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গণপূতর্  aিধদফতেরর 3িট pকেlর সmn কােজর েচেয় pায় 3শ’ েকািট টাকা েবিশ িবল তুেল িনেয়েছন
রয্ােবর  হােত  েgফতার  ‘েটnারসmাট’খয্াত  যুবলীগ  েনতা  িজ  েক  শামীম।  aিধদফতেরর  িনজs  eক
pিতেবদেন e তথয্ uেঠ eেসেছ।
েয কাজ করা হয়িন তার িবল কীভােব তুেল েনয়া হল eবং কারাi বা e িবল িদেত সহায়তা করল- তার
সু ু  তদn  কের  েদাষীেদর  িবচােরর  আoতায়  আনার  দািব  জািনেয়েছন  গণপূতর্  aিধদফতেরর  aেনক
pেকৗশলী।
eিদেক দরপেtর শতর্  েভেঙ pকেlর কাজ বn রাখার কারেণ বািতল হেত পাের ei িতনিট pকlসহ িজ েক
শামীেমর চলমান 12 pকেlর কাযর্ােদশ। িশগিগরi e িবষেয় িজ েক শামীেমর িঠকাদাির pিত ান িজেকিব
aয্াn েকাmািনেক েনািটশ করেব গণপূতর্  aিধদফতর।
সব িমেল কাযর্ােদশ বািতেলর িসdাn িনেত 2 েথেক 3 মাস সময় লাগেব বেল জািনেয়েছন সংি রা।
গণপূতর্  aিধদফতেরর  সmpিত  করা  oi  pিতেবদেন  েদখা  েগেছ,  িজ  েক  শামীেমর  িঠকাদাির  pিত ান
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িজেকিব aয্াn েকাmািনর হােত থাকা আগারগাঁo জাতীয় রাজs েবােডর্ র িনমর্াণাধীন ভবেনর কােজর
agগিত হেয়েছ 30 শতাংশ।
িকn িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ 93 দশিমক 29 শতাংেশর। েস িহেসেব e pকেl 201 েকািট 90 লাখ
টাকা েবিশ পিরেশাধ করা হেয়েছ। রয্াব েহডেকায়াটর্ ােরর কােজর agগিত 7 শতাংশ।
িকn িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ 28 শতাংেশর। e pকেl 91 েকািট 81 লাখ টাকা েবিশ পিরেশাধ করা
হেয়েছ। প  ুহাসপাতােলর নতুন ভবন িনমর্ােণর কােজর agগিত হেয়েছ 98 শতাংশ। িকn িবল পিরেশাধ
করা হেয়েছ 99.42 শতাংেশর। eেkেt েবিশ পিরেশাধ করা হেয়েছ 1 েকািট 71 লাখ টাকা। িতন pকেl
কােজর েচেয় 295 েকািট 42 লাখ টাকা েবিশ িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ।
গণপূেতর্ র pেকৗশলীেদর দািব, বতর্ মান গৃহায়ন o গণপূতর্ মntী aতয্n সততার সে  সব কাযর্kম পিরচালনা
করেছন। eেত মntণালয়সহ সব দফতর o aিধদফতেরর কাযর্kেম sc পিরেবশ ৈতির হেয়েছ।
িজ েক শামীেমর েযসব pকেl কাজ না কের িবল পিরেশােধর ঘটনা ঘেটেছ েস েলা মntীর দািয়t gহেণর
আেগর ঘটনা। eটা সm ূণর্ভােব aিনয়ম eবং aপরাধ। যারা eর সে  জিড়ত তদn কের তােদর শািsর
আoতায় আনা uিচত। নiেল গণপূেতর্  e ধরেনর ঘটনা ঘটেতi থাকেব।
e িবষেয় গৃহায়ন o গণপূতর্ মntী শ. ম. েরজাuল কিরম যুগাnরেক বেলন, যিদ eসব pকেlর েকােনািটর
েkেt aিgম িবল েনয়ার ঘটনা ঘেট থােক েসেkেt তার aনয্ pকেlর পাoনা েথেক সমnয় করা হেব।
আর eসব aিনয়েমর তদn কের সংি েদর িব েd বয্বsা gহণ করা হেব।
e িবষেয় গণপূতর্  aিধদফতেরর pধান pেকৗশলী শাহাদাত েহােসন যুগাnরেক বেলন, কাজ যতটুk হয়,
