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ত্রোণ মন্ত্রণোলক্ে নজিরজবহীন দুনীজি, গোক্েজব কেনোেোটোে চ্যোজিেন 

১টি গ্লোক্ের দোম ১২শ’, ১০ জিে কিোেোক্ল ২৪ হোিোর ৮শ’, ফুল কেনোর জবল ২৪ হোিোর, কেোফো ওেোশ জবল ৬২ হোিোর 

৫শ’ টোেো * ভুেো জবল-ভোউচ্োক্রর ছড়োছজড়, কবজশরভোগ কেনোেোটো হক্েক্ছ খোিোেলক্ম * কনই কেোক্নো স্টে করজিস্টোর, 

িমো হেজন জেজিউল জবজির টোেোও * প্রোথজমেভোক্ব অজভক্ োক্গর েিযিো জমক্লক্ছ, িজড়ি েোউক্ে ছোড়ো হক্ব নো -

প্রজিমন্ত্রী িো. এনোমুর রহমোন * িদন্ত েজমটি গঠন েক্রজছ, চ্লক্ছ শুজি অজভ োন -জেজনের েজচ্ব শোহ েোমোল 

  জবএম িোহোঙ্গীর 

 

দুনীজি। প্রিীেী ছজব 

শুধু বড় বড় প্রেল্প নে, মন্ত্রণোলক্ের অভযন্তরীণ কেনোেোটোেও ভেোবহ অজনেম-দুনীজি ভর েক্রক্ছ। িণ্য েরবরোহ নো েক্রই ভুেো জবল-ভোউচ্োক্র টোেো 

তুক্ল কনেো হক্ে। আবোর ক েব িণ্য কেনো হক্েক্ছ িোর দোম হাঁেো হক্েক্ছ বোিোর মূক্ের কচ্ক্ে বহুগুণ কবজশ। 

প্রজিমন্ত্রীর দফিক্র িোজন খোওেোর িন্য ১২শ’ টোেো েক্র জেরোজমক্ের ৩টি গ্লোে কেনোর জবল েরো হক্েক্ছ ৩৬শ’ টোেো। ১০ জিে কিোেোক্লর দোম ধরো 

হক্েক্ছ ২৪ হোিোর ৮শ’ টোেো এবং ফুল কেনোর জবল কদেো হে ২৪ হোিোর টোেো। এেজদক্নই প্রজিমন্ত্রীর দফিক্রর িন্য ৫টি ভোউচ্োক্র কিোেোজরি িথো 

কেট ও েোি-জিজরচ্ কেনো হে ১ লোখ ১৬ হোিোর ৪শ’ টোেোর। 

এক্েবোক্র অজবশ্বোস্য হক্লও প্রজিমন্ত্রী, জেজনের েজচ্ব ও েজচ্ক্বর জিএে দফিক্রর কেোফো ওেোশ বোবদ খরচ্ কদখোক্নো হক্েক্ছ ৬২ হোিোর ৫শ’ টোেো। এ 

ছোড়ো মন্ত্রণোলক্ের আক্গর মন্ত্রী কমোফোজ্জল কহোক্েন কচ্ৌধুরী মোেোর বোেোর দফিক্রর িন্য অস্বোভোজবে েব কেনোেোটো েরো হক্েক্ছ। 

িোিীে জনব বোচ্ক্নর আক্গ ও িক্র কবশজেছু কেনোেোটো েরো হে। ক খোক্ন দোজম টিজভ, ফক্টোেজিেোর কমজশনেহ মূেবোন ইক্লেট্রজনে েোমগ্রী রক্েক্ছ। 

জনেমোনু োেী মজন্ত্রত্ব কথক্ে জবদোে জনক্ল এেব জিজনেিত্র কফরি আনোর েথো। জেন্তু িো আনো হেজন। 

এজদক্ে কেনোেোটো েরক্ি জগক্ে মন্ত্রণোলক্ের কেবো শোখোে ক  ধরক্নর স্টে করজিস্টোর থোেোর েথো, িো কনই। কেোক্নোমক্ি এেটি খোিো আক্ছ, ক খোক্ন শুধু 

িক্ণ্যর নোম, দোম ও েোর িন্য কেনো হক্ে এবং কেোন প্রজিষ্ঠোন েরবরোহ েক্র কেটি কলখো আক্ছ। জেন্তু করজিস্টোক্রর অক্নে স্থোক্ন শুধু িোজরখ, স্মোরে ও 

দোম জলক্খ দোেেোরো হক্েক্ছ। 

কেোথোও িোজরখও কলখো কনই। অথচ্ স্টে করজিস্টোক্রর জনেম হল- ঠিেোদোক্রর েোছ কথক্ে িণ্যেোমগ্রী বুক্ে কনেোর পৃথে করেি ব রোখক্ি হক্ব। এরির 

কেখোন কথক্ে বণ্টন েরোর জভন্ন করজিস্টোর থোেক্ব। অজভক্ োগ আক্ছ, চ্িটি দরিত্র জেজিউল জবজির টোেোও েরেোজর কেোষোগোক্র িমো কদেজন। 

কেনোেোটোর িক্দ িক্দ অজনেম, দুনীজির জবষক্ে গাগোন্তক্রর হোক্ি ি বোত িথ্য-প্রমোণ আেোর ির এ জবষক্ে বক্তব্য জনক্ি কগক্ল গি ১৯ কেক্েম্বর 

প্রজিক্বদক্ের উিজস্থজিক্ি মন্ত্রণোলক্ের জেজনের েজচ্ব কমো. শোহ েোমোল কেনোেোটো েংজিষ্ট েব েম বেিবোক্ে িোর দফিক্র িলব েক্রন। 

এরির কেখোক্ন জিজ্ঞোেোবোক্দর মুক্খ কবশজেছু অজনেম-দুনীজি ও দোজেত্বহীনিো হোক্িনোক্ি প্রমোজণি হে। প্রজিমন্ত্রীর দফিক্র িোজন খোওেোর িন্য কেনো 

