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পাবনার

ঈশ্বরদীেত রূপপুর পারমাণিবক িবদ্যুৎেকন্দ্র স্থাপন প্রকল্েপর
বালু ভরােটর কাজ বন্ধ হেয় েগেছ। গত বুধবার (২৬ এপ্িরল) রােত ৩০
েথেক ৪০ জন যুবলীগ েনতা-কর্মী প্রকল্প এলাকায় মহড়া েদন এবং বালু
উত্েতালেনর একিট খননযন্ত্র (ড্েরজার েমিশন) িনেয় যান।
ঘটনার পর েথেক প্রকল্প এলাকায় অিতিরক্ত পুিলশ েমাতােয়ন করা
হেয়েছ। গতকাল বৃহস্পিতবার (২৭ এপ্িরল) েথেক র্যাব সদস্যরাও
ঘটনাস্থেল টহল িদচ্েছন।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওিস) আব্দুল হাই তালুকদার
বেলন, প্রকল্প এলাকায় বালু ভরােটর কর্তৃত্ব িনেয় ক্ষমতাসীন দেলর
িকছু েলাকজেনর সঙ্েগ কেয়ক িদন ধের িঠকাদাির প্রিতষ্ঠােনর
দ্বন্দ্ব চলিছল। িকন্তু িতিন ঘটনাস্থেল েপৗঁেছ কাউেক খুঁেজ
পানিন। ঘটনার পর েথেক প্রকল্েপ বালু ভরােটর কাজ আপাতত বন্ধ রাখা
হেয়েছ।
জানেত চাইেল ঈশ্বরদী উপেজলা যুবলীেগর সভাপিত িশরহান শরীফ বেলন,
তাঁেদর সংগঠেনর েকােনা েনতা-কর্মী এ ঘটনায় জিড়ত নন। যুবলীগ বরং
এই হুমিকর িনন্দা জানায়।
রূপপুর প্রকল্েপর নতুন অিধগ্রহণ করা ৮০০ একর জিমেত বালু ভরােটর
জন্য দ্য িসিভল ইঞ্িজিনয়ার্স িলিমেটডসহ (িটিসইএল) কেয়কিট
িঠকাদাির প্রিতষ্ঠান কাজ েপেয়েছ।
িটিসইএেলর উপমহাব্যবস্থাপক (িডিজএম) আব্দুল মান্নান বেলন, রূপপুর
প্রকল্েপ বালু ভরােটর জন্য রািশয়ার মূল িঠকাদাির প্রিতষ্ঠান
‘এটমস্ট্রয় এক্সেপার্ট’ েথেক ‘অর্গানার স্ট্রয়’ নােম আেরকিট
িঠকাদাির প্রিতষ্ঠান কাজ েনয়। অর্গানার স্ট্রেয়র কাছ েথেক িতন
েকািট ঘনফুট বালু ভরােটর কার্যােদশ েপেয়েছ িটিসইএল। কাজ পাওয়ার
পর েথেক নানা হুমিক পাচ্েছ তারা। ১৭, ১৯ ও ২০ এপ্িরল এ িনেয়
ঈশ্বরদী থানায় অজ্ঞাত ব্যক্িতেদর িবরুদ্েধ আলাদা িতনিট অিভেযাগ

করা হেয়েছ। িকন্তু পুিলশ কাউেক গ্েরপ্তার করেত পােরিন।
স্থানীয় সূত্র ও িটিসইএেলর দুই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার
শর্েত বেলন, বুধবার তাঁরা ১০িট ড্েরজার ও পাঁচিট বাল্কেহড
(বালুেবাঝাই কার্েগা) িনেয় প্রকল্প এলাকায় বালু ভরােটর কাজ শুরু
কেরন। সন্ধ্যায় হঠাৎ ৩০-৪০ জন যুবক একিট ট্রলাের কের এবং নদীপাড়
িদেয় েহঁেট বালু ভরাটস্থেল আেসন। তাঁরা িনেজেদর যুবলীগ েনতাকর্মী বেল পিরচয় েদন। তাঁরা িঠকাদাির প্রিতষ্ঠােনর কর্মীেদর
অস্ত্েরর মুেখ মালামালসহ একিট ট্রলাের তুেল তািড়েয় েদন। এ সময়
েসখােন রূপপুর পারমাণিবক প্রকল্প পুিলশ ফাঁিড়র সদস্যরা উপস্িথত
িছেলন।
খবর েপেয় ঈশ্বরদী থানার ওিসর েনতৃত্েব আরও একদল পুিলশ ঘটনাস্থেল
হািজর হেল যুবেকরা েসখান েথেক চেল যান। িকছুক্ষণ পর তাঁরা একিট
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প্রিতষ্ঠােনর েলাকজেনর ওপর আবার চড়াও হন। ফাঁকা গুিল কেরন এবং
একিট ড্েরজার েমিশন িনেয় চেল যান।
রূপপুর পারমাণিবক েকন্দ্র পুিলশ ফাঁিড়র ইনচার্জ উপপিরদর্শক
(এসআই) আিনছুর রহমান বেলন, ঘটনা জানার পরপরই পুিলেশর িনরাপত্তা ও
টহল বাড়ােনা হয়। ওই যুবকেদর কাউেক পুিলশ িচনেত পােরিন। পাকশী
হার্িডঞ্জ ব্িরেজর পশ্িচেম নদী েথেক পিরত্যক্ত অবস্থায় ড্েরজার
েমিশনিট উদ্ধার করা হেয়েছ।
পুিলেশর ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বেলন, যুবলীেগর কেয়ক েনতা-কর্মী এ
ঘটনার সঙ্েগ জিড়ত। েগােয়ন্দা সদস্যেদর মাধ্যেম জিড়ত ব্যক্িতেদর
নাম-িঠকানা সংগ্রেহর কাজ চলেছ।

