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একািধক এমিডসহ অ ত ই ডজন কমকতার িব ে  মােঠ দক * ত হে  তদ  িরেপাট

কাশ : ১৮ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বড়পু িরয়া কয়লা কেল ািরর ঘটনায় সােবক একািধক এমিডসহ কাল মাইিনং কা ািনর ই ডজন
কমকতার িব ে  মােঠ নেমেছ দক। পে াবাংলার তদে  কয়লা নীিতর িবষয়িট এিড়েয় যাওয়ায় ওই
কিমিটর সদ রা আসেছন িজ াসাবােদর আওতায়।

ওই িরেপােট িসে ম লেসর কারেণ কয়লার ঘাটিতর কথা বলা হয়। িক  দেকর তদে  মাণ িমেলেছ,
কমকতােদর নীিতর কারেণই খিনর কয়লা কেল ািরর ঘটনা ঘেট।  জিড়তেদর িব ে  খুব  িশগিগর
কিমশেন িরেপাট দািখল করেব কিমিট।

জানা গেছ, বড়পু িরয়া খিনর কয়লা চিুরর ঘটনা কতৃপে র থম নজের আেস গত বছেরর জুেন। যখন
বড়পু িরয়া তাপিব ৎ ক  কতৃপ  ালািন ম ণালেয়র কােছ কয়লা সরবরােহ ঘাটিত িনেয় শ া কাশ
কের। দেশর একমা  কয়লািভি ক তাপিব ৎ কে  বড়পু িরয়ার খিন থেকই কয়লা সরবরাহ করা
হয়।

সখােন এক লাখ ৪২ হাজার টন কয়লা গােয়ব হেয় যাওয়ার অিভেযাগ ওঠার পরই িবষয়িট আেলাচনায়
আেস। এ কয়লা চিুরর ঘটনায় মামলার তদ  র পর দেকর চয়ারম ান ইকবাল মাহমদুও বেলিছেলন,

  িমজান মািলক
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ত তদ  শষ কের এর িতেবদন আদালেত দািখল করেব দক।

িশগিগর এর ফলাফল, আইিন ভাষায় যােক বলা  হয় ফাইনাল িরেপাট  অথবা চাজিশট ( সটা) আমরা
আদালেত সাবিমট করব। ‘িদস ইজ আ ভির িস ল কস’। তদে র এ পযােয় অ গিতর িবষেয় জানেত
চাইেল সংি  এক কমকতা বেলন, তদ  চলমান।

খিন নীিতর সে  জিড়তেদর নাম উে খ না কের িতিন বেলন, মামলায় য ১৯ জনেক আসািম  করা
হেয়িছল তারা ছাড়াও আরও িকছু নতনু নাম যু  হে । দক সেূ  জানা গেছ, সমেয়র মেধ ই কাজ
শষ কের জিড়তেদর িব ে  চাজিশট দািখেলর জ  কিমশন থেক তদ  িটমেক িনেদশনা দয়া হেয়েছ।

ওই িনেদশনা পাওয়ার পর িটেমর সদ রা নেড়চেড় বেসেছন। তারা সং হ কেরেছন ২০০৫ থেক ২০১৮
সােলর ২৫ জলুাই পয  এমিডসহ পূণ পেদ দািয়  পালনকারী কমকতােদর নাম-িঠকানা।

মামলার ১৯ আসািমর মেধ  ক কাথায় আেছন, কতজন জািমেন আেছন তােদর িবষেয়ও খাজঁখবর 
হেয়েছ। মামলার পরপরই সােবক এমিড েকৗশলী হািবব উি ন আহেমদসহ ১৯ জেনর িবেদশ গমেনর
ওপর িনেষধা া আেরাপ করা হয়।

তািলকায়  হািবব  উি ন আহে দ ছাড়াও সামিয়ক বরখা কৃত বড়পু িরয়া কয়লা খিনর মহাব ব াপক
(মাইন অপােরশন) নরূ-উজ-জামান চৗধরুী, কা ািন সিচব ও মহাব ব াপক ( শাসন) আবলু কােশম

ধািনয়া,  মহাব ব াপক  নরূ-উজ-জামান  চৗধরুী,  উপ-মহাব ব াপক  ( ার)  এেকএম  খােল ল
ইসলামসহ ব ব াপক, উপ-ব ব াপক ও সহকারী ব ব াপক পযােয়র ১৯ জেনর িব ে  খিনর ওই কয়লা
চিুরর ঘটনায় অিভেযাগ আনা হয়।

