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গালাম  িকবিরয়া  শামীম  ওরেফ  িজ  ক  শামীম  ফতার  হওয়ায়  গণপূত
ম ণালয়  থেক  তার  িঠকাদাির  িত ান  িজেকিব  অ া ড  কা ািন  াইেভট
িলিমেটেডর পাওয়া  ৩ হাজার কািট  টাকার ১৭িট কে র  কাজ এখন ব
রেয়েছ। সরকােরর িবিভ  সং ার এই কাজ েলার ভিবষত্ এখন কী তা িনেয়ও
তির  হেয়েছ  ধাঁয়াশা।  অ িদেক  এত  বেড়া  বেড়া  কাজ  কীভােব  িজ  ক

শামীেমর িত ান পেয়েছ, স িবষেয়ও দখা িদেয়েছ । গণপূেতর অিতির
ধান েকৗশলী উ পল মারেক ওএসিড করা হেলও আেগর নীিতর দােয়

েকৗশলী শাহাদাত হােসেনর িব ে  দেকর মামলা হেলও িতিন এখেনা গণপূেতর ধান েকৗশলীর
দািয়ে  রেয়েছন।

িজ ক শামীেমর িঠকাদাির িত ােনর মাধ েম বতমােন ৩ হাজার কািট টাকার ১৭িট িনমাণ কে র
কাজ চলেছ। এর মেধ  সিচবালেয় ১৫০ কািট টাকার অথ ম ণালেয়র নতুন ভবন ও ১৫০ কািট টাকার
ক ািবেনট ভবন; আগারগাঁওেয় ৪০০ কািট টাকার এনিবআর ভবন; িব ান জা ঘের ১০০ কািট টাকা;
সাহরাওয়াদী হাসপাতােলর বিধত ভবন িনমােণ ৪০০ কািট টাকার ক , প ু হাসপাতােল ৩৫০ কািট

টাকার ক , ৫০০ কািট টাকা ব েয় যাব হডেকায়াটার, ২০০ কািট টাকার কে  মহাখালী শখ
রােসল গ াে ািলভার হাসপাতাল, বইিল রােড ৩০০ কািট টাকার পাবত  চ াম কমে ; এনিজও
ফাউে ডশেনর ৬৫ কািট টাকার কাজ চলমান রেয়েছ। এর পাশাপািশ ২০ থেক ২৫ কািট টাকার অ াজমা
হাসপাতাল,  ২০  থেক  ২৫  কািট  টাকার  ক ানসার  হাসপাতাল,  ২০  থেক  ২৫  কািট  টাকার  সবা
মহািবদ ালয়, ৮০ কািট টাকার িনউেরাসােয়  হাসপাতাল, ৮০ কািট টাকার িব ান জা ঘর, ১২ কািট
টাকার িপএসিস, ৬৫ কািট টাকার এনিজও ফাউে ডশন এবং িমরপুর-৬ ত ৩০ কািট টাকার কে র
কাজ রেয়েছ িজ ক শামীেমর িত ােনর হােত। িক  শামীম ফতার হওয়ায় এসব কাজ ব  রেয়েছ।

এসব কােজর ভিবষত্  কী  এ িবষেয়    করা  হেল গৃহায়ণ  ও গণপূত ম ী  শ.  ম.  রজাউল কিরম
ইে ফাকেক বেলন, আসেল কাজ েলা তা িজ ক শামীমেক দওয়া হয়িন। এ েলা দওয়া হেয়েছ তার

িত ানেক। তাই তার ফতােরর কারেণ কাজ সামিয়ক ব  রেয়েছ িঠকই, িক  আমরা এখন কাজ েলা
কীভােব চািলেয় নওয়া যায়, সটা ভাবিছ। আমরা তােদর িত ানেক এ িবষেয় িচিঠ দব। যিদ তারা এ
িবষেয় অপরাগতা কাশ কের তাহেল আমরা অ  িত ানেক এ কাজ দব।

এিদেক এসব কাজ কীভােব শামীেমর িত ান পেয়েছ, এ িনেয়ও  দখা িদেয়েছ। এসব বেড়া বেড়া
কাজ  পেত  গণপূেতর  েকৗশলীেদর  বেড়া  ধরেনর  উ কচ  দান  করেতন  বেল  শামীম  িরমাে ড
জািনেয়িছেলন বেল জানান যাব ।

গণপূেতর  একািধক কমকতার  িব ে  এর আেগও িবিভ  সমেয়  অিনয়েমর  অিভেযাগ  উেঠেছ।  িক
তদে র অভােব এখেনা বহাল তিবয়েত রেয়েছন অেনেক। খাঁজ িনেয় জানা যায়, বতমান ধান েকৗশলী
মা.  শাহাদাত হােসন ২০০৪ সােল নায়াখালীর িনবাহী  েকৗশলী থাকাকােল সংসদ সদ েদর ট

বরাে র অিনয়েমর অিভেযােগ তার িব ে  মামলা কের দক। িক  সই েকৗশলী বতমােন দািয়

  িনলয় মামুন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

পালন করেছন ধান েকৗশলী িহেসেব।

ধান েকৗশলীর নীিতর দােয় দেক মামলা স েক েকৗশলী শাহাদাত হােসন বেলন, আসেল আিম
এ মামলায় হাইেকাট থেক ব  আেগ জািমন পেয়িছ। এসব অিভেযাগ িভি হীন। 

ধান েকৗশলীর িনেয়াগ স েক গণপূত ম ী বেলন, ‘আসেল তার িবষেয় পূেব দক একিট অিভেযাগ
দােয়র কেরেছ েনিছ। তেব িতিন সই অিভেযাগ থেক খালাশ পেয়েছন। িতিন যেহতু আিম ম ী হওয়ার
আেগ িনেয়াগ পেয়েছন সেহতু তার িবষেয় তমন িকছু বলেত পারিছ না’।

এিদেক যাব হডেকায়াটার ট ডােরর ওয়াক অডার দওয়ার ই মাস পর িনেয়াগ পাওয়া অিতির  ধান
েকৗশলী উ পল মার দ ক ট ডােরর সে  জিড়ত থাকার অিভেযােগ ওএসিড করা হেয়েছ। অথচ এই

কােজ অ েদর স ৃ তা থাকেলও কােরা িব ে  এখেনা ব ব া নওয়ার কথা জানা যায়িন। খাঁজ িনেয়
জানা যায়, আগামী িডেস ের ধান েকৗশলীর ময়াদ শষ হেব। তাই এ পেদ িনেয়াগ পেত দৗড়-ঝাঁপ

 কেরেছন অেনেক। শাহাদাত হােসনও চ া করেছন তার ময়াদ বাড়ােনার জ ।

ধান েকৗশলী িহেসেব িনেয়াগ পেত এবং িজ ক শামীেমর িত ানেক কাজ দওয়া ও েকৗশলীেদর
িব ে  শামীেমর উকাচ দােনর অিভেযােগর কারেণ এখন অি রতা িবরাজ করেছ গণপূত ম ণালেয়।
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