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অিভেযােগর তীর ালািন সিচেবর িদেক

কয়লার নােম বিশ মা ায় পািন িকেন ১৪০
কািট টাকা লুট

িবেশষ  কিমিট পািনর আ তা কমােনার াব িদেলও নাকচ কের দন িসিনয়র সিচব
রহমাতুল মুিনম * বিশ আ তায় কয়লা িকেন এ পয  সরকােরর গ া গেছ ৮৪৬ কািট
টাকা, জিড়ত ভাবশালী িসি ডেকট, সিচেবর আ ীয় আব র রইস িসি কেক িজ াসাবােদর
জারােলা দািব

কাশ : ০৯ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রহ জনক কারেণ বড়পু িরয়ার উৎপািদত কয়লায় পািনর আ তা (মেয় ার) পুনিনধারেণর াব নাকচ
হেয় গেছ। এর ফেল সরকােরর ত  িতর পিরমাণ ায় ১৪০ কািট টাকা; িবে ষকেদর ভাষায় যা
সরাসির নীিত।

চুি  অ যায়ী থম থেক বড়পু িরয়া খিন কতৃপ  চীনা িঠকাদােরর কাছ থেক কয়লা কেন ৫.১ শতাংশ
(আ তা) পািনসহ। িক  এভােব বিশ মা ায় আ তা বা  পািন কনায় বড় ধরেনর কিমশন বািণেজ র
অিভেযাগ ওেঠ।

ধু তাই নয়, গত ১১ বছের এ খােত লাপাট হয় ৮৪৬ কািট টাকা। চুি েত পািনর পিরমাণ ৫.১ শতাংশ

  মুিজব মা দ
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সহনীয় থাকেলও বা েব ১০ শতাংশ পািনসহ কয়লা িকনত বড়পু িরয়া।

এ কারেণ িবেশষ  কিমিট সবিদক যাচাই-বাছাই কের হণেযাগ  মা া  িনধারণ কের ২.৫৮ শতাংশ।
যৗি ক হওয়ায় াবিট মানেত বাধ  হয় বড়পু িরয়া কাল মাইিনং কা ািন (িবিসএমিসএল) এবং চীনা

িঠকাদার এ এমিস-িসএমিস কনেসািটয়াম।

অথচ এ সং া  কাযিববরণীসহ সামি ক াব ালািন িবভােগ পাঠােনার পর ম ণালেয়র সিচব তা
বািতল কের দন। ম ণালয় থেক গত ২৬ জুন এরকম িচিঠ পেয় সংি  সবাই হতবাক বেন যান। তারা
যুগা রেক বেলন, চুি  অ যায়ী আ তা সংেশাধেনর েযাগ থাকা সে ও ালািন িবভােগর এমন িস া
সরকােরর ােথর িব ে  অব ান নয়া ছাড়া আর িকছু নয়।

ধানম ীর িব ৎ ালািন ও খিনজস দ উপেদ া ড. তৗিফক-ই-এলাহী চৗধুরী বীর িব ম এ িনেয়
িব য় কাশ কের িবষয়িট খিতেয় দখার আ াস িদেয়েছন। রাববার িতিন যুগা রেক বেলন, যেহতু চীনা
িঠকাদার আ তার মা া ২.৫৮ করেত রািজ িছেলন সেহতু াবিট নাকচ করা িঠক হয়িন। তেব যেহতু
চুি  হেয় গেছ এবং চুি র ময়াদও বিশ িদন বািক নই, সেহতু চুি  শষ হওয়ার পর এটা করা যেত
পাের।

ালািন িবেশষ  ঢাকা িব িবদ ালেয়র অধ াপক বদ ল ইমাম বেলন, স সময় কােনা ধরেনর যুি স ত
তেথ র িভি েত বড়পু িরয়ার আ তার মা া  ৫.১ িনধারণ করা হয়িন। যেহতু বতমান আ তার মা া
২.৫৮ একিট িবেশষ  প ােনেলর মাধ েম িনধারণ করা হেয়েছ, স ে  কন তা বা বায়ন করা হল না,
সিট অব ই রহ জনক। িতিন মেন কেরন, ালািন িবভাগ িবষয়িট না বুেঝই এটা কেরেছ। অথবা এিট
কােনা ষড়য  হেত পাের।