গ্লোে আনোর ির েজচ্ব কদক্খন কেটি জেরোজমক্ের। দোম হক্ব বড়ক্িোর ৪শ’ টোেো। এরির এ েংিোন্ত ভোউচ্োর এক্ন কদখো  োে, কেখোক্ন ৩টি গ্লোে কেনোর 

জবল েরো হক্েক্ছ ৩৬শ’ টোেো। 

অথ বোৎ প্রজিটি গ্লোক্ের দোম িক্ড়ক্ছ ১২শ’ টোেো। গ্লোে ও ভোউচ্োর কদক্খ জবজস্মি হন জেজনের েজচ্ব। প্রজিমন্ত্রীর দফিক্রর িন্য কিোেোজরি কেনোর 

ভোউচ্োর িরীক্ষো েক্র বড় অজনেম ধরো িক্ড়। ক  িজরমোণ চ্োজহদোিত্র িোরো জদক্েক্ছ হোি জদক্ে কেক্ট িোর কচ্ক্ে িজরমোণ বোড়োক্নো হক্েক্ছ। 

এ ছোড়ো এেটি চ্োজহদোিত্র ফক্টোেজি েক্র অজিজরক্ত ৪টি ভোউচ্োর প্রস্তুি েরো হক্েক্ছ। এ মন্ত্রণোলক্ের েোক্বে মন্ত্রী েরেোজর বোেো কছক্ড় কদেোর ির 

কেখোক্ন থোেো েরেোজর টিজভ, েজিউটোর, ফক্টোেজিেোর কমজশনেহ অন্যোন্য জিজনেিত্র মন্ত্রণোলক্ে কফরি আনো হক্েক্ছ জে নো- প্রশ্ন েরো হক্ল 

েম বেিবোরো েজচ্বক্ে নোসূচ্ে িবোব কদন। 

এেিন েম বচ্োরী িোনোন, মন্ত্রী বোেো কছক্ড় কদেোর ির কেগুক্লো েোরো ক ন জনক্ে কগক্ছ! এমন েথো শুক্ন হিবোে েজচ্ব। জিজন বক্লন, আজম কিোমোক্দর 

এগুক্লো বহু আক্গ আনোর জনক্দ বশ জদক্েজছলোম। 

এ েমে জেজনের েজচ্ব শোহ েোমোল েংজিষ্ট েম বেিবোক্দর ভৎবেনো েক্রন। কেবো শোখোর প্রশোেজনে েম বেিবো কশখ এিোজুল েোমোলক্ে িোৎক্ষজণেভোক্ব 

বদজল েক্রন। এ ছোড়ো েব েোগিিত্র িব্দ েক্র িরবিী েরণীে ঠিে েরক্ি িরুজর ববঠে িোক্েন। 

দুপুক্র ববঠক্ের ির জবেোক্ল জবষেটি জনক্ে প্রজিমন্ত্রী িো. কমো. এনোমুর রহমোক্নর দফিক্র জিিীে দফো ববঠে হে। জবস্তোজরি িোনোর ির প্রজিমন্ত্রী চ্রম 

কক্ষোভ প্রেোশ েক্রন। এরির জিজন জনক্দ বশ কদন, এখন কথক্ে িোর অনুক্মোদন ছোড়ো কেোক্নো কেনোেোটো েরো  োক্ব নো। 
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এজদক্ে এরেম েব অজবশ্বোস্য কেনোেোটোর জবষক্ে গাগোন্তক্রর েোক্ছ দুক্ বোগ ব্যবস্থোিনো ও ত্রোণ প্রজিমন্ত্রী িো. কমো. এনোমুর রহমোন জবস্মে ও কক্ষোভ প্রেোশ 

েক্র বক্লন, এভোক্ব  োরো কেনোেোটোর জবল-ভোউচ্োর েক্রক্ছ িোক্দর ক্ষমো কনই। ইজিমক্ে িদন্ত েজমটি েক্র জদক্েজছ। িজড়ি েোউক্ে ছোড়ো হক্ব নো। 

কেউ িোর দীর্ বজদক্নর অজিবি সুনোম ক্ষুণ্ণ েরোর অিক্চ্ষ্টো েরক্ল েমুজচ্ি িবোব কদক্বন। 

দুক্ বোগ ব্যবস্থোিনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলক্ের জেজনের েজচ্ব কমো. শোহ েোমোল গাগোন্তরক্ে বক্লন, অজিজরক্ত েজচ্ব ি. কমো. নিরুল আক্নোেোরক্ে প্রধোন েক্র ৩ 

েদক্স্যর িদন্ত েজমটি গঠন েক্রজছ। প্রজিক্বদন িোওেোর ির দৃষ্টোন্তমূলে ব্যবস্থো কনেো হক্ব। প্রক্েোিক্ন অজধেির িদক্ন্তর িন্য দুদক্ে জচ্ঠি কদেো হক্ব। 

জিজন বক্লন, েম্প্রজি এেক্নে েভোে প্রধোনমন্ত্রী েরেোজর ক  কেোক্নো ধরক্নর কেনোেোটোর কক্ষক্ত্র েক্ব বোচ্চ েিেব থোেোর জনক্দ বশনো জদক্েক্ছন। িোই 

ইজিমক্ে জিজন মন্ত্রণোলক্ের জবজভন্ন কেনোেোটোেহ প্রজিটি প্রেক্ল্পর অজনেম-দুনীজি জচ্জিি েরক্ি শুজি অজভ োন শুরু েক্রক্ছন। জবক্শষ েক্র কেোন 

জিজনক্ের দোম বোস্তক্ব েি এবং িো েি জদক্ে কেনো হক্েক্ছ কেটি  োচ্োই েক্র কদখো হক্ে। 

মন্ত্রণোলক্ের েোধোরণ েম বেিবো-েম বচ্োরীক্দর অক্নক্ে গাগোন্তরক্ে িোজনক্েক্ছন, অভযন্তরীণ এই কেনোেোটোর অজনেম-দুনীজি কিো টিআর, েোজবখো ও েোজবটো 

