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ভারত থেক কয়লা আমদািন ব

ায় চার মাস ধের ব  রেয়েছ ভারেতর মঘালয় রাজ  থেক কয়লা আমদািন। কেব নাগাদ আমদািন 
হেব তা  িনি ত  কের  বলেত  পারেছন  না  কউ।  পিরেবশবাদী  একিট সংগঠেনর  মামলার  পিরে ি েত
মঘালয় রােজ র িবিভ  খিন থেক কয়লা উে ালন ও র ািন ব  কের িদেয়েছ ভারতীয় সরকার। আমদািন

ব  থাকায়  ায়  ১০০  কািট  টাকার  লটার  অব  িডট  (এলিস)  িনেয়  িবপােক  পেড়েছন  িসেলেটর
ব বসায়ীরা।  এলিস  করা  কয়লা  আমদািন  করেত  না  পারেল   ও  অি ম  আয়কর  (এআইিট)  বাবদ
পিরেশািধত তােদর ায় ২০ কািট টাকা গ া যােব। এ ছাড়া এখন কয়লা মজুদ করা না গেল আগামী 
মৗ েম ইটভাটা েলােত কয়লার সংকট দখা দওয়ারও আশ া করেছন তারা। চার মাস ব  থাকার পর

১৭ ম ভারতীয় ি ম কাট মঘালয় রােজ র খিন েলা থেক ধু উে ািলত কয়লা ৩১ ম পয  র ািনর
অ মিত দয়। এই আেদেশর পিরে ি েত ২২ ম থেক নামগে র বড়ছড়া ও বাগলী সীমা  িদেয় কয়লা
আমদািন  হয়। ৩১ মর পর ফর ব  হেয় যায় আমদািন। কয়লা আমদািনকারক সিমিত সূে  জানা
গেছ, মঘালয় থেক পুনরায় কয়লা র ািনর অ মিত চেয় ভারেতর ব বসায়ীরা আবারও উ  আদালেত

আিপল কেরেছন। আগামী ২ জলুাই এই আিপেলর নািন অ ি ত হওয়ার কথা রেয়েছ। ওই িদন নািন
শেষ  আদালেতর অ মিত পাওয়া  না  গেল বাংলােদেশর আমদািনকারকরা  বড় ধরেনর িতর স খুীন

হওয়ার আশ া করেছন। এর আেগ ায় সাত মাস ব  থাকার পর িডেস ের চালু হেয়িছল িসেলেটর সীমা
িদেয় ভারত থেক কয়লা আমদািন। তেব র ২৫ িদেনর মাথায় হঠাৎ কেরই ফর আমদািন ব  হেয় যায়।

ায় চার মাস ব  থাকার পর এবার মা  ১৪ িদেনর জ  কয়লা আমদািনর অ মিত দওয়া হয়। কয়লা
আমদািনকারক সিমিত িসেলেটর সভাপিত চ ন সাহা বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, কয়লা আমদািনর জ
বাংলােদেশর ব বসায়ীেদর ায় দড়শ কািট টাকার এলিস করা িছল। ১৭ থেক ৩১ ম পয  ায় ৫০
কািট টাকার কয়লা আমদািন হেয়েছ। বািক ১০০ কািট টাকার এলিস এখন আটেক আেছ। অেনক ব বসায়ী

ব াংক থেক ঋণ িনেয় এলিস কেরেছন। িক  কয়লা আমদািন করেত না পের ঋেণর েদর বাঝা তােদর
টানেত হে । এ ছাড়া পুনরায় আমদািন  না হেল এই ১০০ কািট টাকার এলিসর মেধ   ও এআইিট
বাবদ ায় ২০ কািট টাকা ব বসায়ীরা ফরত পােবন না। এেত তারা বড় ধরেনর িতর স খুীন হেবন।
চ ন সাহা বেলন, বছেরর এই সমেয় বাংলােদেশর ব বসায়ীরা কয়লা আমদািনর পর মজুদ কের রােখন।
অে াবর  থেক এি ল পয  িবিভ  ইটভাটায়  এসব মজদু কয়লা  িবি  করা  হয়। িক  মঘালয়  থেক
আমদািন করা না গেল এবার কয়লা মজদু করা যােব না। ফেল ইট পাড়ােনার মৗ েম কয়লার মূল  বৃি
পাওয়ারও আশ া রেয়েছ। স ত, মঘালেয়র একিট পিরেবশবাদী সংগঠেনর মামলার পিরে ি েত ২০১৪
সােল  কয়লা  র ািনেত িনেষধা া  জাির  কের  ভারেতর  াশনাল  ি ন  াইবু নাল।  এরপর  স দেশর
র ািনকারকেদর আেবদেনর পিরে ি েত কেয়ক দফা িনিদ  সমেয়র জ  উে ািলত কয়লা র ািনর ওপর
িনেষধা া িগত কের আদালত। এর আেগ ২০১৮ সােলর ১ জনু থেক ব  হেয় যায় কয়লা আমদািন। পের
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ওই বছেরর ৪ িডেস র থেক চলিত বছর ৩১ জা য়াির পয  আমদািনর অ মিত দওয়া হেলও ১৫ জা য়াির
থেক আদালেতর অপর একিট আেদেশ আমদািন ব  হেয় যায়।
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