িবিসএমিসএল সূে  জানা গেছ, নতুন চুি েত কয়লা উৎপাদেনর ল মা া ধরা হেয়েছ ৩২ লাখ ৫
হাজার টন। আ তা িঠক না করায় এই পিরমাণ কয়লার মেধ  ধু অিতির  পািন থাকেব (২.৫৮ হাের)
৮৩ হাজার ৮৫০ টন।

কয়লার মূল  িত টন ১৬৯০০ টাকা হাের এই ‘পািনর’ মূল  হেব ১৪০ কািট টাকা। অিভেযাগ আেছ,
পে াবাংলা থেক এ সং া  াবনা ালািন িবভােগ গেল সবাই ােবর পে  মত িদেলও ালািন

সিচব আবু হনা মা. রহমাতুল মুিনম ােবর িবপে  অব ান নন।

াব ফরত পাঠােনা ফাইেল বলা হেয়েছ, ২০২১ সােলর ৭ জুলাই পয  চীনা কা ািনর সে  ৫.১
শতাংশ হাের পািন মশােনার চুি  আেছ। এ অব ায় নতুন কের ি প ীয় কিমিটর মাধ েম কয়লার পািনর
ঘন  িনণেয়র েয়াজনীয়তা আেছ মেম তীয়মান হয় না।

যুগা েরর অ স ােন দখা গেছ, চীনা িঠকাদােরর সে  এর আেগর চুি েত কয়লার সে  পািনর পিরমাণ
িনেয় ভয়াবহ লুটপাট ও অিনয়ম- নীিত হেয়েছ। ওই চুি েত পািনর পিরমাণ ৫.১ ধরা হেলও বা েব তা
িছল ১০ শতাংেশর বিশ।

অিভেযাগ আেছ, গত ১১ বছের এ খােত কয়লা িকেন ায় ৮৪৬ কািট টাকা গ া িদেয়েছ খিন কতৃপ ।
সবেশষ গত জুলাই মােস খিন থেক ১ লাখ ৪৪ হাজার টন কয়লা গােয়ব হওয়ার পর পািনর আ তার
িবষয়িট আেলাচনায় আেস। এেত টনক নেড় ালািন িবভােগর।

আ তার মা া পুনিনধারেণর জ  পে াবাংলা চয়ারম ানেক িচিঠ দয় ালািন িবভাগ। িচিঠ পেয় এ
সং া  একিট উ পযােয়র িবেশষ  িটম গঠন কের পে াবাংলা। তােদরেক পািনর আ তা পুনিনধারেণর
দািয়  দয়া হয়।

বুেয়টসহ দেশর িবিভ  ল াবেরটিরেত দীঘ পরী া-িনরী ার পর িবেশষ  কিমিট পািনর আ তা ২.৫৮
শতাংশ িনধারণ কের, যা আেগর আ তার চেয় ২.৪৩ শতাংশ কম। চীনা িঠকাদার এ এমিস-িসএমিস
কনেসািটয়ােমর সে  নতুন আ তার মা া িনেয়ও একািধক বঠক কের িবিসএমিসএল।

’পে র বঠেকর পর পািনর পিরমাণ ২.৫৮ শতাংশ িনধারেণ স ত হয় চীনা  িঠকাদার এ এমিস-
িসএমিস কনেসািটয়াম। থেম চীনা িঠকাদার িত ান আ তা পুনিনধারেণ রািজ িছল না।
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পরবতী সমেয় এ িনেয় িবিভ  অিনয়ম- নীিতর তথ  ফাঁস হেয় পড়ায় চীনা িঠকাদারও ভয় পেয় যান।
একপযােয় শতসােপে  রািজ হন। শত হল- আেগর চুি র ে  যন এর ভাব না পেড়।

িবএসিসিসএল এেত সায় দয়। এরপর ফাইল পাঠােনা হয় ালািন সিচব বরাবর। ১৮ এি ল ম ণালেয়র
সহকারী সিচব া িরত পে  বড়পু িরয়া কাল মাইিনং কা ািন (িবিসএমিসএল) এবং চীনা িঠকাদার
এ এমিস-িসএমিস কনেসািটয়ােমর মেধ  া িরত চুি র কিপ চাওয়া হয় পে াবাংলার কােছ।

