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ক োথোয় কেল ৮৪৬ ক োটি টো োর  য়লো 

কমো. আররফুজ্জোমোন, ঢো ো 

রিনোজপুক্রর বড়পুকুররয়ো 

 য়লোখরন কথক্   য়লো ক োলোর  োজটি  ক্র চীক্নর দুটি ঠি োিোরর প্রর ষ্ঠোক্নর এ টি  নক্ োটি িয়োম। এই  নক্ োটি িয়োমক্  ে  ১৩ 

বছক্র (২০০৫ কথক্  ২০১৮  োল পর্ িন্ত) ১ ক োটি ১ লোখ ৬৬ হোজোর টন  য়লো ক োলোর রবল রিক্য়ক্ছ বড়পুকুররয়ো  য়লোখরন ক োম্পোরন 

রলরমক্টড (রবর এমর এল)। র ন্তু ওই  মক্য়র মক্ে খরন  র্তিপক্ষ আরও পাঁচ লোখ টন কবরি  য়লো কপক্য়ক্ছ।  োেক্জ- লক্ম এর 

রহ োব রোক্খরন খরন  র্তিপক্ষ, র্োর বোজোরমূল্য ৮৪৬ ক োটি টো োর কবরি। এই টো োর পুক্রোটোই আত্ম োৎ  রো হক্য়ক্ছ বক্ল অরিক্র্োে 

উক্েক্ছ। 

 

খরন কথক্  ক োলো  য়লো কিজো থোক্ । ক ই  য়লোয় পোরন বো আর্দ্ ি ো রনরি িষ্ট পররমোক্ের কচক্য় কবরি থো ক্ল  োর মূল্য কিওয়ো হয় নো। 

চীনো  নক্ োটি িয়োক্মর  ক্ে চুরি অনুর্োয়ী ৫ িিরম  ১ ি োাংি পোরন হ (আর্দ্ ি ো)  য়লো র ক্নক্ছ রবর এমর এল। র ন্তু খরনর পোক্ি 

অবরি  বড়পুকুররয়ো রবদুুৎক্ ক্ে ও কখোলোবোজোক্র ১০ ি োাংক্ির কবরি আর্দ্ ি োযুি  য়লো রবরি  ক্রক্ছ রবর এমর এল। এই অবিোয় 

৫ ি োাংি আর্দ্ ি ো বোড়োয় ১ ক োটি ১ লোখ ৬৬ হোজোর টন  য়লোর বোড়র  হক্য়ক্ছ আরও পাঁচ লোখ টক্নর কবরি। এই বোড়র  পাঁচ লোখ 

টন  য়লোর িোম প্রোয় ৮৪৬ ক োটি টো ো (ক্খোলোবোজোক্র প্রর  টন  য়লোর িোম ১৬ হোজোর ৯২৭ টো ো)। এই টো ো খরন ক োম্পোরনর 

 হরবক্ল র্োওয়োর  থো। র ন্তু ক টোর ক োক্নো রহ োব পোওয়ো র্োক্ে নো। 

এ রবষক্য় জ্বোলোরনরবক্িষজ্ঞ অেোপ  িোমসুল আলম প্রথম আক্লোক  বক্লন,  ম আর্দ্ ি োয়  য়লো র ক্ন  ো কবরি আর্দ্ ি োয়  ীিোক্ব 

রবরি  রল, ক টো এ টি বড় প্রশ্ন।  ো ছোড়ো খরন কথক্   য়লো আত্ম োৎ  রোর রবষয়টি দুনীর  িমন  রমিক্নর (দুি )  িক্ন্তও 

কবররক্য় এক্ ক্ছ। দুি  আিোলক্  অরিক্র্োেপত্র জমো রিক্য়ক্ছ। এ ঘটনোর সুষ্ঠু রবচোর হক্ল জ্বোলোরন খো  দুনীর মুি  রোর কক্ষক্ত্র এ টি 

দৃষ্টোন্ত সৃরষ্ট হক্ব। 
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চুররর ঘটনো কর্িোক্ব  োমক্ন আক্  

