
   

   
  

পেদ পেদ জািলয়ািত, িবডবn িনেয় pতারণা, সরকােরর সােড় 12 েকািট টাকা গcা, সবর্িনm
দরদাতা েকাmািনিট পয্াডসবর্s * েনপেথয্ jালািন িবভােগর eক শীষর্ কমর্কতর্ া o তার চাচার
িসিnেকট সিkয়, েতােপর মেুখ তদn কিমিট গঠন
pকাশ : 23 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

বাংলােদশ গয্াসিফl েকাmািন িলিমেটেডর (িবিজeফিসeল) িততাস েলােকশেন 7িট oেয়লেহড কেmpসার
sাপন pকেl বড় ধরেনর aিনয়ম-দনুর্ীিতর aিভেযাগ uেঠেছ।

pায় 910 েকািট টাকার e pকেlর েতi pভাবশালী চk দনুর্ীিতর ফাঁদ েপেতেছ। জাল-জািলয়ািত কের
eমন pিত ানেক কাজ েদয়া হেয়েছ যার সkমতা েতা দেূরর কথা, aিফিশয়াল aিst খুঁেজ পাoয়া যােc
না।  েখাদ  িবদযু্ৎ  jালািন  o  খিনজসmদ  মntণালেয়র  jালািন  িবভােগর  eকজন  শীষর্  কমর্কতর্ ার
েযাগসাজেশ চলেছ লটুপােটর মেহাৎসব।

aিভযুk  েকাmািনর  সে  jালািন  িবভােগর  oi  ঊ র্তন  কমর্কতর্ ার  eক  চাচার  েগাপন  মািলকানার
সmকর্  রেয়েছ।  িযিন  eক  সময়  িততাস  গয্াস  েকাmািনর  েজনােরল  ময্ােনজার  o  পরবতর্ী  সমেয়
েপে াবাংলার পিরচালক িছেলন। বতর্ মােন িতিন বাংলােদশ গয্াসিফেl িঠকাদাির করেছন।

  মুিজব মাসুদ
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pস ত,  যুkরা িভিtক  িবতিকর্ ত  েকাmািনর  নাম  েটকেনািsম  eনািজর্ ।  যাচাi-বাছাi  না  কেরi
তিড়ঘিড় কের িবিজeফিসeল েটকেনািsম eনািজর্ েক েনায়া (েনািটিফেকশন aব aয্াoয়াডর্ ) iসুয্ কেরেছ।

িকn েনায়া iসুয্র 28 িদেনর মেধয্ েকাmািনিট চুিk করেত পােরিন। জমা িদেত পােরিন দরপেtর 10
শতাংশ  পারফরময্াn  গয্ারািnর  (িপিজ)  টাকাo।  েকাmািনর  sানীয়  eেজn  মজমুদার  enারpাiেজর
pতারণার কারেণ দরপেtর সে  জমা েদয়া সােড় 12 েকািট টাকার িবডবnিটo েময়ােদাtীণর্ হেয় যায়।

কাযর্ােদশ েদয়ার আগমহূুেতর্  েকাmািনিট িনেয় eমন িবbতকর aবsার মেুখামুিখ হেয় বড় ধরেনর িবপােক
পেড়েছ িবিজeফিসeল। বারবার িচিঠ িদেয়o েকােনা সাড়া না পাoয়ায় িবডবেnর সােড় 12 েকািট টাকা
বােজয়াp করেত িগেয়o েদখা যায় েসিটর েময়াদ েনi।

