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ওয়াসার ৪০ কা  টাকা গ া 
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িনয়ম ল ন কের সরকারী কমকতােদর এক  অংশ সবিন  দরদাতার পিরবেত ৪০ কা  ৪৪ লাখ টাকা লাকসান কের এক  
সং ােক পািন সরবরাহ ক  দয়ার চ া করেছ। এিদেক,  িন তম দরদাতােদর দরপ  কন বািতল করা হেয়েছ ক  
পিরচালকেক তার া া দয়ার িনেদশ িদেয়েছ এিডিব। 

এিডিব িপিডেক ই দরদাতােদর কােছ কন দােমর াথক  মা  ৪ কা  টাকা তাও জানেত চেয়েছ। অিভেযাগ করা হেয়েছ, ঢাকা 
পািন সরবরাহ ও িনকাশ ক পে র (িডডি উএসএ) ঊ তন কমকতারা ৩৩১ কা  টাকার ি  দয়ার চ া করেছন এবং ানীয় 
সং া আরএফএল াি ক িলিমেটডেক ৫৯ লাখ টাকা, যিদও এই সং া  অেযা  ঘাষণা করা হেয়েছ (অ িতি য়াশীল)। 

ি  চ থ ােকেজর আওতায় ঢাকা পািন সরবরাহ নটওয়াক উ য়ন ক  (িডডি উএসএনআইিপ) শীষক এক  কে র 
আওতায় কাযকর করা হেব। আরএফএল াি ক িলিমেটেডর পে  ি  পাওয়ার জ  ঢাকা ওয়াসার ব াপনা পিরচালক 
ইি িনয়ার তাকিসম এ খান এবং অিতির  িচফ ইি িনয়ার-কাম ক  পিরচালক মা. আ া ামান এই কে র িসংহ ভাগ 
দাতা সং া এশীয় উ য়ন াংক (এিডিব) ারা অথায়ন করেব বেল অিভেযাগ করেছ) 

অ স ান ে  জানা গেছ, ডি উএসএনআইিপ’র অধীেন চ থ ােকেজর জ  ২০১৮ সােলর ২ জা য়ারী ওয়াসা আ জািতক 
দরপ  আ ান কের। ানীয় উপ- ি র মা েম দশ  িবেদিশ যা  সং া দরপ  ি য়ােত অংশ নয়। এিডিব’র সং েহর 
িনেদিশকা অ সাের, ি গত ায়ন শেষ ওই বছেরর ১৭ িডেস র এ চার  িত ানেক িতি য়াশীল ঘাষণা করা হেয়িছল। 

ত ে , ১৯৫৩ সােল িতি ত েবই ই াি য়াল কন াকশন প কা ািন িলিমেটড (এইচআইিসিস) হ›ল একমা  ােদিশক 
রা ীয় মািলকানাধীন িনমাণ উে াগ যা গত ৬০০ বছের ন ন চীেনর িনমােণ অংশ িনেয়েছ। এইচআইিসিস চার  িতি য়াশীল 
িবিডর মে  সবিন  দরদাতা িছল। এইচআইিসিস ২৯১ কা  টাকা এবং ১৫ লাখ টাকার দরপে র াব িদেয়েছ। 

চীন ফা  মটালািজকাল প কা ািন িলিমেটড ি তীয় সবিন  দরদাতা িছল। তারা ২৯৪ এবং ৫১ লাখ টাকা াব কেরিছল। 
চীন কন াকশন ি তীয় ইি িনয়ািরং েরা এবং আরএফএল াি ক িলিমেটড যৗথভােব ৩৩১ কা  এবং ৫৯ লাখ টাকা াব 
কেরেছ। চার  দরদাতােদর মে  তারা তীয় সবিন  দরদাতা িছল। চীন িজও-ইি িনয়ািরং কেপােরশন (িসিজিস) িছল চ থ 
সবিন  দরদাতা। তারা ৩ হাজার ৩৬৪ কা  এবং লাখ টাকা াব কেরিছল। সাধারণ িনয়ম অ সাের, সবিন  আিথক দরদাতােক 
অব ই ি  দয়া উিচত। তেব ওয়াসার এমিড এবং ক  পিরচালক স ত হনিন এবং িনয়ম মানেত অ ীকার কেরেছন। তােদর 
জমা  অেযা  ঘাষণা করার ায়স ত িহসােব এবং তই সবিন  দরদাতােদর বািতল করার জ  তারা উে খ কেরেছন য 

থম এবং ি তীয় সবিন  দরদাতােদর দাম  মা  চার কা  টাকা িছল এবং  দরদাতােদর মে  তােদর িক  ‘অ প’ 
ই ও িছল। 

আরএফএল ক প  লিবং কের এবং ওয়াসার এমিড এবং ক  পিরচালকেক চাপ িদে  অবেশেষ ি  তােদর পে  দয়ার 
জ । কমকতােদর উ ািপত আপি  িন িলিখত দরপ  িবড পযােলাচনা করা হয়। কািরগির কিম র মা েম দরপ  পরী া করার 
জ  এক  অিফিসয়াল িচ  দয়া হেয়িছল। তেব ি গত কিম  আ জািতক দরপে র িবিধ অ সাের থম ও ি তীয় সেবা  
দরদাতােদর জমা দয়া দরপ েলােত কানও  েঁজ পায়িন। সই পযােয়, ওয়াসার এমিড এবং িপিড থম এবং ি তীয় সবিন  
দরদাতােদর েলা জঁেত মিরয়া হেয় ওেঠ। এই িবষয় েক সামেনর লাইেন এেন তারা এই  সবিন  দরদাতােক অিভ  
কেরেছ। 



