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দােম ঢােকিন পণ , তবু সা াই বাবদ ৩২ কািট টাকা পিরেশাধ

জ  িনয় েণর কােজ ব বহায ডাবল রড ইম া ট (ডাবল কািঠ) কনা হেয়িছল। পণ িট সরকােরর দােম
ঢােকিন, তবু এর সা াই বাবদ ৩২ কািট ১৬ লাখ টাকা পিরেশাধ করা হেয় গেছ। িব য়কর এ কাজিট

গত  জুন  মােস  কেরেছন  পিরবার  পিরক না  অিধদফতেরর  সদ  িবদায়ী  মহাপিরচালক  কাজী  মা ফা
সােরায়ার।  মাল  বুেঝ  পাওয়ার  আেগই  িনয়মনীিতর  পেরায়া  না  কের  িবল  িদেয়  দওয়ার  কারেণ
অিধদফতেরর লােকরা িডিজ সােরায়ারেক নাম িদেয়েছন ‘মহাউদার’।

িব য়কর ঘটনা আরও আেছ। সূ  জানায়, ২০০৮ সােলর সরকাির য় নীিতমালায় বলা আেছ- এক কািট
টাকার বিশ মূেল র পণ  িকনেত হেল ওেয়বসাইেট িব ি  িদেত হেব; ২০ কািট টাকার বিশ মূেল র কনা
হেল তা ম ণালেয়র অ েমাদন িনেত হেব। ডাবল রড ইম া ট কনার ে  এই নীিতমালােক বুেড়া আ লু
দখােনা হেয়েছ। এ ছাড়া আ জািতক দরপে র জ  েযাজ  সময়সীমােকও উেপ া করা হেয়েছ। যখােন

৪২ িদেনর মেধ  দরপ  ি য়া চড়ূা  করার িনয়ম, সখােন ৩০ িদেনর মেধ  দরপ  আ ান থেক  কের
কাযােদশ দওয়া স  করা হেয়েছ।

জানা  গেছ,  মহাপিরচালক কাজী  মা ফা  সােরায়ার গত জনু  মােস তিড়ঘিড় কের ই লাখ ৫৫ হাজার
২৪৫িট িসে ল রড ইম া ট (এক কািঠ) আমদািনর জ  ২১ ম দরপ  আ ান কেরন। ২০ জুন তা উ ু
করা হয়। আর সরকােরর িপিপআর ও আ জািতক দরপে র ল ন কের ৩০ জেুনর মেধ  মাল সরবরােহর
কাযােদশ দওয়া হয়। সরবরাহ করেত সা াইয়ার িত ােনর সময় লাগার কথা ৮ থেক ১২ স াহ। এলিস
খালা ও িশপেমে টই এই সময় লাগার কথা। অথচ ওই মালামাল সরবরােহর আেগই িবদায়ী মহাপিরচালক

২৭ জনু সংি  সা াইয়ারেক ৩২ কািট ১৬ লাখ টাকার িবল পিরেশাধ কেরেছন।

সূ  জানায়, য পণ িট কনা হেয়েছ অিধদফতেরর কােছ তার িবপুল পিরমাণ মজুদ রেয়েছ। এই মজদু িদেয়
সামেনর ই বছর পয  চলত।  উেঠেছ, তা সে ও কন এই িবপুল পিরমাণ সরবরাহ আবার নওয়া
হেলা? যার জবাব দওয়ার কথা সই মহাপিরচালক তা অবসের চেল গেছন। জানা গেছ, ইিতপূেব গত
বছেরর অে াবের একই িত ােনর ( িত ানিট িব া  সং ার অ েমাদনহীন) মাধ েম িনয়মবিহভূতভােব
জ  িনয় েণর জ  ডাবল কািঠ য় কেরিছেলন িডিজ মা ফা  সােরায়ার। ওই সময় তার িব ে  জ
িনয় েণর এই পণ  েয় অিনয়েমর অিভেযাগ উঠেল িবষয়িট তদে র জ  একিট কিমিটও গঠন করা হয়।
িক  কিমিট ধান  (যু  সিচব)  পদমযাদায়  িডিজর (অিতির  সিচব)  িনেচ হওয়ায়  তদ িট যথাযথভােব
হয়িন। িবষয়িট নীিত দমন কিমশনও তদ  করেছ।
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