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ছয় েকৗশলীর িব ে  দেকর চাজিশট অ েমাদন - মহাসড়েক কাজ না কেরই টাকা 
ভাগাবােটায়ারা 

িনজ  িতেবদক    

এক কা  ৭৫ লাখ টাকা আ সােতর ই মামলায় ছয় েকৗশলীসহ সাতজেনর িব ে  চাজিশট (অিভেযাগ) অ েমাদন িদেয়েছ 
ন িত দমন কিমশন ( দক)। িসেলেট  মহাসড়েক কাজ না কের য়া িবেলর মা েম অথ হািতেয় নওয়ার ঘটনায় এই চাজিশট 
তির করা হেয়েছ। গতকাল শিনবার কিমশেনর জনসংেযাগ কমকতা ও উপপিরচালক ণব মার ভ াচা  এ কথা জানান। 

অিভ  েকৗশলীেদর সবাই ঘটনার সময় িসেলেট কমরত িছেলন। বতমােন ত রা িবিভ  ােন কমরত। 

অিভ  েকৗশলীরা হেলন বতমােন ঢাকা জােনর সড়ক িবভােগর উপসহকারী েকৗশলী মা. রােসল, ঢাকার িমর ের সড়ক 
উপকরণ পরী া ও র ণােব েণর িনবাহী েকৗশলী মা. তানভীর হােসন ও স  র ণােব েণর িনবাহী েকৗশলী আ ল বরকত 
মা. রশীদ আলম, ঢাকার তজগ ওেয়র িনবাহী েকৗশলী শখ মিন ল ইসলাম এবং িসেলট সড়ক িবভােগর উপসহকারী েকৗশলী 
মা. মা ম আহেমদ ও মা. আেনায়ার হােসন। অিভ  কাদােরর নাম র রহমান। িতিন  কে রই কাদার িছেলন। 

অিভ  েকৗশলীেদর মে  িনবাহী েকৗশলী তানভীর হােসন ও িনবাহী েকৗশলী শখ মিন ল ইসলাম  মামলারই আসািম। 

দেকর জনসংেযাগ কমকতা ণব মার জানান,  কে র এক কা  ৭৫ লাখ ৮৪ হাজার টাকা আ সােতর  মামলার 
অিভেযাগপ  (চাজিশট) অ েমাদন িদেয়েছ কিমশন। িশগিগরই তদ  কমকতা সহকারী পিরচালক মাজাি ল হােসন চাজিশট  
আদালেত দািখল করেবন। িতিন আেরা জানান, ২০১৮ সােলর ২৬ মাচ িসেলেটর কােতায়ািল (িসএমিপ) থানায় মামলা  দােয়র 
করা হয়। ঘটনার সময় সব আসািমই িসেলট সড়ক িবভােগ কমরত িছেলন এবং সখােন কাজ করেত িগেয় ন িত কের উি িখত 
টাকা আ সাৎ কেরন। এক  মামলার তদ  িতেবদেন বলা হয়, িসেলট সড়ক িবভােগর আওতাধীন ২০১৫-১৬ অথবছের 
মৗলভীবাজার-রাজনগর- ফ গ -িসেলট জাতীয় মহাসড়েক সাত  কালভােটর অ াে াচ সড়ক কে র করা কাজ করা হয়। পের 

২০১৭ সােলর ২০ সে র িনরেপ  েকৗশল েমর মা েম সেরজিমেন পিরমাপ কের দক। তােত ৬২ লাখ ৬১ হাজার ২৬০ 
টাকার কাজ পাওয়া যায়িন। এ ছাড়া ওই কে  বা বায়ন করা কােজর ণগত মান িসিফেকশেনর সে  অসাম ণ বেলও 

াবেরটির টে  মািণত হয়। িক  সড়ক িবভােগর েকৗশলীরাসহ ক  বা বায়নকারী কাদার পার িরক সহেযািগতায় ওই 
টাকা িনেজরা িমেলিমেশ আ সাৎ কেরন। এই মামলায় আসািমরা হেলন উপসহকারী েকৗশলী মা. রােসল, িনবাহী েকৗশলী মা. 
তানভীর হােসন, িনবাহী েকৗশলী শখ মিন ল ইসলাম ও কাদার র রহমান। 

আেরক  মামলার তদ  িতেবদেন জানা যায়, ২০১৫-১৬ অথবছের িসেলট সড়ক িবভােগর অধীন িসেলট- নামগ  আ িলক 
মহাসড়েকর ২০ দশিমক ৪৮ িকেলািমটােরর মে  িবিভ  অংেশ কে র বা বায়ন করা কাজ দক সেরজিমেন পিরমাপ কের। 
তােত এক কা  ১৩ লাখ ২৩ হাজার ৪১৬ টাকার কােজর অি  পায়িন। এ ছাড়া ওই কে র স ািদত কােজর ণগত মান 

িসিফেকশেনর সে  অসাম ণ বেল াবেরটির টে  মািণত হয়। আসািমরা কাজ না কেরই বা বায়ন দিখেয় িম াচার 
কের পিরমাপ বইেয় অ  কের রােখন এবং িবল পিরেশাধ দিখেয় টাকা আ সাৎ কেরন। 

এই মামলার আসািমরা হেলন উপসহকারী েকৗশলী মা. মা ম আহেমদ ও উপসহকারী েকৗশলী মা. আেনায়ার হােসন, িনবাহী 
েকৗশলী আ ল বরকত মা. রশীদ আলম, িনবাহী েকৗশলী মা. তানভীর হােসন, িনবাহী েকৗশলী শখ মিন ল ইসলাম ও 
কাদার র রহমান। 

 


