিতির  েলােড গয্াস সরবরাহ করা হয়। িমটার বাiপাস কের গয্াস সরবরাহ eবং ঘুেষর িবিনমেয় িমটার েট ািরং 
কের াহেকর কৃত িবল েগাপন কের দুন িত করা হয় বেল িতেবদেন uে খ করা হেয়েছ। e ছাড়া য় কম হoয়ায় েহােটল 
ের ের  েবকাির, সুপারশপ iতয্ািদ িত ানেক বািণিজয্ক াহেকর পিরবেত র্ িশ  াহক িহেসেব সংেযাগ েদoয়া হয়। দুদক 
বলেছ, িশ কারখানায় aৈবধ সংেযােগর মা েম গয্াস িদেয় তা বাসাবািড়েত িসে ম লস িহেসেব েদখােনা হয়।  
 
a াপক শামসুল আলেমর মেত, কম চােপ গয্াস েদoয়া o িসে ম লস েদখােনার মা েম আবািসক খােত বছের দুi হাজার 611 
েকািট টাকা আ সাৎ করা হে । শুধু গয্াস চুিরi নয়, aৈবধ াহেকর কাছ েথেক ভুয়া িবল আদােয়র ঘটনাo ঘটেছ। দুদেকর 
িতেবদেন বলা হেয়েছ 3126-27 aথ র্বছের িজনিজরা, ফতু া, েসানারগাঁ, নরিসংদী o গাজীপুর eলাকায় eক লাখ 29 হাজার 

566িট aৈবধ সংেযাগ িচি ত করা হয়। eসব সংেযােগর িবপরীেত ƣবধ চুলার মেতা মািসক 761 টাকা হাের িবল আদায় করা হয়। 
eভােব মােস ৯3 েকািট 51 লাখ টাকা আ সাৎ করা হেয়েছ। দুদেকর aনুস ােন েদখা েগেছ, িততােসর িকছু aসাধু কম র্চারী 
িসি েকট কের িবল ভাuচাের ভুয়া সংেকত িদেয় aৈবধ াহেকর কাছ েথেক িবল আদায় কের। ভুয়া সংেকত েদoয়া িবলগুেলা 
িততােসর াংক িহসােব েপি ং eবং েলজাের েতালা হয় না। 3124-25 aথ র্বছেরর aিডেট শুধু আবািসেক 27 েকািট 82 লাখ 
টাকার ভুয়া ভাuচােরর ত  েদoয়া হেয়েছ।  
 
aিভযান o ভাবশালীেদর চাপ :িবতরণ েকা ািনগুেলার িভিজ া  িটম মােঝ মে  aিভযান চািলেয় aৈবধ সংেযাগ িবি  করেলo 
কেয়কিদেনর মে  আবার েসসব সংেযাগ চালু হoয়ার ঘটনা ঘটেছ। aিভেযাগ রেয়েছ, সংি  eলাকার ভাবশালী ি েদর 
ত াবধােন িবতরণ েকা ািনর গয্ােসর কম র্কত র্ােদর েযাগসাজেশ বছেরর পর বছর চলেছ ei গয্াস চুির। যােত সরকার েকািট েকািট 
টাকার রাজসব্ হারাে । দুদেকর িতেবদেন ভাবশালী মহেলর চাপেক 'aৈবধ হ ে প' বেল uে খ করা হেয়েছ।  
 
েপে াবাংলার ত  মেত, গত পাঁচ বছের রাজধানী o আশপােশর েজলাগুেলােত পাঁচ লাখ চুলায় aৈবধ সংেযাগ েনoয়ার ঘটনা 
ঘেটেছ। eর মে  িততাস দুi লাখ aৈবধ চুলার সংেযাগ িবি  কেরেছ। সংি  থানায় e-সং া  েদড়শ' সাধারণ ডােয়ির (িজিড) 
eবং eকশ'র মেতা মামলা হেয়েছ।  
 
িততােসর ত  মেত, 3128-29 aথ র্বছের কারচুিপ, aৈবধ সংেযাগ, aনুেমাদন aিতির  গয্াস বহােরর কারেণ ায় 81 হাজার 
aৈবধ সংেযাগ িবি  করা হয়। eর মে  ায় 611 িশ , কয্াপিটভ eবং বািণিজয্ক সংেযাগ। aবিশ  7৯ হাজার আবািসক 
সংেযাগ িছল। 
 
eমিপেদর সহেযািগতা েচেয়েছ জব্ালািন িবভাগ :িভিজ া  িটেমর aিভযােন ফল না আসায় সরকার গয্াস চুিরর িবরুে  আরo 
েজারােলা পদে প হেণর িস া  িনেয়েছ। মাঠ পয র্ােয় aিভযােন ভাবশালীেদর বাধা েপেরােত ানীয় সংসদ সদ েদর সমনব্েয় 
কায র্ ম পিরচালনার িস া  েনoয়া হেয়েছ। গত মােচ র্ জব্ালািন িতম ী নসরুল হািমদ ঢাকা িবভােগর 23 সংসদ সদ েক e িবষেয় 
িচিঠ িদেয়েছন। eেত বলা হেয়েছ, 'সবার জ  েটকসi জব্ালািন িনি ত করেত সরকার a ীকারব । েদেশ সবেচেয় বড় িবতরণ 
েকা ািন িততাস। ei েকা ািনর িবতরণ লাiেন aেনক ে ে i aৈবধ সংেযাগ রেয়েছ। আগামী জুেনর মে  িততােসর 
আoতাধীন eলাকােক aৈবধ সংেযাগমু  করেত চায় সরকার। কারণ aৈবধ সংেযােগর কারেণ সরকার রাজসব্ েথেক বি ত হে  
eবং িশ  কারখানায় নতুন সংেযাগ েদoয়া যাে  না। eজ  aৈবধ সংেযাগ িবি করণ eবং পাiপলাiন aপসারণ কায র্ ম 
েজারদার করা হেয়েছ। ei aিভযান পিরচালনাকােল aেনক eলাকায় ানীয়ভােব িবিভ  িতব কতার স ুখীন হেত হয়।' eসব 
বাধা eড়ােত সংি  eলাকার সংসদ সদে র সহেযািগতা েচেয়েছন নসরুল হািমদ। 


