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সুিবধা িদেয়েছন। eক িঠকাদার জানান, আগারগাoঁেয় জাতীয় রাজসব্েবাড র্ ভবন িনম র্ােণ েভিরেয়শেনর নােম েকািট 
েকািট টাকার দুন িত হেয়েছ। মা  91 েকািট টাকার ei ভবন িনম র্ােণর য় কেয়ক দফা বািড়েয় 461 েকািট 
টাকায় িগেয় েঠেকেছ। বাড়িত ei টাকার বড় aংশ িঠকাদারেদর সে  সমেঝাতার মা েম দুন িতবাজরা 
ভাগবােটায়ারা কের িনেয়েছন। aনুস ােন জানা েগেছ, েট ােরর বড় দুন িতর েনপে  aিফস ধান, ম ণালয় বা 
িবভােগর পিরক না শাখা eবং পিরক না কিমশন জিড়ত রেয়েছ। মূলত ম ণালেয়র িকছু aসাধু কম র্কত র্া aথ র্ 
ছাড়, aথ র্ বরা সহ সব কাজ কের থােকন। তারাi িঠকাদারেদর সে  েথেক aনুঘটেকর ভূিমকা পালন কেরন। 
গণপূত র্ aিধদ র সূে  জানা েগেছ, কাজ েশষ বা চলমান থাকা aব ায় িঠকাদাররা িবল uে ালন করেত েগেল 
4% খরচ করেত হয়। eর কম খরচ করেল িবল েপেত েভাগাি  েপাহােত হয়। বলা হয়, বরা কৃত aথ র্ eখনo 
আেসিন। পের েদখা কেরনসহ নানা কথা 
 