িকn তারপরo েটকেনািsম eনািজর্ েক bয্াকিলs কেরিন। uেlা eখন আবার oi েকাmািনেকi িভn
uপােয়  কাযর্ােদশ  েদয়ার  পাঁয়তারা  চলেছ।  পাiপলাiনাসর্  নােম  তৃতীয়  eকিট  েকাmািনর  কাছ  েথেক
পারফরময্াn িসিকিuিরিট (িপিজ) িনেয় aৈবধভােব oi েকাmািনেকi কাযর্ােদশ েদয়া হেc।
জানা েগেছ, বাংলােদশ গয্াসিফেlর পিরচালনা পষর্েদর েচয়ারময্ান jালািন িবভােগর সিচব আবু েহনা
রহমাতুল  মুিনম।  িবে ষকরা  বলেছন,  eরপরo  কীভােব  eরকম  eকিট  েকাmািনেক  eত  বড়  pকl
বাsবায়েনর জনয্ িনবর্াচন করা হল- েসিট রহসয্জনক। e িনেয় jালািন সিচেবর সে  েযাগােযােগর েচ া
করা হেলo িতিন e pিতেবদেকর েফান ধেরনিন।
িবিজeফিসeেলর বয্বsাপনা পিরচালক েতৗিফkর রহমান তপু যুগাnরেক বেলন, ভাi eকটু সমসয্া হেয়
েগেছ। িবপেদ পেড় েগিছ। িpজ eখন িকছু েলখেবন না। েচ া করিছ pবেলমিট সমাধা করেত। eকিট তদn
কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কথা িদলাম, কিমিট যাচাi-বাছাi কের িরেপাটর্  িদেল আিম আপনােক ফাiল খুেল
সব েদখাব।
বাsেব সবর্িনm দরদাতা েটকেনািsম eনািজর্ র েকােনা aিst েনi, তােদর আিথর্ক সcলতা িনেয়o p
রেয়েছ- eমন pে র জবােব িতিন বেলন, আপিন েতা সব জােনন, আমার মখু িদেয় বলােনার েচ া করেছন
েকন? আিম বলেত পারব না। তাছাড়া eটা জানারo েকােনা uপায় েনi। oেয়বসাiট ছাড়া সেরজিমন
িগেয় েদখারo েকােনা িনয়ম েনi।

েযেহতু িপিপআর aনযুায়ী যথাসমেয় সবর্িনm দরদাতা িপিজ জমা িদেত পােরিন, eবং িবডবেnর েময়াদ
েশষ হেয় েগেছ তাi দরপt িক বািতল করা হেব- eমন pে র জবােব িতিন বেলন, েনিছ সবর্িনm দরদাতা
তৃতীয়  eকিট  েকাmািনর  মাধয্েম  িপিজ  জমা  িদেয়েছ,  িবডবেnর  েময়াদo  আরo  eক  মাস  বাড়ােনা
হেয়েছ। কােজi eখন পিরচালনা পষর্দ সব িকছু বুেঝ েন িসdাn েনেব। uেlখয্, চলিত সpােহর েশষিদেক
e িনেয় পিরচালনা পষর্েদর ৈবঠক হoয়ার কথা রেয়েছ।
িবিজeফিসeল  সূেt  জানা  েগেছ,  যুkরা িভিtক  e  েকাmািনিটর  aিst  িনেয়  সmpিত  েপে াবাংলায়
িপিপিস কিমিটর eক ৈবঠেক p  oঠায় তদn কিমিট গঠন করা হয়।