২০১৮  োক্লর জুলোইক্য় প্রথমবোক্রর মক্ ো ১ লোখ ৪৪ হোজোর টন  য়লো কখোয়ো র্োওয়োর  থো স্বী োর  ক্র রবর এমর এল।  খন 

বড়পুকুররয়ো রবদুুৎক্ ে  য়লোর অিোক্ব বন্ধ হক্য় র্োয়। এই ক ক্ে  য়লো  রবরোহ  র  রবর এমর এল।  খনই জোনো র্োয়, খরনর 

মুক্খ প্রোয় কিড় লোখ টন  য়লোর হরি  কনই। এ ঘটনোয়  য়লো ‘চুরর’ কেক্ছ উক্েখ  ক্র মোমলো  রো হয়। এ মোমলোর  িক্ন্তর িোরয়ত্ব 

পোয় দুনীর  িমন  রমিন (দুি )।  ম্প্রর  দুি  মোমলোর অরিক্র্োেপত্র জমো রিক্য়ক্ছ। ক খোক্ন বলো হক্য়ক্ছ, কখোয়ো র্োওয়ো  য়লো 

খরন  ম ি  িোরোই আত্ম োৎ  ক্রক্ছন। এ ব  য়লো খরনর কেট রিক্য় ট্রো   ক্র কবররক্য় কেক্ছ। অরিক্র্োেপক্ত্র  য়লো আত্ম োক্ র জন্য 

খরনর  ো  ব্যবিোপনো পররচোল ক্  িোয়ী  রো হক্য়ক্ছ।  াঁরো হক্লন কমো. মোহবুবুর রহমোন, খুরিীদুল হো োন, কমো. আরমনুজ্জোমোন, 

কমো.  োমরুজ্জোমোন, আবদুল আরজজ খোন, এম নুরুল আওরেক্জব ও হোরবব উরিন আহোমি।  াঁক্ির মক্ে হোরবব উরিন আহোমিক্  

 োমরয়  বরখোস্ত  ক্রক্ছ কপক্ট্রোবোাংলো। এম নুরুল আওরেক্জবক্  রবক্িষ িোরপ্রোপ্ত  ম ি  িো (ওএ রড) রহক্ ক্ব কপক্ট্রোবোাংলোর 

কচয়োরম্যোক্নর িপ্তক্র  াংযুি  রো হক্য়ক্ছ। অব ক্র কেক্ছন কমো. মোহবুবুর রহমোন, খুরিীদুল হো োন ও কমো. আরমনুজ্জোমোন। কমো. 

 োমরুজ্জোমোন এখন  র োরর  াংিো রূপোন্তরর  প্রোকৃর   গ্যো  ক োম্পোরনর (আররপরজর এল) ব্যবিোপনো পররচোল  এবাং কমো. আবদুল 

আরজজ খোন বোাংলোক্িি এনোরজি করগুক্লটরর  রমিক্নর (রবইআরর )  িস্য। 

খরন  র্তিপক্ষ এ পর্ িন্ত র্   য়লো র ক্নক্ছ,  োর কচক্য় ৫ লোখ টন কবরি কপক্য়ক্ছ। 

আবদুল আরজজ খোনক্  ক ন  োমরয়  বরখোস্ত  রো হয়রন, জোনক্  চোইক্ল ১৫ অক্টোবর রবইআরর র কচয়োরম্যোন মক্নোয়োর ই লোম 

মুক্েোক্ োক্ন প্রথম আক্লোক  বক্লন, ‘ াঁক্  বরখোস্ত  রোর ক্ষম ো আমোর কনই। এটি মহোমোন্য রোষ্ট্রপর র এখর য়োর। রোষ্ট্রপর র  োক্ছ 

জ্বোলোরন রবিোে  াঁর বরখোক্স্তর সুপোররি  রক্ব। এরপর ক টি মহোমোন্য রোষ্ট্রপর  র দ্ধোন্ত কনক্বন।’ 