দুনীজির েোক্ছ অজি ক্ষুদ্র অংশ। ইজিমক্ে প্রভোবশোলী ক  চ্িটি এে কেজণর দোলোক্লর মোেক্ম বরোদ্দিত্র কেনোক্বচ্ো েক্র জবপুল অথ ব-জবক্ের মোজলে বক্ন 

কগক্ছ িোক্দর জবষক্ে দুদক্ের িক্ষ কথক্ে অনুেন্ধোন হওেো িরুজর। 

 থো থভোক্ব িোক্দর িজরবোক্রর অথ ব-েিক্দর জহেোব জনক্ল েব িোজরজুজর ফাঁে হক্ে  োক্ব। িোরো বক্লন, ওক্দর েহক্ োগীরোই অভযন্তরীণ কেনোেোটোর 

েক্ঙ্গ িজড়ি। এই কেবো শোখোর দুনীজিিরোেণ েম বেিবোক্দর এিজদন কেন বদজল েরো েম্ভব হেজন িোর েোরণ অনুেন্ধোন েরক্ল আেল রহস্য ধরো িড়ক্ব। 

িোরো বক্লন, প্রজিটি বরোদ্দিত্র ধক্র গভীর অনুেন্ধোন েরক্ল ভেোবহ িথ্য িোনো  োক্ব। এে কেজণর গণমোেম েমীও এ ধরক্নর বরোদ্দিত্র জবজি েক্র 

কমোটো অক্ের েজমশন জনক্েক্ছন। এমন েদ ব অজভক্ োগও মন্ত্রণোলক্ে চ্োউর আক্ছ। 

সূত্র িোনোে, মন্ত্রণোলক্ের অভযন্তরীণ কেনোেোটো হে কেবো শোখোর মোেক্ম। এ শোখোর প্রশোেজনে েম বেিবো কশখ এিোজুল েোমোল। িোর েহক্ োগী জহক্েক্ব 

আক্ছন আরও দু’িন। এরো হক্লন : অজফে েহেোরী সুরোইেো িোরজভন ও কফরক্দৌে। মূলি এক্দর মোেক্ম নজথ উিস্থোজিি হক্িো। 

প্রশোেজনে েম বেিবো স্বোক্ষর েক্র নজথ উিস্থোিন েরোর ির কেখোক্ন স্বোক্ষর েরক্িন জেজনের েহেোরী প্রধোন কমো. মোক্িদুর রহমোন। িজরেল্পনো শোখোর 

েম বেিবো জহক্েক্ব িোর এখোক্ন এ ধরক্নর দোজেত্ব িোলন েরোর সুক্ োগ কনই। অথচ্ রহস্যিনে েোরক্ণ িোক্ে অজিজরক্ত দোজেত্ব জহক্েক্ব এখোক্ন রোখো 

হক্েক্ছ। 

জিজন এ মন্ত্রণোলক্ে ৭ বছর েম বরি আক্ছন। এরির কেনোেোটোর প্রস্তোব অনুক্মোদন েরক্িন গাগ্ম েজচ্ব আবুল বোক্েি জমেো। গাগ্ম েজচ্ব ি বোক্ে ২৫ হোিোর 

টোেোর মক্ে কেনোেোটো জনষ্পজে হে। এ িন্য িজরেজল্পিভোক্ব কেনোেোটোর প্রোে েব জবল-ভোউচ্োর এই েীমোর মক্ে েিন্ন েরো হক্িো। 

কিোেোক্ল েমোচ্োর : গি ১০ জিক্েম্বর মন্ত্রীর দফিক্রর কিোেোক্ল েরবরোহ বোবদ জবল েরো হে ২৪ হোিোর ৮৬০ টোেো,  ো অন্যোন্য মক্নোহোজর কেনোেোটো 

েংিোন্ত করজিস্টোক্রর ২৫৯নং পৃষ্ঠোে ১১নং জেজরেোক্ল কলখো আক্ছ। 

এ বছর ২১ িোনুেোজর মন্ত্রীর দফিক্র কিোেোক্ল কেনোর জবল েরো হে ১৭ হোিোর ৬৫ টোেো,  ো এেই করজিস্টোক্রর ২৫৬ পৃষ্ঠোে ৪০নং জেজরেোক্ল কলখো 

আক্ছ। এ বছর ১২ এজপ্রল প্রজিমন্ত্রীর দফিক্রর িন্য ১০ জিে কিোেোক্ল কেনোর জবল েরো হে ১৬ হোিোর ৫শ’ টোেো। 

ব্যবহো ব দ্রবোজদ কেনোেোটো েংিোন্ত করজিস্টোক্রর ১৯৫ পৃষ্ঠোে ১৪নং জেজরেোক্ল কলখো আক্ছ। ১৪ কম কিোেোক্ল ও জিজিটোল র্জড় কেনোর জবল েরো হে ১৮ 

হোিোর ৭১৬ টোেো। এটি কলখো আক্ছ ২৬৮ পৃষ্ঠোে ৫৮নং জেজরেোক্ল। 

গি ১৭ জুন প্রজিমন্ত্রীর দফিক্র ১০ জিে কিোেোক্ল েরবরোক্হর জবল েরো হে ২৪ হোিোর ৮শ’ টোেো,  ো অন্যোন্য মক্নোহোজর কেনোেোটো েংিোন্ত 

করজিস্টোক্রর ২৭০ পৃষ্ঠোে ৭০নং জেজরেোক্ল কলখো আক্ছ। 

প্রথমি প্রশ্ন হল- এিেব কিোেোক্ল িোরো েী েক্রন এবং জিিীেি, কিোেোক্লর জবল ক ভোক্ব েরো হক্েক্ছ িোর েক্ঙ্গ বোস্তব বোিোরমূক্ের আক্দৌ কেোক্নো 

জমল আক্ছ জে নো। প্রজিমন্ত্রীর দফিক্রর দোজেত্বশীল েম বেিবোরো িোজনক্েক্ছন, এেবোর শুধু িোরো কিোেোক্ল কিক্েক্ছন। িক্ব প্রজিটির দোম বড়ক্িোর ৩শ’ 

