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অ灳楤 ব≴硥 瑩琠দেশর তু লনায়
বাংলােদেশর অেনক癩搯েলা
িবেশষ শি敬敓র িদক আেছ।
উব潴র িতন ফসিল জিম,
ভূগভ潴栢㵤 ও ভূউপির栢㵤
িবশাল পািনস孳湯দ, নদীনালা, খাল-িবল, ঘন
জনবসিত—সবই
আমােদর স孳湯দ, যা
অেনেকর 瑩琠নই। এর
বাইেরও আেছ 癩搼潩瑰রবেনর
মেতা অসংখ洠敶 潣†ােণর
সমি湯渧 এক মহা潣†াণ। অসাধারণ জীবৈবিচ獥潤洠敶 িদেয় তা সারা 瑩琠দশেক সম ৃ  কের, যা লাখ লাখ মা††েষর
জীিবকার সং栢㵤ান কের, আবার 潣†িতিট 潣†াকৃিতক •敬েয潴ােগ লাখ লাখ মা††ষেক বাঁচায়। আমােদর আরও
আেছ বে❮慰াপসাগর। 栢㵤লভােগর তু লনায় ি湩杲癩搯েণর 瑩琠বিশ আয়তেনর এই সমু整捥 জানা-অজানা িবশাল
স孳湯েদর আধার। এই িবশাল সাগর 獡汣ধু স孳湯েদর িদক 瑩琠থেক নয়, িব楤-瑩琠যাগােযাগ ও সাব潴েভৗম
ৃ 瑩琠দশ নয়, সমু整捥মাতক
ৃ
িনরাপ⁴椠ার িদক 瑩琠থেকও 癩搯㵤椠 পূণ潴। এই িবেবচনায় বাংলােদশ 獡汣ধু নদীমাতক
瑩琠দশও। এর পরও আমােদর বাড়িত আেছ গ洠敶াস, কয়লাসহ খিনজ স孳湯দ। এত সব স孳湯দ থাকা
সে晩⁴ও িক একিট 瑩琠দশেক গিরব বলা যায়? না। 瑩琠কােনা কারণ 瑩琠নই গিরব থাকার। িক瑨杩ু উ⁝❮য়েনর
ধরনই এমন, 獡汣ধু 瑩琠য মা††ষ গিরব তা-ই নয়; আবািদ জিম, নদী, পািন, সমু整捥, 癩搼潩瑰রবন, গ洠敶াস ও
কয়লা—সবই এেকর পর এক আ牯瑣মেণর িশকার, িবপ⁝❮। যা আমােদর সম ৃ  জীবন িনি❮楧ত করেত
স搣✨ম, 瑩琠স癩搯েলাই 瑩琠দিশ-িবেদিশ কিতপয় 瑩琠গাꎲীর 瑩琠লােভর বিল হেয় িছ⁝❮িভ⁝❮ হে潤†।
ফু লবাড়ী 潣†সে❮慰 潣†ধানম汹ী 瑩琠শখ হািসনা বেলেছন, কৃিষজিম ন湯渧 কের, খাদ洠敶িনরাপ⁴椠া ন湯渧 কের উ❛獮敬敓
ু
খিন করা হেব না। নতু ন 潣†যুি敬敓র জ灳楤 অেপ搣✨া করেত হেব। খুবই সিঠক িস া瑨杩। িক瑨杩ু তাঁর কথা
আর সরকােরর নানা মহেলর কােজ 瑩琠কােনা সংগিত 瑩琠নই। লিব搼†েদর তৎপরতা চলেছই। ল敔牥ডেন
ফু লবাড়ীর কয়লাখিন 瑩琠দিখেয় জািলয়ািত 瑩琠শয়ার ব洠敶বসা চালাে潤† িবেদিশ 瑩琠কা孳湯ািন। নতু ন 潣†যুি敬敓র
জ灳楤, নবায়নেযাগ洠敶 眮敬ালািনর িবকােশর জ灳楤 জাতীয় স搣✨মতার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 瑩琠সিদেক
瑩琠কােনা উেদ洠敶াগ 瑩琠নই।
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瑩琠শখ হািসনা বেলেছন, ২০৪১ সােলর মেধ洠敶 বাংলােদশ একিট উ⁝❮ত 瑩琠দেশ পিরণত হেব। খুবই স楧牡ব,
