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ভুল তে  ক , ভুল বুিঝেয় aনুেমাদন! 
সরকােরর গ া 451 েকািট টাকা ** গয্াস েনi তবুo পাiপ লাiন বসােত ক , েপে াবাংলার সােবক o বত র্মান িতন কম র্কত র্ার িবরুে  
ব া িনেত সুপািরশ 

ভুল ত  িদেয় হণ করা হেয়েছ ক । ভুল বুিঝেয় তা aনুেমাদনo কিরেয় েনoয়া হয়। uত্স পাiেপ গয্াস না থাকা সে o 
েনটoয়াক র্ পাiপলাiন িনম র্াণ কের েফেলন েকনাকাটা; িক  শুরু হয়িন েসi পাiপলাiন িনম র্ােণর কাজ। eেত সরকােরর েলাকসান 
461 েকািট টাকা। eমন দুন িত o aিনয়েমর িচ  পাoয়া েগেছ েদেশর দি ণা েল গয্াস িবতরণকারী সং া সু রবন গয্াস 
েকা ািনেত। দুন িতেত জিড়ত েপে াবাংলার া ন o বত র্মান িতন কম র্কত র্া। তারা সু রবন ছাড়াo েদেশর সবেচেয় বড় গয্াস 
িবতরণকারী েকা ািন িততাস গয্াস া িমশন aয্া  িডি িবuশন েকা ািনেতo কম র্রত িছেলন। জব্ালািন খােতর শীষ র্ িত ান 
েপে াবাংলার তদে  e aিনয়েমর মাণ িমেলেছ। েদাষীেদর িবরুে  শাি মূলক ব া হেণর সুপািরশo কেরেছ রা ীয় সং ািট। 

েপে াবাংলা সূ  জানায়, েদেশর দি ণ-পি মা েল গয্াস সরবরাহ বাড়ােত আ হী সরকার। eর সুেযাগ িনেয় কেয়কজন aসাধু 
কম র্কত র্া 3121 সােল ‘দি ণ-পি ম a ল গয্াস িবতরণ েনটoয়াক র্’ শীষ র্ক ক  হণ কেরন। uে  িছল- খুলনা, বােগরহাট, 
যেশার, িঝনাiদহ, কুি য়ায় গয্াস িবতরণ করা। 

oi বছর শুরু হoয়া ক িটর কাজ 3126 সােলর েসে মব্ের েশষ হoয়ার কথা িছল। ছয় বছর ধের ক িটর লাiন পাiপ eবং 
a া  মালামাল েকনা হয়। a গিত সে াষজনক না হoয়ায় ক িট aস ণ র্ েরেখi সমা  কের েদoয়া হয়। eরপরi েকন 
কে র কাজ েশষ হেলা না তা aনুস ান শুরু কের েপে াবাংলা। তদে  েদখা যায়, oi 7 বছর ধের শুধু েকনাকাটার মে i িছেলন 

দািয়তব্ া রা। বা েব েকাথাo ei পাiপ লাiন তারা বসানিন। 

স িত েপে াবাংলার তদ  িতেবদেন e aিনয়েমর জ  সং ািটরi িতন কম র্কত র্ােক দায়ী কের েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
বলা হেয়েছ। aিভযু রা হেলন oi কে র uপ-মহা ব াপক কামাল uি ন, সু রবন গয্াস েকা ািনর সােবক uপ- ব াপক 
কাজী আেনায়ারুল আিজম eবং সােবক সহকারী ব াপক ( য়) েশখ েমা. eজাজ। তারা িতনজনi পরবত েত িততাস গয্ােস 
কম র্রত িছেলন।  eেদর মে  কামাল স িত মারা েগেছন eবং eজাজ চাকির েথেক পদতয্াগ কের aে িলয়ায় aব ান করেছন। 
আেনায়ারুল আিজম রূপা িরত াকৃিতক গয্াস েকা ািনেত (আরিপিজিসeল) uপ-মহা ব াপক িহেসেব দািয়তব্ পালন করেছন। 

েপে াবাংলার ঊধব্র্তন eক কম র্কত র্া বেলন, ভুল ত  িদেয় eবং ঊধব্র্তন কতৃর্প েক ভুল বুিঝেয় ক িট হণ করা হয়। িবষয়িট 
যখন ধরা পেড় তখন েবশ েদির হেয় যায়। তারপরo েদাষীেদর িচি ত কের শাি র সুপািরশ করা হেয়েছ। eেত ভিব েত a  
ক  হেণ কম র্কত র্ারা সতকর্ থাকেবন। িতিন জানান, েনটoয়াক র্ পাiপলাiন াপেনর আেগ uত্স পাiপলাiেন গয্াস থাকেত হয়; 

িক  েসi গয্াস না থাকায় ক িট বা বায়ন করা যায়িন। aথচ সংি  কম র্কত র্ারা শুরু েথেক তা েজেনo েগাপন কের েগেছন eবং 
ভুল বুিঝেয় ক িট aনুেমাদন কিরেয় িনেয়েছন। eেত সরকােরর িত হেয়েছ 461 েকািট টাকা। েপে াবাংলার পিরচালক 
(পিরক না) েমা. আi ব খান েচৗধুরীর েনতৃেতব্ গিঠত িতন সদে র কিমিট ei aিনয়ম aিভেযােগর তদ  কের। স িত তারা 
তদ  িতেবদন জমা িদেয়েছন। িতেবদেনর আেলােক গত 23 েম েপে াবাংলা eকিট িনেদ র্শনা জাির কের। সং ািটর uপ-
মহা ব াপক ( শাসন) শাহানা েবগম সব্া িরত িনেদ র্শনায় বলা হয়, ‘দি ণ-পি ম a ল গয্াস িবতরণ েনটoয়াক র্ (3য় 
সংেশািধত)’ শীষ র্ক কে র িবষেয় আieমi িবভােগর পিরদশ র্ন িতেবদেনর সুপািরশ aনুযায়ী েসাস র্ পাiপলাiেন কয্াপািসিট িছল 
না। eরপরo েকােনা সােভ র্ বা ািড না কের aবা ব পিরক না কের দািয়তব্হীন o পিরক না-শৃ লার পিরপি  কে র খসড়া 
পিরক না (িডিপিপ) ণয়ন কের ম ণালয়, eকেনক o কিমশনেক ভুল েবাঝােনার িবষয়িট তদ  কের সুপািরশ েদoয়ার জ  eকিট 
কিমিট গঠন করা হয়। তদ  িতেবদেন বলা হেয়েছ, ‘দি ণ-পি ম a ল গয্াস িবতরণ েনটoয়াক র্ (3য় সংেশািধত)’ কে  
সরকােরর ায় 461 েকািট টাকা িত হেয়েছ। ei িতর জ  oi িতন কম র্কত র্া দায়ী।তদ  কিমিটর eক সদ  বেলন, েদাষীেদর 
িচি ত কের শাি মূলক ব া হেণর সুপািরশ করা হেয়েছ। তেব তােদর মে  eকজন মারা েগেছন। আেরকজন চাকির েছেড় 
িবেদেশ রেয়েছন। aপরজন েপে াবাংলারi eকিট েকা ািনেত কম র্রত রেয়েছন। িবিধ aনুযায়ী তােদর িবরুে  ব া হণ করা 
হেব। িবভাগীয় মামলার পাশাপািশ িনয়িমত মামলাo হেত পাের।e সে  জানেত েপে াবাংলার েচয়ার ান েমা. রুহুল আিমনেক 
eকািধকবার েফান করা হেলo িতিন কল িরিসভ কেরনিন। 


