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শ  ম  েরজাuল  কিরম।  eকাধাের  আiনজীবী  o  রাজনীিতিবদ।  আoয়ামী  লীেগর  আiনিবষয়ক  সmাদক।
িছেলন  আiনজীবীেদর  েনতা।  eকাদশ  জাতীয়  সংসদ  িনবর্াচেন  িপেরাজপুর-1  আসন  েথেক  সংসদ  সদসয্
িনবর্ািচত হন। eরপর সরকারpধান েশখ হািসনা তার হােত তুেল েদন গৃহায়ণ o গণপূতর্  মntণালেয়র দািয়t।
মntণালেয়র  নানা  কমর্কা-,  সাmpিতক  দনুর্ীিতিবেরাধী  aিভযান,  িঠকাদারেদর  aিনয়ম,  রাজuকসহ
মntণালেয়র  aধীন  িবিভn  দফতর-aিধদফতের  কমর্রত  দনুর্ীিতবাজ  কমর্কতর্ ােদর  িব েd  বয্বsা  gহণসহ
িবিভn  িবষেয়  বাংলােদশ  pিতিদনেক  eকাn  সাkাৎকার  িদেয়েছন  শ  ম  েরজাuল  কিরম।  বুধবার  দপুুের
সিচবালেয় গণপূতর্  মntণালেয় িনেজর দফতের বেস েদoয়া তার ei সাkাৎকারিট িনেয়েছন িসিনয়র িরেপাটর্ ার
িনজামুল হক িবপলু

p  : সরকােরর সাmpিতক দনুর্ীিতিবেরাধী aিভযােন িজ েক শামীম নােম eক িঠকাদারেক েgফতােরর পর
গণপূতর্  aিধদফতেরর aেনেকর নাম eেসেছ, যারা েমাটা aে র কিমশেনর িবিনমেয় oi িঠকাদারেক কাজ
পাiেয়  িদেয়েছন।  eসব  দনুর্ীিতবাজ  eবং  গণপূতর্  মntণালেয়র  aধীন  aনয্ানয্  দফতর-aিধদফতেরর
কমর্কতর্ ােদর িব েd িবিভn সময় দনুর্ীিতর aিভেযাগ uেঠেছ। eেদর  িব েd কী ধরেনর পদেkপ েনoয়া
হেয়েছ? িকংবা আপিন কী ধরেনর পদেkপ িনেcন দনুর্ীিত বেn?

শ  ম  েরজাuল  কিরম  :  েদখুন,  দািয়t  gহেণর   েথেকi  আিম  দনুর্ীিতর  িব েd  আমার  aবsান
s ভােব  বয্k  কেরিছ।  েকােনাভােবi  দনুর্ীিতেক  p য়  না  েদoয়ার  জনয্  pধানমntীর  েয  িনেদর্শনা,  েস
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আেলােক  আমরা  কাজ  কেরিছ।  বনানীর  আ েনর  ঘটনায়  েয  62  জেনর  নাম  eেসেছ,  আমরা  িকn
eকজনেকo বাদ িদiিন। তােদর pেতয্েকর িব েd বয্বsা িনেয়িছ। পপুর পারমাণিবক িবদযু্ৎ uৎপাদন
েকেndর ঘটনায় তদেn যােদর িব েd aিভেযাগ eেসেছ আমরা তােদর সবার িব েd বয্বsা িনেয়িছ। আমার
মেন হয় না বাংলােদেশর iিতহােস e রকম নিজর আর িdতীয়িট আেছ, েযখােন যার িব েd aিভেযাগ আসেছ
তদেn সতয্তা পাoয়ার সে  সে i আমরা বয্বsা িনেয়িছ। ঢাকার বাiের িকছু iি িনয়ার বা aনয্ েকােনা
কমর্কতর্ ার িব েd aিভেযাগ eেল, পিtকায় pকািশত হেল আমরা তদn কের aিভেযােগর pমাণ েপেল তার