aিভেযােগ  বলা  হেয়েছ-  েকাmািনিটর  েলটারেহড  পয্ােড  যুkরাে র  েয  িঠকানা  বয্বহার  করা  হেয়েছ
েসখােন  eর  েকােনা  aিst  েনi।  2019  সােলর  pথমিদেক  aথর্াৎ  েটnার  আhােনর  পের  েকাmািনিটর
oেয়বসাiট েখালা হেয়েছ। দরপেt aংশgহেণর জনয্ তারা েযসব aিভjতার কথা uেlখ কেরেছ বাsেব
েকাmািনিট েসরকম েকােনা কাজi কেরিন।
aিভেযাগ আেছ, jালািন িবভােগর oi শীষর্ কমর্কতর্ ার চাচাi মলূত eকিট নামসবর্s েকাmািন খুেল ei
দরপেt aংশ িনেয়িছেলন। তার সে  েলাকাল eেজn িহেসেব রেয়েছ মজমুদার enারpাiজ। টােগর্ট িছল
েযনেতন কের কাযর্ােদশ িনেয় ‘কাগজ’িট তৃতীয় পেkর কােছ েমাটা aে র aেথর্ িবিk কের েদয়া।
িবিজeফিসeেলর  eকজন  কমর্কতর্ া  নাম  pকাশ  না  করার শেতর্  যুগাnরেক  বেলন, ei  দরপেtর  িব েd
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পিরচালনা পষর্েদর েয দiু সদসয্ সব সময় েবাডর্  িমিটংেয় সরব থাকেতন রহসয্জনক কারেণ তােদর েকu
eখন েবােডর্  েনi।
জানা  েগেছ,  পাiপলাiনাসর্  িলিমেটড  নােমর  oi  েকাmািনিট  েটকেনািsেমর  পেk  eনিসিস  বয্াংেকর
মাধয্েম  িপিজর  গয্ারাnার  হেয়েছ।  যিদo  িবেশষjরা  বলেছন,  eটা  েকােনাভােবi  ৈবধ  নয়।  eটা  বড়
ধরেনর দনুর্ীিতর শািমল।
জানা েগেছ, িততাস েলােকশন ‘e’-েত pিতিদন 60 িমিলয়ন ঘনফুট kমতাসmn েমাট 7িট oেয়লেহড
কেmpসার sাপেনর লেkয্ 2018 সােল আnজর্ ািতক দরপt আhান করা হয়। কারণ, ei 7িট kেপ গয্ােসর
চাপ  কেম  িগেয়িছল।  কেmpসার  বসােনা  হেল  kপ েলা  েথেক  আেগর  মেতা  গয্াস  uৎপাদন  সmব  হেব।
pকlিট  eকেনক  সভায়  aনেুমাদন  হয়  2016  সােল।  দরপেt  aংশgহণকারী  েকাmািন  িততােসর  7িট
গয্াসkেপর oেয়লেহড কেmpসার িডজাiন ৈতির, iি িনয়ািরং, kয়, সরবরাহ, sাপন, েটিsং, কিমশিনং,
aপােরশন eবং েমiনেটiেনেnর কাজ করেব। 2019 সােলর 3 মাচর্  দরপt unkু করা হয়। েমাট 7িট
েকাmািন eেত aংশ িনেলo দিুট েকাmািন কািরগির o আিথর্কভােব েরসপনিসভ হয়। েকাmািন দিুট হল-
িস াপুরিভিtক  enার  iি িনয়ািরং  pাiেভট  িলিমেটড  eবং  যুkরা িভিtক  েটকেনািsম  eনািজর্
িলিমেটড। গত 9 েসেpmর আিথর্ক মলূয্ায়ন pিতেবদেন িবিজeফিসeল েবােডর্  aনেুমািদত হয়। eরপরi
12 েসেpmর তিড়ঘিড় কের িবিজeমিসeল সবর্িনm দরদাতা েটকেনািsম eনািজর্ েক েনািটিফেকশন aব
aয্াoয়াডর্  (েনায়া) pদান কের। 17 েসেpmর িঠকাদার েকাmািন েনায়া-eর িবপরীেত iকেসপেটn েলটার
পাঠায় িবিজeফিসeলেক।
িনয়ম aনযুায়ী চুিk সmাদেনর েনািটশ (েনায়া) iসুয্র 28 িদেনর মেধয্ দরদাতা েকাmািনর সে  চুিk
সmাদন  করেত  হয়।  িকn  িনধর্ািরত  সময়সীমা  10  aেkাবর  েশষ  হেয়  েগেলo  সবর্িনm  দরদাতা
েটকেনািsম  eনািজর্  িবিজeফিসeেলর  সে  েকােনা  ধরেনর  চুিk  সmাদন  কেরিন।  বারবার  িচিঠ  o
তাগাদা িদেলo তারা চুিk কেরিন। eমনিক কাযর্সmাদন জামানত (পাফরময্াn িসিকuিরিট) পযর্n দািখল
কেরিন। িবিজeফিসeল সূt জানায়, তারা e সমেয় যুkরাে র oi েকাmািনর সে  নানাভােব েচ া কেরo
েযাগােযাগ করেত পােরিন।
eকপযর্ােয় িবিজeফিসeল দরপেtর সে  েদয়া জামানেতর (িবড িসিকuিরিট) 12 েকািট 50 লাখ টাকা
কতর্ েনর িসdাn েনয়। ei িবড িসিকuিরিটর েময়াদ িছল 26 aেkাবর পযর্n। 24 aেkাবর pকেlর িপিড
লশােনর িpিময়ার বয্াংকেক িচিঠ িদেয় ei টাকা িবিজeফিসeেলর ফােn নগদায়ন করার জনয্ জানান।

