
ক  র ১৪ মােস অ গিত শূ

কাজ র খবর নই, ৫৭ কািট টাকা শষ

কে র কমকতারা িবেদেশ একািধক িশ েণ অংশ িনেয়েছন। আড়াই কািট টাকায় পাঁচিট গািড় িকেনেছন
এবং িত মােস ১০ লাখ টাকায় আরও পাঁচিট গািড় ভাড়া িনেয়েছন। এরই মেধ  ৫৭ কািট টাকা খরচ হেয়
গেছ, িক  এখেনা কে র এলাকাও িনবাচন করা হয়িন। ক িট চালু  হওয়ার পর ১৪ মােস কােজর

িকছুই হয়িন। টকসই বন ও জীিবকা িনবাহ শীষক ১ হাজার ৫০০ কািট টাকার এ ক  চালু করা হয় গত
বছর জুলাইেয়। িক  এই সমেয়র মেধ  কােজর িকছুই না হওয়ায় াভ কাশ কেরেছ জাতীয় সংসেদর
পিরেবশ, বন ও জলবায়ু  পিরবতন ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট। গত শিনবার ায়ী কিমিটর
বঠেক এ িনেয় াভ কাশ কের বলা হয়, ‘এিট িনছক অবেহলা ছাড়া িকছুই নয়।’ কিমিটর একজন সদ

বেলন, ‘ কে র াথিমক কাজ যমন িশ ণ মিডউল ত করা, িশ ক বাছাই এবং কে র এলাকা
িনবাচন  স  হয়িন।  তেব  কে র  কমকতারা  গািড়  িকেনেছন  আবার  ভাড়াও  িনেয়েছন।  ক িট
বা বায়েনর ে  িনখঁুত অবেহলা দৃ মান।’ িতিন আরও বেলন, ‘ কে র তহিবল ব বহার কের িশ েণর
জ  গত বছেরর জুেন বন িবভােগর নয়জন কমকতা ভারত ও নপাল সফর কেরিছেলন। এিট হণেযাগ
নয়।’ বঠেক কিমিটর সদ রা এজ  হতাশা কাশ কেরন। পাঁচ বছর ময়ািদ এ ক  ব েয়র মেধ  ১
হাজার ২০০ কািট টাকা িব ব াংেকর ঋণ থেক আসেব এবং বািক অথ সরকাির তহিবল থেক সং হ করা
হেব। জাতীয় সংসদ ভবেন বঠক শেষ ায়ী কিমিটর সভাপিত সােবর হােসন চৗধুরী সাংবািদকেদর বেলন,
‘গত ১৪ মােস ক িট বা বায়েনর জ  তাৎপযপূণ অ গিত িকছু হয়িন। কমকতারা ক  এলাকা পয
িনধারণ কেরনিন।’ ক সূে  জানা যায়, বন ব ব াপনা ও বনা লিনভর পশাজীবীেদর অ  জীিবকার
সং ান এবং বসবােসর সম য় করার জ  এ ক  নওয়া হেয়িছল। কে র আওতায় ৬০০ ােমর ৭৬

আপেডট : ১৬ সে র, ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক

কাজ র খবর নই, ৫৭ কা  টাকা শষ|457368|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/457368/2019-09-16

1 of 2 9/16/2019, 11:02 AM



হাজার হ র জিমেত গাছ লাগােনা হেব। এ কে র আওতায় ৪০ হাজার মা েষর কমসং ােনর পিরক না
নওয়া হেয়েছ। বঠকসূে  জানা যায়, ক  কমকতারা ইিতমেধ  ৫৭ কািট টাকা ব য় করেলও কে র
কােনা  উে খেযাগ  অ গিতর  কথা  বলেত  পােরনিন।  সােবর  হােসন  চৗধুরী  সাংবািদকেদর  বেলন,

‘ কে র অ গিত আমােদর ত াশা থেক অেনক দূের।’  মজার িবষয় হে , বন ও পিরেবশ ম ণালয়
ক  মূল ায়ন কিমিট (িপইিস) বািতল কের িদেয়েছ। তেব এিট কন করা হেয়েছ সংসদ কিমিটর সদ রা

িবষয়িট জানেত চাইেল ম ণালেয়র কমকতারা কােনা ব াখ া িদেত পােরনিন। এ ব াপাের সােবর হােসন
চৗধুরী বেলেছন, ‘আমরা পরবতী বঠেক ম ণালয়েক এ িবষেয় ব াখ া িদেত বেলিছ।’ এ ব াপাের যাগােযাগ

করা হেল ক  পিরচালক জিহর উি ন আহেমদ জানান, তারা আড়াই কািট টাকায় পাঁচিট গািড় িকেনেছন
এবং িত মােস আড়াই লাখ টাকায় আরও পাঁচিট গািড় ভাড়া িনেয়েছন। কে র কাজ  করেত দির
হওয়ার িবষেয় জানেত চাইেল িতিন বেলন, ‘এিট এখন  হেয়েছ।’  ক  কমকতােদর িবেদশ মণ
স েক িতিন বেলন, ‘তারা শখার জ  সখােন িগেয়িছেলন। আিম আর িকছু বলেত পারব না।’

জিরমানার মুেখ ঢাকা উ র িসিট করেপােরশন : পিরেবশ ছাড়প  ছাড়াই আিমনবাজাের আবজনা ফেলেছ
ঢাকা উ র িসিট করেপােরশন (িডএনিসিস)। ময়লা ফলায় িডএনিসিসেক জিরমানা করার জ  পিরেবশ
ম ণালয়েক বেলেছ সংসদীয় ায়ী কিমিট। এ ব াপাের সােবর হােসন চৗধুরী বেলন, িডএনিসিস পিরেবশ
অিধদফতেরর  েয়াজনীয়  ছাড়প  ছাড়াই  আিমনবাজাের  আবজনা  ফলেছ।  এভােব  িসিট  করেপােরশন
পিরেবশ দূষণ করেছ। তাই আমরা ম ণালয়েক িসিট করেপােরশেনর ওপর জিরমানা আেরাপ করেত বেলিছ।
িতিন আরও বেলন, ‘িডএনিসিস স ূণ অৈবধ কাজ কেরেছ। পিরেবশ অিধদফতর এর আেগ ওই অ েল বজ
ফলা ব  করার  জ  িসিট করেপােরশনেক একিট িচিঠ  পািঠেয়িছল। তেব তারা  কােনা   দয়িন।

ল া ডিফে  ময়লা না ফলার জ  আমরা ম ণালয়েক নািটস িদেত বেলিছ।’ আািমনবাজােরর ল া ডিফ িট
২০০৫-০৬ সােল ৫০ একর জিমেত িনিমত হয়।
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