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পপুর পারমাণিবক িব ৎ কে র ি নিসিট কে র ১১০ ােটর জ  অ াভািবক মেূল  আসবাবপ
কনা ও ভবেন উঠােনার ঘটনা অ স ােন নামেছ দক। গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয় থেক এ ঘটনা

তদে র জ  গণপূত অিধদফতেরর ধান েকৗশলীেক কিমিট গঠেনর িনেদশ দয়া হেয়েছ। কিমিটেক ৭
কমিদবেসর মেধ  িতেবদন জমার জ  সময় বেঁধ দয়া হেব। ম ণালেয়র তদে  নীিত মািণত হেল
জিড়তেদর িব ে  িবভাগীয় ও আইনগত ব ব া নয়ার জ  তদ  িতেবদন দকেক দয়া হেব।

দেশর থম পারমাণিবক িব ৎ কে র ি নিসিট কে  ২০ ও ১৬ তলা ভবেনর ১১০িট ােটর
আসবাবপ  ও েয়াজনীয় সাম ী কনা এবং ভবেন উঠােনার কােজ অ াভািবক ব য় িনেয় দশজুেড়
তালপাড় চলেছ। িবষয়িট সংি  দািয় শীল কতৃপে র নজেরও এেসেছ। এরপরই িনেদশ দয়া হয়

তদে র।

এ অ াভািবক খরেচর িবষেয় গণপূতম ী অ াডেভােকট শ ম রজাউল কিরেমর দিৃ  আকষণ করা হেল
িতিন শিনবার যগুা রেক বেলন, এ ঘটনা আিমও জেনিছ। জানার পর িপডি উিডর িচফ ইি িনয়ারেক
রাববােরর  মেধ  একিট  তদ  কিমিট  গঠন  করেত  বেলিছ।  তদ  কিমিটেক  ৭  কাযিদবেসর  মেধ
িতেবদেন দািখেলর জ  িনেদশ িদেত বলা হেয়েছ বেলও জানান িতিন। ম ী আরও বেলন, এ কে র

  িমজান মািলক ও মিুজব মা দ
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কাযােদশ দয়া হেয়েছ তার আেগর ম ীর আমেল। তার আমেল এ ধরেনর কােনা কাযােদশ দয়া হয়িন।
তারপরও যিদ তদে  কােনা অিভেযাগ মািণত হয় তাহেল আইনা গ ব ব া হণ করা হেব।

ি নিসিটর িবিভ  ভবেনর ২০ তলায় একিট বািলশ তুলেত ৭৬০ টাকা ব েয়র ঘটনা সবেচেয় বিশ চা ল
সিৃ  কেরেছ। অেনেকই এ ঘটনােক পকথার সে  তলুনা  কেরেছন। তেব এ িবষেয় সংি  কমকতা
িনেজেদর পে ই সাফাই গেয়েছন। ২০ তলায় একিট বািলশ উঠােত ৭৬০ টাকা কন িদেত হল। এ

ে র উ ের পাবনা জলার গণপূত িবভােগর িনবাহী  কৗশলী মা র রহমান বেলন,  এেকক াের
এেকক সময় হঁেট হঁেট বািলশ উঠােত হেয়েছ। উপেরর াের একািধকবার উঠেত হেয়েছ। তাই এত
ব য় হেয়েছ। একিট বািলশ তুলেত কােনা িঠকাদার ৭৬০ টাকা রট িদেল ওই ট ডার বািতল কের কন
ি তীয় দফায় আ ান করা হল না। এ ে র উ ের িতিন বেলন, ম ণালয় থেক িস াে র কারেণ এভােব
কাজ দয়া হেয়েছ। সব িকছুই উ ু  দরপে র মাধ েমই হেয়েছ।

ি নিসিটর িবিভ  ােট রািশয়ান নাগিরকেদর থাকার জ  কনাকাটার ঘটনা পযােলাচনা কের দখা যায়,
িতিট বািলশ িকনেত ব য় দখােনা হেয়েছ ৯ হাজার ৯৫৭ টাকা। আর সই বািলশ ােট উঠােত খরচ