িব েd  বয্বsা  িনিc।  িঠকাদারেদর  কােজ  aিনয়ম  েপেল  তােদর  কােলা  তািলকাভুk  করিছ।  পপুেরর
ঘটনায় 36 েকািট টাকা aিতিরk দনুর্ীিতবাজরা িনেয়েছ। eটা আমােদর তদেn pমািণত হেয়েছ। েসi 36
েকািট টাকা কতর্ ন কের েরেখিছ, যােত সরকােরর sাথর্ েকােনাভােব kুণœ না হয়। আমার েসi aবsােন আিম
eখেনা আিছ।
eখন  গণপূতর্ ,  রাজuকসহ  িসিডe,  েকিডe,  আরিডe  িবিভn  পযর্ােয়  আমােদর  িবিভn  pিত ান  েযেহতু
িনেজেদর কাজ কের, aনয্ানয্ মntণালেয়রo কাজ কের িডেপািজট oয়াকর্ স িহেসেব। sরা  মntণালেয়র aধীেন
িকn  রয্ােবর  ভবন।  আমরা  েসখােন  িডেপািজট  oয়াকর্ স  িহেসেব  কাজ  কের  িদিc।  টাকা  িদেc  sরা
মntণালয়।  ভবন  রয্ােবর। আমরা  ধু  মধয্বতর্ী aবsােন  েথেক  কাজ  করিছ।  eখােন  সব েলা  কাজ  িকn
i-েটnার পdিতেত হেয়েছ। আধুিনক oেয়েত। েসখােন যারা aংশ িনেয়েছন, েসখান েথেক সেবর্াc দরদাতা
িযিন  তার  আেবদনটােক  মূলয্ায়ন  কিমিট  মূলয্ায়ন  কের  যখন  তােক  েটকিনকয্ািল  o  িফনানিশয়ািল
েরসপনেসবল মেন কেরেছ, তখন িকn তােক কাজ েদoয়া হয়, েনািটিফেকশন aয্াoয়াডর্  েদoয়ার পর চুিk
হয় eবং তখন চুিk aনযুায়ী দািয়t েদoয়া হয়। eখন িকn আেগর মেতা েনi েয েটnার বাk েকu িছনতাi
কের িনেয় েগল, বা েটnার আেছ 50টা, 50টাi তারা িনেয় েগল। eখন িকn আপিন আেমিরকা, iuেরােপ
বেস ei i-েটnাের aংশ িনেত পারেবন। কারা aংশ েনেবন বা েনেবন না, eটা িকn আমরা মntণালয় বা
দফতর িনধর্ারণ কের িদেত  পাির  না। আেবদেনর েkেto কারo জনয্ েকােনা  বাধা েনi। েয-েকu  িসেলট
েথেক  করেত  পােরন, রাজশাহী  েথেক  করেত  পােরন। eখন  সবর্িনm দরদাতােক  কাজ  েদoয়া ছাড়া েকােনা
িবকl আমােদর দফতেরর িছল না। eেkেt যিদ তারা েকােনা pেকৗশলীেক টাকা িদেয় থােকন, aথবা িনেজরা
সমেঝাতা  কেরন,  বা  রাজৈনিতক  েনতােদর  টাকা  িদেয়  থােকন-  e  িবষয় েলা  পদর্ ার  আড়ােল  হেত  পাের।
pিkয়ার মেধয্ িকn e েলা না। কয্ািসেনা ঘটনা সামেন চেল eেল eিট রয্াব, িসআiিড, দদুক, পুিলশ তদn
করেছ। তদেn যােদর িব েd বয্বsা েনoয়ার মেতা aবsা পাoয়া যােব, তােদর িব েd আiনানগু বয্বsা
তারা েনেব। আিম েতা চাi তদেnর মাধয্েম সব aপরাধীেক খুেঁজ েবর করা েহাক।
p  : রাজধানী unয়ন কতৃর্ পেkর (রাজuক) কাযর্kেম sিবরতার aিভেযাগ আেছ। eটা কীভােব দরূ করা
যায়?