ততটুkর িবল েদয়া হয়। আেগ কাজ েশষ করেত হয়, তারপর িবল েদয়া হয়। েকােনা কারেণ যিদ আেগ
িবল পিরেশাধ করা হয় তেব তার aনয্ pকেlর পাoনার সে  সমnয় করা হেব।
eিদেক দরপেtর শতর্  েভেঙ pকেlর কাজ বn রাখার কারেণ বািতল হেত পাের কােজর aিতিরk িবল
তুেল েনয়া িতন pকlসহ িজ েক শামীেমর চলমান 12 pকেlর কাযর্ােদশ। eসব pকl িজ েক শামীেমর
িজেকিব aয্াn েকাmািন pাiেভট িলিমেটডসহ সহেযাগী কেয়কিট pিত ােনর aধীেন চলমান।
সংি রা বলেছন, সরকাির দফতর বা িবিভn সংsা েথেক েকােনা unয়ন কাজ বা kয় সংkাn দরপেtর
কাযর্ােদেশর ধরন aনুযায়ী িবিভn শতর্  েদয়া হেয় থােক। তেব িকছু শতর্  আেছ সব েkেti pেযাজয্ থােক।
েস েলার মেধয্  রেয়েছ- কাজ বn রাখা যােব  না, িনধর্ািরত সমেয় কাজ  o েশষ  করা, মানসmত
uপকরণ বয্বহার করা।
িকn িজ েক শামীম েgফতার eবং তার বয্াংক aয্াকাun জb হoয়ার পর েথেক e 12িট pকেlর কাজ
বn  রেয়েছ।  সংি েদর  মেত,  িশগিগরi  তার  ছাড়া  পাoয়ার  সmাবনা  েনi।  ফেল  eসব  pকেlর  কাজ
চািলেয়  েনয়া  িজ  েক  শামীেমর  পেk  সmব  হেব  না।  আর  েসটা  না  হেল  দরপেtর  শতর্  ভ  হেব।  তখন
কাযর্ােদশ বািতল করা ছাড়া আর েকােনা িবকl থাকেব না গণপূতর্  aিধদফতেরর।
e pসে  িজেকিব aয্াn েকাmািনর pধান pেকৗশলী েগালাম েমাsফা যুগাnরেক বেলন, িজ েক শামীম
েgফতার হoয়ার পর েথেক তার pিত ান বn রেয়েছ। আর e কারেণ িনমর্াণাধীন pকেlর কাযর্kমo বn
রেয়েছ। কেব চাল ুহেব বা চালু হেব িকনা েসসব িকছুi জােনন না ei pেকৗশলী।
e িবষেয় গণপূতর্  aিধদফতেরর pধান pেকৗশলী শাহাদাত েহােসন যুগাnরেক বেলন, pকl েলার কাজ
বn রেয়েছ িকনা েস তথয্ আমার জানা েনi। েকােনা কারেণ িজ েক শামীেমর pিত ান শতর্  ল ন করেল
pথেম কারণ দশর্ােনা েনািটশ েদয়া হেব। eরপর বয্বsা gহেণর িবষেয় িসdাn েনয়া হেব।
কেব  নাগাদ  e  12িট  pকেlর  িবষেয়  িসdাn  gহণ  করা  হেব-  eমন  pে র  জবােব  িতিন  বেলন,  কারণ
দশর্ােনার েনািটশ েদয়ার পর তারা জবাব েদেব। eরপর েসi জবাব পযর্ােলাচনা কের আমােদর িসdাn gহণ
করেত হেব। সব িমেল 2-3 মাস সময় লাগেত পাের।
e িবষেয় গৃহায়ন o গণপূতর্ মntী শ. ম. েরজাuল কিরম যুগাnরেক বেলন, িজ েক শামীমেক েকােনা কাজ
েদয়া হয়িন। কাজ েদয়া হেয়েছ িজ েক শামীেমর মািলকানাধীন pিত ানেক। েস কারেণ বয্িkর সমসয্ার
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aজহুােত সরকাির unয়ন pকেlর কাজ বn রাখা চলেব না।
িতিন আরo বেলন, দরপেtর শতর্  aনযুায়ী কাজ বn রাখা যােব না। িকn িজ েক শামীেমর মািলকানাধীন
pিত ােনর কাজ েলা িতিন েgফতােরর পর েথেক বn রেয়েছ। e িবষেয় িজ েক শামীেমর মািলকানাধীন
pিত ান িজেকিবেক কারণ দশর্ােনার েনািটশ েদয়া হেব।