দখােনা হেয়েছ ৩৮ টাকা থেক  কের ৭৬০ টাকা। এেককিট ইেলকি ক কটিল ৫ হাজার ৩১৩ টাকায়
কনা হয়। ওই কটিল ভবেন উঠােনার খরচ দখােনা হেয়েছ ২ হাজার ৯৪৫ টাকা। একইভােব িতিট

আয়রন িকনেত খরচ দখােনা হেয়েছ ৪ হাজার ১৫৪ টাকা। আর তা ভবেন উঠােনার খরচ দখােনা হেয়েছ
২ হাজার ৯৪৫ টাকা। ৯৪ হাজার ২৫০ টাকা কের কনা িতিট রি জােরটর উপের উঠােত ব য় দখােনা
হেয়েছ ১২ হাজার ৫২১ টাকা। এেককিট ওয়ািশং মিশন কনা হেয়েছ ১ লাখ ৫ হাজার টাকায়। ােট
উঠােত খরচ দখােনা হেয়েছ ৩০ হাজার ৪১৯ টাকা কের। এভােব াট সাজােত িবিভ  ধরেনর পণ
কনা ও ভবেন তালার কােজ ব মার খরচ দখােনা হেয়েছ।

নীিত  ও শাসন  িনেয়  কাজ কেরন  এমন দািয় শীল  ব ি রা  বেলেছন,  পপুর ি নিসিট  কে র
কনাকাটায় য অথ ব য় হেয়েছ তা পকথার গ েকও হার মািনেয়েছ। যারা এমন আেয়াজন করেছন

তােদর সবাইেক এক এক কের আইেনর আওতায় এেন উপযু  শাি র ব ব া করা উিচত। এটা করা না
হেল অিভনব এ নীিতর খালা দরজা ব  করা খুবই কিঠন হেব।

এ সে  ত াবধায়ক সরকােরর সােবক উপেদ া ও িটআইিবর াি  এম হািফজ উি ন খান যগুা রেক
বেলন, এমন অ তু ঘটনা আেগ িনিন। ঘটনা যিদ সত  হয় তাহেল তা খুবই িবপেদর কথা। পকথার
গে র মেতা শানায়। এমন অ াভািবক ব েয়র ঘটনা রাধ করেত হেল তা ও জবাবিদিহতা িনি ত
করেত হেব।

কনাকাটায় অথ খরেচর িবষয়িটেক অ াভািবক উে খ কের দেকর একজন দািয় শালী কমকতা বেলন,
এ ধরেনর অিভেযােগর িবষেয় অ স ান করা হেব। অ স ােন সবিকছু বিরেয় আসেব।

দক সিচব মহু দ িদলওয়ার বখত যগুা রেক বেলন, আিম মেন কির এ ধরেনর ঘটনা অ স ান হওয়া
উিচত। াভািবক দরদােমর চেয় বিশ দােম কনাকাটা করা হেল তা অব ই অ াভািবক ও অিনয়েমর
মেধ  পেড়। তেব আ জািতক কােনা ‘ রট’ এখােন েযাজ  িকনা সটা দখেত হেব।

এ সে  পপুর পারমাণিবক মগা িব ৎ ক  কে র ক  পিরচালক শওকত আকবর যগুা রেক
বেলন, সরকােরর মগা এ কে  অেনক েলা ম ণালয় কাজ করেছ। িতিট ম ণালয় তােদর িনজ
খরেচ িনজ িনজ উেদ ােগ কাজ করেছ। ি নিসিট কে র সব কাজ গণপূত ম ণালেয়র িনজ । ওখােন
কােনা ধরেনর অিনয়ম হেল সজ  ওই ম ণালয় দায়ী হেব। িতিন বেলন, তারপরও এ ‘অ াভািবক’