শ ম েরজাuল কিরম : েদখুন, আিম দািয়েt আসার পর রাজuেকর কাজেক eকটা পিরবিতর্ ত aবsায়
িনেয়  eেসিছ।  eকটা  নকশা  aনেুমাদেনর  জনয্  16টা  দফতের  েযেত  হেতা।  আিম  12টা  দফতর  বাদ  িদেয়
চারটা দফতর েরেখিছ। eখন ei চারটা sেরo সরাসির যাoয়া লােগ না। লয্াপটেপ বেস, কিmuটাের বেসo
আপিন নকশা  aনেুমাদেনর আেবদন করেত পারেবন। aতীেত িনধর্ািরত সময় িছল না। আিম িকn সময়
িনধর্ারণ কের িদেয়িছ। eকটা ভূিমর ছাড়পt, নামপt িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ েশষ করেত হেব। রাজuেক
দীঘর্সূtতা, হয়রািনর েয aিভেযাগ িছল, নকশা aনুেমাদন, পাoয়ার aব aয্াটিনর্ gহণ করা- েস েলা িকn
eেকবাের সহজ কের িদেয়িছ। ei সহজ করেত িগেয় েকােনা েকােনা েkেt িকn aসাধু িকছু কমর্কতর্ া-কমর্চারী
কােজর গিত aেনক  েkেt  থ  কেরেছন। েস  েkেt আিম  েদখভাল  করিছ। যিদ  েদখা  যায়  কারo েটিবেল
ফাiল aনাকািkkত সময় রাখা িছল, আিম তার িব েdo বয্বsা িনিc। রাজuকেক হেত হেব জনবাnব
pিত ান।  eটা  েকােনা  বয্বসাpিত ান  নয়।  েসবা  িনেত  যারা  আসেছন,  তারাi  েদেশর  মািলক।  যারা
কমর্কতর্ া-কমর্চারী তারা েসবা িদেত বাধয্। eেkেt েয sিবরতা দশৃয্মান, আপাতত দiুটা িদক আেছ- aেনক
ফাiলেক িকn eখন গভীরভােব পযর্ােলাচনা করা হয়। জািলয়ািতর মাধয্েম ভুয়া aয্াoয়াডর্  সািটর্ িফেকট িদেয়
রাজuেকর pট aেনেক িনেয়েছন। eখন আিম িনেদর্শ িদেয়িছ েয pিতিট ফাiল গভীরভােব পযর্ােলাচনা কের
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eর িভিtেত বয্বsা িনেত হেব। িকn icাকৃতভােব েকােনা ফাiল পেড় থাকেব না।
eটা হেলা রাজuেকর দাফতিরক জায়গা। আর পূবর্াচল, িঝলিমল, utরা তৃতীয় pকেl কােজর গিত িবিভn
কারেণ বn হেয়িছল। েকােনা েকােনা িঠকাদার কাজ করেত aপারগতা জািনেয়িছেলন। তােদর বদেল aনয্
িঠকাদার িদেত হেয়েছ। েকােনা েকােনা িঠকাদােরর কাজ আিম সেরজিমন েদেখ সুিনিদর্  িনেদর্শনা িদেয়িছ েয,
ei েকায়ািলিটর মাল িদেয় e কাজ করা যােব না বা eখান েথেক কাজ করেত হেব। eর ফেল িকn কােজর
ধরনo পােl েগেছ। দায়সারা েগােছর কাজ কের িঠকাদার টাকা িনেয় যােবন eবং oখােন দািয়tরত কমর্কতর্ া
েচাখ-কান বn কের বলেবন সব কাজ চলেছ- eটােক আিম েকােনাভােব েমেন িনেত চাiিছ না। েস কারেণ
িকn কােজর গিত সামিয়কভােব eকটু িsিমত দশৃয্মান হেলo মান unত হয়- েসিদেক আমরা দিৃ  িদেয়িছ।
আিম িনেজo িকn pকেl যাi। আিম িনেজ কােজর তদারক কেরিছ। েকান কাজটা হেc না, িঠকাদার েকন
েলাক িদেcন না, না িদেল তােক কয্ানেসল করেত হেব, কয্ানেসল কের aনয্ েলাক িদেত হেব। আমার কােছ
মেন হেয়েছ, েদখভাল করার েkেt ভয় র eকটা tিট িছল। eকজন িঠকাদার পাঁচজন েলবার িদেয় কাজ
করােcন। eভােব েতা 50 বছেরo কাজ েশষ করা যােব না। তার েকােনা েলাকo েসখােন েনi। তার েকােনা
আধুিনক pযুিko েনi। আধুিনক pযুিk বয্বহার না কের হাত িদেয় কাজ করােcন। e aবsাটা পূবর্াচল,
utরা তৃতীয় pকl o িঝলিমেলর aেনক জায়গায় চলিছল। েসi জায়গায় আমরা eকটা েচ  eেনিছ। ei
েচ  আনার ফেল eকটা বড় ধরেনর পিরবতর্ ন eেসেছ। eেত eকটু সময়o লাগেছ।
