
     

শূনয্ গয্াসেkt খুেঁড় 230 েকািট o েতল েকাmািন েথেক েলাপাট 61 েকািট টাকা *
ভূিমহীেনর চের নািজম uিdেনর a ািলকা
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jালািন  খােতর  িবিভn  pকেl  বয্াপক  aিনয়ম,  দনুর্ীিত  o  লটুপােটর  aিভেযােগ  দদুেকর  জােল  আটকা
পেড়েছ aবসের যাoয়া jালািন সিচব নািজম uিdন েচৗধুরী o তার িসিnেকট। iিতমেধয্ নািজম uিdেনর
সে  সংি  aেনকেক  দদুক  কাযর্ালেয়  েডেক  িনেয়  বয্াপক িজjাসাবাদ করা হেয়েছ।  eকi  সে  ডাকা
হেয়েছ jালািন িবভােগর সংি  কেয়কজন কমর্কতর্ ােকo।
e তািলকায় িশগিগর তার stী চায়না েচৗধুরী, িসিnেকট সদসয্ েমাহাmদ আলী িজnাহ, দীপু েচৗধুরী, মiনলু
েহােসন  িবpবসহ  েদেশর  কেয়কজন  pভাবশালী  আমলা  o  রাজৈনিতক  েনতােক  তলব  করা  হেত  পাের
বেলo দদুক সূেt জানা েগেছ। দদুেকর কােছ aিভেযাগ আেছ- aবসের েগেলo eখন পযর্n নািজম uিdেনর
িনয়ntেণ চলেছ পুেরা jালািন িবভাগ।
েগােয়nা সংsা সূেt জানা েগেছ, jালািন িবভােগর কেয়কজন শীষর্কতর্ ার সে  মােস দ-ুিতনবার লশােনর
eকিট  kােব  ৈবঠক  কেরন  নািজম  uিdন  েচৗধুরী।  েসখােন  jালািন  েসkের  বয্বসা  কেরন  eরকম  েবশ
কেয়কজন বয্বসায়ীo pিতিনয়ত েযাগ েদন। oi বয্বসায়ীেদর মেধয্ েবশ কেয়কজন িবeনিপ-জামায়াত
ঘরানার বয্বসায়ীo রেয়েছন।
জানা  েগেছ,  aেsিলয়ার  েতল-গয্াস  aনুসnান  েকাmািন  সােnাসেক  230  েকািট  টাকা  লেুট  েনয়ার

  মুিজব মাসুদ
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aিভনব eক সুেযাগ কের েদয়া, মনপুরা ঢাল চেরর িবশাল ভূিম দখল কের শতেকািট টাকার সmদ aজর্ ন,
sলিভিtক eলeনিজ টািমর্নাল িনমর্ােণ aিনয়ম, িনেষধাjা থাকা সেtto িসeনিজ েsশেন গয্াস সংেযাগ,
শট  িলs  uেপkা  কের  পছেnর  েকাmািনেক  sট  eলeনিজ  আমদািনর  aনমুিত  েদয়া,  েজট  ফুেয়ল
সরবরাহ  পাiপলাiন  pকেl  aিনয়ম,  লাiেসn  ছাড়া  েবশ  কেয়কিট  েকাmািনেক  eলিপিজ  uৎপাদেন
সুেযাগ কের িদেয় িবপুল aে র টাকা ঘুষ gহণসহ সরকাির pকেl ঘুষ েলনেদেন জিড়তেদর সmেদর uৎস
খিতেয় েদখেত দদুক eমন িসdাn িনেয়েছ।
দদুেকর  uপ-পিরচালক  eসeম  আকতার  হািমদ  ভঁূiয়ােক  e  সংkাn  তদnকারী  কমর্কতর্ া  িনেয়াগ  েদয়া
হেয়েছ। e pসে  নািজমuিdন েচৗধুরী যুগাnরেক বেলন, তােক কখনo দদুেক েডেক িজjাসাবাদ করা
হয়িন। তেব jালািন িবভােগর কেয়কজনেক িজjাসাবাদ করা হেয়েছ বেল িতিন জানেত েপেরেছন।
