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হণ করা েযেত পাের বেলo সুপািরেশ বলা হেয়েছ।  
 
e ছাড়া গৃহায়ন aিধদ েরর িতেবদেন বলা হয়, কে র েয য় েদখােনা হেয়েছ তা বাজারমূে র েচেয় 73 েকািট টাকা েবিশ। 
iিতমে  47 েকািট টাকা সংি  খােত পিরেশাধ করা হেয়েছ। েয টাকা বাজারমূ  েথেক েবিশ পিরেশাধ করা হেয়েছ তা কে র 
পরবত  ােকেজর সে  সমনব্য় কের েকেট রাখেত বলা হেয়েছ। e ছাড়াo aিধদ েরর িতেবদেন দুন িতর জ  45 জনেক দায়ী 
করা হয়।  
 
দায়ী কম র্কত র্া :দুিট িতেবদন িমিলেয় দুন িত-aিনয়েমর aিভেযােগ 61 জনেক িচি ত করা হেয়েছ। তারা হেলন- পাবনা গণপূত র্ 
িবভােগর িনব র্াহী েকৗশলী (িরভাভ র্) েমাহা দ মাসুদুল আলম, aিতির  ধান েকৗশলী েমা.নিজবুর রহমান, uপ-িবভাগীয় 
েকৗশলী েমা ফা কামাল, েমা. তাহা দ েহােসন, শিফকুর রহমান, eেকeম িজ র রহমান, েমাহা দ রিফকুল iসলাম, আহে দ 

সা াদ খান, েমা. তােরক, সহকারী েকৗশলী েমা. রুেবল, েমা. আিমনুল iসলাম, uপসহকারী েকৗশলী েমা. ফজেল হক, সুমন 
কুমার ন ী, েমা. রিফকু ামান, েমা. জািহদুল কবীর, েমা. শাহীন uি ন, েমা. আবু সাঈদ o েমা. শিফকুল iসলাম। e ছাড়া 
মালামাল য় o পরী ায় aিনয়েমর জ  রাজশাহী গণপূত র্ সােক র্েলর ত াবধায়ক েকৗশলী eেকeম িজ র রহমান, পাবনার 
ত াবধায়ক েকৗশলী েদবাশীষ চ  সাহা, সহকারী েকৗশলী রিকবুল iসলাম, রাজশাহীর সহকারী েকৗশলী েখারেশদা iয়াছিরবা, 
েমা. আহসানুল হক, পাবনার uপসহকারী েকৗশলী সুমন কুমার ন ী, রoশন আলীেক দায়ী করা হয়। া লন যাচাi o 
aনুেমাদেনর সে  aিনয়েম জিড়তেদর মে  রাজশাহীর aিতির  ধান েকৗশলী (aব.) েমা. শিফকুর রহমান, aিতির  ধান 
েকৗশলী েমা. নিজবুর রহমান, রাজশাহীর িনব র্াহী েকৗশলী তানজীলা শারিমন, িনব র্াহী েকৗশলী (িপআরeল) েমা. নুরুল iসলাম, 

িনব র্াহী েকৗশলী েমা. আশরাফুল iসলাম, রাজশাহীর সহকারী েকৗশলী (িপআরeল) েমা. মকেলছুর রহমান, uপ-সহকারী 
েকৗশলী শাহনাজ আখতার, েমা. আলমগীর েহােসন; িবল দােনর সে  জিড়তরা হেলন- পাবনার uপ-সহকারী েকৗশলী 

শিফu ামান, uপিবভাগীয় েকৗশলী েমা. তােরক, েমা. জািহদুল কবীর, েমা ফা কামাল, রoশন আলী, েমা. রিফকু ামান, 
তাহা দ েহােসন, শিফকুল iসলাম, আহে দ সা াদ খান মুখ। 
 
সুপািরশ :দুিট িতেবদেনi দুন িত-aিনয়েমর সে  জিড়তেদর িবরুে  িবভাগীয় ব া/ চিলত আiন o িবিধ aনুযায়ী ব া 
হণসহ কেয়ক দফা সুপািরশ করা হেয়েছ। eেত েয সকল ভবেন িন মােনর সাম ী বহার করা হেয়েছ তা পিরবত র্ন কের িনিদ র্  

