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aিব াসয্  হেলo  সিতয্,  eকজন  িkনােরর  েবতন  pিত  মােস  4  লাখ  টাকার  েবিশ  েদয়ার  psাব  কেরেছ
বাংলােদশ েরলoেয়। ধু িkনার নয়, সরকােরর e সংsািটর েযাগােযাগ বয্বsার unয়েন 256 েকািট
টাকার  কািরগির  pকেl  িবিভn  পযর্ােয়র  sাফেদর  েবতেনর  psােব  aিনয়ম  খুঁেজ  েপেয়েছ  পিরকlনা
কিমশন।
e েবতন ‘asাভািবক o agহণেযাগয্’ eমন মnবয্ কের সংেশাধেনর জনয্ psাবিট েরল মntণালেয় েফরত
পািঠেয়েছ। যিদo eিট ভুল হেয়েছ বেল দািব কেরেছ েরল কতৃর্ পk।
aথর্নীিতিবদেদর ধারণা, eিট ভুল বেল uিড়েয় িদেল চলেব না। eতবড় pকl psােব e ধরেনর ভুল হেত
পাের না। কারণ e ধরেনর psাব ৈতির করার আেগ কেয়ক ধােপ পরীkা-িনরীkা করার িবধান রেয়েছ।
eমন ভুল যারা কেরন তােদর েকােনাভােবi চাকির থাকা uিচত নয়। eিটo eকিট বড় ধরেনর দনুর্ীিত।
পিরকlনা  কিমশন  সূেt  জানা  েগেছ,  ‘বাংলােদশ  েরলoেয়র  েযাগােযাগ  বয্বsার  unয়েন  psিতমলূক
কািরগির সহায়তার’ জনয্ 256 েকািট 31 লাখ টাকা বয্েয় pকl psাব কের েরলপথ মntণালয়।

  হািমদ-uজ-জামান
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eর মেধয্ 180 েকািট 50 লাখ 29 হাজার টাকা eশীয় unয়ন বয্াংক (eিডিব) েথেক ঋণ িহেসেব েনয়া
হেব। বািক 75 েকািট 80 লাখ টাকা সরকােরর িনজs তহিবল েথেক বয্য় করার কথা।
আরo জানা েগেছ, 8 েসেpmর পিরকlনা কিমশেন pকl মলূয্ায়ন কিমিটর (িপiিস) ৈবঠক হoয়ার কথা
িছল।  িকn  sাফেদর  asাভািবক  েবতেনর  psাব  আসায়  েসi  ৈবঠক  sিগত  করা  হয়।  oi  ৈবঠেকর
কাযর্পেt বলা হেয়েছ, ‘সহায়তা sাফেদর জনয্ েবতন ধরা হেয়েছ asাভািবক।
unয়ন pকl psােবর (িডিপিপ) 95নং পৃ ায় সােপাটর্  sাফেদর েবতন েদয়া হেয়েছ। তােত েদখা যায়-
িkনােরর েবতন pিত মােস 4 লাখ 20 হাজার টাকা। aিফস সহায়ক, ফেটাকিপ aপােরটর, কিmuটার
aপােরটর, িফl েকা-aিডর্ েনটেরর েবতন pিত মােস 83 হাজার 950 টাকা, িবেদিশ পরামশর্েকর মািসক
েবতন 16 লাখ েথেক 25 লাখ টাকা eবং কয্াড aপােরটেরর েবতন মােস 1 লাখ 25 হাজার টাকা (যা
সাধারণত 50-75 হাজার)। eসব বয্য় aতয্িধক।’
e pসে  জানেত চাiেল পিরকlনামntী eমe মাnান বুধবার যুগাnরেক বেলন, পিরকlনা কিমশন েথেক
iিতমেধয্  বলা  হেয়েছ,  e  বয্য়  েবিশ  হেয়েছ।  eটা  aেযৗিkক।  তােদর  বয্াখয্া  েদয়ার  কথা  বলা  হেয়েছ।
বয্াখয্া  না  আসা  পযর্n  aেপkা  করেত  হেব।  পৃিথবীেত  েকu  eরকম  চাiেত  পাের?  েক  চাiেত  পাের?