মামলার পরপরই  ১৯  জেনর িবেদশ গমেন  িনেষধা া  আেরাপ কের দক।  সই  িনেষধা া  এখনও
বলবৎ। তদ  পযােয় দেকর তদ  িটম সােবক একািধক এমিডসহ ৩২ কমকতােক িজ াসাবাদ কের।
তারা এেক অপেরর কােঁধ দায় চািপেয় িনেজেক র ার চ া কেরন।

খিনর কয়লা কেল াির মামলার তদ  করেছন দেকর উপ-পিরচালক মা. সাম ল আলম। এই তদ
তদারক করেছন পিরচালক কাজী শিফ ল আলম। অ স ান র পরপরই কাজী শিফ ল আলম কয়লা
খিন পিরদশন কের অেনকেক িজ াসাবাদ কেরন।

িতিন বশ িকছু তথ - মাণ িনেয় আেসন। দক কমকতারা পিরদশেন িগেয় খিনর ইয়ােড ই হাজার টন
কয়লা পান। যিদও কাগেজ-কলেম সখােন এক লাখ ৪৬ হাজার টন কয়লা মজদু থাকার কথা। তদ
কমকতা সাম ল আলম বেলন, এিট একিট পি ডং মামলা। আমরা তদ  শষ কের কিমশেনর কােছ

িতেবদন দািখল করব।

সূ মেত, দেকর তদ  িটম ত কাজ শষ করেত বশ িকছু কৗশল হণ কেরেছ। তেব িটেমর সদ রা
তােদর কৗশল কাশ করেত চাে ন না। তেব এটু  ধারণা পাওয়া গেছ, যােদর িব ে  মামলার তদ
চলামান, তারা কউ জািমেনর বাইের থাকেল ফতার হে ন।

আর নতনু  কের তদে  যােদর নাম  উেঠ  এেসেছ  তােদর ওপর কড়া  নজর রাখা  হে ।  তারা  যােত
দশত াগ করেত না পােরন, সিদেকও নজর রাখেছ দক।

খিন কতপৃে র দােয়র করা মামলায় আসািমেদর িব ে  নীিতর মাধ েম এক লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৪ টন
কয়লা খালা বাজাের িবি  কের ২৩০ কািট টাকা আ সােতর অিভেযাগ আনা হয়।

এ ছাড়া মতার অপব বহার,  জািলয়ািত,  িবিভ  অিনয়েমর িবষয়ও এর সে  যাগ করা  হয়। কয়লা
কেল ািরেত জিড়তরা ১৯৪৭ সােলর নীিত দমন িতেরাধ আইেনর ৫(২) এবং ৪০৯ ধারা অ যায়ীও

শাি েযাগ  অপরাধ কেরেছন বেল এেত উে খ করা হয়।

স কারেণ  মামলার এজাহাের ‘তদ সােপে  দাষীেদর িব ে  েয়াজনীয় আইনা গ ব ব া’  নয়ার
িবষেয়  অ েরাধ  করা  হেয়িছল।  দক  িটম  মেন  কের,  অিনয়েমর  সে  জিড়তেদর  িবষেয়  মামলার
অিভেযােগই ধারণা দয়া হেয়েছ। তদ  কের তার সত তা পাওয়ায় এখন এর পছেন আর কারা জিড়ত
তােদর শনা  করার চ া চলেছ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

সূ  জানায়, দেকর তদে  বশ িকছু নতনু নাম বিরেয় এেসেছ। ২০০৫ সাল থেক ২০১৮ সােলর ২৫
জলুাই পয  ৯ জন এমিড দািয়  পালন কেরেছন। তােদর তািলকা সং হ করা হেয়েছ।

এ তািলকায় রেয়েছন- গালাম মা ফা, িসরাজলু ইসলাম চৗধরুী, মাহববুরু রহমান, আব ল আিজজ খান,
েকৗশলী  খুরশী ল  হাসান,  েকৗশলী  কাম ামান,  মা.  আিম ামান,  েকৗশলী  এসএম  ল

আওর েজব ও েকৗশলী হািবব উি ন আহেমদ। এেদর মেধ  সােবক ব ব াপনা পিরচালক গালাম
মা ফা মারা গেছন।