৫  ম  পে াবাংলার  চয়ারম ান  চুি র  কিপ  পাঠান  ম ণালেয়।  সে  ’পে র  বঠেকর  রজুেলশন,
িবেশষ  কিমিটর িরেপাট এবং পািনর আ তা ২.৫৮ করার িবিভ  পরী া-িনরী ার িরেপাট।

পে াবাংলার পে  জ ির িভি েত এটা বা বায়েনর পািরশ করা হয় াবনায়। একই সে  এিট করেল
সরকােরর কত টাকা লাভ হেব, তা-ও জানােনা হয় ম ণালয়েক। চুি পে  বলা আেছ, সরকার চাইেল য
কােনা সময় চুি র য কােনা শত পিরবতন, পিরবধন ও বািতল করেত পারেব। িক  এত িকছুর পর

বাদসােধ ালািন িবভােগর সিচব আবু হনা মা. রহমাতুল মুিনম।

অিভেযাগ  উেঠেছ,  কয়লায়  পািনর  মা া  ২.৫৮  করার  ােব  চীনা  িঠকাদার  রািজ  হেলও  ফাইলিট
ম ণালেয় আসার পর একিট িসি ডেকট সংি েদর সে  এ িনেয় বড় ধরেনর িডিলং কেরন। তােতই
সবিকছু ভ ুল হেয় যায়।

অিভেযাগ আেছ, এ িনেয় ম ণালেয় তদিবর কেরন আব র রইস িসি ক নােম এক ব ি । িতিন দীঘিদন
পে াবাংলার পিরচালক িহেসেব চাকির কের এখন অবসর জীবনযাপন করেছন।

পাশাপািশ  পে াবাংলার  অধীন  বাংলােদশ  গ াসিফ  ও  িজিটিসএেল  (গ াস  া িমশন  কা ািন
িলিমেটড) িঠকাদাির করেছন। জানা গেছ, এই আব র রইস িসি ক স েক ালািন সিচেবর চাচা হন।

এ বােদ আব র রইেসর সে  চীনা  িঠকাদােরর স ক খুবই ঘিন  হয়। জানা  গেছ, আব র রইস
িসি ক পে াবাংলায় আসার আেগ িততাস গ াস কা ািনর ভাবশালী জনােরল ম ােনজার িছেলন।

এক সময় িতিন পাি ং পান মধ পাড়া ানাইট মাইিনং কা ািনর ব ব াপনা পিরচালক িহেসেব। স
সময় িতিন পদািধকার বেল বশ িকছুিদন বড়পু িরয়া কাল মাইিনং কা ািনর পিরচালনা পষদ সদ
িছেলন।

মূলত তখন থেকই চীনা িঠকাদােরর সে  তার ঘিন তা তির হয়। গত জুলাইেয় বড়পু িরয়া কয়লা খিনর
১ লাখ ৪৪ হাজার টন কয়লা চুিরর িবষয়িট ধরা পড়েল এই ঘিন তা আরও বােড়।

অিভেযাগ আেছ, ি তীয় চুি  শেষ চীনা িঠকাদােরর জামানত ফরত দােনও রইস িসি েকর বড় ভূিমকা
িছল। কারণ িহেসেব অেনেক বেলেছন, তদ  কিমিট চীনা িঠকাদােরর জামানেতর টাকা ফরত দয়ার
আেগ একজন আইন িবেশষে র পরামশ িনেত বেল। িক  বড়পু িরয়ার এমিড ফজলুর রহমান য আইন
িবেশষে র পরামশ িনেয়িছেলন িতিনও রইস িসি েকর ঘিন  ব ু  এবং তারা এক সে  িততাস গ াস
কা ািনেত চাকির কেরেছন।

এ সে  আব র রইস িসি ক যুগা রেক বেলন,  িতিন  সামা  িকছুিদন বড়পু িরয়ার  বাড ম ার
িছেলন। তার সে  সখানকার কারও সে  কােনা স ক নই। এ িনেয় িতিন কােনা তদিবরও কেরনিন
সিচেবর সে । িসি ডেকেটর ই আেস না। িতিন দািব কেরন, িতিন এবং তার ভািতজা কখেনাই কােনা
অিনয়ম- নীিত কেরনিন। নীিতেক য় দনিন।