এর আেগই স楧牡ব। িক瑨杩ু িবে楤 এমন 瑩琠কােনা দ湯渧ৃ া瑨杩 瑩琠নই, 瑩琠যখােন িনেজেদর খিনজ স孳湯েদর ওপর
ৃ ছাড়া 瑩琠কােনা 瑩琠দশ উ⁝❮িত করেত 瑩琠পেরেছ। 眮敬ালািন সাব潴েভৗম  জাতীয় সাব潴েভৗম  ও
জাতীয় কত潴 
উ⁝❮য়েনর পূব潴শত潴। িনেজেদর সাব潴েভৗম 搣✨মতা িবেদিশ 瑩琠কা孳湯ািনর হােত তু েল িদেয় 瑩琠কােনা 瑩琠দশ িক
উ⁝❮িত কেরেছ? এ রকম 瑩琠কােনা দ湯渧ৃ া瑨杩 িক আেছ, িনেজেদর জিম-পািনসহ নবায়নেযাগ洠敶 ও গ洠敶াসকয়লাসহ অনবায়নেযাগ洠敶 স孳湯েদর সব潴নাশ কের 瑩琠কােনা 瑩琠দশ িবষচ牯瑣 瑩琠থেক 瑩琠বর হেত 瑩琠পেরেছ? না,
瑩琠নই।
দায়মুি敬敓 আইন কের 眮敬ালািন ও িব•敬洠敶ৎ খােত সরকার 瑩琠যভােব অ卹牥সর হে潤†, তােত 瑩琠দেশর কিতপয়
瑩琠গাꎲী এবং যু敬敓রা牣猯, ভারত, চীন ও রািশয়ার শাসেকরা খুিশ, িক瑨杩ু িবপদাপ⁝❮ বাংলােদশ। 瑩琠দশ ও
জন癩搼াথ潴 িবেবচনার 瑩琠কে楧牡 থাকেল কী কের রামপােল 癩搼潩瑰রবন獦景ংসী কয়লািভি⁴椠ক িব•敬洠敶ৎেক楧牡
সরকােরর অ灳楤তম অ卹牥ািধকার 潣†ক湯楴 হেত পাের? সরকাির পেদর দািয়ে  থাকা কিতপয় ব洠敶ি敬敓,
癩搼潩瑰রবন এলাকায় ভূিম দখেল উদ卹牥ীব কিতপয় দ癩搼洠敶 ও হােত 瑩琠গানা কেয়ক জন িনযু敬敓 িবেশষ⤧牥
ছাড়া কাউেক পাইিন, যাঁরা এই িব•敬洠敶ৎেক楧牡 িনেয় উি湩杲獬數 নন। এিট 瑩琠য 癩搼潩瑰রবন 獦景ংস করেব, 瑩琠স
ব洠敶াপাের তাঁরা সবাই িনি❮楧ত। কম潴কত潴ারা ‘বাঙালেক হাইেকাট潴 瑩琠দখােনা’র মেতা 癩搼পারি牯瑣িটক洠敶াল
瑩琠টকেনালিজর গ湯楴 বেলন। আিম ভারতীয় 瑩琠কা孳湯ািন এনিটিপিসর 瑩琠ক楧牡 িসং卹牥িলেত তােদর কায潴牯瑣ম
瑩琠দেখ এেসিছ। 瑩琠দেখিছ, উ❛獮敬敓
ু খিন ও কয়লািভি⁴椠ক িব•敬洠敶ৎেকে楧牡র কারেণ কীভােব এককােলর ঘন
বনজ❮慰েলর এলাকা এখন িবরান, িবষা敬敓, পািন-বাতাসদূিষত। অ洠敶াশপ敔牥ড বা ছাইেয়র পু摩⁶র অ桴摩েলর
সব জলাধার এমনিক পািন পােনর 瑩琠শষ ভরসা 摩⁶য়ার পািন িবষা敬敓 কেরেছ। খাদ洠敶 উৎপাদেনর
উপেযাগী জিম 瑩琠নই। ঘের ঘের অ癩搼栢㵤 িশ獡汣। 潣†িত িতন বািড়র এক বািড়েত এখন পাগল পাওয়া
যাে潤†।
অেনেকই 潣†笠⤱ কেরন, তাহেল িবক湯楴 কী? 癩搼潩瑰রবেনর িবক湯楴 瑩琠নই, িক瑨杩ু িব•敬洠敶ৎ উৎপাদেনর অেনক
িবক湯楴 আেছ। 潣†থমত, 瑩琠যেহতু ভারেতর 瑩琠কা孳湯ািন এিট পিরচালনা করেব, 瑩琠যেহতু ভারেতর ব洠敶াংক
এর জ灳楤 ঋণ 瑩琠জাগান 瑩琠দেব, 瑩琠যেহতু ভারেতর িবেশষ⤧牥রা এখােন কাজ করেবন, 瑩琠যেহতু স楧牡বত
