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পপুর পারমাণিবক িব ৎ কে র জ  কনা বািলেশর মূল  ও পিরবহন ব য় িনেয় িব ান ও যুি  পিত
ম ণালয়িবষয়ক সংসদীয় ায়ী কিমিটর সভায় গতকাল তী  াভ কাশ করা হেয়েছ। গতকাল জাতীয়
সংসেদ কিমিটর বঠেক সভাপিত  কেরন কিমিটর সভাপিত আ ফ ম ল হক। বঠেক স িট থম
তােলন ডা. হািবেব িম াত মু া (িসরাজগ -২)। িতিন বেলন, একিট বািলেশর দাম ৫ হাজার ৯৫৭ টাকা

এবং  তা  উঠােনার  খরচ  ৭৬০ টাকা  কীভােব  হয়?  কিমিটর  সভাপিত    এ  িবষেয়  িব ানম ী  ইয়ােফস
ওসমানেক ব াখ া িদেত বেলন। 

ম ী  ইয়ােফস ওসমান  বেলন,  বািলশ তােদর িবষয় নয়। িতিন  বেলন,  আমরা  গণপূত ম ণালয়েক কাজ
িদেয়িছ। তােদর কাছ থেক কাজ বুেঝ নওয়ার আেগ আমােদর িকছু করার নই। এ িনেয় আদালেত িরট ও
িট তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ।

তদ  িরেপাট অ সাের ব ব া হণ করা হেব।

িতিন আরও বেলন, এটা িনেয় বেস থাকেল তা চলেব না। আমােদর তা কাজ শষ করেত হেব। এ িবষেয়
হািবেব িম াত সাংবািদকেদর বেলন, িবষয়িট িনেয় আমরা খবুই উি । আমরা সবাই অখিুশ। ম ণালেয়র
কােছ ব াখ া চেয়িছলাম, তারা বেলেছন, যেহতু কাজ িদেয়িছ একটা ম ণালেয়র, তােদর কাছ থেক কাজ
বুেঝ নওয়ার আেগ দায় তােদরই। একই সে  ভিব েত যােত এ ধরেনর ঘটনার পুনরাবৃি  না হয়, স জ

েয়াজনীয় ব ব া নওয়ার পািরশ কেরেছ সংসদীয় কিমিট।

বঠেক উপি ত িছেলন কিমিটর সদ  ইকবালরু রিহম, হািবেব িম াত মু া,  মাজা ফর হােসন, িশরীন
আহেমদ, সিলমা  আহমাদ এবং  হািববা  রহমান  খান। িবেশষ আম েণ যাগ দন িব ান  ও যুি ম ী
ইয়ােফস ওসমান। বঠক সূ  জানায়, পপুর িব ৎেকে  কনাকাটায় নীিত িনেয় গণমাধ েম কািশত

িতেবদন িনেয় বঠেক আেলাচনা হয়।

সভায় ম ণালেয়র প  থেক বলা হয়, িব ৎেক  িনমাণসংি  কমকতােদর আবাসেনর জ  ২১িট ভবন
িনমাণ করা হেয়েছ। িব ৎেকে র কমকতারা ওইসব ভবেন থাকেবন। এসব ভবন িনমােণর কাজ করেছ
গণপূত িবভাগ। তারা তােদর মেতা কের কাজ করেছ। িব ান ম ণালয় ধু েয়াজনীয় বরা  িদে । তখন
কিমিট বেল, গণপূত িনেজেদর ই ামেতা খরচ করেব আর িব ান ম ণালয় তদারক করেব না!
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