টোেো হক্ব। 

ফুক্লর জবক্ল ভূক্ির আের : এ বছর ৩ িোনুেোজর উন্নিমোক্নর ফুল কেনোর জবল েরো হক্েক্ছ ৪ হোিোর ৮৮০ টোেো। জেন্তু কেোথোে, েোর িন্য কেনো হক্েক্ছ 

িো কলখো কনই। করজিস্টোক্রর ২৬৬নং পৃষ্ঠোর ৪৩নং জেজরেোক্ল এভোক্ব কলখো হক্েক্ছ। ২৭০নং পৃষ্ঠোে ৬৯নং জেজরেোক্ল গি ১৭ জুন ফুল কেনো বোবদ জবল 

কদখোক্নো হক্েক্ছ ২৪ হোিোর টোেো। 

িোনক্ি চ্োইক্ল কেবো শোখোর িক্ষ কথক্ে বলো হে- এটি প্রজিমন্ত্রীর দফিক্র প্রজিজদন ক  ফুল কদেো হে িোর জবল। এ ছোড়ো প্রজিমন্ত্রীর দফিক্র ১৮ 

কফব্রুেোজর উন্নিমোক্নর িক্েট কনোটপ্যোি েরবরোক্হর জবল েরো হক্েক্ছ ৭ হোিোর ৯শ’ টোেো। 

কেোফো ওেোশ-েোণ্ড : মন্ত্রণোলক্ের জেজনের েজচ্ব ও েজচ্ক্বর এেোন্ত েজচ্ব (জিএে) দফিক্রর কেোফো ওেোশ েরোর জবল েরো হক্েক্ছ ৪১ হোিোর ৫শ’ 

টোেো। গি ১৯ জুন জেজনের েজচ্ক্বর কেোফো ওেোক্শর জবল েরো হে ১৯ হোিোর টোেো।  ো আেবোবিত্র কেনোেোটো েংিোন্ত করজিস্টোক্রর ৯৭ পৃষ্ঠোর ৬০নং 

জেজরেোক্ল কলখো আক্ছ। 

অিরজদক্ে েজচ্ক্বর জিএক্ের কেোফো ওেোক্শর জবল েরো হক্েক্ছ ২২ হোিোর ৫শ’ টোেো। অথ বোৎ েজচ্ক্বর কচ্ক্ে ৩ হোিোর ৫শ’ টোেো কবজশ। ২৫ জুন িোজরখ 

জদক্ে এ জবক্লর জবষেটি কলখো আক্ছ এ েংিোন্ত করজিস্টোক্রর ১৭৩ পৃষ্ঠোর ১০নং জেজরেোক্ল। 

এেই িোজরক্খ ১১নং জেজরেোক্ল প্রজিমন্ত্রীর দফিক্রর কেোফো ওেোক্শর জবল েরো হক্েক্ছ ২১ হোিোর টোেো। অথ বোৎ েব জমজলক্ে প্রজিমন্ত্রী, জেজনের েজচ্ব ও 

েজচ্ক্বর জিএর দফিক্রর কেোফো ওেোশ বোবদ েরেোক্রর খরচ্ হক্েক্ছ ৬২ হোিোর ৫শ’ টোেো। 

কখাঁি জনক্ে কদখো কগক্ছ, েজচ্ক্বর জিএে দফিক্র ক  কেোফো আক্ছ িোর বোিোরমূে হক্ি িোক্র বড়ক্িোর ৩০ হোিোর টোেো। অথচ্ ওেোশ েরোর জবল 

কদখোক্নো হক্েক্ছ প্রোে ২৩ হোিোর টোেো। এ ছোড়ো প্রজিমন্ত্রী ও েজচ্ক্বর কেোফো প্রোে নতুন। 

জেজনের েজচ্ক্বর কেোফো অফ কহোেোইট েোলোক্রর এে ধরক্নর জবক্শষ করেজেন জদক্ে কমোড়োক্নো। এটি ওেোশ েরো জনক্ে প্রশ্ন আক্ছ। িোছোড়ো কমজশন 

জদক্েও  জদ েরো হে কেই কমজশক্নর বোিোরমূে বড়ক্িোর ৫ হোিোর টোেো। 

েোজল কেনোে কগাঁিোজমক্লর ভেোবহ জচ্ত্র : জপ্রন্টোর ও ফক্টোেজিেোর কমজশক্নর েোজল কেনো জনক্ে বড় ধরক্নর অজনেম হক্েক্ছ। িদন্ত েজমটি  জদ এগুক্লো 

ধক্র ধক্র সূক্ষ্মভোক্ব অনুেন্ধোন েক্র িক্ব কদখো  োক্ব, বোস্তক্ব কেোক্নো েোজল কেনো ছোড়োই ভুেো জবল েক্র টোেো তুক্ল কনেো হক্েক্ছ। 

এজি খোিোর অক্নে স্থোক্ন স্মোরে নম্বর ও িোজরখ এক্লোক্মলো। েোর দফিক্রর িন্য কেনো হক্েক্ছ, িো-ও কলখো কনই। েক্েেটি উদোহরণ জদক্ল জবষেটি 

স্পষ্ট হক্ব। ক মন- েজিউটোরেোমগ্রী কেনোেোটো েংিোন্ত করজিস্টোক্রর ৩৩ পৃষ্ঠোর ১২নং জেজরেোক্ল ১৩ নক্ভম্বর মন্ত্রীর কবইজল করোক্ির বোেোর অজফক্ের 

িন্য ২টি কটোনোর বো েোজল েরবরোক্হর জবল েরো হে ২৩ হোিোর ১৫০ টোেো। 

৩৪ পৃষ্ঠোে ১৫নং জেজরেোক্ল কফর মন্ত্রীর বোেোর অজফক্ের িন্য কিছক্নর িোজরখ জদক্ে মোত্র দু’জদন আক্গ ৮ নক্ভম্বর কটোনোর কেনোর জবল কদখোক্নো হে ২৩ 

হোিোর ১৫০ টোেোর। আবোর এেই পৃষ্ঠোে ১৭নং জেজরেোক্ল ৪ জিক্েম্বর মন্ত্রীর কবইজল করোক্ির বোেোর অজফক্ের িন্য জপ্রন্টোক্রর ২টি েোজল েরবরোক্হর জবল 