অিভেযাগ আেছ, সিচবালেয় ালািন সিচেবর সে  সা াৎ করা খুবই ঃসাধ । ঘ ার পর ঘ া অেপ া
কেরও সাধারণ মা ষ তা দূেরর কথা, সমােজর পূণ অেনক ব ি ও তার সে  দখা করার েযাগ
পান না।

িক  রহ জনকভােব তার চাচা রইস িসি েকর মাধ েম গেল কাউেক এক িমিনটও অেপ া করেত হয়
না।  িবেশষ রা বলেছন,  বড়পু িরয়া  কাল মাইিনং কা ািনর পািনর ঘন  পুনিনধারেণর এ ঘটনায়
আব র রইস িসি কেক িজ াসাবাদ করেল কঁেচা খঁুড়েত সাপ বিরেয় আসেব। দেকর উিচত হেব,
তােক ত িজ াসাবােদর আওতায় আনা।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

উে খ , গত জুলাইেয় বড়পু িরয়া কয়লা খিনর ১ লাখ ৪৪ হাজার টন কয়লা চুিরর িবষয়িট ধরা পেড়।
মূলত এই খিনর কয়লা িদেয় চলা বড়পু িরয়া তাপিব ৎ ক িট কয়লার অভােব ব  হেয় গেল ভয়াবহ
‘চুিরর’ িবষয়িট নজের আেস।

বড়পু িরয়া খিন কতৃপে র পষদ সভার এক িতেবদন অ যায়ী, ১৩ বছের এই খিন থেক তালা ১
কািট ১ লাখ ৬৬ হাজার টন কয়লা িকেনেছ সরকার। ২০১১ সােলর ২৩ সে র িব ৎ, ালািন ও

খিনজস দ ম ণালেয়র ালািন িবভােগ দয়া একিট উপ াপনা পে  বলা হয়, বড়পু িরয়া খিনর কয়লায়
১০ শতাংশ আ তা রেয়েছ।

িক  এ সমেয় চীনা িঠকাদার ৫.১ শতাংশ হাের কয়লা িবি  কেরেছ। কয়লার আ তা পিরমােপর জ
রসায়নিবদ িনেয়ােগর কথা থাকেলও রহ জনক কারেণ গত ১৩ বছের এ পেদ কাউেক িনেয়াগ দয়া
হয়িন।

ফেল পূণ আ তায় (১০ শতাংশ) খিনর কয়লা িকেনেছ সরকার। চীনা ই িত ান িসএমিস, এ এমিসর
কনেসািটয়ােমর সে  পে াবাংলার করা চুি র চেয় ৫.১ শতাংশ বিশ আ তায় কনার ফেল এ পয

ায় ৫ লাখ টন বিশ ওজন (পািন) কয়লার সে  যু  হেয়েছ। খালাবাজাের িত টন কয়লা ১৬ হাজার
৯২৭ টাকায় িবি  কের িবিসএমিসএল। এ িহসােব ৫ লাখ টন কয়লার মূল  িছল ৮৪৬ কািট টাকা।

নাম  কাশ  না  করার  শেত  একজন  ালািন  িবেশষ  যুগা রেক  বেলন,  ালািন  সিচেবর  পরামেশ
পে াবাংলা  এবং িবিসএমিসএল আ তা পুনিনধারণ কের। সখােন ালািন িবভাগ সিট নাকচ কের
দয়ার রহ  কী? তার মেত,  মূলত কিমশন বািণেজ র মাধ েম দর বাড়ােনার জ ই িসি ডেকট এই

নাটকিট ম  কেরিছল। টােগট চূড়া  হওয়ার পর তা বািতল হেয় যায়।

এ সে  িব ৎ ালািন ও খিনজস দ ম ণালেয়র ালািন িবভােগর সিচব আবু হনা মা. রহমাতুল
মুিনেমর সে  কথা বলার জ  মুেঠােফােন এবং রাববার তার কাযালেয় িগেয় যাগােযােগর চ া করা
হেলও িতিন কথা বলেত রািজ হনিন।

অপরিদেক িব ৎ ও ালািন িতম ী নস ল হািমদ দেশর বাইের অব ান করায় এ িবষেয় তার ব ব
নয়া স ব হয়িন।
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