 তাই নয়, িপিড মা. আ া ামান আরএফএল াি েকর সােথ যাগােযাগ  র ােরর জ  এিডিব’র কােছ পািরশ 
কেরিছেলন, ’জন সবিন  দরদাতােদর চেয় রহ জনকভােব ৪০ কা  ৪৪ লাখ টাকা বিশ িদেয়েছন। ক  পিরচালেকর মা েম 
এিডিব থেক িচ  পেয় ’জন দরদাতাই তােদর িলিখত জবাব রণ কেরেছন। উ ের তারা জানায় য একজন উপ- কাদার 
আ জািতক ট ােরর িনয়ম অ সাের বশ কেয়ক  সং ার সােথ অংশ িনেত পাের। 

ক  পিরচালক আরএফএেলর পে  তদিবর করার জ  িফিলপাইেনর এিডিব’র ধান কাযালেয় যান। আরএফএেলর পে  ি  
দয়ার জ  িতিন এিডিব ধান কাযালেয়র অ েমাদনও িনেয় এেসিছেলন। আরএফএলেক ি  দয়ার জ  বাড সভায় 

অ েমাদেনর িচ ও রেখিছেলন িতিন। বােডর িক  সদ  তার অভােব এিডিব ধান কাযালেয়র অ েমাদেনর িচ  িবেবচনা 
কের ক ীয় েযাজনা ি গত ইউিনেট রেণর াব দন। সখােন ওয়াসার এমিড এবং ক  পিরচালক কাে  
আরএফএেলর পে  তদিবর  কেরন। 

দেক জমা দয়া অিভেযাগ বলা হয়, তাসিকম এ খান মঘনা নদীেত াপন হওয়া গ ব র পািন শাধনাগার কে  ট ার 
বািণেজ র মা েম এক হাজার কা  টাকা হািতেয় নন। এই কে র য় িনধািরত হেয়িছল ২ হাজার ২শ’ কা  টাকা। এ লে  
ট ার আ ান করেল দিশ-িবেদিশ ৯  িত ান দরপ  জমা দয় স সময়। এর মে  আট  িত ানেক অেযা  িবেবচনা কের 

মা  এমিড তার পছে র েয়জ ই ার াশনাল নােমর এক  কা ািনেক ৩ হাজার ২শ’ কা  টাকায় পাইেয় দন। 

২০১৪ সােল প া জলশিদয়া কে ও াপক অিনয়েমর অিভেযাগ ওেঠ তাকিসম এ খােনর িব ে । এই কে  কােনা ট ারই 
হয়িন বেল অ স ােন জানা যায়।  তাই নয়, তাকিসম এ খান ৩ হাজার ৬শ’ কা  টাকার ক  চায়না িসএমিস কা ািনেক 
পাইেয় দন। এই ক  থেকও মাটা অংেকর অথ হািতেয় নন িতিন। তেব এই কােজ লাকাল এেজ  িহেসেব অরিদদ নােমর 
এক  কা ািন তদারিক কের। এিদেক দােশরকাি  পয়ঃ শাধনাগার কে ও ট ার বািণেজ র াপক অিভেযাগ উেঠ ওয়াসার 
এই এমিডর িব ে । এ কে  কাদার হাইে া-চায়নােক সােড় িতন হাজার কা  টাকায় সরাসির ি র মা েম কাজ পাইেয় 
দয়ার অিভেযাগ জমা দয়া হেয়েছ। 

অিভেযােগ উে খ করা হয়, লাকাল এেজ  ই াহানী েপর সে  যাগসাজেশর মা েম এখােনও এক হাজার কা  টাকা 
টপােটর ঘটনা ঘেট। অপরিদেক ২০১৬ সােলর লশান-বািরধারা লক কে ও ৫০ কা  টাকার ন িতর অিভেযাগ উেঠ। এই 
কে  দািয়ে  থাকা অিতির  ধান েকৗশলী আখতা ামানও আ সােতর সে  জিড়ত বেল জানা গেছ। 

কে র নােম ন িতর বাইের ওয়াসায় িনেয়াগ বািণেজ র অিভেযাগও তদ  হে । গত দশ বছের একই চয়াের বহাল থেক িনজ 
মতাবেল অেথর িবিনমেয় ঢালাওভােব িবিভ  পেদ িনেয়াগ ও পেদা িত দয়ার মেতা অিনয়েমর অিভেযাগ রেয়েছ এমিডর িব ে । 

এর মে  ওয়াসার িনয়ম ভেঙ পিরচালক আ ল কােশম ও এেকএম শিহদ উি নেক িনেয়াগ দয়ার মেতা চা কর ঘটনা ঘটান। 
িবষয়  িনেয় যখন ওয়াসা কমকতােদর মে  িবভাজন ি  হয় স সময় অিভেযােগর ি েত ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও 
সমবায় ম ণালেয়র িনেয়াগ া  ’জেনর বতন ভাতা ব  ও ওয়াসার সব কায ম থেক অ াহিতর এক দা িরক আেদশ দয়া 
হয়। িক  ম ণালেয়র সই আেদশ অমা  কের এখেনা তােদর ওই পেদ বহাল রেখেছন ওয়াসা এমিড। এছাড়া ওয়াসার কা-
অিডেনশন অিফসার শখ এনােয়ত আ াহ, সহকারী সিচব মৗ মী খানম, িচফ ফাই া  অিফসার র ীপ বমনেক ঢালাওভােব 
অেথর িবিনমেয় িনেয়াগ িদেয়েছন বেল দেক দয়া ওই অিভেযােগ বলা হয়। 

 