েরো হে ২৩ হোিোর ৭৫০ টোেো। 



১৮নং জেজরেোক্ল এ বছর ১৩ িোনুেোজর েজিউটোক্রর েোজলর জবল েরো হক্েক্ছ ২৩ হোিোর ১৫০ টোেো। জেন্তু কেোন দফিক্রর িন্য, িো উক্েখ কনই। ৩৫ 

পৃষ্ঠোে ২১নং জেজরেোক্ল িোজরখ উক্েখ ছোড়োই কফর মন্ত্রীর বোেোর অজফক্ের িন্য ২টি কটোনোর েরবরোক্হর জবল েরো হক্েক্ছ ১৭ হোিোর ২০০ টোেো। 

েজিউটোরেোমগ্রী কেনোেোটো েংিোন্ত করজিস্টোক্রর ৩১ পৃষ্ঠোে ৩নং জেজরেোক্ল িোজরখ উক্েখ ছোড়োই জেজনের েজচ্ক্বর দফিক্র েোলোর কলিোর কিট 

কেনো কদখোক্নো হে ২৩ হোিোর ৮৫০ টোেো, ৪নং জেজরেোক্ল েজচ্ক্বর দফিক্র ফক্টোেজিেোর কমজশক্নর কটোনোর ও অজিজরক্ত েজচ্ক্বর দফিক্রর িন্য ২২ 

হোিোর ১৩০ টোেো কলখো আক্ছ। 

৫নং জেজরেোক্ল ২০১৮ েোক্লর ৯ কেক্েম্বর এইচ্জি কলিোর েোলোর কিট কটোনোর কেনো বোবদ জবল েরো হক্েক্ছ প্রোে ২৪ হোিোর, এ বছর ১৫ এজপ্রল 

জেজনের েজচ্ক্বর দফিক্রর িন্য কটোনোর কেনোর জবল ১৯ হোিোর ৭৩০ টোেো এবং হলুদ জপ্রন্টোর ২৪ হোিোর ৭৮৫ টোেো। ৩৪নং জেজরেোক্ল ২৩ এজপ্রল 

জবল েরো হক্েক্ছ ১৬ হোিোর ৩৩৫ টোেো। 

জেন্তু েীক্ের জবল, িো উক্েখ কনই। ৩৮নং জেজরেোক্ল ১৩ কম জেজনের েজচ্ক্বর জপ্রন্টোক্রর েোজল কেনো বোবদ জবল েরো হে ৮ হোিোর ৭৮৫ টোেো। আবোর 

২০ কম ৩৯নং জেজরেোক্ল জেজনের েজচ্ক্বর দফিক্রর জপ্রন্টোক্রর েোজল বো কটোনোর কেনো বোবদ জবল েরো হে ২৪ হোিোর ৭৮৫ টোেো। 

এজদক্ে এেই করজিস্টোক্রর ৩২ পৃষ্ঠোে ৬নং জেজরেোক্ল ২ অক্টোবর ফক্টোেজিেোর কমজশক্নর কটোনোর ২৪ হোিোর ৪৩০ টোেো; জেন্তু কেোন দফিক্রর িন্য 

িো কলখো কনই। আবোর ৭নং জেজরেোক্ল কিছক্নর িোজরখ জদক্ে ৩০ এজপ্রল কেবো শোখোর েোলোর জপ্রন্টোর েরবরোহ বোবদ জবল কদখোক্নো হে ২৪ হোিোর ৮৭৫ 

টোেো। ১১নং জেজরেোক্ল েজচ্ব দফিক্রর িন্য ৯ নক্ভম্বর এেটি কটোনোর বো েোজল েরবরোহ কদখোক্নো হে ২৪ হোিোর ৯৮০ টোেোর। 

এছোড়ো এ বছক্রর ১৪ কফব্রুেোজর এই করজিস্টোক্রর ৩৪ পৃষ্ঠোে ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬নং জেজরেোক্ল কটোনোর কেনোর জবল কদখোক্নো হে  থোিক্ম ১৭ হোিোর 

১৫০ টোেো, ১৯ হোিোর ৫০০ টোেো, ২০ হোিোর ৯৫০ টোেো ও ২১ হোিোর ৯৫০ টোেো। অথচ্ এগুক্লো কেোন দফিক্রর িন্য, িো উক্েখ কনই। ৩৯ পৃষ্ঠোর 

৪৭নং জেজরেোক্ল ১৭ জুন জবল েরো হক্েক্ছ ৮ হোিোর ৪৬৫ ও ১২ হোিোর ৩৭৫ টোেো। জেন্তু েীক্ের জবল, েোর িন্য, িো কলখো কনই। 

জবদোেী অথ ববছক্রর ২৪ জুন পৃথে ভোউচ্োক্র কটোনোর কেনো হে ১৭টি।  োর কমোট দোম ধরো হে ১ লোখ ৫৬ হোিোর ৭২৫ টোেো। ২৭ জুন কেনো হে ২০টি 

েজিউটোর, ১টি জপ্রন্টোর ও ফযোক্স কমজশন।  োর দোম ধরো হে ১৮ লোখ ৫৪ হোিোর ৪০০ টোেো। 

কেোেোজরি জবক্লর ছড়োছজড় : দুক্ বোগ ব্যবস্থোিনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলক্ের প্রজিমন্ত্রী িো. কমো. এনোমুর রহমোক্নর দফিক্রর িন্য ৩২৫৫১০৫ কেোক্ি মজনহোজর 

বিিেিত্র বো কেোেোজরি কেনো হে ২৫ জুন। প্রজিমন্ত্রী দফিক্রর চ্োজহদোিত্র কমোিোক্বে িোক্েজর নং ৮৭ জেজরেোক্ল ২৩ হোিোর ৬০০ টোেোর বিিেিত্র 

কেনোেোটো কদখোক্নো হক্েক্ছ। 

এমনজে অজবশ্বোস্য হক্লও েিয ক , এেই িোজরক্খ ৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১নং িোক্েজরর জেজরেোক্ল প্রজিমন্ত্রীর দফিক্রর িন্য আরও চ্োর কেট বিিেিত্র 