eরপর তােদর িব েd আiনানগু বয্বsা েনয়া হেব। েসসব কাজ aনয্ েকােনা pিত ান িদেয় করােনা হেব।
eক  pে র  জবােব  িতিন  বেলন,  েয  12িট  pকেlর  কাজ  চলমান  রেয়েছ,  েস েলা  আিম  দািয়t  েনয়ার
আেগর ঘটনা। eসব কােজর সে  আমার েকােনা সংি তা েনi।
aনুসnােন জানা যায়, গণপূতর্  aিধদফতেরর িঠকাদার িজ েক শামীেমর মািলকানাধীন pিত ান 37িট
দরপেt pায় 3 হাজার 300 েকািট টাকার কাজ পায়। eর মেধয্ pায় 1,600 েকািট টাকার 25িট pকেlর
কাজ pায় েশষ। তেব েবিশর ভাগ pকli হsাnর হয়িন। আর চলমান 12িট pকেlর 1,702 েকািট টাকার
কাজ  রেয়েছ।  রয্ােবর  aিভযােন  িজ  েক  শামীম  েgফতার  হoয়ার  পর  েথেক  eসব  pকেlর  কাজ  বn
রেয়েছ।
12িট pকl হল- 437 েকািট টাকা বয্েয় িনমর্াণাধীন রয্াব েহডেকায়াটর্ াসর্ িনমর্াণ। eর agগিত 7 শতাংশ।
eেত িজেকিবর 5িট কn াকশন পাটর্ নার থাকেলo তারাo গা ঢাকা িদেয়েছন। নারায়ণগে র আলীগে
pায় 42 েকািট টাকা বয্েয় 672িট য্াট িনমর্াণ pকেlর কাজ i হয়িন।
eেতo িজেকিবর 3িট কn াকশন পাটর্ নার রেয়েছ। নারায়ণগে র খানপুের pায় 65 েকািট টাকা বয্েয়
3শ’ েবড হাসপাতালেক 5শ’ েবেড unীতকরণ pকেlর কােজর agগিত হেয়েছ 13 শতাংশ। e pকেl
িজেকিব ছাড়াo আরo 3িট pিত ান সহেযাগী িহেসেব রেয়েছ।
িমরপুর  েসকশন-6  e  সরকাির  কমর্কতর্ ােদর  জনয্  79  েকািট  51  লাখ  টাকা  বয্েয়  1  হাজার  64  য্াট
িনমর্ােণর  agগিত  95  শতাংশ।  িজেকিব  ছাড়া  e  pকেl  আরo  6িট  িঠকাদাির  pিত ান  কাজ  করেছ।
319 েকািট টাকা বয্েয় জাতীয় রাজs েবােডর্ র ভবেনর মাt 30 শতাংেশর কাজ েশষ হেয়েছ।
eখােন িজেকিবর সহেযাগী pিত ান িতনিট। 102 েকািট 50 লাখ টাকা বয্েয় প  ুহাসপাতােলর িনমর্াণাধীন
ভবেনর কােজর agগিত 98 শতাংশ। eখােন িজেকিবর সহেযাগী pিত ান 1িট। আগারগাঁo িনuসােয়n
হাসপাতােলর 167 েকািট 73 লাখ টাকা বয্েয় িনমর্াণাধীন ব তলা ভবেনর 15 শতাংশ কাজ েশষ হেয়েছ।
eখােন  িজেকিবর  সহেযাগী  pিত ান  দিুট।  120  েকািট  টাকা  বয্েয়  েহােসন  শহীদ  েসাহরাoয়াদর্ী
হাসপাতােলর ভবন িনমর্াণ কােজর agগিত 68 শতাংশ। e pকেl িজেকিবর সহেযাগী pিত ান দিুট। pায়
21 েকািট টাকা বয্েয় আগারগাঁoেয় িনমর্াণাধীন eনিজo ফাuেnশন ভবেনর কােজর agগিত 1 শতাংশ।
eখােন িজেকিবর সহেযাগী pিত ান eকিট। 327 েকািট 24 লাখ টাকা বয্েয় সিচবালেয়র েভতেরর 20
তলা নতুন ভবন িনমর্াণ কােজর agগিত 3 শতাংশ।
eখােন িজেকিবর সহেযাগী pিত ান eকিট। 62 েকািট 20 লাখ টাকা বয্েয় সিচবালেয়র আেরকিট ভবন
িনমর্াণ কােজর agগিত 80 ভাগ। eখােন িজেকিবর সহেযাগী pিত ান 3িট। আর 59 েকািট 54 লাখ
টাকা বয্েয় েবiিল েরােডর িহলটয্াk কমেpেkর aবকাঠােমা ৈতিরর কাজ েশষ হেলo aনয্ানয্ কাযর্kম
েশষ হয়িন। সব pকেlর কাজi eখন বn।
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