দদুক সূেt জানা েগেছ, jালািন সিচব থাকাকােল নািজম uিdন েচৗধুরী তার stী চায়না েচৗধুরী o বnু
েমাহাmদ আলী িজnাহর েনতৃেt eকিট িসিnেকট গেড় তুেলিছেলন। ei িসিnেকেটর মাধয্েম িতিন তদিবর
o ঘুষ বািণজয্ করেতন। stীর েফান ছাড়া নািজম uিdন েকােনা ফাiেল sাkর করেতন না। আর েফান
eেল ফাiেল যত ঝােমলাi থাkক না েকন িতিন িনিবর্ে  সi কের িদেতন।
aনুসnােন  জানা  েগেছ,  েশেখরেটেক  িজnাহর  বাসার  িনচতলায়  তদিবর  বািণেজয্র  জনয্  aিফস  েখালা
হেয়িছল নািজম uিdন েচৗধুরীর আমেল। পছেnর েলাক ছাড়া oi aিফেস েকu pেবশ করেত পারেতন
না। oi aিফেস বেস িবিভn িশlকারখানায় গয্াস সংেযাগ, লাiেসn েনয়া o jালািন িবভােগর িবিভn
ফাiেলর  িন িt  করা  হেতা।  e  ছাড়া  লশােনর  eকিট  kােব  বেস  বড়  বড়  িঠকাদািরর  েনেগািসেয়শন
হেতা। সিচব থাকাকালীন নািজম uিdন েচৗধুরী িনেজর kমতাবেল িনেষধাjা থাকার পরo েবশ কেয়কিট
িসeনিজ েsশেন গয্াস সংেযাগ িদেয়েছন।
দদুক iিতমেধয্ েপে াবাংলার কাছ েথেক eসব িসeনিজ েsশেনর তািলকা িনেয় েগেছ। aিভেযাগ আেছ,
েমাটা aে র ঘুষ িদেয় eকিট িসিnেকট eসব িসeনিজ েsশেনর সংেযাগ বািগেয় িনেয়েছ। e ছাড়া eকi
কায়দায়  সরকােরর  শট  িলs  করা  তািলকা  uেপkা  কের  eলeনিজ  আমদািনর  জনয্  েবশ  কেয়কিট
েকাmািনেক aনেুমাদন েদয়া হয়। েনপেথয্ েমাটা aে র aথর্ হািতেয় িনেয়েছ িসিnেকট।
aপরিদেক  নািজম  uিdন  েচৗধুরীর  িব েd  aিভেযাগ-  kমতায়  থাকাকালীন  িতিন  লাiেসn  ছাড়া
10-12িট েকাmািনেক eলিপিজ েবাতলজাতকরেণর aনমুিত িদেয়েছন। aিভেযাগ আেছ- e খাত েথেকo
েমাটা aে র aথর্ হািতেয় িনেয়েছ িসিnেকট। দদুেকর eকিট সূt জানায়, eসব aিভেযাগ তারা খিতেয়
েদখেছন। তদেn aিভেযাগ pমািণত হেল তারা আiনানগু বয্বsা েনেবন।
শনূয্ গয্াসেkt খুঁেড় েকািট েকািট টাকা লটু : দদুক সূেt জানা েগেছ, নািজম uিdন েচৗধুরী jালািন সিচব
থাকাকােল jালািন িবভােগর মাধয্েম aেsিলয়ার েতল-গয্াস aনুসnান েকাmািন সােnাসেক 230 েকািট
টাকা লেুট েনয়ার aিভনব eক সুেযাগ কের েদন। eর মেধয্ 129 েকািট টাকা িনেয় েগেছ সােnাস। বািক
101 েকািট টাকার জনয্ চাপ িদেc pিত ানিট।
জানা েগেছ, েদেশর সাগরবেkর 16 নmর bেকর মগনামা-2-e গয্াস পাoয়া যােব না েজেনo সােnােসর
সে  েযৗথভােব বােপkেক গয্াস uেtালেনর aনমুিত িদেয়িছল িবদযু্ৎ, jালািন o খিনজসmদ মntণালেয়র