কেনো হক্েক্ছ বক্ল কদখোক্নো হে।  থোিক্ম  োর টোেোর িজরমোণ ২৪ হোিোর ২০০ টোেো, ২১ হোিোর, ২২ হোিোর ৮০০ ও ২৪ হোিোর ৮০০ টোেো। কখাঁি 

জনক্ে িোনো কগক্ছ, অজিজরক্ত চ্োরটি চ্োজহদোিত্র জছল ভুেো। 

জেন্তু িো ফক্টোেজি েক্র খোিোেলক্ম িাঁচ্ কেট বিিেিত্র কেনো কদখোক্নো হক্েক্ছ। প্রজিমন্ত্রীর দফিক্রর এেিন েম বেিবো গাগোন্তরক্ে িোনোন, িোরো 

কেোেোজরি কেট কিক্েক্ছন মোত্র ১টি। িোছোড়ো এি কেট-গ্লোে জদক্ে িোরো েী েরক্বন। আক্গর কেট-গ্লোে ও েোি-জিজরচ্ কিো আক্ছই। গি অথ ববছক্রর 

এক্েবোক্র কশষজদক্ে গুরুির এই অজনেম েরো হে। 

ঠিেোদোর িোর জবলও জনক্ে কগক্ছ। এ েংিোন্ত নজথিত্র  থো থভোক্ব  োচ্োই েরক্ল এবং প্রজিমন্ত্রী দফিক্র কখাঁি জনক্ল এর েিযিো জমলক্ব। িোরো িোনোন, 

িদন্ত শুরু হওেোর ির এখন নতুন েক্র কেোেোজরে জেক্ন জবজভন্ন শোখোে কদেো হক্ে। 

এখোক্নই কশষ নে, ১৭ জুন েোলোর জপ্রন্টোর কেনো হে ৬৬নং জেজরেোক্ল ১৯ হোিোর ৭৯৫ টোেোে। গি বছর ২৪ এজপ্রল ব্যবহো ব দ্রব্যোজদ উক্েখ েক্র ১৩নং 

জেজরেোক্ল জবল েরো হক্েক্ছ ১৫ হোিোর ৬৯০ টোেো। সূত্র বলক্ছ, এর েবই কগাঁিোজমল জদক্ে শুধু খোিোেলক্ম কেনোেোটো েরো হক্েক্ছ। বোস্তক্ব কেনো হেজন। 

এছোড়ো প্রজিটি জবল েরো হক্েক্ছ অস্বোভোজবে। কেবো শোখোর গাজক্ত অনু োেী প্রজিটি জবক্লর েক্ঙ্গ ১৫ শিোংশ ভযোট ও ৩ শিোংশ এআইটি গাক্ত েরক্লও 

কেোক্নো জিজনক্ের দোম এি কবজশ হওেোর েথো নে। 

প্রজিমন্ত্রীর দফিক্র আেবোবিক্ত্রর মক্ে ২০১৮ েোক্লর ১০ অক্টোবর ১টি কচ্েোর কেনো হক্েক্ছ ১৮ হোিোর টোেোে,  োর িোক্েজর নং ৯। এছোড়ো িোক্েজরর 

৪৮ ও ৪৯নং জেজরেোক্ল ১২ কম প্রজিমন্ত্রীর দফিক্রর অনোর কবোক্ি বর িন্য দুই ধোক্ি জবল েরো হক্েক্ছ ২৪ হোিোর ২০০ টোেো েক্র ৪৮ হোিোর ৪০০ টোেো। 

এছোড়ো েজিউটোরেোমগ্রী কেনোেোটোর েথো বক্ল ২৪ জুন িোক্েজরর ৯ ও ১১নং জেজরেোক্ল জবল েরো হক্েক্ছ  থোিক্ম ২১ হোিোর ২৫০ টোেো ও ২৩ 

হোিোর ৩০০ টোেো। 

কশষ মুহূক্িব মন্ত্রীর বোেোে টিজভ কেনোেোটো : ত্রোণ ও দুক্ বোগ ব্যবস্থোিনো মন্ত্রণোলক্ের েোক্বে মন্ত্রী কমোফোজ্জল কহোক্েন কচ্ৌধুরী মোেোর ২৪ কবইজল করোিস্থ 

েরেোজর বোেভবক্নর িন্য ১টি রজিন টিজভ কেনোর জবল অনুক্মোদন েরো হে ২০১৮ েোক্লর ১৭ অক্টোবর। িরজদন মন্ত্রীর দফিক্রর িন্য কেনো হে আরও 

এেটি স্যোমেোং টিজভ। 

দুটি টিজভ ২ লোখ ২৫ হোিোর টোেো েক্র ৪ লোখ ৫০ হোিোর টোেো। এছোড়ো এ বছর ১৯ িোনুেোজর মন্ত্রীর েরেোজর বোেোর িন্য ১টি েজিউটোর, ১টি স্ক্যোনোর 

এবং ১টি ফক্টোেজিেোর কমজশন কেনো হে ২ লোখ ৯৬ হোিোর টোেো জদক্ে। অিরজদক্ে মন্ত্রীর েংেদীে েো বোলক্ের িন্য কেোক্নো িোজরখ ছোড়োই ৪৮ ইজির 

১টি টিজভ কেনো হে ১ লোখ ৩৫ হোিোর টোেোে। 

জবষেটি এখন িোনোিোজন হওেোে জেজনের েজচ্ক্বর েড়ো জনক্দ বশনোর েোরক্ণ টিজভ ও ইক্লেট্রজনক্স জিজনেিত্র মন্ত্রণোলক্ে কফরি আনক্ি কিোড়ক্িোড় 

চ্লক্ছ। সূত্র বলক্ছ, িক্ব এেব টিজভ ও ফক্টোেজিেোর কমজশক্নর েক্েেটি ব্যবহৃি হক্ে মন্ত্রণোলক্ের কেবো ও অজিট শোখোর প্রভোবশোলী দু’িন ননেযোিোর 

