
সিঠক সমী া ছাড়াই মিু যু  িৃত  িনমাণ
ক  হণ: বাদ যাে  ৬৭িট ি ম

ক েলার নাম ও বাদ দয়ার কারণ পৃথকভােব জানেত চেয়েছ পিরক না কিমশন *
ময়াদ শষ হেলও কে র অ গিত ৫৭ শতাংশ
কাশ : ২৪ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সিঠক সমী া ছাড়াই হােত নয়া হেয়েছ মিু যেু র িৃত াপনা েলা সংর ণ ক । ফেল এখন বাদ
িদেত হে  ৬৭িট ি ম ( াপনা বা  তির)। এছাড়া ক িটর কাি ত অ গিতও নই।

ময়াদ শষ হেলও বা ব অ গিত দাঁিড়েয়েছ ৫৭ দশিমক ৩২ শতাংশ। আিথক অ গিত মা  ১২ দশিমক
১৬ শতাংশ। এ অব ায় আরও এক বছর ময়াদ বাড়ােনাসহ ক িট সংেশাধেনর াব দয়া হেয়েছ
পিরক না  কিমশেন।  িক  কেঠার  অব ান  িনেয়েছ  পিরক না  কিমশন।  বলা  হেয়েছ,  বাদ  দয়া
ি ম েলার নাম এবং েত কিটর জ  আলাদা কের কারণ জানােত হেব। ২৭ জনু সংেশাধনী ােবর
ওপর অ ি ত ক  মলূ ায়ন কিমিটর (িপইিস) সভায় িবিভ   উ াপন করা  হয় কিমশেনর প
থেক।

এ সে  জানেত চাইেল ক িট ি য়াকরেণর দািয় া  পিরক না কিমশেনর ভৗত অবকাঠােমা
িবভােগর সদ  শািমমা নািগস ম লবার যগুা রেক বেলন, ক িট যখন নয়া হেয়িছল, তখন এসব
ি ম যু  িছল। িক  এখন ময়ােদর শষিদেক এেস কন এসব বাদ দয়া হে , স িবষেয় িব ািরত
জানেত চাওয়া হেয়েছ। ধ ুকেয়কিট কারণ দখােল হেব না। েত কিট ি েমর ব াখ াও চাওয়া হেয়েছ।

  হািমদ-উজ-জামান
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িবষয়িট আমরা কেঠারভােব দখিছ। িপইিস সভায় িবিভ  পািরশ িদেয় াবিট ফরত পাঠােনা হেয়েছ
ক  সংি েদর কােছ। এখনও সংেশািধত উ য়ন ক  াব (িডিপিপ) ফরত আেসিন।

সূ  জানায়, মিু যেু র িৃত াপনা েলা সংর ণ ও পুনঃিনমাণ ক িট বা বায়েন ব য় ধরা হেয়েছ ৪১
কািট ২৬ লাখ টাকা। িক  জা য়াির পয  ব য় হেয়েছ ৫ কািট ১ লাখ টাকা। সংেশাধনী ােব ১৫
কািট ৪৩ লাখ টাকা কিমেয় ব য় াব করা হেয়েছ ২৫ কািট ৮৩ লাখ টাকা। এছাড়া ২০১৭ সােলর

জলুাই থেক ২০১৯ সােলর জুন পয  ময়াদ ধরা হেয়েছ।

িক  বা বায়ন অ গিত কম হওয়ায় এক বছর ময়াদ বািড়েয় ২০২০ সােলর জনু পয  করার কথা বলা
হেয়েছ। কে র আওতায় ৫৬িট জলার ১৮৮িট উপেজলার ৩৪২িট ােন মিু যেু র িৃত  িনমােণর
ল  িছল। িক  এখন পয  ৪৬িট ে র কাজ শষ হেয়েছ। ৯৩িটর কাজ চলমান রেয়েছ এবং ৪৯িট
াপনার জ  ই-িজিপেত দরপ  কায ম চলমান রেয়েছ।

ক  পিরচালক এবং এলিজইিডর িনবাহী েকৗশলী এজাজ মােশদ চৗধরুী যগুা রেক বেলন, ক িট
নয়ার সময় সীমা া করা হয়িন। তেব মা েষর কােছ েন খাঁজখবর িনেয় তারপরই ক  তির করা

হেয়েছ।  িক  এখন  দখা  যাে ,  কােনা  কােনা  ােন  জলা  পিরষদ   িনমাণ  কেরেছ,  কাথাও
ানীয়ভােব  তির হেয়েছ। আবার কাথাও জিম পাওয়া যাে  না। এসব কারেণ ৬৭িট  িনমাণ বাদ

এবং  নতুন  কের ৫িট   িনমােণর াব  দয়া  হেয়েছ।  িতিন  জানান,  জিম  না  পাওয়ায়  টা াইেলর
গাপালপুর এবং গাপালগে  িৃত  িনমাণ ি ম বাদ িদেত হে । এ রকম অেনক রেয়েছ।

পিরক না কিমশন বলেছ, মরামত ও পুনঃিনমাণেযাগ  জায়গা ও াপনা না থাকা, ততা, ব ি গত
জিমেত বা াপনার কােজ বাধা দান ইত ািদ কারেণ ক িট সংেশাধেনর কথা বলা হেয়েছ। এে ে
যথাযথভােব সােভ না কেরই অ েমািদত উ য়ন ক  ােব (িডিপিপ) ি ম েলা অ ভু  করা হেয়িছল
বেল তীয়মান হয়। তাছাড়া ৬৭িট ি ম বাদ এবং ৫িট ি ম অ ভু  করার য াব, এর যৗি কতা
জানেত  চাওয়া  হয়  িপইিস  সভায়।  পের  ি ম েলা  বাদ  দয়ার  কারণ  পৃথকভােব  তািলকা  আকাের
িডিপিপেত অ ভু  করেত বলা হেয়েছ।

সংেশাধনী  ােব  বলা  হেয়েছ,  ১৯৭১  সােলর  মহান  মিু যেু র  চতনােক  ঊে  তেুল  ধরা  এবং
দশে েমর অ ভূিত েলােক আরও বািড়েয় তালার জ  ক িট  হণ  করা  হয়।  এছাড়া  িনবািচত

তািলকা মাতােবক িনিদ  ােন িৃত াপনা েলার সংর ণ, িনমাণ ও পুনঃিনমােণর মাধ েম অব ান
অ যায়ী  মিু যেু র িৃত াপনার মাধ েম ভিব ৎ জে র কােছ সিঠক ইিতহাস পৗঁছােনা,  েযাজ

ে  িবদ মান  িনিমত  অবকাঠােমা েলার  পিরিধ  বধন  এবং  সহায়ক  অে র  মাধ েম  েযাগ- িবধা
বিৃ করণই িছল ক িটর উে ।
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