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কেয়কজন কম র্কত র্া-কম র্চারীেক aেহতুক হয়রািনo করা হেয়েছ। eেত ক ািনেত eকিট িবরূপ কম র্পিরেবশ সৃি  হেয়েছ। e িনেয় 
ক ািনর সাধারণ কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর মে  আত  o aসে াষ িবরাজ করেছ, যা েযেকােনা মুহূেত র্ িবে ারেণ রূপ িনেত পাের। e 
ছাড়া কয়লাখিনর ভিব ৎ িনেয় কািরগির েকােনা uে াগ েনoয়া হে  না বেলo কিমিটর িতেবদেন বলা হেয়েছ। 

সংি  সূ গুেলা জানায়, ফজলুর রহমান গত বছর আগে  বড়পুকুিরয়া কয়লাখিন ক ািনেত ব াপনা পিরচালক পেদ চলিত 
দািয়তব্ িনেয়i aিনয়ম-দুন িতেত জিড়েয় পেড়ন। িতিন িফট েবানাস আটেক েরেখ oপর মহলেক েদoয়ার নাম কের ক ািনর ায়ী 
কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর কাছ েথেক মাথািপছু eক লাখ টাকা চাঁদা দািব কেরন। িক  কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর আপি র মুেখ টাকার a  
কিমেয় মাথািপছু 71 হাজার টাকা ধায র্ কেরন। eেতo কম র্কত র্া-কম র্চারীরা আপি  জানােল েশষ পয র্  েতয্েকর কাছ 51 হাজার 
টাকা কের চাঁদা েনoয়া হয়। e ছাড়া চীনা িঠকাদাির িত ানেক চুি  ল ন কের eেকর পর eক aৈবধ সুিবধা েদoয়াসহ 
ক ািনেত নানা aিনয়ম, েসব্ াচািরতা o সব্জন ীিতর aিভেযাগ আনা হয় তাঁর িবরুে । 

িতেবদেন oi সব aিভেযােগর সতয্তা পাoয়া েগেছ uে খ কের তদ  কিমিটর মতামেত বলা হেয়েছ, 3132 সােল e eমিস-
িসeমিস কনেসািট র্য়ােমর সে  চুি  সমাি র পর খিনেত কয়লা uৎপাদন a াহত রাখেত পিরক না হেণর পাশাপািশ কািরগির 
কােজর সমিনব্ত েচ ার িত aিধক গুরুতব্ েদoয়া েয়াজন। কারণ বত র্মােন খিনর uৎপাদন পিরক না o সু ুভােব ক ািন 
পিরচালনার পিরবেত র্ সাধারণ কারেণ বদিল, কারণ দশ র্ােনা, পরামশ র্প  দান, ক ািনর পূব র্বত  কম র্কত র্ােদর সমােলাচনার মা েম 
িপং সৃি  o িনয়মবিহভূ র্তভােব েকােনা েকােনা কম র্কত র্ােক সুিবধা েদoয়ার মা েম ক ািনর ভিব ৎ a গিত বাধা  করা হে । 

 