jালািন িবভাগ। aথচ কিথত kপ খনেনর মাt 13 িদেনর মাথায় সােnাস জািনেয় েদয়, েসখােন েকােনা
গয্াসi েনi। িকn eর আেগi তারা 129 েকািট টাকা ‘লেুট’ েনয়।
সােnােসর সে  16 নmর bেকর uৎপাদন aংশীদািরt চুিkর (িপeসিস) েময়াদ 2014 সােলর িডেসmের
েশষ হoয়ার পরo েফর েময়াদ বাড়ায় jালািন িবভাগ। eরপর 2016 সােল বােপেkর সে  েযৗথভােব
সােnাস মগনামা-2-e গয্াস aনসুnান o uেtালেনর psাব েদয়। সংি  বয্িkরা বলেছন, েকােনা িবেদিশ
েকাmািনর সে  eকবার িপeসিস সmn হেল েসi িপeসিস সংেশাধন করার সুেযাগ েনi। িকn সােnােসর
েkেt তা মানা হয়িন।
আর eসব  েবআiিন  তৎপরতার সে  যুk িছেলন িবদযু্ৎ,  jালািন  o খিনজসmদ  মntণালেয়র jালািন
িবভােগর  তৎকালীন  সিচব  নািজম  uিdন  েচৗধুরী  o  তার  িসিnেকট।  িতিন  তখন  পদািধকারবেল
বােপেkরo েচয়ারময্ান িছেলন। িতিন eখন aবসর জীবনযাপন করেছন।
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e  িবষেয়  বােপেkর  তৎকালীন  বয্বsাপনা  পিরচালক  েমা.  আিতkjামান  সাংবািদকেদর  বেলিছেলন,
আমরা aতয্n েনিতবাচকভােব সােnােসর psাবিট েবােডর্  তুেলিছলাম, যােত psাবিট পাস না হয়। আমরা
িনি ত িছলাম েয মগনামায় গয্াস েনi। েবােডর্ র েচয়ারময্ান jালািন সিচব, েসখােন aনয্েদর িকছু করার
েনi।
িবষয়িট  িনেয়  েভাkা  aিধকার  সংগঠন  বাংলােদশ  কনজমুার  aয্ােসািসেয়শন  aব  বাংলােদেশর  (কয্াব)
‘িবদযু্ৎ jালািন খােতর aিনয়ম udাটন’ নােম গিঠত eকিট কিমশেনর খসড়া pিতেবদেনo eসব তথয্
রেয়েছ। কিমশেনর খসড়া pিতেবদেন বলা হেয়েছ, সােnাস চুিkেত সােবক jালািন সিচব নািজম uিdন
েচৗধুরী মুখয্ ভূিমকা পালন কেরন।
কিমশেনর সদসয্, jালািন িবেশষj aধয্াপক eম শামসুল আলমo তখন বেলিছেলন, মগনামা-2-e গয্াস
পাoয়া  যােব  না- e  িবষেয়  বােপk  িনি ত  িছল।  েস  কারেণ  বােপk  kপ  খনেন  রািজ  িছল  না।  িকn
সােnােসর সে  েযৗথভােব বােপkেক kপ খনন করেত বাধয্ কেরেছন নািজম uিdন েচৗধুরী। আর kপ
খনেনর মাt 13 িদেনর মাথায় সােnাস জানায়, েসখােন েকােনা গয্াস পাoয়া যায়িন। aিভনব কায়দায়
eত েলা টাকা আtসাৎ করা হেয়েছ। eিটেক দনুর্ীিত বলেলo কম বলা হেব।
e pসে  নািজম uিdন েচৗধুরী সাংবািদকেদর বেলেছন, eটা aেনক আেগর িবষয়। e িবষেয় eখন আর
আমার িকছুi মেন পড়েছ না। তেব িতিন বেলন, সব গয্াসেkেt গয্াস পাoয়া যােব- eটা মেন করার েকােনা
যুিk েনi। িবেদেশ 100িট গয্াসেkt খুেঁড় 10টায় গয্াস পাoয়ার েরকডর্  আেছ। তাi বেল গয্াসেkt েখাঁড়া