ভারেতর কয়লাই এখােন ব洠敶বহার হেব; 瑩琠সেহতু 瑩琠汹敔牥ডিশপ 瑩琠কা孳湯ািনর এই 瑩琠ক楧牡 ভারেতই 潣†িতিꎲত
瑩琠হাক, আমরা না হয় িব•敬洠敶ৎ িকনব। অথবা ি湩杲তীয়ত, সব িবিধ 瑩琠মেন 癩搼潤†তার সে❮慰 বাংলােদেশর
ৃ ীয়ত, 瑩琠য পিরমাণ িব•敬洠敶ৎ এই 瑩琠ক楧牡 瑩琠থেক পাওয়া যােব,
অ灳楤獥潤 এই িব•敬洠敶ৎেক楧牡 হেত পাের। অথবা তত
তার 瑩琠চেয় 瑩琠বিশ িব•敬洠敶ৎ, ২০ ভােগর এক ভাগ অেথ潴, িবদ洠敶মান িব•敬洠敶ৎেক楧牡 瑩琠মরামত ও নবায়ন কেরই
পাওয়া স楧牡ব। অথবা চতু থ潴ত, নবায়নেযাগ洠敶 িব•敬洠敶ৎেক楧牡 潣†িতꎲার ব ৃহৎ উেদ洠敶াগ। ভারেতর রাজ栢㵤ানই
তার একিট ভােলা দ湯渧ৃ া瑨杩।
গ洠敶াসিভি⁴椠ক বড় িব•敬洠敶ৎেক楧牡 潣†িতꎲায় বাংলােদেশর জ灳楤 িবশাল উৎস হেব বে❮慰াপসাগর। এিট
বাংলােদেশর জ灳楤 এক িবেশষ 癩搼িবধা, যা ব≴硥 瑩琠দেশ 瑩琠নই। িক瑨杩ু এ 瑩琠搣✨ে獥潤ও ভু ল ও 瑩琠লাভী নীিত
ভিবষ洠敶ৎ অিনি❮楧ত করেছ। ১৭ 瑩琠ফ楤⼼য়াির বে❮慰াপসাগের গ洠敶াস 楥栧ক িনেয় আেরকিট সব潴নাশা চু ি敬敓 করল
সরকার। সংেশািধত ‘িপএসিস ২০১২’ অ††যায়ী সরকার ভারেতর অেয়ল অ洠敶া敔牥ড 灳楤াচারাল গ洠敶াস
করেপােরশন (ওএনিজিস িবেদশ) এবং অেয়ল ইি敔牥ডয়ার সে❮慰 বে❮慰াপসাগেরর এসএস ৪ ও এসএস
৯ নােম িচি瑡搢ত ১৪ হাজার বগ潴িকেলািমটার এলাকার •敬িট গ洠敶াস 楥栧েকর চু ি敬敓 স孳湯াদন কেরেছ।
এর আেগ িপএসিস ২০০৮ ও তােত র⁹慬ািনর িবধান িনেয় আমরা 潣†িতবাদ জািনেয়িছলাম।
জন潣†িতেরাধ ও জনমেতর চােপ িপএসিস ২০১২ সােল র⁹慬ািনর িবধান রাখা হয়িন। িক瑨杩ু বত潴মান
দিলেল অেনক চালািক করা হেয়েছ। মািক潴ন ও ভারতীয় 瑩琠কা孳湯ািন癩搯েলার দািবর কােছ নিত 癩搼ীকার
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কের সরকার িপএসিস ২০১২ সংেশাধন কেরেছ। তােদর কথামেতা চু ি敬敓র দিলল বা িপএসিস
সাজােনার পর দরপ獥潤 আ㸢瑸ান
করা হয় এবং আেগ 瑩琠থেক িঠক করা 瑩琠কা孳湯ািন癩搯েলা তােত সাড়া 瑩琠দয়। ভারেতর ওএনিজিস এবং
যু敬敓রাে牣猯র কেনােকািফিলপস তােদর অ灳楤তম। কেনােকািফিলপেসর সে❮慰 ৭ ন䵭潴র গ洠敶াস 楥栧ক িনেয়
সরকার আরও একিট চু ি敬敓 করার অেপ搣✨ায়।
ৃ িনি❮楧ত করেত সংেশািধত িপএসিসেত 瑩琠যসব বাড়িত 癩搼িবধা
瑩琠কা孳湯ািন癩搯েলার উꎲ মুনাফা ও কত潴 
