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unয়ন pকেl ভুল মূলয্ায়ন (eেসসেমn) করার জনয্ সংি  কমর্কতর্ ােক শািsর আoতায় আনেত িনেদর্শ
িদেয়েছন  pধানমntী  েশখ  হািসনা।  গতকাল  ম লবার  জাতীয়  aথর্ৈনিতক  পিরষেদর  িনবর্াহী  কিমিটর
ৈবঠেক (eকেনক) e িনেদর্শনা েদন িতিন। েশেরবাংলা নগেরর eনiিস সেmলন কেk aনিু ত ৈবঠক েশেষ
পিরকlনামntী  eম  e  মাnান  pধানমntীর  বkবয্  তুেল  ধের  বেলন,  েভালা  েজলার  চরফয্াশন  েপৗরসভা
সংরkেণর জনয্ eকিট সংেশািধত pকl eেসেছ। eখােন আেরকিট pকl aতীেত করা হেয়িছল, েযখােন
গািফলিত িছল। eখােন pেকৗশলীর ভুল eেসসেমn িছল। ei ভুেলর জনয্ আমােদর ব  kিত হেয়িছল ঐ
pকেl। pকlিট বাsবায়ন হয়িন, টাকা জেল েগেছ। pধানমntী বেলেছন, eকi েলাক নািক আবার eখােন
iি িনয়ার! eটা কীভােব সmব? তার ভুেলর জনয্ আমােদর eত বেড়া kিত হেলা, তােক িতরsার না কের
পুরsার েদoয়া হেc, eটা gহণেযাগয্ নয়। পিরকlনামntী বেলন, আেগর েসi pকেl eকটা তদn হেয়িছল।
েসখােন  pেকৗশলীর  গািফলিতর  িবষয়টা  uেঠ  eেসিছল।  তার  পিরেpিkেত  কী  ধরেনর  বয্বsা  েনoয়া
হেয়িছল  ঐ  pেকৗশলীর  িব েd,  েসটার  ভােলা  জবাব  eকেনক  সভায়  পানিন  pধানমntী।  e  সময়
পািনসmদমntী eবং সিচব েকােনা সদtুর িদেত না পারেল pধানমntী শািs িনি ত করার কথা বেলন। e
পিরেpিkেত মntী o সিচব বেলন, eকেনক েথেক িফের িগেয়i তারা ঐ pেকৗশলীর িব েd বয্বsা িনেত
আiিন  o  িবিধিবধানগত  বয্বsা   করেবন।  e  সময়  unয়ন  pকেl  দনুর্ীিত  হেল  দায়ীেদর  িব েd
বয্বsা েনoয়ার িনেদর্শ েদন pধানমntী।
পযর্ায়kেম সারােদেশর িবদযু্t লাiন মািটর িনচ িদেয় করার িনেদর্শনা িদেয়েছন pধানমntী। তাছাড়া নতুন
কের  siসেগট  িনমর্াণ  না  করারo  িনেদর্শনা  েদoয়া  হেয়েছ।  হাoর  a েল  সড়ক  িনমর্াণ সংkাn  eকিট
pকl aনেুমাদন িদেত িগেয় pধানমntী বেলেছন, eসব সড়েক পযর্াp পািন pবােহর জনয্ pচুর িbজ বা
কালভাটর্  রাখেত হেব। সড়ক িনমর্ােণর সময় েখয়াল রাখেত হেব যােত বষর্ার সময় পািন pবাহ আটেক না
থােক। বহৃt সরকাির ভবেন েড-েকয়ার েসnার sাপন করেত হেব।
গতকাল eকেনক সভায় 3470 েকািট 20 লাখ টাকা বয্য় সংবিলত 12িট pকl aনেুমাদন েদoয়া হেয়েছ।
eর মেধয্ সরকােরর িনজs তহিবল হেত 3163 েকািট 50 লাখ টাকা eবং ঋণ আকাের 306 েকািট 70
লাখ টাকা বয্েয়র লkয্ রেয়েছ।
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