েম বেিবোর বোেোে। 

 োরো ইিঃপূক্ব ব এ মন্ত্রণোলক্ে টিআর, েোজবখো ও েোজবটো প্রেক্ল্পর বরোদ্দিত্র কেনোক্বচ্োর েক্ঙ্গ িজড়ি।  োক্দর মক্ে এেিন েম বেিবো অব্যোহিভোক্ব গি 

বছর কম ও জুক্ন বড় ধরক্নর বরোদ্দ কদেোর েমে ‘রোক্ির জিও িোজরর’ েক্ঙ্গ িজড়ি জছক্লন। ১০ বছক্র ওই েম বেিবোর জনক্ির ও িজরবোক্রর নোক্ম-

কবনোক্ম েহোেেিজের ব্যোিে উত্থোন র্ক্টক্ছ। দুদে িদন্ত শুরু েরক্ল েব কগোমর ফাঁে হক্ে  োক্ব। 

মন্ত্রীর বোেোে মোলোমোল েমোচ্োর : ২০১৮ েোক্লর ৮ নক্ভম্বর ১৮ হোিোর ৪৭২ টোেোর মোলোমোল। িক্রর জেজরেোক্ল এেই বছর ২৫ অক্টোবর জদক্ে কলখো 

আক্ছ ১৮ হোিোর ২৭৭ টোেোর মোলোমোল েরবরোহ। মন্ত্রীর জবদোে েংবধ বনো কদেোর েমে জিজিটোল ব্যোনোর বিজরর জবল েরো হে ১৮ হোিোর ২৭৭ টোেো। 

মন্ত্রীর দফিক্র উন্নিমোক্নর অন্যোন্য জলক্খ জবল েরো হক্েক্ছ ২০ হোিোর ৬৩৮ টোেো। এখোক্ন কেোক্নো িোজরখ উক্েখ কনই,  ো েজথি করজিস্টোক্রর ২৬২ 

পৃষ্ঠোর ২৮নং জেজরেোক্ল উক্েখ েরো হক্েক্ছ। এ বছর ১৪ িোনুেোজর মন্ত্রীর ২৪ কবইজল করোক্ির বোেোে ১৩ হোিোর ৭৭৬ টোেোর কস্টশনোজর মোলোমোল 

েরবরোহ। 

২১ িোনুেোজর মন্ত্রীর দফিক্র কস্টশনোজর মোলোমোল েরবরোহ কদখোক্নো হক্েক্ছ ২০ হোিোর ৬৩০ টোেোর। এেই িোজরক্খ মন্ত্রীর কবইজল করোক্ির বোেোর 

দফিক্র মোলোমোল েরবরোহ কদখোক্নো হে ২১ হোিোর ৮০৫ টোেোর। এটি করজিস্টোক্রর ৩৭নং জেজরেোক্ল এজি েরো হক্েক্ছ। অথচ্ এেই িোজরখ উক্েখ 

েক্র ৩৯নং জেজরেোক্ল কলখো আক্ছ মন্ত্রীর বোেোর দফিক্র ২২ হোিোর ৫৯০ টোেোর মক্নোহোজর দ্রব্য েরবরোহ েরো হক্েক্ছ। 



কেোেোজরক্ির ছড়োছজড় : শুধু জবগি অথ ববছক্রর কশষজদক্ে ২৩ জুন জবজভন্ন ভোউচ্োক্র কেোেোজরি কেনোর জবল কদখোক্নো হে ৭টি। কেখোক্ন  থোিক্ম জবল 

েরো হক্েক্ছ ২৩ হোিোর ৯০০, ১৯ হোিোর ৭০০, ২৪ হোিোর ৮৫০, ১৮ হোিোর ৫০, ৯ হোিোর, ২৩ হোিোর ৪০০ ও ২১ হোিোর ৬০০ টোেো। 

এর মক্ে েভোেক্ক্ষর িন্য কেট ও েোি-জিজরক্চ্র েরবরোক্হর জবল েরো হক্েক্ছ ৫৪ হোিোর টোেোর। এছোড়ো এ বছর ২৬ জুন এেই জদক্ন জবজভন্ন শোখোে 

কেোেোজরক্ির নোক্ম পৃথে দুটি জবল েরো হক্েক্ছ  থোিক্ম ২২ হোিোর ৩৭০ ও ২৪ হোিোর ৫৮০ টোেো। 

আরও  ি অজনেম : আেবোবিত্র কেনোেোটো খোক্িও অজনেক্মর ছড়োছজড় এবং অজবশ্বোস্য রেম মূে ধরো হক্েক্ছ কচ্েোর-কটজবল, ফোইল েযোজবক্নট 

প্রভৃজির। এ েংিোন্ত করজিস্টোক্রর ২৭নং জেজরেোক্ল কেোক্নো িোজরখ উক্েখ ছোড়োই আইন ও প্রজশক্ষণ শোখোর অজিজরক্ত েজচ্ক্বর েক্ক্ষ ১টি ফোইল 

েযোজবক্নট ও ৩টি জভজিটর কচ্েোক্রর দোম ধরো হক্েক্ছ ৪৮ হোিোর টোেো। 

১২নং জেজরেোক্ল ৩ জিক্েম্বর অজিজরক্ত েজচ্ক্বর (জেজিজি) িন্য ১টি কচ্েোর কেনোর জবল েরো হে ১৬ হোিোর ৮০০ টোেো। ১৫নং জেজরেোক্ল অজিজরক্ত 

েজচ্ব ি. নিরুল আক্নোেোক্রর েক্ক্ষর িন্য ১টি েজিউটোর কটজবল ও ৩টি জভজিটর কচ্েোক্রর দোম ধরো হক্েক্ছ ২২ হোিোর টোেো। 

জেন্তু বোস্তক্ব ওই েক্ক্ষ ক  কটজবল কদখো কগক্ছ, িোর দোম েক্ব বোচ্চ ৩ হোিোর টোেো হক্ব। কচ্েোক্রর দোম বড়ক্িোর ৯ হোিোর টোেো। ২০নং জেজরেোক্ল 