এরিক্  দুি  আিোলক্  অরিক্র্োেপত্র জমো কিওয়োর পর এ মোক্ র ১৫  োররখ  োক্ব  ৭ এমরড হ ২৩ জক্নর রবরুক্দ্ধ কেপ্তোরর 

পক্রোয়োনো জোরর  রো হয়। এর মক্ে হোরবব উরিন হ রবর এমর এক্লর র ন  ম ি  িো  োরোেোক্র রক্য়ক্ছন। বোর রো জোরমক্ন আক্ছন। 

১৩ বছক্র ৫ লোখ টন  য়লো বোড়র  কপক্য়ক্ছ খরন  র্তিপক্ষ, র ন্তু  োর রহ োব ক ন রোখো হয়রন, এই প্রক্শ্নর জবোক্ব রবর এমর এক্লর 

ব িমোন ব্যবিোপনো পররচোল  কমো.  োমরুজ্জোমোন খোন ে  ২৫ ক ক্েম্বর মুক্েোক্ োক্ন প্রথম আক্লোক  বক্লন, ‘এই খরনক্  আরম অল্প 

র ছুরিন আক্ে িোরয়ত্ব কপক্য় এক্ রছ। এ ব রবষক্য় আমোর ক োক্নো ধোরেো কনই। ক   োরক্ে আরম র ছু বলক্  পোররছ নো।’ 

এরিক্  রবর এমর এল বড়পুকুররয়ো রবদুুৎক্ ক্ে চুরির বোইক্র কবরি পোরনযুি  য়লো  রবরোহ  রক্ছ, এমন অরিক্র্োে পোওয়োর পর 

ে  ৪ মোচ ি রবদুুৎ রবিোে এ টি ববে   ক্র। ‘রবর এমর এল কথক্  রবদুুৎ উন্নয়ন কবোক্ড ির (রপরডরব) বড়পুকুররয়ো রবদুুৎক্ ক্ে 

 রবরোহকৃ   য়লোয় মোত্রোর ররি আর্দ্ ি োর  য়লোর রবল  মন্বয়’ িীষ ি  ওই ববেক্   িোপর ত্ব  ক্রন রবদুুৎ- রচব আহক্মি 

 োয় োউ । ওই ববেক্ র  োর্ িরববরেী অনুর্োয়ী খরনর  ক্ে চুরি অনুর্োয়ী ১০ ি োাংি পোরন হ  য়লো র নক্ব রবদুুৎক্ ে। অথচ 

২০১৮  োক্লর ক ক্েম্বর কথক্  রডক্ ম্বর পর্ িন্ত খরন কথক্  রবদুুৎক্ ক্ে  রবরোহ  রো  য়লোয় েক্ড় আর্দ্ ি ো পোওয়ো কেক্ছ ১৬ িিরম  

৩৪ ি োাংি, র্ো রনরি িষ্ট  ীমোর কচক্য় অক্ন  কবরি হওয়োয় রবক্লর  ক্ে  মন্বয়  রো উরচ । এ ছোড়ো  য়লোর  ক্ে আয়রন উপোিোন 

থো োয় রবদুুৎক্ ক্ের ক্ষর  হক্ে। 

রবদুুৎ রবিোক্ের নীর  প্রর ষ্ঠোন পোওয়োর ক ক্লর  োক্ব  মহোপররচোল  ও জ্বোলোরনরবক্িষজ্ঞ রব রড রহম উেোহ প্রথম আক্লোক  

বক্লন, বড়পুকুররয়োর  য়লো চুররর কপছক্ন খরন ক োম্পোরনর কলো জন জরড় ।  াঁক্ির ছোড়ো এই  য়লো চুরর  ম্ভব নয়।  র োক্রর 

উরচ  অরিযুি ব্যরিক্ির  োমোরজ  মর্ িোিো নো কিক্খ  াঁক্ির রজজ্ঞো োবোি  ক্র প্রকৃ    ু কবর  রো। 
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