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সংসদীয় কিমিটর ƣবঠেক u ািপত িতেবদেন কে র খাতoয়াির েয়র তািলকা পয র্ােলাচনা কের েদখা েগেছ, েকiস কে র মূল 
কােজর েথেক আনুষি ক য় েবিশ। eর মে  িসeeমeস সর াম েয় চার েকািট 63 লাখ 57 হাজার টাকা eবং িসeeমeস o 
ক  ভবেনর জ  েসালার ােনল েয় পাঁচ েকািট 82 লাখ 33 হাজার টাকা য় করা হেয়েছ। আর oi সব িসeeমeস সর াম 

র ণােব ণ খােত য় ধরা হেয়েছ 57 েকািট 27 লাখ 56 হাজার টাকা। িবষয়িট িনেয়  তুেলেছন সংসদীয় কিমিটর সদ রা। 

িতেবদেনর ত  aনুযায়ী, oi কে  সাধারণ খরচ ( ানীয় যাতায়াত, েটিলেফান o িবদুয্ৎ) য় ধরা হেয়েছ আট েকািট 62 লাখ 
97 হাজার টাকা। আর গািড় o যাতায়াত নােম আেরকিট খােত য় ধরা হেয়েছ eক েকািট 72 লাখ চার হাজার টাকা। e ছাড়া 
কে  িমিডয়া কয্াে iেন সাত েকািট 87 লাখ 22 হাজার, িশ েণ eক েকািট 87 লাখ 22 হাজার eবং গেবষণা সর াম েকনা 

বাবদ চার েকািট 52 লাখ 21 হাজার টাকা য় েদখােনা হেয়েছ। 

িতেবদেন আেরা েদখা েগেছ, েকiস কে  eকi ি  ঘুেরিফের িশ েণর নােম িবেদশ মণ কেরেছন। e ে ে  ক  
পিরচালকসহ (িপিড) ক সংি  3৯৯ ি  aৈবধভােব িবেদশ মণ কেরেছন। িসিট েময়র, কাuি লর, িসিটর কম র্কত র্া-কম র্চারী, 
ঢাকা েমে াপিলটন পুিলেশর oিস েথেক কম র্কত র্া, ানীয় সরকার িবভােগর কম র্কত র্ারা e তািলকায় রেয়েছন। 

পিরেবশ, বন o জলবা  ম ণালেয়র oi ক  েশষ না হেতi eবার ‘সুফল’ কে র নােম িবেদশ সফর শুরু হেয়েছ। 

সংসদীয় কিমিটর সভাপিত সােবর েহােসন েচৗধুরী e িবষেয় কােলর ক েক বেলন, কে র টাকায় িশ েণর নােম কম র্কত র্ারা 
িবেদশ সফর কেরেছন। েদখা যায়, যাঁেদর িশ ণ েদoয়া হেয়েছ তাঁরা ক  েশষ হoয়ার আেগi aবসের চেল েগেছন। ফেল 
কে র u য়েন তাঁেদর িশ ণ েকােনাi কােজ লােগিন। eটা েকiস কে  হেয়েছ। আবার সুফল কে  eেসo েতমনিট েদখা 

যাে । কিমিটর প  েথেক eসব িবষেয় সব্ তা o জবাবিদিহ িনি ত করেত ম ণালয়েক বলা হেয়েছ। 

সংি  সূ  মেত, সহেযািগতামূলক বন ব াপনার u য়ন eবং ক  eলাকায় বনিনভ র্র জনেগা ীর িবক  আয়বধ র্ক কােজর 
সুেযাগ বৃি র uে ে  েনoয়া হয় সুফল ক । eর কাজ শুরু হয় 3129 সােলর 2 জুলাi। ায় েদড় হাজার েকািট টাকা 
য়সােপ  e ক  বা বায়ন কাজ েশষ হেব 3134 সােলর 41 জুন। েদেশর আটিট িবভােগর 28িট বন িবভােগর 39 েজলায় 

711 ােম e ক  বা বািয়ত হেব। eখেনা েসi ামগুেলা িচি ত করা হয়িন। aথচ কে র কম র্কত র্ারা eরi মে  িবেদেশ 
িশ ণ শুরু কেরেছন। eর মা েম 224 েকািট টাকা লুটপােটর আেয়াজন চলেছ বেল সংি  ি রা দািব কেরেছন। 

সূ  জানায়, সংসদীয় কিমিটর ƣবঠেক oi দুi কে র িতেবদন িনেয় েবশ িকছু  েতালা হয়। িক  েকােনা সদু র পাoয়া 
যায়িন। গত শিনবার জাতীয় সংসদ ভবেন aনুি ত oi ƣবঠেক e িনেয় ে াভ o uেদব্গ কাশ কেরন কিমিটর সদ রা। কিমিটর 
সভাপিত সােবর েহােসন েচৗধুরীর সভাপিতেতব্ aনুি ত e ƣবঠক েথেক তদ সােপ  oi দুিট কে  aিনয়েমর সে  জিড়তেদর 
িবরুে  ব া হণ eবং ক  বা বায়নকােজ সব্ তা িনি ত করার সুপািরশ করা হেয়েছ। 

e িবষেয় কিমিটর সদ  েরজাuল কিরম বাবলু কােলর ক েক বেলন, কে র কম র্কত র্ােদর েদoয়া িতেবদেনi aিনয়েমর িচ  
ফুেট uেঠেছ। eভােব ক  বা বািয়ত হেল সরকােরর uে i থ র্ হেব। ei কারেণ কে র কােজ মিনটিরং েজারদার করেত 
বলা হেয়েছ। 

 


