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বড়পু িরয়া কয়লা খিনেত াি  বােডর কিতপয় অসাধ ুকমকতার িব ে  ৪ কািট ৬২ লাখ টাকা হািতেয়
নয়ার  অিভেযাগ  উেঠেছ।  াফেদর  পনশন  থা  চালসুহ  বশিকছু  িবধা  এেন  দয়ার  কথা  বেল

২০১৪-১৫ থেক ২০১৬-১৭ অথবছর পয  িতন দফায় ১৫০ জন কমকতা-কমচারী িবিধবিহভূতভােব এই
অথ পিরেশাধ কেরেছন।

ঊ তন কমকতােদর দয়ার কথা বেল এই অথ আদায় করা হেয়েছ বেল অিভেযাগ। এর পছেন যারা
কলকািঠ নেড়েছন, তােদর এরই মেধ  অ  বদিল কের দয়া হেয়েছ। কথা অ যায়ী কাজ না হওয়ায়
বশিকছু িদন এ িনেয় কানাঘষুা চলিছল।

একপযােয় িবষয়িট কতৃপে র নজের আসায় ৮ এি ল বড়পু িরয়া কয়লা খিনর উপমহাব ব াপক জাফর
সািদেকর নতৃে  ৭ সদে র তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। এ িনেয় াভ িবরাজ করেছ।

কথা হয় বড়পু িরয়া কয়লা খিনর এমিড ফজলরু রহমােনর সে । িতিন এ িনেয় িব ািরত কথা বলেত
অনীহা কাশ কের ধু বেলন, তদ  কিমিট কাজ করেছ। পের িতিন ফান কেট দন। জানেত চাইেল
তদ  কিমিটর আ ায়ক খিন উপমহাব ব াপক জাফর সািদেকর সে  কথা হেল নীিতর মাণ িমেলেছ
বেল ম ব  কেরই কথা শষ কেরন।

খাঁজ িনেয়  জানা  গেছ,  তদ  কমকতারা  এ  ব াপাের ভু েভাগীেদর সা াৎকার িনেয়েছন। িত

  মসুিলমরু রহমান, পাবতীপুর
(িদনাজপুর)
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কমকতা-কমচারীরা বেলেছন, তােদর কাছ থেক ২০১৪-১৫ অথবছের ৯২ হাজার, ২০১৫-১৬ অথবছের
৯৬ হাজার এবং ২০১৬-১৭ অথবছের ১ লাখ ২০ হাজার কের টাকা চাদঁা িহেসেব নয়া হেয়েছ। যার
পিরমাণ ায় ৪ কািট ৬২ লাখ টাকা।

এ ছাড়াও কালমাইন অিফসাস অ ােসািসেয়শেনর একিট সভায় কা ািনেত পনশন থা চালরু নােম
৩০ হাজার কের ১৫০ জেনর কােছ এককালীন আরও ৪৫ লাখ টাকা আদায় করা হেয়েছ। সবিমেল ৫
কািট ৭ লাখ টাকা হািতেয় নয়া হেয়েছ। এই টাকার কােনা িহসােব পাওয়া যাে  না।

িত  কমকতােদর মেধ  রেয়েছন খিনর ডপুিট ম ােনজার (মাইন অপােরশন) একরামলু হক। িতিন
বেলেছন,  আমার কােছ য অথ  নয়া  হেয়েছ,  তা আিম িলিখত আকাের িদেয়িছ।  ম ােনজার (যাি ক)
ফজললু হক বেলন, িতন ধােপ ৯২ হাজার, ৯৬ হাজার এবং ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ছাড়া আরও ৩০
হাজার টাকা িনেয়েছন পনশন থা চালরু নােম।

বড়পু িরয়া খিন নীিত মামলায় খােলদা িজয়ার চাজ নািন ১৮ জলুাই : যগুা র িরেপাটার জানান,
বড়পু িরয়া কয়লা খিন নীিত মামলায় খােলদা িজয়াসহ অ  আসািমেদর িব ে  চাজ নািনর জ  ১৮
জলুাই িদন ধায কেরেছন আদালত।

বধুবার করানীগে র কারা ভবেন ািপত িবেশষ জজ আদালত-২ এর িবচারক এএইচএম ল ইমরান
নািনর এ িদন ধায কেরন। এিদন মামলার চাজ গঠেনর জ  ধায িছল। খােলদা িজয়া হাসপাতােল

থাকায় সময় আেবদন কর হয়।

আসািম পে র সময় আেবদন ম রু কের আদালত পরবতী নািনর িদন ধায কেরন।

সূ  জানায়,  কনেসািটয়াম  অব  চায়না  াশনাল  মিশনাির  ইে াট  অ া ড  এ েপাট  কেপােরশেনর
(িসএমিস)  সে  বড়পু িরয়া  কয়লা  খিনর  উৎপাদন,  ব ব াপনা  ও  র ণােব ণ  চিু র  মধ  িদেয়
সরকােরর ায় ১৫৮ কািট ৭১ লাখ টাকার িত হয়।

২০০৮ সােলর ২৬ ফ য়াির নীিত দমন কিমশেনর ( দক) সহকারী পিরচালক সামছুল আলম বাদী হেয়
রাজধানীর শাহবাগ থানায় মামলা কেরন।
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