নতু ন কের 瑩琠দওয়া হেয়েছ, তার মেধ洠敶 আেছ 潣†থমত, গ洠敶ােসর 牯瑣য়মূল洠敶, অথ潴াৎ বাংলােদশ 瑩琠য দােম
গ洠敶াস িকনেব তার দাম আেগর চু ি敬敓র তু লনায় 潣†ায় ি湩杲癩搯ণ বাড়ােনা হেয়েছ। ি湩杲তীয়ত, 潣†িতবছর
ৃ ীয়ত, ব洠敶য় পিরেশাধ পেব潴
গ洠敶ােসর দাম শতকরা পাঁচ ভাগ হাের ব ৃি র ব洠敶ব栢㵤া রাখা হেয়েছ। তত
িবেদিশ 瑩琠কা孳湯ািনর অংশীদাির শতকরা ৫৫ ভাগ 瑩琠থেক ব ৃি  কের শতকরা ৭০ ভাগ করা হেয়েছ।
ৃ ীয় পে搣✨র কােছ গ洠敶াস িবি牯瑣র অ††মিত 瑩琠দওয়া হেয়েছ।
চতু থ潴ত, ই潤†ামেতা দােম তত
এই চু ি敬敓র কারেণ তাই িনেজর গ洠敶াস স孳湯দ 瑩琠কনার 搣✨মতা বাংলােদেশর থাকেব না, িকনেত 瑩琠গেল
ভয়াবহ আিথ潴ক 瑩琠বাঝার স†খ
ু ীন হেত হেব। এ ছাড়া একািধক 楥栧েক গ洠敶াস পাওয়া 瑩琠গেল 瑩琠জাগান এত
瑩琠বিশ হেব 瑩琠য র⁹慬ািন তখন অিনবায潴 হেয় উঠেব, যা 獡汣ধু এই 瑩琠কা孳湯ািন癩搯েলােকই লাভবান করেব।
瑩琠স জ灳楤ই িক দিলেল গ洠敶াস র⁹慬ািনর ওপর 瑩琠কােনা িনেষধা⤧牥া রাখা হয়িন? চার বছর আেগ সংসেদ
উ硥琠ািপত ‘খিনজ স孳湯দ র⁹慬ািন িনিষ  আইন’ও পাস করা হয়িন, উে漮牥া র⁹慬ািননীিতেত খিনজ স孳湯দ
র⁹慬ািনর িবধান রাখা হেয়েছ।
‘পুঁিজর অভাব’-এর যুি敬敓 তু েলই 栢㵤লভাগ ও সমুে整捥 এেকর পর এক গ洠敶াস 楥栧ক িবেদিশ 瑩琠কা孳湯ািনর
হােত তু েল 瑩琠দওয়া হে潤†। গ洠敶াস অ††স䵰潴ান ও উে⁴椠ালেন নািক ‘িবপুল পিরমাণ’ অেথ潴র 潣†েয়াজন, আর
তা বাংলােদেশর পে搣✨ বহন করা স楧牡ব নয়। কত 瑩琠সই পিরমাণ? সব潴েশষ চু ি敬敓 অ††যায়ী ওএনিজিস
আট বছের িবিনেয়াগ করেব 潣†ায় ১৪ 瑩琠কািট ডলার বা এক হাজার ১০০ 瑩琠কািট টাকা, মােন বছের গেড়
১৩৮ 瑩琠কািট টাকা। তার মােন 潣†িতবছর ম汹ী-আমলােদর গািড় 瑩琠কনার বা িবলািসতার খরচ একটু
কমােলই সমুে整捥 গ洠敶াস অ††স䵰潴ােনর টাকার 瑩琠জাগান হয়। তা ছাড়া ওএনিজিস আট বছের 瑩琠য পিরমাণ
িবিনেয়াগ করেব, তার 潣†ায় ি湩杲癩搯ণ অথ潴 গ洠敶াস উ⁝❮য়ন তহিবেল অলস পেড় আেছ। শত-হাজার 瑩琠কািট
টাকা •敬ন潴ীিত আর পাচােরর িহসাব নাহয় না-ই িদলাম।
‘বাংলােদেশর স搣✨মতা 瑩琠নই’—বারবার এই যুি敬敓 瑩琠তালা হয়। কেব এই স搣✨মতা আসেব, 瑩琠স ব洠敶াপাের
িক 瑩琠কােনা কথা আেছ? জাতীয় স搣✨মতা িবকােশ সরকােরর িক 瑩琠কােনা উেদ洠敶াগ আেছ? 瑩琠কােনা
