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বড়পু িরয়া কাল মাইিনং কা ািনর (িবিসএমিসএল) চীনা িঠকাদার এ এমিস-িসএমিস কনেসািটয়ামেক
১৮৬ কািট টাকা হািতেয় নয়ার অিভনব এক েযাগ তির কের িদেয়েছ সরকােরর ালািন িবভাগ।

ালািন িবভােগর সিচব আবু হনা মা. রহমাতুল মুিনেমর িনেদেশ িনয়মবিহভূভােব িবপুল পিরমাণ এই
অথছাড় করা হেয়েছ।

গত  ৬  মাচ  া িরত  এ  সং া  বঠেকর  সারসংে পপে র  ৩.০৯  দফায়  বলা  হেয়েছ,  ‘চুি  নং
িবিসএমিসএল/০৬/১৩৪/২০১১-এর সমাি করণ ও িরেটনশন মািন ফরত দােনর েয়াজনীয় ব ব া

হেণর লে  বাড সভায় উপ াপেনর জ  সিচব মেহাদয় মৗিখক িনেদশনা দান কেরন।’

এর িভি েত বাড সভায় উে িখত িবপুল পিরমাণ অথ চীনা িঠকাদাির িত ােনর অ েল িরিলজ (ছাড়)
করার িস া  নয়া হয়, যা স ূণ িনয়মবিহভূত ও নীিতর শািমল। যুগা েরর অ স ােন এমন তথ ই উেঠ

  মুিজব মা দ
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এেসেছ।

সূ  জানায়, কথা িছল চুি  শেষ ‘ াপ অব ওয়াক’ অ যায়ী সব ধরেনর দনা-পাওনা িন ি  কের
িঠকাদারেক এই টাকা দয়া হেব। িক  চুি  ল ন কের পুেরা টাকা িদেয় িদেয়েছ িবিসএমিসএল। টাকা
পিরেশােধর আেগ চীনা কনেসািটয়ােমর িবিভ  িবল িনেয় একিট তদ  কিমিট গঠন করা হয়।

িজওিলিজক াল  সােভ  বাংলােদেশর  (িজএসিব)  সােবক  মহাপিরচালক  ড.  মাহা দ  িনহাল  উি নেক
তদে র দািয়  দয়া হয়। তার তদে ও এই িবল ও জামানত িনেয়  তালা হয়।

কা ািনর ২৮৯তম পিরচালনা পষদ সভায়ও িস া  হেয়িছল কাল ইয়ােড মজুদকৃত কয়লার মেধ  ১
লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৪ মি ক টন চুিরর িবষেয় গিঠত কিমিট েলার দািখলকৃত িতেবদন ালািন ও
খিনজস দ িবভাগ থেক াি র পর পািরশ মাতােবক পরবতী বাড সভায় এই টাকা দয়ার ব াপাের
িস া  চূড়া  করা হেব।

িক  তা  না  কের  ১৯০তম  সভায়  চীেনর  িঠকাদার  এ এমিস-িসএমিস  কনেসািটয়ামেক  পুেরা  টাকা
পিরেশােধর িস া  দয়া হয়। ধু  তাই নয়, চীনা িঠকাদােরর িব ে  অসংখ  অিভেযাগ থাকার পরও
স েলা িন ি  না কেরই আেগভােগ তােদর সে  তৃতীয় দফায় চুি  করা হয়।

আর এসব বআইিন কমকাে র সে  যু  িছেলন িব ৎ, ালািন ও খিনজস দ ম ণালেয়র ালািন
িবভােগর  সিচব  আবু  হনা  মা.  রহমাতুল  মুিনম।  তার  মৗিখক িনেদেশ  িবিসএমিসএেলর  তৎকালীন
ব ব াপনা  পিরচালক  ফজলুর  রহমান  ১৮৬  কািট  টাকা  পিরেশাধ  কেরন।  ফজলুর  রহমান  বতমােন
পে াবাংলার জনােরল ম ােনজার (মাইিনং) িহেসেব কমরত আেছন।

অব  ালািন সিচব আবু হনা মা. রহমাতুল মুিনম এমন অিভেযাগ মানেত নারাজ। এ িবষেয় জানেত
চাইেল রাববার িতিন যুগা েরর কােছ দািব কেরন, ‘ কােনা সভার রজুেলশেন যিদ এ কথা লখা থােক
তাহেল সিট সিঠক হয়িন। এ ব াপাের খাঁজখবর িনেয় িতিন েয়াজনীয় ব ব া নেবন।’

কনজুমাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর (ক াব) ালািন িবেশষ  অধ াপক শাম ল আলম যুগা রেক
বেলন, বড়পু িরয়া  কয়লা খিনেত ২১২ কািট টাকার কয়লা চুিরর িবষয়িট ইিতমেধ  মািণত। দক
মামলা দােয়র কেরেছ। মামলা িবচারাধীন। িতিন বেলন, সাধারণত খিনেত ই রকেমর চুির হয়।

থমত, িবিসএমিসএেলর মাধ েম কয়লা িবি েত এই চুির হেত পাের। ি তীয়ত, িঠকাদােরর মাধ েম
ইনভেয়জ কারসািজর মাধ েম অথাৎ কম উে ালন কের বিশ দখােনার মাধ েম চুির হেত পাের। কােজই
চুিরর মামলা তদ  শষ না কের িঠকাদারেক জামানেতর টাকা ফরত দয়া সিঠক হয়িন।

এছাড়া এক চুি র টাকা অ  চুি র অথ থেক সম য় করার েযাগও নই। একই সে  ালািন সিচেবর
মৗিখক িনেদেশ টাকা ফরত দয়ার কথা বেল কােনাভােব পার পাওয়ার েযাগ নই। যিদও অদৃ

শি র ইশারা ছাড়া এটা করা স ব নয় এমিডর পে । তেব আইেন মৗিখক িনেদশনার কােনা িভি
নই।

িবষয়িট জানেত পে াবাংলার চয়ারম ান ল আমীেনর সে  টিলেফােন যাগােযাগ কের এমনিক গত
স ােহ ই দফায় তার কাযালেয় িগেয়ও তােক পাওয়া যায়িন।

জানা গেছ, চীেনর এই কা ািনসহ িবিসএমিসএেলর িব ে  ২১২ কািট টাকার ১ লাখ ৮৫ হাজার
মি ক টন কয়লা চুিরর অিভেযােগ মামলা কেরেছ দক। এ এমিস-িসএমিস কনেসািটয়ােমর িব ে

িবিসএমিসএেলর পূবা েমাদন ছাড়া চুি র বরা কৃত অেথর অিতির  ১৫ কািট টাকার িবল দােনর
িবষেয়ও  তুেলেছ তদ  কিমিট।

এছাড়া ল মা ার চেয় ৩৮০৫ মি ক টন বিশ কয়লা উৎপাদেনর িবষয়িটও রাহা হয়িন। চুি কালীন
চীনা কা ািন যসব কাজ করেত ব থ হেয়েছ সজ  তােদর িব ে  কােনা ধরেনর িতপূরণ (এলিড)
আদায় করা হয়িন।

িনয়ম অ যায়ী চুিরর মামলা িন ি  হওয়ার পর এবং এসব অিভেযােগর তদ  শেষ এই টাকা দয়ার
কথা। িক  সটা না কের উে া চীনা কা ািনেক অিতির  িবলসহ ায় ১৮৬ কািট টাকা দান করা
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হয়।

চীনা কনেসািটয়ােমর সে  বড়পু িরয়া কয়লা কা ািনর চুি  অ যায়ী কয়লা আ তার (পািন) পিরমাণ ৫
দশিমক ১ শতাংশ পয  হণেযাগ । এর বিশ থাকেল বাড়িত পািনর দাম বাদ িদেয় চীনা কা ািনেক
কয়লার দাম পিরেশাধ করার কথা। িক  দখা গেছ, সরবরাহকৃত কয়লায় এর চেয় অেনক বিশ পািন
িছল।

চীনা  কা ািনেক  এই  বাড়িত  পািনর  দাম  বাদ  না  িদেয়  কয়লার  দােম  এই  পািনর  মূল ও  িদেয়েছ
বড়পু িরয়া। কা ািনিটর বিশর ভাগ কমকতা িবষয়িটর রাহা না হওয়া পয  চীনা কা ািনর সে
স ািদত আেগর চুি র ( ািজং অব ক া ) বািক িবল এবং িরেটনশন মািন আটেক রাখেত বেলিছেলন।

িক  ালািন সিচব আবু হনা মা. রহমাতুল মুিনেমর মৗিখক িনেদেশ তৎকালীন ব ব াপনা পিরচালক
ফজলুর রহমান পিরচালনা পষেদর সদ েদর ভুল বুিঝেয় চীনা কা ািনেক ওই িবল েলা পাইেয় দন।