খরেচর িবষয়িট িনেয় িতিন ওই ম ণালেয়র সে  কথা বলেবন। কারণ এ ক িট বতমান সরকােরর
িব ৎ  উ য়েন  সবেচেয়  অ ািধকার  ক ।  এর  িতিট  কাজ  সরকােরর শীষ  ব ি েদর  সাব িণক
পযেব েণ আেছ। এখােন কােনা ধরেনর নীিত ও অিনয়ম য় দয়া হেব না।

অিভেযাগ সে  জানেত চাইেল পাবনা জলার গণপূত িবভােগর িনবাহী কৗশলী মা র রহমান শিনবার
যগুা রেক বেলন, আমােদর ধান েকৗশলীর িসিডউল অ সাের উ ু  দরপে র মাধ েম কনাকাটা করা
হয়। মালামাল কনা ও ভবেনর িবিভ  াের উঠােনার জ  সবি  দরদাতােক কাজ দয়া হেয়েছ। ‘ াধীন
কন াকশন’ নােম একিট িঠকাদাির িত ানেক কাজ দয়া হেয়েছ উে খ কের িতিন বেলন, বাজাের সােড়
৭ হাজার টাকা দােমর বািলশ আেছ। আবার ৩ হাজার টাকা থেক সােড় ৪ হাজার টাকা দােমর বািলশও
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং

আেছ। কনাকাটা কিমিট এ কাজিট তদারক কেরেছ। আর এ কিমিটর ধান হে ন গণপূেতর রাজশাহী
িবভােগর অিতির  ধান েকৗশলী। একিট বািলেশর দাম এত কন? বাজাের খঁুজেল আপনারা পােবন-
এত দাম কন। এ বািলশ েলা রািশয়ান নাগিরকেদর জ  কনা হেয়েছ। যারা পপুর পারমাণিবক িব ৎ
কে  কাজ করার জ  এখােন থাকেবন।

িতিন জানান, িতনিট ভবেন ১১০িট ােট ৩৩০ জন রািশয়ান নাগিরক বাস করেবন। তারা ২০২৫ সাল
পয  এখােন থাকেবন। তােদর থাকার িবধার জ  ২৫ কািট টাকার কনাকাটা কেরিছ। ১১০িট াট
সাজােনার জ  যা যা দরকার সব কনা হয়েছ। আমােদর িব ে  য অিভেযাগ উেঠেছ স িবষেয় আমরা
ম ণালয়েক িরেপাট দব। কনাকাটা ও পণ  ভবেন উঠােনা সং া  সব ড েম ট সরবরাহ করব। এে ে

নীিত হওয়া স ব নয় উে খ কের িতিন বেলন, গাপেন িকছুই করা হয়িন। িতিন এও উে খ কেরন-
হাজার হাজার বািলশ কনা হেয়েছ।

অিভেযাগসংি  িবষেয় া  তেথ  জানা গেছ, কে র ২০ ও ১৬ তলা ভবেনর ১১০িট ােট একিট
ব িতক কটিল িনচ থেক উপের তুলেতই খরচ হেয়েছ ায় ৩ হাজার টাকা। একই রকম খরচ দখােনা

হেয়েছ  জামা-কাপড়  ইি  করার  কােজ  ব ব ত  িতিট  ইেলকি ক আয়রন  উপের তালার  ে ও।
এেককিট  ওয়ািশং  মিশন  উঠােত খরচ দখােনা  হেয়েছ  ৩০ হাজার টাকারও বিশ।  এভােব ওয়ািশং
মিশনসহ অ ত ৫০িট পণ  উঠােত খরচ দখােনা হেয়েছ য়মেূল র ায় অেধক। ায় ৮ হাজার টাকা

কের কনা িতিট ব িতক চলুা ােট পৗঁেছ িদেত খরচ দখােনা হেয়েছ সােড় ৬ হাজার টাকার বিশ।
৩৮ হাজার ২৭৪ টাকা দের কনা মাইে াওেয়ভ ওেভন ােট পৗঁছােত খরচ দখােনা হেয়েছ ৬ হাজার
৮৪০ টাকা কের। অ াভািবক এ অথ খরচ ধ ুভবেন উঠােনাই নয়, আসবাবপ  কনার ে ও দখােনা
হেয়েছ। িতিট িবছানার চাদর কনা হেয়েছ ৫ হাজার ৯৮৬ টাকা কের।