p  : আপিন ভুয়া, জাল দিলল, aয্াoয়াডর্  িনেয় বলিছেলন। eর েকােনা সুিনিদর্  তথয্ আেছ িক না।
শ ম েরজাuল কিরম : না, সুিনিদর্  তথয্ েদoয়া যােc না। তেব পূবর্াচল pকেl রাজuেকর aেনক aসাধু
কমর্কতর্ া-কমর্চারী  eবং  সুিবধােলাভী  eকিট  মহল,  দালাল,  তারা  ভুয়া  aয্াoয়াডর্  িদেয়,  aথর্াৎ  kিতgsেদর
জাল  সািটর্ িফেকট,  aথবা  pকৃত  kিতgs  েলাক  eিগেয়  আসেত  পােরনিন  তার  নােম  aনয্  বয্িkেক  িদেয়
aনাকািkkত কাজ কিরেয় িনেয়েছন। আমােদর রাজuেক িকn েচয়ারময্ােনর েনতৃেt eসব ঘটনার তদn
করেত িগেয় eকটা কেk ম লবার িবপুল পিরমাণ নিথ পাoয়া েগেছ। ei নিথ রাজuেকর েকােনা বয্িkর
কেk থাকার কথা না। েসখােন বা া eলাকার দজুন কাuিnলেরর িসল o পয্াড পাoয়া েগেছ। বয্াক েডেট
সাiন করা, কারo নাম েলখা েনi, eটা িনেয় িকn আমরা েফৗজদাির আiেনর আ য় িনিc eবং তদেnর জনয্
কিমিট কেরিছ েয কীভােব রাজuেকর ফাiল গােয়ব হেয় যায়! eকটা কেk দiু শ’র কাছাকািছ ফাiল পাoয়া
েগেছ। েসi কkটা eকটা pাiেভট বয্িkর কk। রাজuেকর ভাড়ািটয়া। রাজuক ভবেন িকছু কk aনয্েদর
ভাড়া েদoয়া হেয়েছ। ei েয আমরা ফাiল খুেঁজ পাi না, ei ফাiল aনয্েদর কােছ থােক eবং েসখােন িবিভn
কমর্কতর্ ার িসল পাoয়া েগেছ। eেত ধারণা করা হেc, eকটা সংঘবd চk িবিভn রকম কাগজ ৈতির কের,
aয্াoয়াডর্  ৈতির কের pট েনoয়া, িবিভn বয্িkেক kিতgs করা, aথবা pকৃত বয্িkর ফাiল নকল করা, ei
জাতীয় eকটা সংঘবd চেkর কথা েয আমরা েন আসিছ, eর pাথিমক সতয্তাo পাoয়া যােc।
p  : আপিন েতা দািয়t িনেয়েছন pায় 10 মাস। ei সমেয় aেনক পিরবতর্ ন eেনেছন। eখন unয়েনর গিত
কীভােব আরo বাড়ােনা যায় বেল মেন করেছন?

শ ম েরজাuল কিরম : আিম আসার পর পূবর্াচল, utরা তৃতীয় pকl, িঝলিমল েদেখ আমার কােছ মেন
হেয়েছ েয রাজuেকর পk েথেক, মntণালেয়র পk েথেক িবিভn পযর্ায় েথেক eসব েkেt েয পিরমাণ েদখভাল
করা দরকার িছল, তদারিকর দরকার িছল, মিনটিরংেয়র দরকার িছল, েসi মিনটিরংটা eখােন করা হয়িন।
নiেল 20 বছেরর েবিশ সময় পার হoয়ার পরo পূবর্াচল েকন বসবােসর uপেযাগী aবsায় eখন েথেক আরo
দ-ুeক বছর আেগ হেলা না। আিম েসটার গিত বাড়ােনার েচ া করিছ eবং আশা করিছ চলিত বছর িডেসmের
পূবর্াচেলর aেনক জায়গায়i বসবােসর uপেযাগী aবsা হেব। iিতমেধয্ aেনেকi িকn iমারত িনমর্াণ 
কেরেছন। আমরা দiু শ’র েবিশ নকশা aনুেমাদন িদেয়িছ। আিম ভীষণভােব আgহী ei pকেl কােজর গিত
বাড়ােত। কােজর গিত বাড়ােনার েkেt েযসব pিতkলতা িছল, েস েলা aেনক েkেti আমরা oভারকাম
কেরিছ।  তেব  দীঘর্িদেনর  eকটা  েরoয়াজ,  কমর্কতর্ ােদর  আলসয্েবাধ,  দািয়tহীনতা  আর  aিতেলাভী
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িঠকাদারেদর aসাধু কমর্কােnর কারেণ িকn পূবর্াচেলর গিত িsিমত িছল। eখন গিত েবেড়েছ। আিম eর
গিত  আরo  বাড়াব, যােত সরকােরর  দিৃ নnন,  আধুিনক,  সয্ােটলাiট  ei  শহরিট  aনাকািkkত  aবsায়
ঝুিলেয় না েরেখ, মানুষেক হতাশার িভতের না েফেল যােত বসবােসর uপেযাগী করা যায়।
p  : মাদািন eিভিনu েথেক েয 100 ফুট সড়ক রেয়েছ, েসিট রাজuক eখন পযর্n দখলমkু করেত পােরিন।
ei দখলদারেদর uেcেদ িক েকােনা কাযর্কর পদেkপ েনoয়া হেব?