জানা গেছ, এই িবল দােনর জ  বাড িমিটংেয় িস া  হওয়ার আেগ গত ৬ মাচ ালািন সিচেবর
নতৃে  পে াবাংলায় একিট বঠক কেরন ফজলুর রহমান। পে াবাংলার চয়ারম ােনর কে  অ ি ত
বঠেক উপি ত িছেলন চয়ারম ান  িনেজ,  পে াবাংলার  পিরচালক অথ,  পিরচালক অপােরশন অ া ড

মাই ।

বাড সভায় বলা হয়, বঠেক এ টাকার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হেয়েছ। এর পিরে ি েত কা ািনর
কায ম অব াহত রাখার জ  পুেরা ১৮৬ কািট টাকা িদেয় দয়ার িস া  নয়া হয়। বঠেক আরও বলা
হয়, চীনা কা ািন াপ অব ওয়াক অ যায়ী সব কাজ স  কেরেছ।

ইিতমেধ  তােদর সে  নতুন চুি  হেয়েছ, যার ময়াদ ১.৫ বছর শষ হেয় গেছ। নতুন চুি েত িরেটনশন
মািন (টাকা) কেট রাখা হে । যিদ আেগর চুি েত চীনা কা ািনর কাছ থেক কােনা টাকা পাওনা থােক
তাহেল নতুন চুি র িসিকউিরিট মািন থেক তা সম য় করা হেব।

দফা ন র ২০৮৫/২৯০তম সভার রজুেলশেন উপেরা  কথা েলা উে খ কের বলা হয়, এ অব ায় চীনা
কা ািনর  সে  ম ােনজেম ট,  ডাকশন,  মইনেট া  অ া ড  িভশিনং  সািভেসস  চুি  নং

িবিসএমিসিসএল/৬/১৩৪/২০১১-এর সমা করণ ও িরেটনশন মািন ফরত দােনর েয়াজনীয় ব ব া
হেণর লে  বাড সভায় উপ াপেনর জ  সিচব মেহাদয় মৗিখক িনেদশনা দান কেরেছন।

এ িবষেয় বড়পু িরয়া কাল মাইিনং কা ািনর সােবক এমিড ও বতমােন পে াবাংলার িজএম (মাইিনং)
ফজলুর রহমান যুগা রেক বেলন, এই টাকা পিরেশােধ কােনা অিনয়ম হয়িন। ালািন িবভােগর সিচব

ােরর মৗিখক িনেদেশ বাড সভার িস া  অ যায়ী এই টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ।

িতিন বেলন, চীনা ক ািন তােদর িবল থেক ৪৪ কািট টাকা ছাড় িদেয়েছ। তােদর সে  নতুন চুি
হেয়েছ। যিদ কােনা টাকা সম য় করার দরকার হয় তাহেল নতুন চুি র িরেটনশন মািন থেক সম য়
করার েযাগ রেয়েছ।

িবে ষকরা  বলেছন,  ালািন  খােত  নিজরিবহীন  এই  অিনয়েমর  কারেণ  িবিসএমিসএল  এখন  ডুবেত
বেসেছ। চীনা িঠকাদারেক এই টাকা দয়ার জ  ব াপক িমথ ার আ য় িনেয়িছল িবিসএমিসএেলর সােবক
এমিড ফজলুর রহমান। পষদ সভায় বলা হয়, নতুন চুি েত চীনা িঠকাদােরর কাছ থেক িরেটনশন মািন
কাটা হে ।

যিদ তােদর কাছ থেক সরকার কােনা পাওনা পেয় থােক তাহেল নতুন চুি র ‘িরেটনশন মািন’ থেক
সই টাকা সম য় করা হেব। অথচ সংি  িবেশষ রা বলেছন, আ জািতক আইেন এক চুি র টাকা অ

চুি েত সম েয়র কােনা েযাগ নই।

যুগা েরর  অ স ােন  জানা  গেছ,  কা ািনর  ব ব াপনা  পিরচালক ফজলুর  রহমান  পিরচালনা  পষদ
সদ েক  িমথ া  তথ  িদেয়  চীনা  কা ািনেক  এেকর  পর  এক  অৈবধ  িবধা  িদেয়েছন।  সরকাির