এ িহসােব ৩৩০িট চাদর িকনেত খরচ হেয়েছ ১৯ লাখ ৭৫ হাজার ৩৮০ টাকা। কাপড় পির ােরর জ
১১০িট  ওয়ািশং  মিশেনর  েত কিট  কনা  হেয়েছ  ১  লাখ  ৩৬  হাজার  ১১২  টাকা  কের।  ১১০িট
টিলিভশেনর েত কিট  কনা  হেয়েছ ৮৬ হাজার ৯৬০ টাকায় এবং স েলা  রাখার জ  টিলিভশন
কিবেনট কনা হেয়েছ ৫২ হাজার ৩৭৮ টাকা কের। এেককিট িসং টিবল কনা ২১ হাজার ২১৫

টাকায়, আর উঠােত খরচ ৮ হাজার ৯১০ টাকা কের দখােনা হেয়েছ। এছাড়া ম পির ার করার মিশন
িকনেত ব য় দখােনা হেয়েছ ১২ হাজার ১৮ টাকা, ভবেন উঠােত খরচ দখােনা হেয়েছ ৬ হাজার ৬৫০
টাকা। িতিট চলুা িকনেত খরচ কেরেছ ৭ হাজার ৭৪৭ টাকা, ভবেন উঠােত খরচ দিখেয়েছ ৬ হাজার
৬৫০ টাকা। ছয়িট চয়ারসহ ডাইিনং টিবেলর এেককিট সট কনা হেয়েছ ১  লাখ ১৪ হাজার ৬৭৪
টাকায়, ভবেন তুলেত লেগেছ ২১ হাজার ৩৭৫ টাকা কের। ৫৯ হাজার ৮৫৮ টাকা দের ওয়ারে াব িকেন
ভবেন উঠােত খরচ দখােনা হেয়েছ ১৭ হাজার ৪৯৯ টাকা কের।

৩৬ হাজার ৫৭ টাকা দের ৩৩০িট ম াে স ও তাশক কনা হেয়েছ মাট ১ কািট ১৯ লাখ টাকায়, যার
িতিট ভবেন উঠােত খরচ করা হেয়েছ সাত হাজার ৭৫২ টাকা কের। িতিট ােটর জ  ৪৩ হাজার

৩৫৭ টাকা দের ১১০িট খাট িকনেত খরচ হেয়েছ ৪৭ লাখ ৫৯ হাজার ২৭০ টাকা। খাট েলার েত কিট
ােট িনেত খরচ দখােনা হেয়েছ ১০ হাজার ৭৭৩ টাকা। এেককিট সাফা কনা হেয়েছ ৭৪ হাজার ৫০৯

টাকা, ভবেন উঠােত খরচ হেয়েছ ২৪ হাজার ২৪৪ টাকা কের। ১৪ হাজার ৫৬১ টাকা দের কনা স টার
টিবেলর েত কিট ভবেন তলুেত লেগেছ ২ হাজার ৪৮৯ টাকা। অিভেযাগ উেঠেছ,  অ াভািবক দােম

এসব  আসবাবপ  কনার  পর  তা  ভবেনর  িবিভ  ােট  উঠােনার  এ  ঘটনা  ঘিটেয়েছন  গণপূত
অিধদফতেরর ানীয় কমকতারা।

জানেত চাইেল ত াবধায়ক সরকােরর সােবক অথ উপেদ া ড. এিব িম া আিজজুল ইসলাম শিনবার
যগুা রেক বেলন, এ ধরেনর ঘটনা সত  হেল তা ঃখজনক। তেব এ ব াপাের কাজ করার জ  দেশ

াধীন সং া হল দক। িবষয়িট তদ  কের ব ব া নয়া উিচত। িতিন বেলন, বাংলােদেশ নীিত একিট
অিভশাপ। এখান পির াণ পেত হেল এ ঘটনায় শাি  িনি ত হওয়া জ ির।
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যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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