যােব না, eটা েকােনা যুিk হেত পাের না। তাছাড়া e ধরেনর eকিট গয্াসেkেtর কাযর্ােদশ িদেত সরকােরর
সেবর্াc েলেভেলর aনুেমাদন িনেত হয়। তাo েনয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, যিদ ঝঁুিক িনেয় গয্াস uেtালন
করা না হেতা তাহেল আজ েদেশর সব িশlকারখানা বn হেয় েযত।
েতল  েকাmািনেত  লটুপাট  :  দদুক  সূেt  জানা  েগেছ,  বাংলােদশ  েপে ািলয়াম  কেপর্ােরশেনর  (িবিপিস)
িনয়ntণাধীন  sয্াnাডর্  eিশয়ািটক  েকাmািন  িলিমেটড  (eসeoিসeল)  নােম  eকিট  েতল  েকাmািনর
েচয়ারময্ান িছেলন সােবক ei সিচব নািজম uিdন েচৗধুরী। aিভেযাগ আেছ, তার খামােরর িনমর্াণসামgী
eসeoিসeেলর তহিবল েথেক েদয়া হেয়েছ।
2016  সােলর  27  েসেpmর  তার  নােম  বাংলােদশ  বন  িশl  unয়ন  কেপর্ােরশন  ‘aমসৃণ  িচরাi  কাঠ’
সরবরােহর aনেুমাদন বরাd কের। eর দাম িছল pায় সােড় চার লাখ টাকা। eর িতন িদন পর চ gাম
iিপেজেডর  বয্াংক  eিশয়ায়  eসeoিসeেলর  িহসাব  েথেক  eকi  aে র  eকিট  নগদ  েচক  ছাড়  হয়  বেল
eসeoিসeল সূেt জানা েগেছ। েচকিট িছল েকাmািনর িহসাব িবভােগর pধান েবলােয়ত েহােসেনর নােম।
েবলােয়ত  েহােসন  দদুেকর  িজjাসাবােদ  জািনেয়েছন,  eসeoিসeেলর  মহাবয্বsাপক  েমাহাmদ  শােহদ
েকাmািনর িহসাব েথেক eকিট েচক িদেয়িছেলন আমােক। েসi aথর্ তুেল জমা িদেয়িছ।
aিভেযাগ আেছ- েচয়ারময্ােনর p য় েপেয় েকাmািনর মহাবয্বsাপক আর েবসরকাির মািলকেদর eক
ভাi িমেল pায় আট বছর িনেজেদর সiেয় েচেকর মাধয্েম েকাmািনিটর anত 61 েকািট টাকা তুেল িনেয়
েগেছন।  েচয়ারময্ান  তা  েদেখo  না  েদখার  ভান  কেরন।  তারা  িনেজেদর  মািলকানায়  eকi  ধরেনর
েকাmািন গেড় েস েলার বয্াংক িহসােব ei টাকার বড় aংশ জমা িদেয়েছন।
eসeoিসeল সূেt জানা যায়, 2011-র জলুাi েথেক 2012-র জনু পযর্n 138িট েচেকর মাধয্েম 14 েকািট
79  লাখ  95  হাজার  191  টাকা  িনেয়েছ  িসিnেকট।  e  টাকা  েফরত  েদয়ার  কথা  িছল,  িকn  িতিন তা
েদনিন। 2015 সােলর জনু েথেক 2018 সােলর eিpল পযর্n আgাবােদ চারিট বয্াংেক েকাmািনর বয্াংক
িহসাব  েথেক  121িট  েচেকর  মাধয্েম  েমাট  46  েকািট  45  লাখ  6  হাজার  টাকা  নগদ  েতালা  হেয়েছ।
বয্াংক েলা হেc েমঘনা বয্াংক, আieফআiিস, িমডলয্াn o eনিসিস বয্াংক।
টাকা  েতালার  pিত  তািরেখ  eকi  aে র  aথর্  িপরািমড  eিkম  eবং  ডuiেনর  বয্াংক  িহসােব  জমা
