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কমিশন ভাগাভামগ 

োপ্টেক ও ের্তিান ২০ কি তকর্তার গাঢাকা 

মি সক শািীপ্টির ঘমনষ্ঠ োপ্টেক ও ের্তিান ২০ কি তকর্তাপ্টক খ ুঁপ্টি পাওয়া যাপ্টে না। র্ারা সকাথায় আপ্টেন সকউ িাপ্টন না। পমরোপ্টরর 

েদস্যরা িানপ্টেও মুখ খেপ্টেন না। এেে কি তকর্তা গণপূর্তেহ মেমভন্ন দফর্প্টরর গুরুত্বপূণ ত পপ্টদ দাময়ত্ব পােন কপ্টরন। দুনীমর্ দিন 

কমিশন ও র যােেহ মেমভন্ন আৃন্খলা ো রাাকারী োমহনীর ভপ্টয় র্ারা মনপ্টিপ্টদর আড়াে কপ্টর সরপ্টখপ্টেন েপ্টে েংমিষ্টরা ধারণা 

করপ্টেন। র্াপ্টদর সিােৃেপ্টফানও েন্ধ। গণপূর্ত অমধদফর্প্টরর োপ্টেক প্রধান প্রপ্টকৌশেী টিপু সুের্ান ও রমফকুে ৃেোি ঠিকাদার মি 

সক শািীপ্টির কাে সথপ্টক েেপ্টেপ্টয় সেমশ সুমেধা মনপ্টয়প্টেন। পাশাপামশ িার্ীয় গৃহায়ন কর্ততপপ্টার োপ্টেক সেয়ারম্যান সিা. 

আক্তারুজ্জািান মি সক শািীপ্টির েে কাপ্টি বেধর্া মদপ্টর্ কাপ তণ্য করপ্টর্ন না। শািীি সেফর্াপ্টরর পর এ মর্ন কি তকর্তা োপাত্তা। 

গণপূর্ত অমধদফর্প্টরর প্রধান কায তােপ্টয় মেমভন্ন পয তাপ্টয়র প্রপ্টকৌশেী, কি তকর্তা-কি তোরীপ্টদর েপ্টে কথা েপ্টে োপ্টেক দুৃ প্রপ্টকৌশেীর 

েম্পপ্টকত মেস্ময়কর র্থ্য পাওয়া সগপ্টে। র্ারা েেপ্টেন, প্রধান প্রপ্টকৌশেী পপ্টদ রমফকুে ৃেোি থাকার েিয় র্ার প্রধান েহপ্টযাগী 

মেপ্টেন োপ্টেক একিন অমর্মরক্ত প্রধান প্রপ্টকৌশেী। র্াপ্টদর মেমিপ্টকপ্টে মেপ্টেন সেশ কপ্টয়কিন অমর্মরক্ত প্রধান প্রপ্টকৌশেী, 

র্ত্ত্বােধায়ক প্রপ্টকৌশেী ও মনে তাহী প্রপ্টকৌশেী। অমভপ্টযাগ রপ্টয়প্টে, রমফকুে ৃেোি েরােমর ঠিকাদারপ্টদর কাে সথপ্টক কমিশন আদায় 

করপ্টর্ন। ঠিকাদামর কাি মদপ্টর্ মর্মন আপ্টগ সথপ্টকৃ ৩ সথপ্টক ১০ শর্াংশ কমিশন মনপ্টর্ন। মনপ্টির অবেধ অথ ত মদপ্টয় পূে তােে নতুন 

শহর প্রকপ্টে ১০টি মেমভন্ন আয়র্প্টনর প্লে মকপ্টনপ্টেন রমফকুে ৃেোি। রািউপ্টকর এক কি তকর্তা িানান, র্ার দুৃ স্ত্রী। র্াৃ স্ত্রী ও 

েন্তানপ্টদর নাপ্টিৃ সেমশ প্লে মকপ্টনপ্টেন। এমদপ্টক গণপূর্ত অমধদফর্প্টরর প্রধান প্রপ্টকৌশেী পপ্টদ মনপ্টয়াগ পাওয়ার আপ্টগ টিপু সুের্ান 

মেপ্টেন রািধানী উন্নয়ন কর্ততপপ্টার (রািউক) প্রধান প্রপ্টকৌশেী। ওৃ েিয় রািউপ্টক সেিারোমির েীি সরাপণ কপ্টরন। মনি দফর্প্টর 

আনোরও মনপ্টয়াগ কপ্টরন। 

ঊর্ধ্তর্ন কি তকর্তাপ্টদর েপ্টেন, মনপ্টির মনরাপত্তার খামর্প্টর আনোর মনপ্টয়াগ করা প্রপ্টয়ািন। রািউপ্টক সেিার ভাগাভামগপ্টর্ মনপ্টির 

আমধপর্য প্রমর্ষ্ঠার পর গণপূর্ত অমধদফর্প্টরর প্রধান প্রপ্টকৌশেী পপ্টদ মনপ্টয়াগ পান টিপু সুের্ান। এ েিয় মি সক শািীপ্টির েপ্টে র্ার 

েপ্টের মেষয়টি মেে ওপ্টপন মেপ্টেে। এমদপ্টক মি সক শািীি সেফর্াপ্টরর পরপরৃ রমফকুে ৃেোি ও টিপু সুের্ান গাঢাকা মদপ্টয়প্টেন। 

গণপূর্ত অমধদফর্প্টরর ের্তিান অন্য প্রপ্টকৌশেীরা ভপ্টয় আপ্টেন। অপ্টনপ্টক সফান েন্ধ কপ্টর সরপ্টখপ্টেন, অপ্টনপ্টক অপমরমের্ নম্বপ্টরর সফান 

ধরপ্টেন না। 

 


