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দেশর  পুরাতন  সার দাম েলা  মরামেতর  জ  ১৪৭  কািট  টাকা  ব য়  করা  হেলও  অিধকাংেশরই
মরামত কাজ মানস  হয়িন। মরামেতর অ  সমেয়র মেধ  স েলার অব া নাজুক হেয় পেড়েছ।

১১৫িট সার দােমর কােনািটর মেঝ মরামত করা  হয়িন।  সার ব ব াপনায় সফটওয় ার য় করা
হেলও এিট চালু করা হয়িন। একিট আধিুনক দাম িনমাণ, এর ভি টেলশন ব ব া স েক ক  সংি
কমকতােদর তমন ধারণা িছল না বেল অিভেযাগ কেরেছ পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন পিরবী ণ ও
মলূ ায়ন  িবভাগ  (আইএমইিড)।  বাংলােদশ  কৃিষ  উ য়ন  করেপােরশেনর  (িবএিডিস)  িবদ মান  সার

দামসমেূহর র ণােব ণ,  পুনবাসন ও সার ব ব াপনা কায ম জারদারকরণ ক িট শষ হেয়েছ
২০১৮ সােলর জুেন।  ক িট সংেশাধেনর মাধ েম ২০১৩ সােলর জুলাই  থেক ২০১৮ সােলর জনু
ময়ােদ, এই ছয় বছের ১৪৭ কািট টাকা ব েয় বা বায়ন করা হেয়েছ। ক িট শষ হওয়ার পর এর

মলূ ায়ন িতেবদন তির কেরেছ আইএমইিড।

আইএমইিডর িতেবদেন  উে খ  করা  হেয়েছ,  কে র মলূ  িডিপিপেত  মাট  ৬৪িট  জলার ১১৩িট
উপেজলােক ক  এলাকা িহেসেব উে খ করা হেলও কৃতপে  কে র কায ম স ািদত হয় ৬৭িট
উপেজলায়। কে র অ তম কাজ িছল িবএিডিসর ৮৪িট আ িলক অিফস ভবন ও ১১৫িট পুরাতন সার

দাম মরামত করা এবং ২০িট সলস স টার িনমাণ করা। হিবগে র শােয় াগ , িসেলেটর লাউয়াই,
নামগ  সদর, চাঁপাইনবাবগে র রহনপুর, নওগাঁর আ াই ও মহােদবপুর, নওগাঁ সদর, ব ড়ার বনানী,

গাবতলী,  িসরাজগে র  রায়গ ,  উ াপাড়া  বাজার,  উ াপাড়া  রলে শন  এলাকার  অিফস  ও  দাম
মরামত  কায ম  পিরদশন  কেরন  আইএমইিডর  কমকতারা।  পিরদশেন  িকছু  িকছু  এলাকার  অিফস
মরামত  কাজ  মানস ত  মেন  হেলও  অিধকাংশ  ােন  দাম  মরামত  কাজ  মানস  হয়িন  বেল

অিভেযাগ করা হেয়েছ। হিবগ  ও নামগে  দাম মরামত কাজ মাটামিুট সে াষজনক হেলও নওগাঁ
সদর ও মহােদবপুর, ব ড়ার গাবতলী, িসরাজগে র রায়গ , উ াপাড়া আরএস ও উ াপাড়া বাজােরর

দাম মরামত মানস ত হয়িন। িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ,  নওগাঁ সদেরর দামিটর কৃতপে
কােনা কােনা ােন মরামত করা হেয়েছ তা বাঝা যায় না-এিট মরামত পূব অব ায় রেয়েছ বেলই মেন

হয়। এই দামিটর িপলার ভাঙা, জায়গায় জায়গায় া ার খেস পড়েছ এবং মলূ দরজায় লাহা য় হেয়
বড় আকােরর িছ  তির হেয়েছ। িসরাজগে  মরামতকৃত দােমর দয়াল াতঁ ােঁত, দােমর ছােদর
িসিলংেয়র রড বর হেয় আেছ। ব ড়ার গাবতলীর দামিটর মরামত কাজ শষ হেলও মা  ১ বছেরর
মেধ  এর দয়াল েলা ড া  হেয় গেছ। িসরাজগে র রায়গে  অবি ত সার দামিটর অব া অত
নাজুক।

ক িটর শষ িতন বছর পিরচালেকর দািয়  পালন কেরন যু  পিরচালন মা. মাজাে ল হক। সািবক
িবষেয় জানেত চাইেল িতিন ইে ফাকেক বেলন, ৬০ ও ৭০ দশেক িনমােণর পর সার দাম েলা দীঘকাল
কােনা মরামত করা হয়িন। আেলাচ  ক িটর মাধ েম সীিমত বরাে  সেবা  কাজ করা হেয়েছ বেল

িতিন দািব  কেরন। মানহীন কােজর অিভেযােগর িবষয়িট নাকচ কের িতিন বেলন,  যথাযথ মােন কাজ
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print | অিধকাংশ সার দােমর মরামত মানস ন হয়িন | শষ পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/49476/অিধকাংশ-সারগ...

1 of 2 4/28/2019 11:09 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

হেয়েছ।

আইএমইিড’র িতেবদেন বলা হয়, ১১৫িট সার দােমর কােনািটর মেঝ মরামত করা হয়িন। একিট
আধিুনক দাম িনমাণ, এর ভি টেলশন ব ব া স েক ক  সংি  কমকতােদর তমন ধারণা নই,
এমন অিভেযাগ কের বলা হেয়েছ, দীঘ ময়ােদ ব বহােরর জ  নতনু দাম েলা  কীভােব তির করা

েয়াজন এই স েক িবএিডিসর িনিদ  িনেদশনা তির করা েয়াজন। ক িটর মাধ েম ৫ কািট
টাকা ব েয় িসিসিটিভ ক ােমরাসহ সার ব ব াপনা মাবাইল/কি উটার সফটওয় ার য় ও াপন করা
হেয়েছ।  িক  আ িলক  অিফস েলােত  কেনকিটিভিট  না  থাকায়  সফটওয় ারিট  চালু  হয়িন।  ফেল
সফটওয় ারিট কীভােব কাজ করেছ এবং এর মাধ েম সার ব ব াপনা কায ম কতটা জারদার হেয়েছ, এ
স িকত কােনা ধারণা অজন করা স ব হয়িন। এ ক  হেত িবিভ  দাম ও অিফেস সবেমাট ৯০০িট
িসিসিটিভ ক ােমরা াপন করা হেয়েছ। িক  এর ফুেটজ েলা ধারণ করার িদন হেত ৭ িদন পয  সংরি ত
থােক। আইএমইিড উে খ কেরেছ, কােনা অপরাধ সংঘটেনর তািরখ হেত ৭ িদন পার হেয় গেল আর
িভিডও ফেুটজ দখা স ব নয়। মরামেতর পর এত অ  সমেয়র মেধ  দাম েলার অব া এত নাজকু
অব ায় পৗঁছােনার কারণ িবএিডিস কতৃক খিতেয় দখা েয়াজন বেল উে খ কেরেছ আইএমইিড।
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