িত ানিটর িত কের িবেশষ িবধার িবিনমেয় িতিন এই িবধা িদেয়েছন বেলও অিভেযাগ আেছ।

চীনা কনেসািটয়ােমর সে  স ািদত চুি  অ যায়ী বড়পু িরয়া কয়লা খিন এলাকায় িনিদ  সমেয়র মেধ
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উ য়ন কাজ না  করেল িতপূরণ (এলিড)  দয়ার কথা। িক  চীনা  কা ািন  িনধািরত সমেয়র মেধ
কা ািনর অভ রীণ সড়ক িনমাণ না করেলও তােদর কাছ থেক সজ  কােনা িতপূরণ (এলিড)

আদায় করা হয়িন।

য পািত আমদািনর জ  অিতির  িবল এবং ানীয় ও বেদিশক মালামাল েয়র ে  চুি র বাইের
ায় ৫০ কািট টাকা অিতির  দয়া হেয়েছ। পরপর ৩িট পিরচালনা পষেদর সভায় এসব িবষেয় আপি

উঠেলও চীনা কা ািনর পে  সাফাই গেয়, িমথ া তথ  ও পষদেক ভুল বুিঝেয় ১৮৬ কািট টাকার িবল
পাস কের নয়া হয়।

িবল পাস করার কৗশল িহেসেব চীনা িঠকাদার কা ািন ায় স াহখােনক কয়লা উৎপাদন ব  রােখ।
টাকা না িদেল অিনিদ কােলর জ  কয়লা উৎপাদন ব  কের দয়ারও মিক দয় িচনা িঠকাদার।

এভােব িজি  কের এ এমিস-িসএমিস কনেসািটয়াম উে িখত িবপুল অে র টাকা আদায় কের নয়।
ালািন স েরর িবেশষ রা বেলেছন, যিদ সিঠক তদ  হয় তাহেল এই টাকা দয়া তা দূেরর কথা,

উে া চীনা িঠকাদােরর কাছ থেক সমপিরমাণ টাকা পােব িবিসএমিসএল।

বড়পু িরয়া কাল মাইিনং কা ািন ও এ এমিস-িসএমিস কনেসািটয়ােমর মেধ  া িরত ম ােনজেম ট,
ডাকশন, মইনেট া  অ া ড িভশিনং সািভেসস অ যায়ী চুি  শেষ চীনা কা ািনর কােছ কােনা

দনা-পাওনা রেয়েছ িকনা সটা খুঁেজ বর করার জ  সরকার একিট তদ  কিমিট গঠন কের। পিরচালনা
পষদ  সদ  ও  িজওিলিজক াল  সােভ  অব  বাংলােদেশর  (িজএসিব)  সােবক মহাপিরচালক ড.  িনহাল
উি েনর নতৃে  এই কিমিট গঠন করা হয়।

কিমিট িরেপােট বলেছ, চীনা িঠকাদার চুি  শেষ তােদর দয়া িবেল উে খ কেরেছ, তারা কয়লা উৎপাদন
চুি র ল মা ার চেয় ৩৮০৫.৭০ টন বিশ উৎপাদন কেরেছ। িক  তদে  দখা গেছ, এই তথ  সিঠক
নয়। চুি র শত অ যায়ী কয়লা ওঠানামা করােনার জ  ৯ টন মতাস  িট ি প বসােনার কথা।

িক  িঠদাকার ৮ টন মতার িট ি প বিসেয়েছ। ি প িটর মতা অ যায়ী বছের তােদর ১ িমিলয়ন টন
কয়লা  উৎপাদন করার  কথা।  িক  চীনা  িঠকাদার  কা ািন  বছের  কয়লা  উে ালন দিখেয়েছ  ১.২২
িমিলয়ন টন।

অবিশ  টাকা কা ািনিট হািতেয় িনেয়েছ। চীনা কনেসািটয়াম তােদর িবেল জািনেয়েছ, তারা িডআরআর
থেক অিতির  ২২৫০৮.৪৫ মি ক টন কয়লা  উৎপাদন কেরেছ। িক  তদ  িতেবদেন বলা  হয়,

উৎপাদেনর এই তথ  সিঠক নয়।

িবিসএমিসএেলর অ মিত ছাড়া চীনা কনেসািটয়াম চুি র বরাে র অিতির  ১৪ কািট টাকার িবল দািখল
কেরেছ। এই িবল িনেয়ও  রেয়েছ।

তদ  কিমিট চুি  অ যায়ী স ািদত কাজ, চুি র বাইেরর কাজ এবং চুি কালীন সমেয়র পের স ািদত
কােজর জ  দািখলকৃত িবেলর আইনগত িদক পযােলাচনা করেত একজন অিভ  আইন িবেশষে র
পরামশ িনেত বলা হয়। িক  তাও যথাযথভােব করা হয়িন।
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