পেড়েছ। ei দ’ুভােব anত 61 েকািট টাকা েলাপাট হেয়েছ। জানা েগেছ, e েকাmািনর টাকায় নািজম
uিdন েচৗধুরীর পিরবােরর aেনেক aসংখয্বার িবেদশ সফর কেরেছন। e pসে  নািজম uিdন েচৗধুরী
যুগাnরেক বেলন, আিম সিচব থাকাকােল oi েকাmািনর েচয়ারময্ান িছলাম। e ধরেনর েকােনা aিনয়ম
আমার জানা েনi।
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e েলা িমথয্া o uেdশয্pেণািদত। েকu আমােক েহয় করার জনয্ ঈষর্ািnত হেয় ei তথয্ pচার করেছ।
আিম  aেনক  সcল  পিরবােরর  সnান।  কারo  কাছ  েথেক  টাকা  িনেয়  িবেদশ  েযেত  হেব-  eটা  আমার
পিরবােরর জনয্ দঃুখজনক। আমার stী কারo টাকায় িবেদশ সফর কেরিন। আিমo চাকিরজীবেন েবিশ
িবেদশ সফর কিরিন।
দদুক সূেt জানা েগেছ, নািজম েচৗধুরীর পিরবােরর িবিভn সদেসয্র কােছ ei েকাmািন েয িবপুল aে র
aথর্ িদেয়েছন, িবেদেশ িনেয় েগেছন েস সংkাn েবশ িকছু aিভেযাগ তােদর কােছ আেছ। eসব aিভেযাগo
তারা খিতেয় েদখেছন।
দiু গয্াসkপ খনন না কের ‘সকার’-eর রহসয্জনক িবদায় : jালািন সিচব থাকাকালীন নািজম uিdন
েচৗধুরী  েদেশর  pাকৃিতক  গয্াস  েসkরেক  ংস  কের  িদেয়  েগেছ।  eকিদেক  েপে ািলয়াম  ekেpােরশন
aয্াn  েpাডাকশন  েকাmািনর  (বােপk)  সkমতা  বাড়ােনা  হয়িন,  aপরিদেক  ভােলা  মােনর  িবেদিশ
েকাmািনর সহায়তায় kপ খনন o গয্াস uেtালন করা হয়িন। aখয্াত িবেদিশ েকাmািন eেন শত শত
েকািট টাকা গcা েদয়া হেয়েছ।
eরকম eকিট েকাmািনর নাম সকার। জানা েগেছ, আজারবাiজােনর গয্াস uেtালন েকাmািন ‘সকার’
(েsট aেয়ল কেপর্ােরশন aব আজারবাiজান) নােমর e েকাmািনিট সmpিত বােপkেক েদয়া eক িচিঠেত
বািক দিুট kপ খনন না কের তােদর সে  সmািদত চুিk বািতল করার কথা জািনেয়েছ। বােপেkর সে
চুিk aনযুায়ী িতনিট kপ খনেনর কথা িছল সকােরর। িকn িনধর্ািরত সমেয়র েচেয় pায় িd ণ সময় বয্য়
কের তারা মাt eকিট kপ (খাগড়াছিড়র েসমতুাং গয্াসেkt) খনন কেরেছ। েসখােন তারা েকােনা ধরেনর
গয্ােসর সnান পায়িন।
eরপর েনায়াখালীর েবগমগ  eবং জামালপুেরর মাদারগে  kপ খনেনর জনয্ েকাmািনিট চুিkবd িছল।
িকn ei দিুট kপ খনন না কেরi চুিk বািতেলর জনয্ সরকারেক িচিঠ িদেয়েছ েকাmািনিট। চুিk বািতল
করার আেবদেন কারণ িহেসেব িবল পিরেশােধ িবলেmর aজহুাত েদিখেয়েছ ‘সকার’।
িবদযু্ৎ, jালািন o খিনজসmদ মntণালেয়র সংি  সূt জানায়, aনয্ িবেদিশ েকাmািন েযখােন pিতিট
