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এক বািলশ ৬ হাজার টাকা!
পপুর পারমাণিবক িব ত্ ক
কাশ : ২০ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশর অ তম মগা ক  পপুর পারমাণিবক িব ত্ কে র কমকতা-কমচারীেদর ব বহােরর জ
একিট বািলশ কনা হেয়েছ ৫ হাজার ৯৫৭ টাকায়। আর সই বািলশ িনচ থেক কে  উঠােত ব য় করা
হেয়েছ ৭৬০ টাকা। অথাত ্একিট বািলেশর িপছেন ওই কে র ব য় ৬ হাজার ৭১৭ টাকা।

এ ছাড়া কমকতােদর বসবােসর জ  িনিমত ি ণিসিটেত আসবাবপ  ও অ া  িজিনসপ  কনা এবং
ােট ওঠােত ব য় করা হেয়েছ ২৫ কািট ৬৯ লাখ ৯২ হাজার ২৯২ টাকা। কে র সব কমকতা,

গািড়চালেকর পেদও অ াভািবক বতন-ভাতা ধরা হেয়েছ। ক  পিরচালেকর বতন ধরা হেয়েছ মােস
চার লাখ ৯৬ হাজার টাকা। িতিন যিদ ব ব াপনা পিরচালক িহেসেব অিতির  দািয়  পালন কেরন, এজ
আরও ই লাখ টাকা পােবন। সব িমিলেয় ক  পিরচালক পােবন ছয় লাখ ৯৬ হাজার টাকা। এছাড়া
গািড়চালেকর বতন ধরা হেয়েছ ৭৩ হাজার ৭০৮ টাকা, রাধঁিুন আর মািলর    বতন ৬৩ হাজার ৭০৮
টাকা।

পাবনার পপুর পারমাণিবক িব ত্ ক  িনমাণ কে র আওতায় িনমাণাধীন ভবেনর আসবাবপ  ও
বািলশ কনাসহ অ া  কােজর অ াভািবক এই খরেচর গামর ফাসঁ হেতই নেড়চেড় বেসেছ ম ণালয়।
যিদও গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয় এই কােজ সংি  নয়। অব  ম ণালেয়র অধীেনর গণপূত অিধদ র
সরাসির ওই কােজ জিড়ত।

এিদেক গতকাল রিববার কে র এই অ াভািবক খরচ তদে  গৃহায়ন ও গণপূত ম ণালয় িট কিমিট
গঠন  কেরেছ।  গহৃায়ন  ও গণপূত ম ণালেয়র একজন অিতির  সিচব  এবং  গণপূত অিধদ র থেক
একজন অিতির  ধান েকৗশলীর নতেৃ  পৃথক এ কিমিট গঠন করা হয়। তদ  কিমিটর িতেবদন না
পাওয়া পয  িঠকাদার িত ােনর সব কার িবল ব  রাখার জ  ম ণালয় থেক ইিতমেধ  িনেদশনা
দওয়া হেয়েছ।

জানা  যায়,  ‘ পপুর পারমাণিবক িব ত্  ক  িনমাণ’  শীষক কে র আওতায়  ডিলেগেটড ওয়াক
িহেসেব গণপূত অিধদ র িনমাণাধীন ৬িট ভবেন আসবাবপ সহ আ ষি ক কােজর জ  দা িরক া লন

ণয়নপূবক ৬িট প ােকেজ ই-িজিপেত দরপ  আ ান করা হয়। প ােকেজর িতিটর য়মলূ  ৩০ কািট
টাকার িনে  া লন  করায় অ েমাদন ও িঠকাদার িনেয়াগ দয়  গণপূত অিধদ র। আেলাচ  কােজর
িবপরীেত এখেনা িঠকাদার িত ানেক িবল পিরেশাধ করা হয়িন। তদ  িতেবদেনর পািরেশর আেলােক
বাজার মেূল র সে  সাম  রেখ িঠকাদার িত ানেক িবল পিরেশােধর িবষয়িট িনি ত করা হেব।

নীিতর তদ  চেয়

হাইেকােট িরট

এিদেক পপুর পারমাণিবক িব ত্  কে  নীিত  িনেয় িবচার িবভাগীয় তদ  চেয় হাইেকােট িরট

  ামল সরকার
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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।

|

আেবদন দােয়র কেরেছন ি ম  কােটর আইনজীবী ব াির ার সােয় ল হক মন। গতকাল রিববার
হাইেকােটর  সংি  শাখায়  এ  সং া  িরটিট  দােয়র  কেরন।  িরটকারী  বেলন,  প পি কায়  দেখিছ
কনাকাটায় য অ াভািবক মলূ  ধরা হেয়েছ, স িবষেয় তদ  কিমিট হেয়েছ। সই কিমিটর িত জনগেণর

িব াসেযাগ তা নই। তাই আমরা িবচার িবভাগীয় তদ  চেয়িছ। িতিন বেলন, েত ক কােজর একটা
জবাবিদিহতা থাকা দরকার। ধানম ী শখ হািসনা িনেজও নীিতর িবষেয় িজেরা টলাের  নীিত অ সরণ
করেছন।  এই  কে  য  টাকা  খরচ  দখােনা  হেয়েছ  তা  এ  দেশর  জনগেণর  কেরর  টাকা।  এর
জবাবিদিহতা থাকা উিচত।

স ত পপুর পারমাণিবক িব ত্  কে র ি নিসিট কে র ১১০ ােটর জ  অ াভািবক মেূল
আসবাবপ  কনা ও ভবেন উঠােনার ঘটনা িনেয় সারােদেশ তালপাড়  হেয়েছ।
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