আর েকৗশলী হািবব উি ন আহেমদ মামলার আসািম। কয়লা কেল ািরেত বািক ৭ জেনর স ৃ তা
খিতেয় দখা হে ।

যভােব জানাজািন হয় ঘটনা :  কয়লা চিুরর ব াপাের কতৃপে র থম টনক নেড় গত বছেরর জুেন।
বড়পু িরয়া তাপিব ৎ ক  কতৃপ  ালািন ম ণালেয়র কােছ কয়লা সরবরােহ ঘাটিত িনেয় শ া কাশ
কের।

য পািত  ানা র করেত জনু মােসর মাঝামািঝ থেক খিনর উৎপাদন িকছুিদন ব  থাকেব- এ খবর
পাওয়ার পর িব ৎ ক  িনেয় সবাই উি  হেয় পেড়ন। জলুাই মােস িব ৎ কে র একিট ইউিনট ব
কের দয়া হয়।

এরপর ালািন ম ণালেয়র প  থেক তদ  কিমিট গঠন করা হয়। জলুাইেয়র মাঝামািঝ তদ  িরেপাট
কাশ হয়।  এেত দখা যায়, ২০০৫ সাল থেক বড়পু িরয়া  খিনর কয়লা উৎপাদন এবং সরবরােহর

িহসােবর মেধ  বড় ধরেনর গরিমল রেয়েছ।

কাগেজ-কলেম গরিমেলর পিরমাণ ১ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৪ টন। তখনই ফাঁস হয়, ১৪ বছর ধের খিন
থেক কয়লা চিুর হেয়েছ। খিন কতৃপে র মামলায়ও অিভেযাগ করা হয়, ২০০৫ সােলর ১০ সে র
থেক ২০১৮ সােলর ১৯ জলুাই পয  ১ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৪ টন কয়লা চিুর হেয়েছ। যার আ মািনক

মলূ  ২৩০ কািট টাকা।

এিদেক পে াবাংলা কতৃক গিঠত কিমিটর তদ  িরেপােট সত  গাপন কের কাউেক র ার চ া  করা
হেয়েছ িক না, তা পযােলাচনা করা হে । এ জ  ওই কিমিটর সদ েদর সে  দেকর কমকতারা কথা
বলেবন বেল জানা গেছ।

পে াবাংলার পিরচালক (অপােরশন অ া ড মাই ) মা. কাম ামােনর নতৃে  গিঠত িতন সদে র
তদ  কিমিট গত বছর ২৫ জুলাই সরকােরর কােছ ওই িরেপাট দািখল কের। িরেপােট বাতােসর সে
ডা , বিৃ র পািনেত ফাইন পািটেকল ওয়াশ আউট কয়লার মজুদ াস কেরেছ বেল উে খ করা হয়।

এেত আরও বলা হয়, বিৃ র পািনেতও মজদু কয়লা থেক কাল ডা  বা ফাইন পািটেকল ধেুয় যাে ।
এসব কারেণও কয়লার ঘাটিত  হেত পাের।  এ িবষেয় ব াপক তদে র েয়াজন আেছ বেল  িরেপােট
মতামত তেুল ধরা হয়।

তেব কয়লা ঘাটিতর জ  খিনর সােবক এমিড মােকিটং ও মাইন অপােরশন িবভােগর কমকতারা দায়ী
বেল িরেপােট বলা হয়। এেত ১  লাখ ৪৪ হাজার ৫২৫ টন কয়লা ঘাটিতর কথা ীকার কের সােবক
এমিডসহ মােকিটং ও মাইন অপােরশন িবভােগর কমকতােদর অদ তা ও অ তােক দায়ী করা হয়।

এ ছাড়া ২০০৫ সােলর পর থেক কখেনাই  কয়লার মজদু পিরমাপ করা হয়িন বেল ম ব  করা হয়।
পে াবাংলা গিঠত কিমিটর তদে  কয়লা নীিতর সে  জিড়তেদর িচি ত করা বা কয়লা গােয়ব বা চিুরর

সে  জিড়ত কারও িব ে  শাি মলূক ব ব ার পািরশও না করায় িবষয়িট দেকর তদে র আওতায়
আনা হয় বেল জানা গেছ।

কমকতারা বেলন, বাতােসর সে  ডা  উেড় যাওয়ায় কয়লার মজুদ াস’ পাওয়ার গ  অিব া ।
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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