asাভািবক িকছু েকu চাiেব না। েকu চাiেল বুিঝেয় বলুক। eকজন িkনার িক িkনার? িনuিkিনয়ার
িkনার হেল তার েবতন 15 লাখo হেত পাের, েসটা aনয্ কথা। িকn িkনার বলেত আমরা যা বিুঝ তা
হেc  যারা  ঘর  পির ার  কেরন।  তার  েবতন  eটা  হoয়ার  কথা  নয়।  িকn  েদখা  যায়  যিদ  িতিন
পারমাণিবক বজর্ য্ িkন কেরন তাহেল তার েবতন aেনক হেত পাের। আিম eটা বলেত পাির, aেযৗিkক
েকােনা িকছু আমার eখান েথেক যােব না।
েরলপথ মntণালেয়র সিচব েমা. েমাফােjল েহােসন যুগাnরেক বেলন, eটা ভুল হেয়েছ। আমরা ভুল বুঝেত
েপের  িপiিস  সভার  আেগi  psাবিট  সংেশাধেনর  uেদয্াগ  িনেয়িছ।  তাছাড়া  ধু  েবতনi  নয়,  পুেরা
psাবিটi পরীkা-িনরীkা কের েদখা হেয়েছ আর েকাথাo েকােনা ভুল ািn আেছ িকনা। সংেশাধেনর পর
আমরা pকl psাবিট পুনরায় পিরকlনা কিমশেন পািঠেয়িছ।
বাংলােদশ বয্াংেকর সােবক গভনর্র ড. সােলহ uিdন আহেমদ বেলন, eটা েতা জনগেণর aেথর্র aপচয়।
eটা aবশয্i দনুর্ীিত। মলূ  কথা হেc, eরকম aপরােধর দৃ াnমলূক  শািs  হয় না। িবচারহীনতার জনয্
eসব দনুর্ীিত হেc। eেkেt pকৃত িবষয়িট িক তা তদn কের েদখা pেয়াজন। েসi সে  pশাসিনক eবং
আiনগত  দiু  ধরেনরi  বয্বsা  িনেত  হেব।  eক  pে র  utের  িতিন  বেলন,  aবশয্i  eটা  বড়  ধরেনর
দনুর্ীিত।
pকl psােব বলা হয়, 11িট pকেl সmাবয্তা সমীkাসহ আনুষি ক কাজ সমাধান করা জনয্ পরামশর্ক
থাকেবন 1 হাজার 434 জন। eর মেধয্ িবেদিশ পরামশর্ক 1 হাজার 153 জন eবং sানীয় 281 জন।
eছাড়া pেজk িভuয়ার িটম (বয্িk পরামশর্ক) থাকেবন আরo 96 জন।
18 জনবল eবং 9 জন sাফ আuটেসািসর্ং পdিতেত িনেয়াগ করা হেব। পিরকlনা কিমশেনর পk েথেক
eেkেt বলা হয়, েসবা kেয় মাt দিুট পয্ােকজ করা হেয়েছ। পরামশর্ক েসবার মূল পয্ােকজিটর মলূয্ 238
েকািট 21 লাখ টাকা। eর আoতায় সব কাজi করা হেব। সmবত eকিট ফােমর্র মাধয্েম e কাজ করা হেব।
pকlভুk  11িট  uপ-pকেlর  কাজ  eকক  পয্ােকেজর  পিরবেতর্  4-5িট  পয্ােকেজ  করা  যায়  িকনা  তা
পুনঃপযর্ােলাচনা করেত হেব।
পিরকlনা কিমশন বলেছ, pকেl সব িমেল 1 হাজার 530 জন পরামশর্ক রাখা হেয়েছ। pকেl পরামশর্েকর
আিধকয্ রেয়েছ। আবার eকi িবষেয় দiু বা তেতািধক পরামশর্েকর সংsান রাখা হেয়েছ, e েলা আেলাচনা