kেপর জনয্ গেড় 160 েকািট (16 িমিলয়ন) ডলার দাম িদেয়েছ েসখােন সকার দাম িদেয়িছল মাt 110
েকািট (11 িমিলয়ন) ডলার। িকn oi দােম যখন বােপk সকােরর সে  চুিk কের, তখন aিভj মহেলর
aেনেক বেলিছেলন, e দােম েকােনা িবেদিশ েকাmািনর পেk kপ খনন করা সmব হেব না। eেত সকারেক
বড় ধরেনর েলাকসান নেত হেব।
aনয্থায় কাজ েফেল চেল যােব। সংি  সূেt জানা েগেছ, pথম kপ খনেনর পর সকারেক বড় ধরেনর
েলাকসান নেত হেয়েছ। eরপর তারা নানাভােব েচ া-তদিবর কেরিছল চুিkবd িdতীয় o তৃতীয় kপ
খনন বয্য় যথাkেম 150 o 160 েকািট ডলার করার। িকn না েপের েদেশর গয্াস েসkরেক বড় ধরেনর
িবপেদ েফেল েকাmািনিট চেল যাoয়ার িসdাn েনয়।
aথচ আরo aেনক িবেদিশ েকাmািন েদেশর মািটর িনেচ পেড় থাকা গয্াসসmদ uেtালেনর psাব িদেলo
নািজম  েচৗধুরীর  aনীহার  কারেণ  েসসব  psাব  gহণ  করা  হয়িন  তখন।  িবেশষjরা  বেলেছন,  িশl-
কলকারখানা বাঁচােত eকপযর্ােয় সরকারেক বাধয্ হেয় ucমেূলয্র eলeনিজ আমদািন করেত হেয়েছ। e
pসে  নািজম uিdন েচৗধুরী বেলন, সকার িবে র aেনক বড় eকিট েকাmািন। তাছাড়া সবেচেয় কম
দােম তােদর কাযর্ােদশ েদয়া হেয়েছ।
ভূিমহীেনর চের নািজম uিdেনর a ািলকা : েমঘনার বুেক েজেগ oঠা ঢালচেরর ভূিমহীনেদর uেcদ কের
pায়  aেধর্ক  জায়গা  দখেলর  aিভেযাগ  uেঠেছ  সিচব  নািজম  uিdন  েচৗধুরীর  পিরবােরর  িব েd।
aিভেযাগ- তারা  চেরর  িবশাল  eলাকা  দখল  কের  শতািধক মােছর  pেজেkর  পাশাপািশ  ৈতির  কেরেছন
eকিট  a ািলকা  (েরs  হাuস)।  ei  a ািলকােক  sানীয়রা  ‘সিচেবর  লালঘর’  বা  ‘a ািলকা’  িহেসেব
েচেনন। সিচেবর েলাকজন eখােন aবকাশযাপন করেত যান।
িবলািসতা  কের  েকu  েকu  েহিলকpােরo  যান  oi  চের।  সরকােরর  সংরিkত  বনা েলর  েভতেরo
সিচেবর মােছর pেজk েদখা েগেছ। গাছ েকেট মাছ চােষর জনয্ eসব পুkর খনন করা হেয়েছ। নতুন কের
আরo পুkর খনন করা হেc। e িনেয় িবিভn সংবাদমাধয্েম eকািধক িরেপাটর্  pকািশত হেল িতিন েসসময়
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গণমাধয্েম  বেলেছন,  েকােনা  জিম  দখল  কের  িকছু  করা  হয়িন।  e েলা  আমােদর  মািলকানাধীন  জিম।
সবিকছু দদুকসহ সব সংsা জােন। তাছাড়া েসখােন েকােনা a ািলকা েনi। eকিট িটনেশেডর ঘর আেছ। e
িবষেয় দদুেকর eকজন কমর্কতর্ া যুগাnরেক বেলন, e aিভেযাগিট তােদর কােছo আেছ। e িনেয়o তদn
চলেছ।
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