মান o শত র্নুযায়ী তা বুেঝ িনেত বলা হেয়েছ। পাশাপািশ েয সব ভবন eখনo বুেঝ েনoয়া হয়িন েসi সব ভবেনর মালপ  িব ান 
o যুি  ম ণালয়,পরমাণু শি  কিমশন o গণপূত র্ aিধদ েরর uপযু  িতিনিধেদর সমনব্েয় কিমিট কের িনিদ র্  মান o শত র্ানুযায়ী 
বুেঝ িনেতo সুপািরেশ করা হয়। 
 
গত 27 েম eকিট জাতীয় ƣদিনেক 'েকনা-েতালায় eত ঝাঁজ' িশেরানােম িতেবদন কািশত হয়। পের oi িতেবদন যু  কের 2৯ 
েম রূপপুর পারমাণিবক িবদুয্ৎেক  কে র আবাসন প ীর মালপ  েয় দুন িতর aিভেযাগ aনুস ােন িবচার িবভাগীয় তদ  েচেয় 
িরট কেরন সুি ম েকােট র্র আiনজীবী ােয়দুল হক সুমন। িরেট িববাদী করা হয়- গৃহায়ণ o গণপূত র্ ম ণালেয়র সিচব, িব ান o 
যুি  ম ণালেয়র সিচব, গণপূত র্ aিধদ েরর ধান েকৗশলী, রাজশাহীর aিতির  ধান েকৗশলী o িনব র্াহী েকৗশলী eবং 

রূপপুর পারমাণিবক িবদুয্ৎেকে র ক  পিরচালকেক। 
 
রূপপুর ক  বা বায়েন aিনয়ম সে  গণমা েম কািশত িতেবদেন বলা হয়, কে র আoতায় িনম র্াণ স  হoয়া নয়িট 
ভবেনর ৯77িট য্ােটর জ  আসবাব েকনা েশষ হেয়েছ। eর মে  eকিট 31 তলা ভবেনর 221িট য্ােটর আসবাবপ  েকনা o তা 
ভবেন oঠােত সব িমিলেয় য় হেয়েছ 36 েকািট 7৯ লাখ ৯3 হাজার 3৯3 টাকা। 31 তলা oi ভবনিটর িতিট য্ােটর জ  িতিট 
বািলশ েকনা হেয়েছ পাঁচ হাজার ৯68 টাকা কের; য্ােট oঠােত খরচ েদখােনা হেয়েছ 871 টাকা। ৯5 হাজার 361 টাকা কের 
েকনা িতিট েরি জােরটর oপের oঠােত য় েদখােনা হেয়েছ 23 হাজার 632 টাকা। eেককিট oয়ািশং েমিশন েকনা হেয়েছ eক 
লাখ পাঁচ হাজার টাকা দের, য্ােট oঠােত খরচ েদখােনা হেয়েছ 41 হাজার 52৯ টাকা কের। পাঁচ হাজার 424 টাকা দের eেককিট 
iেলকি ক েকটিল েকনার পর তা ভবেন oঠােনা হেয়েছ দুi হাজার ৯56 টাকা খরচ কের। eকiভােব িতিট আয়রন িকনেত খরচ 
েদখােনা হেয়েছ চার হাজার 265 টাকা, তা ভবেন oঠােনার খরচ েদখােনা হেয়েছ দুi হাজার ৯56 টাকা। e ছাড়া রুম পির ার 
করার েমিশন িকনেত য় েদখােনা হেয়েছ 23 হাজার 29 টাকা, ভবেন oঠােত খরচ েদখােনা হেয়েছ ছয় হাজার 761 টাকা। িতিট 
চুলা িকনেত খরচ কেরেছ সাত হাজার 858 টাকা, ভবেন oঠােত খরচ েদিখেয়েছ ছয় হাজার 761 টাকা।িরট দােয়র েস  
াির ার ােয়দুল হক সুমন সাংবািদকেদর বেলন, ' ধানম ী েযেহতু দুন িতেত িজেরা টলাের  েঘাষণা কেরেছন, ei রকম যা 

িকছু আেছ সব তদ  হেয় েদশবাসীর সামেন আসা uিচত। তাহেল মানুেষর আ া বাড়েব। e জ  িরটিট করা হেয়েছ। 

 