জেজনের েজচ্ক্বর েক্ক্ষর কেোফোর কলদোর িজরবিবন েরোর জবল েরো হে ২৪ হোিোর ৫০০ টোেো। 

আেবোবিত্র কেনোেোটো খোক্ির করজিস্টোক্র ৯৩নং পৃষ্ঠোে ৩৬নং জেজরেোক্ল এ বছর ১০ কফব্রুেোজর জস্টক্লর আলমোজর কেনোর জবল েরো হক্েক্ছ ২৪ হোিোর 

৯০০ টোেো। জেন্তু েোর িন্য, িো কলখো কনই। ৩৯নং জেজরেোক্ল ২৪ কফব্রুেোজর েজচ্ক্বর দফিক্রর িন্য ১৮ হোিোর ৫০০ টোেোর জবল; জেন্তু েী কেনো 

হক্েক্ছ, িো উক্েখ কনই। 

২৫ মোচ্ ব প্রজিমন্ত্রীর দফিক্রর িন্য ২৫ মোচ্ ব ৪০ ও ৪১নং জেজরেোক্ল ২টি জবল েরো হক্েক্ছ ২১ হোিোর ৮০০ ও ২২ হোিোর ২০০ টোেো। জেন্তু েী কেনো 

হক্েক্ছ, িো কলখো কনই। মন্ত্রণোলক্ের েভোেক্ক্ষ ট্রজল েরবরোক্হর জবল েরো হক্েক্ছ ১০০ পৃষ্ঠোর ৭৪ ও ৭৫নং জেজরেোক্ল দুটি ভোউচ্োক্র  থোিক্ম ২৪ হোিোর 

ও ২২ হোিোর টোেো উক্েখ েক্র। 

৯৫ পৃষ্ঠোে ৪৮ ও ৪৯নং জেজরেোক্ল ১২ কম প্রজিমন্ত্রীর অনোর কবোি ব বোবদ ২টি ভোউচ্োক্র ২৪ হোিোর ২০০ টোেো েক্র ৪৮ হোিোর ৪০০ জবল েরো হক্েক্ছ। 

১৭৩ পৃষ্ঠোে ১৫নং জেজরেোক্ল নতুন িোলো েরবরোহ বোবদ জবল েরো হক্েক্ছ ২৪ হোিোর ৬২৫ টোেো। 

মন্ত্রণোলক্ের অজিজরক্ত েজচ্ব (অজিট) রণজিৎ কেক্নর দফিক্র জুক্ন িোক্েজরর ৩১নং জেজরেোক্ল ১টি ড্রেোর কেনো হক্েক্ছ,  োর দোম ধরো হক্েক্ছ ২৪ 

হোিোর টোেো। এছোড়ো ২৩ জুন ৭৮নং জেজরেোক্ল কেনো হক্েক্ছ ১৮ হোিোর ৫০ টোেোর কেোেোজরি। িক্ব িথ্যোনুেন্ধোক্ন িোনো কগক্ছ, এগুক্লো িোর দফিক্র 

কদেো হেজন। 

অজিজরক্ত েজচ্ব (উ. ি.) ফক্েজুর রহমোক্নর দফিক্র ২৫ কম িোক্েজরর ৬৩নং জেজরেোক্ল কেোেোজরি কেনো হে ২০ হোিোর ৭৬০ টোেোর। এেই জদক্ন 

৬৪নং জেজরেোক্ল কফর কেোেোজরি কেনোেোটো কদখোক্নো হে ২১ হোিোর ৪৯০ টোেোর। প্রশ্ন হল, এেিন অজিজরক্ত েজচ্ব এি কেোেোজরি েী েক্রন। িক্ব 

বোস্তক্ব কখাঁি জনক্ে িোনো কগক্ছ, এ ধরক্নর কেোক্নো চ্োজহদোিত্র জেংবো কেোেোজরি েরবরোহ েরো হেজন। 

অজিজরক্ত েজচ্ব (জেজিজি) কমোেোক্জ্জম কহোক্েক্নর দফিক্র ১৫ অক্টোবর কেনোেোটো কদখোক্নো হে ৮নং জেজরেোক্ল ১টি কটজবল ২৪ হোিোর ৮০০ টোেো। 

২০১৮ েোক্লর ৩ জিক্েম্বর ৭৮নং জেজরেোক্ল ১টি কচ্েোর ১৬ হোিোর ৮০০ টোেো। এরির ২৫ জুন ৭৮নং জেজরেোক্ল এেটি বুে কেলফ ২৪ হোিোর ৮০০ 

টোেো। 

২৬৮নং পৃষ্ঠোে ২৮ কম উক্েখ েক্র ৩ িন েম বেিবোর নোক্ম পৃথেভোক্ব কেনোেোটোর জবল কদখোক্নো হক্েক্ছ  থোিক্ম ২০ হোিোর ৭৬০ টোেো, ২১ হোিোর 

৪১০ টোেো এবং ২৪ হোিোর ৪৬০ টোেো। জেন্তু েী কেনো হক্েক্ছ, িো উক্েখ েরো কনই। 

মন্ত্রণোলক্ের অভযন্তরীণ কেনোেোটোে এক্হন অজনেম-দুনীজির জবষক্ে িোনক্ি চ্োইক্ল ১৮ কেক্েম্বর মন্ত্রণোলক্ের দফিক্র প্রশোেজনে েম বেিবো কশখ 

এিোজুল েোমোল গাগোন্তরক্ে বক্লন, ‘ভোই আজম হি েক্র এক্েজছ। জেছু ভুলত্রুটি আক্গ েক্রজছ। েজরজন এমন েথো বলব নো। িক্ব ভজবষ্যক্ি আর েরব 

নো। বক্লন, আিনোক্ে েীভোক্ব কখদমি েরক্ি িোজর।’ 

জেজনের েহেোরী প্রধোন মোক্িদুর রহমোন বক্লন, ‘আজম এখোক্ন আেক্ি চ্োইজন। কিোর েক্র আমোক্ে এই শোখোর দোজেত্ব কদেো হক্েক্ছ। জেি জেছু 

জলখক্বন নো। েোমক্ন আমোর িক্দোন্নজি।’ 

 