কের hাস করা েযেত পাের।
আnজর্ ািতক পরামশর্েকর েবতন pিত মােস 25 লাখ টাকা ধরা হেয়েছ। e খােত বয্য় pিত মােস গেড় 16
লাখ টাকা। সmpিত aনুেমািদত eিডিবর সমজাতীয় pকেlর সে  সাম সয্ েরেখ e বয্য় েযৗিkকভােব
িনধর্ারণ করেত হেব। আবার পরামশর্ক বয্েয়র সে  গািড় ভাড়া বাবদ 4 েকািট 19 লাখ 97 হাজার টাকা
ধরা হেয়েছ। e বয্েয়র েযৗিkকতা জানা pেয়াজন।
eসব  িবষেয়  aথর্নীিতিবদ  o  িব বয্াংেকর  ঢাকা  aিফেসর  সােবক িলড  iকেনািমs  ড.  জািহদ  েহােসন
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বেলন, eটােক  ভুল  বেল  uিড়েয় িদেল  চলেব  না।  েকননা  eটা  eকজেনর  ভুল  নয়।  মntণালেয়র  েভতের
িবিভn পযর্ােয়i ধােপ ধােপ pকl psাবিট যাচাi-বাছাi হেয়েছ। তার মােন eটা সমিnত ভােবi ভুল করা
হেয়েছ।  eটা  iেc  কের  করা  হেয়েছ  িকনা  িবষয়িট  খিতেয়  েদখেত  হেব।  eটােক  দরু্নর্ীিত,  খামেখয়ািল
সবিকছুi  বলা  যায়।  তাছাড়া  মntণালেয়র  দািয়tশীল  কমর্কতর্ ােদর  েযাগয্তা  িনেয়o  p  সৃি  হেয়েছ।
eরকম aেযাগয্ কমর্কতর্ ােদর চাকির থাকা uিচত নয়।
েয 11িট uপ-pকেlর জনয্ e কািরগির pকl psাব করা হেয়েছ, েস েলার মেধয্ uেlখেযাগয্ হল- হািডর্
িbেজর oপর িবদয্মান েরলেসতুর সমাnরােল নতুন eকিট েসতু িনমর্ােণর জনয্ িবশদ নকশাসহ সmাবয্তা
সমীkা pকl।
eছাড়া  আবদলুপুর-রাজশাহী  েসকশেন  আেরকিট  সমাnরাল  bডেগজ  লাiেনর  জনয্  িবশদ  িডজাiনসহ
সmাবয্তা  সমীkা,  সাnাহার  েথেক  েরাহনপুর  নতুন  bডেগজ  লাiেনর  জনয্  িবশদ  িডজাiনসহ  সmাবয্তা
সমীkা,  সাnাহার-ব ড়া-কাuিনয়া-লালমিনরহাট  েসকশেন  িবদয্মান  িমটারেগজ  লাiনেক  ডুেয়লেগজ
লাiেনর  জনয্ িবশদ  িডজাiনসহ  সmাবয্তা  সমীkা, ঢাকা-নারায়ণগ  েথেক  kিমlা  পযর্n  কডর্  লাiেনর
সমাnরাল  নতুন  bডেগজ  লাiেনর  জনয্  িবশদ  িডজাiনসহ  সmাবয্তা  সমীkা,  যেশার  েথেক  েবনােপাল
সমাnরাল নতুন bডেগজ লাiেনর জনয্ িবশদ  িডজাiনসহ সmাবয্তা সমীkা eবং বাংলােদশ েরলoেয়র
েরািলং  sেকর  ভিবষয্ৎ  চািহদা  পযর্ােলাচনা  eবং  েরািলং  sেকর  েমiনেটনয্াn  সুিবধার  পুনঃsানাnর,
পুনঃনকশা, পুনঃিনমর্াণ eবং নতুন িনমর্ােণর জনয্ সmাবয্তা সমীkা।
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