িকn sানীয় eেজn মজমুদার enারpাiজ, বয্াংক  o িবিজeফিসeেলর সে  েযাগসাজেশ ei িচিঠ 30
aেkাবর  বয্াংেক  েপৗঁেছ।  ততkেণ  িবড  িসিকuিরিটর  েময়াদ  েশষ  হেয়  যায়।  ফেল  েময়াদ  েশষ  হেয়
যাoয়ার কারণ uেlখ কের বয্াংক কতৃর্ পk িবড িসিকuিরিট আদায় করা সmব নয় বেল িবিজeফিসeলেক
িলিখতভােব জািনেয় েদয়। িবেশষjরা বলেছন, pকl পিরচালেকর uিচত িছল 10 aেkাবেরর পরিদনi
িবড িসিকuিরিট বািতল কের িবিজeফিসeেলর aনkুেল বয্াংক াফিট নগদায়ন করা। িকn িতিন তা
কেরনিন, eমনিক নেভmেরর েত েপে াবাংলায় aনুি ত মািসক বাsবায়ন agগিত pিতেবদেন তথয্
েগাপন কের pকl সmেকর্  িব ািnমলূক তথয্ িদেয়েছন।
e pসে  মজমুদার enারpাiেজর stািধকারী জিসম uিdন মজমুদােরর সে  েটিলেফােন েযাগােযাগ করা
হেল িতিন েকােনা বkবয্ িদেত রািজ হনিন। বয্sতার কথা বেল পের কথা বলেবন বেল েটিলেফান েরেখ
েদন। তােক e িনেয় েমiল করা হেলo িতিন েমiেলর েকােনা utর েদনিন। eকiভােব যুkরা িভিtক
েকাmািন েটকেনািsম eনািজর্ র কমর্কতর্ া িরকােডর্ া িসয়িnেক 20 িডেসmর েমiল করা হেল িতিন েমiেলর
utর েদনিন।
িনয়ম  aনুযায়ী  িবড  িসিকuিরিট  আদায়  করেত  না  পারায়  oi  েকাmািনেক  (েটকেনািsম  eনািজর্ )
bয্াকিলs  কের  তােদর  েনায়া  বািতল  করা।  eমনিক  জািলয়ািতর  আ য়  েনয়া  েকাmািনর  িব েd
েফৗজদাির মামলা করা। িকn sাথর্ােnষী মহল তা না কের eখন aনয্ eকিট েকাmািনর মাধয্েম িপিজ
িনেয়  eবং  েগাপেন  িবডবেnর  েময়াদ  বািড়েয়  েসi  pতারক  েকাmািনেকi  কাযর্ােদশ  েদয়ার  পাঁয়তারা
করেছ।
িবেশষjরা বলেছন, যিদ েকােনা কারেণ pকেlর েময়াদ বাড়ােনা িকংবা িরেটnার আhান করা হয়, তাহেল
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

eর বয্য় 15শ’ েকািট টাকা ছািড়েয় যােব। কারণ iিতমেধয্ pকlিট বাsবায়েন 3 বছর পার হেয় েগেছ।

eখন নতুন কের েটnার আhান করেল pিতিট oেয়লেহড কেmpসােরর kমতা 60 িমিলয়ন ঘনফুট েথেক
বািড়েয় কমপেk 100  িমিলয়ন ঘনফুট করেত হেব। eেত eকিদেক pকl  বয্য় েবেড় যােব, aপরিদেক
গয্াস  uেtালেনর  পিরমাণo  কমেব।  eর  ফেল  সরকার  বড়  ধরেনর  আিথর্ক  kিতর  মেুখ  পড়েব,  eবং
েভাkারা বি ত হেব গয্াস pািpেত।
e িবষেয় জানেত চাiেল pকl পিরচালক আবুল জািহদ যুগাnরেক বেলন, িনধর্ািরত সময় পার হoয়ায়
pকlিট  িনেয়  eকটু  pবেলম  হেয়  েগেছ।  েযেহতু  eিট  eিডিবর  eকিট  pকl  তাi  আমরা  তােদর  পুেরা
িবষয়িট জািনেয় িচিঠ িলেখিছ। িতিন বেলন, 28 িদন পার হoয়ার পর েটকেনািsম eনািজর্ র কাছ েথেক
িপিজ েপেয়েছন।

তেব েনিছ, oi িপিজ pদােনর িবহাin দয্ িসেন পাiপলাiনাসর্ নােম েদশীয় eকিট েকাmািন রেয়েছ।
িতিন আরo বেলন, আমােদর দরকার িপিজর। েপছেন েক আেছ েসটা েদখার দরকার েনi।

eক pে র জবােব িতিন বেলন, দরপেt aংশgহণকারী েকাmািনর aিভjতা সmেকর্  জানার জনয্ িতিন
েমiেল েযাগােযাগ কেরন। েকu utর েদয়, েকu েদয় না। জানার জনয্ eকমাt oেয়বসাiটi মলূ ভরসা।
e কারেণ েটকেনািsম সmেকর্ o িতিন সবিকছু যাচাi-বাছাi করেত পােরনিন।
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