
   

pািত ািনক দনুর্ীিতেত সাফলয্ চয্ােল

pািত ািনক aিনয়ম-দনুর্ীিতেত সরকােরর সাফলয্ চয্ােলে র মেুখ পেড়েছ।  eরi মেধয্ িবিভn pিত ােন েবশ
কেয়কিট আেলািচত দনুর্ীিতর ঘটনায় নানা pে র uেdক কেরেছ। পপুর পারমাণিবক িবদযু্ৎ েকেndর বািলশ
কােnর পর sাsয্ aিধদফতের সােড় পাঁচ হাজার টাকা দােমর বi 85 হাজার 500 টাকায় েকনা হেয়েছ।
পুkর খনন িশখেত িবেদশ যাoয়ার ঘটনা ঘেটেছ। সmpিত পদর্ ার দাম সােড় 37 লাখ টাকা, oয়াসার 3800
েকািট টাকার pকেlর পাiপ েকেল াির eবং সরকািরভােব েকনা চােল জীবn-মৃত কীট পাoয়া িনেয় নানা p
uেঠেছ জনমেন।
5 হাজার 500 টাকার বi 85 হাজার 500 টাকা : সরকাির িবিভn েমিডেকল কেলজ িশkাথর্ীেদর জনয্ sাsয্
aিধদফতেরর pায় সাত েকািট টাকার বi েকনা িনেয় হিরলেুটর aিভেযাগ uেঠেছ। বাজার মূেলয্ সােড় পাঁচ
হাজার টাকা দােমর eকিট বi sাsয্ aিধদফতর িকেনেছ 85 হাজার 500 টাকায়। জানা েগেছ, সাজর্ ািরর
িশkাথর্ীেদর  ‘িpিnপাল  aয্াn  pয্াকিটস  aব  সাজর্ াির’  বiিট  েগাপালগে র  েশখ  সােয়রা  খাতুন  েমিডেকল
কেলেজর জনয্ 10 কিপ িকেনেছ sাsয্ aিধদফতর। বiিটর বাজারমলূয্ সােড় পাঁচ হাজার টাকা হেলo sাsয্
aিধদফতর pিতিট বi িকেনেছ 85 হাজার 500 টাকায়। 10 কিপ বiেয়র দাম পিরেশাধ করা হেয়েছ 8 লাখ
55 হাজার  টাকা। গত 19  জনু েটnার  দিুটর  কাযর্ােদশ েপেয়েছ  হাkানী  পাবিলশাসর্।  তারাi বাজার  েথেক
বi েলা িকেন sাsয্ aিধদফতরেক সরবরাহ কেরেছ।
পুkর খনন িশখেত িবেদশ সফর : বেরnd a েলর পুkর েলা aেনক আেগ েথেকi sানীয় েলাকজন েসেচর
কােজ বয্বহার করেতন। েস েলা পুনঃখনন করা হেব। eসব পুkেরর পািন আবার েসেচর কােজ বয্বহার করা
হেব। e জনয্ বেরnd ব মখুী unয়ন কতৃর্ পk (িবeমিডe) ‘পুkর পুনঃখনন o ভূ-uপিরs পািন unয়েনর
মাধয্েম kুd েসেচ বয্বহার’ শীষর্ক eকিট pকl হােত িনেয়েছ। e কােজ দkতা লােভর জনয্ ei pকেlর 16
জন কমর্কতর্ া িবেদশ সফর করেবন। e জনয্ বয্য় হেব 1 েকািট 28 লাখ টাকা। 27 আগs eকেনক সভায়
pকlিট aনুেমাদন করা হয়। pকেlর েময়াদ ধরা হেয়েছ 2019 সােলর জলুাi েথেক 2023 সােলর িডেসmর
পযর্n।  pকেlর  16  কমর্কতর্ া  aেsিলয়া,  িনuিজলয্াn,  েনদারলয্াnসসহ  েয  েকােনা  eকিট  েদশ  সফর
করেবন।
eক পদর্ ার দাম সােড় 37 লাখ টাকা : ফিরদপুর েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল আiিসiuেত বয্ব ত eকিট
পদর্ ার দাম ধরা হেয়েছ 37 লাখ টাকা। দনুর্ীিতর aিভেযােগ িঠকাদাির pিত ান েমসাসর্ aিনক ে ডােসর্র pায়
10 েকািট টাকার িবল বছরখােনক আেগ আটেক িদেয়িছল sাsয্ মntণালয়। পের িবল পিরেশােধর আেবদন
জািনেয় 2017 সােলর 1 জনু িরট কের pিত ানিট।
জানা যায়, হাসপাতালিটর 11 েকািট 53 লাখ 465 টাকার েমিডেকল যntপািত o সর াম েকনাকাটায় িবল
