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ব য় ায় ৪ কািট টাকা

সংসদ এলাকায় বসেছ আরও ৬০ িসিস
ক ােমরা
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জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় বসেছ আরও ৬০িট িসিস ক ােমরা। এসব ক ােমরা ও য পািত কনা এবং
সংেযাজেনর া িলত মলূ  ধরা হেয়েছ িতন কািট ৯২ লাখ ৯৮ হাজার ১৬৩ টাকা। এ সং া  গিঠত
কিমিট সূ  এ তথ  িনি ত কেরেছ। কিমিটর সদ  িহেসেব রেয়েছন সংসেদর কমকতা, গােয় া বািহনীর
সদ  ও আইিট িবেশষ ,  শাল িসিকউিরিট ফােসর সদ । কিমিট এরই মেধ  একািধক বঠক
কেরেছ। বঠেক িসিস ক ােমরার বাজারমলূ  পযােলাচনা করা হয় এবং তা আরও যাচাই করা হেব বেল
িস া  হয়।

জানেত চাইেল সংসেদর ডপুিট ি কার ফজেল রা ী িময়া বেলন, সংসদ ভবন ও পুেরা সংসদ এলাকা
কিপআই  (িবেশষ  পূণ  াপনা)  হওয়ায়  িনরাপ া  িনি ত  করার  ওপর  ােরাপ  কের  এসব

ক ােমরা কনা হে । তেব ব য় এখনও চড়ূা  হয়িন। ায় চার কািট টাকার কথা বঠক থেক বলা
হেয়েছ। এিট কমেবিশ হেত পাের।

সূ  জানায়, ক ােমরা, এ সং া  য পািত এবং লাগােনাসহ মাট া িলত ব য় ধরা হেয়েছ ২ কািট ২৪
লাখ ৪৬ হাজার ৪০০ টাকা। তেব পাবিলক িকউরেম ট িবিধমালা ২০১৮ অ যায়ী এই পিরমাণ টাকার
ওপর দরপ  আ ানকারী িত ান বা ব ি  ১০ শতাংশ লভ াংশ পােবন। এজ  ক া রেক িদেত হেব
২২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪০ টাকা। এছাড়া ওভারেহড চাজ, ভ াট ইত ািদসহ া িলত ব য় ধরা হেয়েছ িতন
কািট ৯২ লাখ ৯৮ হাজার ১৬৩ টাকা।

জানা  গেছ,  কিমিট  আরও  িকছু  পািরশ কেরেছ।  এর মেধ  রেয়েছ-  সংসেদর সবা ক ও  সেবা
িনরাপ ার  জ  সংসদ  ভবনসহ  পুেরা  এলাকা  িসিসিটিভ  ক ােমরার  আওতায়  আনার  েয়াজনীয়তা
যাচাইপূবক ক ােমরার সংখ া আরও বাড়ােনা। বতমােন সংসদ ভবন এলাকায় ব ব ত সব িসিসিটিভ
ক ােমরা  িপিটেজড িসে ম।  এজ  দরূ  ও  েয়াজনীয়তা  িন পণপূবক বেুলট িসে েমর িসিসিটিভ
ক ােমরা সংেযাজেনর পািরশ কের কিমিট। এে ে  বিশ দরূে র জ  িপিটেজড ক ােমরা এবং কম
দরূ  ও এক পােশ িভউ নয়ার জ  বেুলট ক ােমরা ব বহােরর পািরশ কেরন তারা।

কিমিটর একজন সদ  নাম না কােশর শেত বেলন, কেয়ক বছর ধের দেশর অভ ের অত িধক বজ
পাতসহ ঝেড়া  হাওয়ার কারেণ  িনরাপ া  সংি  য পািত িবেশষ কের িসিসিটিভ েলা িত  হে ।
এজ  নতনু কের কনা িতিট িসিসিটিভ ক ােমরায় আিথং িসে ম সংেযাজেনর পািরশ কেরেছ কিমিট।

  সংসদ িরেপাটার
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