সরকােরর িছল? না। ভারেতর স搣✨মতা অজ潴েন কত বছর 瑩琠লেগিছল? 潣†িতꎲার ১৩ বছর পরই
ওএনিজিস সমুে整捥 গ洠敶াস অ††স䵰潴ােনর কাজ 獡汣㵤椠 কেরিছল। বাংলােদেশর 癩搼াধীনতার ৪২ বছর পরও,
‘আমরা পারব না’, এটাই সরকার癩搯েলার সাব潴搣✨িণক কথা। অ搣✨মতার 潣†চার কের, একিট সম ৃ  瑩琠দেশর
স孳湯দ িবনােশর নানা চু ি敬敓 হেত থােক।
দ搣✨ 瑩琠কা孳湯ািন বেল 瑩琠য ওএনিজিসর সে❮慰 চু ি敬敓 করা হেয়েছ, তার িব㵤椠ে  ব≴硥 অিভেযাগ ভারেতই
আেছ। কেনােকািফিলপস 瑩琠তা •敬ঘ潴টনার রাজা িহেসেবই পিরিচত। অথচ িপএসিসেত •敬ঘ潴টনার জ灳楤
搣✨িতপূরেণর ধারা •敬ব潴ল কের রাখা হেয়েছ। বে❮慰াপসাগের যিদ •敬ঘ潴টনা হয়, 搣✨িত কত দূর িব椠癩ৃত হেব,
তা িচ瑨杩া করাও কিঠন। মা癩搯রছড়া-瑩琠টংরািটলার অিভ⤧牥তা খুবই িত敬敓। 瑩琠কােনা সরকার এই 搣✨িতর
জ灳楤 মািক潴ন 瑩琠শভরন ও কানািডয়ান 瑩琠কা孳湯ািন নাইেকার কাছ 瑩琠থেক আমােদর 潣†াপ洠敶 পাঁচ িবিলয়ন
মািক潴ন ডলার আদােয়র উেদ洠敶াগ 瑩琠নয়িন।
এতসেবর পরও 潣†笠⤱ করা হেব, এর িবক湯楴 কী? আমােদর 瑩琠তা গ洠敶াস লাগেব! িবক湯楴 িন❮楧য়ই আেছ,
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িক瑨杩ু তােত কিমশনেভাগীেদর 癩搼িবধা 瑩琠নই। আমরা সরকারেক এ ধরেনর আ ⼠ঘাতী চু ি敬敓 癩搼া搣✨েরর
পিরবেত潴 জাতীয় সং栢㵤ার স搣✨মতা কােজ লািগেয়, 潣†েয়াজেন িনিদ潴湯渧 িকছু 瑩琠搣✨ে獥潤 সাব-ক敔牥畣潤ােꋦর মাধ洠敶েম,
জাতীয় 癩搼াথ潴 সমু⁝❮ত 瑩琠রেখ গ洠敶াস অ††স䵰潴ান ও উে⁴椠ালন কায潴牯瑣ম 卹牥হেণর দািব জািনেয়িছ বারবার।
শতভাগ জাতীয় মািলকানার অধীেন িনিদ潴湯渧 কােজ িবেদিশ 瑩琠কােনা দ搣✨ 瑩琠কা孳湯ািনেক দািয়  瑩琠দওয়া,
িবেদিশ বা 潣†বাসী িবেশষ⤧牥েদর এসব কােজ যু敬敓 করায় 瑩琠তা 瑩琠কােনা অ癩搼িবধা 瑩琠নই। জাতীয় কিমিটর
সাত দফায় িব椠癩ািরত কম潴সূিচর 瑩琢পেরখা 瑩琠দওয়া হেয়েছ। 瑩琠কােনা সরকােরর এেত আ卹牥হ 瑩琠দখা যায়
না।
জন癩搼াথ潴 যিদ উ⁝❮য়নিচ瑨杩ার 瑩琠কে楧牡 থােক, তাহেল 獦景ংেসর িবক湯楴 িঠকই পাওয়া স楧牡ব। িক瑨杩ু তার জ灳楤
ঘাড়টা 瑩琠ঘারােত হেব। না 瑩琠ঘারােল জনগণেকই ব洠敶ব栢㵤া িনেত হেব। বাংলােদশ এই 瑩琠দেশর মা††েষর,
আর কারও নয়।
আ†† মুহা†দ: অথ潴নীিতিবদ ও অধ洠敶াপক, জাহা❮慰ীরনগর িব楤িবদ洠敶ালয়।
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