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eর মে  কুি য়া সদের 31িট, িমরপুের 37িট, েভড়ামারায় 7িট, েখাকসায় 24িট, েদৗলতপুের 31িট o কুমারখালী uপেজলায় 29িট 
েসতু o কালভাট র্ িনম র্াণ করার কথা রেয়েছ। সব িমিলেয় য় ধরা হেয়েছ ায় 29 েকািট টাকা টাকা। কুি য়া uপেজলার eক ক  
বা বায়ন কম র্কত র্া জানান, কমপে  21 িদন আেগ েট ার সং া  e ধরেনর িচিঠ আেস। সময় িদেয় eসব কাজ করেত হয়। না 
হেল নানা সম া হয়। eক িদেনর মে  eত িকছু করা, eবারi থম েদখলাম। দুেয র্াগ ব াপনা বুেরা সূে  জানা েগেছ, 
মুি গে র নগের 5 েকািট 91 লাখ টাকা েয় 28িট েসতু বা কালভাট র্ িনম র্াণ কে র িবপরীেত িসিডuল িবি  হয় 415িট। 
েট ার িসিডuল সংখয্ায় aেনক হেলo eগুেলা জমা েদয়া িনেয় সরকার দলীয় েলাকজেনর মে  দরকষাকিষর aিভেযাগ রেয়েছ। 
37িট িঠকাদাির লাiেসে র িবপরীেত িবি  হয় 415িট িসিডuল। তেব সব িসিডuল িবি  হয়িন। সারা েদেশ eকi িচ  পাoয়া 
েগেছ। দুেয র্াগ ব াপনা aিধদ েরর পিরচালক ( শাসন) eবং ‘ ামীণ রা ায় 26 িমটার ƣদঘ র্য্ পয র্  েসতু বা কালভাট র্ িনম র্াণ 
কে র’ ক  পিরচালক মানবজিমনেক বেলন, কে র মা েম িতন বছের সারা েদেশ 24 হাজার েসতু িনম র্াণ করা হেব। eর 

মে  বত র্মান aথ র্ বছের ছয় হাজােরর িকছু েবিশ েসতু িনম র্াণ করা হেব। eসব েসতু িনম র্াণ করেত লাগেব েদড় হাজার েকািট টাকা। 
 


