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াণ ও েযাগ ব ব াপনা ম ণালয়াধীন ‘ েযাগ ব ব াপনা অিধদ র’-এ সংগিঠত এক  অিভেযাগ
তদে র জ  পাঠােনা হে  নীিত দমন কিমশেন ( দক)। জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমােনর
নােম গৃহীত ‘মিুজব িক াহ’ ক  বা বায়েন পিরকি তভােব ৭-৮ মাস িবল  করােনা এবং এই কে
িডিপিপ লংঘন কের লাকবল িনেয়াগ, ামীণ রা া টকসইকরণ (এইচিবিব) কে  িত িকেলািমটার
রা ায় ইট িবছােত এক বছেরর ব বধােন ২৩ লাখ টাকা অিতির  ব য় দখােনাসহ িবিভ  অিভেযােগর

াথিমক সত তা  পেয়েছ  াণ  ম ণালয়  স িকত  সংসদীয়  ায়ী  কিমিট  গিঠত  উপ-কিমিট।  এসব
অিভেযাগ তদ  কের েয়াজনীয় আইিন পদে প িনেত দকেক িচিঠ পাঠােনা হেব উপ-কিমিট সেূ  জানা
গেছ। এছাড়া এব াপাের ধানম ীর কাযালয়, াণ িতম ী ও ম ণালেয়র সিচব বরাবেরও অিধদ েরর
কউ কউ িলিখত অিভেযাগ কেরেছন।

জানা গেছ, ধানম ী শখ হািসনা ২০১৮ সােলর অে াবের ‘মিুজব িক াহ’ কে র অ েমাদন িদেয়
কে  জ ির িভি েত জনবল িনেয়ােগর জ  বলেলও অজানা  কারেণ  তখন লাকবল িনেয়াগ করা

হয়িন। ব ব রু নােম গৃহীত ক িট অত  পূণ হওয়ায় ত কালীন ম ী মাফা ল হােসন চৗধরুী
মায়া কে  লাকবল িনেয়ােগর অ  পেরর মােস, অথাত্ নেভ েরই াব অ েমাদন িদেয় দন। তখন
সংি  কতকতারা  তােলন- ৩ জেনর জায়গায় ম ী মায়া  ১০ জনেক িনেয়ােগর াব অ েমাদন
কেরেছন,  এেত িডিপিপ লংিঘত হেব।  িক  স িত  এই  কে  ৯  জনেক িনেয়াগ  দওয়া  হেয়েছ।
সংসদীয় উপ-কিমিট  তুেলেছ,  বতমান সরকােরর গত ময়ােদ িডিপিপ লংিঘত হেব বেল কে
লাকবল িনেয়াগ করা হয়িন, তাহেল এখন কীভােব এবং িকেসর িভি েত ৯ জনেক িনেয়াগ দওয়া হেলা?

অেনেক দ  না  হওয়া সে ও নানা কারেণ ‘মিুজব িক াহ’  কে  িনেয়াগ পেয়েছন বেল অিভেযাগ
পেয়েছ উপ-কিমিট। তাছাড়া যখােন মাঠ পযােয় ক  বা বায়ন কমকতার (িপআইও) সংকট, সখােন

িপআইওেদর  মাঠ  থেক তুেল  এেন  মিুজব  িক াহ  কে  িনেয়াগ  দওয়া  হেয়েছ।  এছাড়া  েযাগ
ব ব াপনা অিধদ েরর সহকারী  েকৗশলী আেয়শা িসি কা অিভেযাগ কেরেছন,  মিুজব িক াহ কে
আেগর ম ী তার নাম াব করার কারেণ গত ছয় মােস তােক িতনবার হয়রািনমলূক বদিল করা হেয়েছ।
এ ব াপাের েযাগ ব ব াপনা অিধদ েরর মহাপিরচালক সয়দ মীর হািশম জািনেয়েছন,  কে  িকছু
লাক িনেয়াগ হেয়েছ, িকছু এখেনা বািক আেছ। কউ কউ িনেয়াগ না পেয় সং ু  হেত পােরন।

এিদেক উপ-কিমিটর তদে  উেঠ  এেসেছ,  েযাগ  ব ব াপনা  অিধদ েরর বা বায়নাধীন  ামীণ  রা া
টকসইকরণ (এইচিবিব) কে  থম দরপে  িত িকেলািমটার রা ায় ইট িবছােত ব য় ধরা হয় ৩৪

লাখ টাকা। ি তীয় দরপে ই সিট একলােফ বেড় হয় ৪৩ লাখ টাকা। বতমােন িত িকেলািমটােরর ব য়
দখােনা হে  ৫৭ থেক ৫৮ লাখ টাকা। যার মােন ৩৪ লাখ টাকার কােজ এখন খরচ দখােনা হে  ৫৮

লাখ টাকা,  যা ২৩ লাখ টাকা বিশ।  উেঠেছ, ৯/১০ টাকার ইট হঠাত্ বেড় ২৩ টাকা হেয় গল
কীভােব?

  ইে ফাক িরেপাট

print | তদেনর জন  এক  অিভেযাগ দেক পাঠােব সংসদীয় কিমিট | ... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/second-edition/58383/তদেনর-জ...

1 of 2 5/30/2019 10:26 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।
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