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েদখােনা হেয়েছ 52 েকািট 66 লাখ 71 হাজার 200 টাকা। ei eকিট েকনাকাটােতi েমসাসর্ aিনক ে ডাসর্
বাড়িত  িবল  েদিখেয়েছ  41  েকািট  13  লাখ  70  হাজার  737  টাকা।  েখাঁজ  িনেয়  জানা  েগেছ,  আiিসiuেত
বয্ব ত eকিট পদর্ ার দাম 37 লাখ 50 হাজার টাকা ছাড়াo eকিট aিkেজন েজনােরিটং pয্াn েকনার খরচ
েদখােনা হেয়েছ 5 েকািট 27 লাখ টাকা। eকিট ভয্াkয়াম pয্াn 87 লাখ 50 হাজার, eকিট িবeiiস মিনটিরং
pয্াn  23  লাখ  75  হাজার,  িতনিট  িডিজটাল  bাড  েpসার  েমিশন  30  লাখ  75  হাজার,  আর  eকিট
েহডকািডর্ য়াক েsেথাসেকােপর দাম 1 লাখ 12 হাজার টাকা। eমন aিব াসয্ দােম 166িট যnt o সর াম
িকেনেছ হাসপাতাল কতৃর্ পk।
লটুপােট ডুবল oয়াসার 3800 েকািট টাকার pকl : মnুীগে র যশলিদয়া েথেক পdার পািন পিরেশাধন
কের  ঢাকায়  সরবরােহর  pকl  েশষ  হেয়েছ  আট  মাস  আেগ।  িকn  eখেনা  তা  চালু  হয়িন।  সmpিত
পরীkামলূকভােব eকবার চালু করা হেলo পাঁচ িমিনেটi পািনর পাiপ েফেট েভেs েগেছ পুেরা pকl। কম
পু েtর িনmমােনর পাiপ বয্বহাের e পিরিsিত ৈতির হেয়েছ বেল aিভেযাগ রেয়েছ। বয্ব ত পাiপ বেুয়েট
পরীkা করা হয়িন। eভােবi লটুপাট eবং aিনয়েম ডুবেত বেসেছ oয়াসার 3 হাজার 800 েকািট টাকার ei
pকl। e ছাড়া িনmমােনর বেল aিভযুk ei ‘েক9’ পাiপ সরবরাহ না করেত িঠকাদারেক িচিঠ েদoয়ায়
সিরেয় েদoয়া হয় pকl পিরচালকেক।
চােল দগুর্n, জীবn-মতৃ কীট-পত  : খাদয্ aিধদফতেরর মাঠ পযর্ােয়র চাল েকনাকাটায় বয্াপক aিনয়েমর
aিভেযাগ পাoয়া েগেছ। িনmমােনর দগুর্nযুk চাল েকনা হেc। e ছাড়া pায়  aধর্শত eলeসিডর (sানীয়
সরবরাহ েকnd) চােলর মান িনেয়o p  uেঠেছ। দােম সংরিkত পুরেনা চােলর সে  নতুন েকনা চােল পাoয়া
যােc জীবn-মতৃ কীট-পত । েসi সে  চােলর oজন িনেয় কারসািজ, িবেলর টাকা আtসাৎ, িবল পিরেশােধ
aিনয়ম  eবং  দােম  aৈবধভােব  চাল  আটেক  রাখারo  aিভেযাগ  আেছ  eলeসিড  দাম  কমর্কতর্ ােদর
িব েd।  আ িলক  খাদয্  িনয়ntক  ঢাকা,  বিরশাল,  খুলনা,  চ gাম,  রাজশাহী  o  িসেলেটর  দাম  পিরদশর্ন
pিতেবদেন eসব তথয্ uেঠ eেসেছ।
বািলশ কা   : পপুর পারমাণিবক িবদযু্ৎ েকেndর কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর থাকার জনয্ িনিমর্ত িgনিসিটেত
আসবাবপt o aনয্ানয্ িজিনসপt kেয় লাগামছাড়া দনুর্ীিত হেয়েছ। েদখা যায়, কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর থাকার
জনয্ িনিমর্ত ভবেনর য্াট েলার জনয্ 1 হাজার 320িট বািলশ েকনা হেয়েছ। eকিট বািলেশর েপছেন বয্য়
েদখােনা হেয়েছ 6 হাজার 717 টাকা। eর মেধয্ দাম বাবদ 5 হাজার 957 টাকা আর েসi বািলশ িনচ েথেক
য্ােট uঠােত খরচ 760 টাকা uেlখ করা হেয়েছ।
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