শ ম েরজাuল কিরম : েদখুন, সরকার eবং রাজuক বলেত ধু আমরা নয়, েদেশর মানেুষরo দািয়t
আেছ। আমরা eকটা aৈবধ sাপনা uেcদ কের eলাম। রাজuেকর জনবল eতi কম, গাজীপুর, নারায়ণগ ,
সাভার, েকরানীগ  eবং মূল ঢাকা িমেলi িকn রাজuেকর পিরসর। আমার জনসংখয্া 1500, eর মেধয্ 200
পদ শনূয্ আেছ। ei েলাক িদেয় িকn pিতিদন সমs aিলগিল, রাsাঘাট, েদখভাল করা বা নজরদািরেত রাখা
সmব হয় না। জনগেণর িকn দািয়t আেছ। eর পরo আমরা েচ া করিছ, েযখােনi aৈবধ দখল েসখােনi
আমরা uেcদ aিভযান চালাব।
p  :  পূবর্াচেলর  300  ফুট  সড়েকর  দiু  পােশ  িকছুিদন  পরপরi  eেককিট  pকl  েনoয়া  হয়।  সবর্েশষ  ei
সড়েকর দiু পােশ 100 ফুট খাল pকl বাsবায়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। িকn দীঘর্িদন ধের চলেলo ei কাজ
েশষ হেc না। eর কারণ কী? ei খাল pকেlর কাজ কেব নাগাদ েশষ হেব? e pকl বাsবায়ন করেত িগেয়
যারা kিতgs হেয়েছন, তােদর kিতপূরণ eখন পযর্n েদoয়া হয়িন বেল aিভেযাগ আেছ। e িবষেয় আপিন িক
েকােনা পদেkপ েনেবন?

শ ম েরজাuল কিরম : খাল খনেনর েkেt, aথর্াৎ আমােদর েয কৃিtম েলক করা হেc, েসi েলেকর কারেণ
যােদর  জিম  aিধgহণ  হেয়েছ,  যারা  kিতgs  হেয়েছন,  তারা  তােদর  kিতপূরেণর  বয্াপাের  আেবদন  কের
থাকেল আিম তােদর kিতপূরেণর িবষেয় যত dত বয্বsা েনoয়া যায় তা কের েদব।
p  : পূবর্াচল  নতুন  শহর  unয়ন  pকl  gহণ করা হেয়িছল  আoয়ামী  লীেগর  pথম  আমেল  1996  েথেক
2001 সাল েময়াদকােল। িকn pায় 25 বছেরo ei pকেl দশৃয্মান unয়ন হয়িন। eখেনা গয্াস, িবদযু্ৎ, পািন,
ে েনজ বয্বsার unয়নসহ নাগিরক সুিবধা েপৗঁছায়িন। eর কারণ কী? কেব নাগাদ আসেল পূবর্াচল নতুন
শহের সব নাগিরক সুিবধা েপৗঁছােনা সmব হেব?

শ ম েরজাuল কিরম : সরকাির িসdাn aনুযায়ী আর েকােনা আবািসক eলাকায় pাকৃিতক গয্াস সরবরাহ
করা হেব না। যারাi পূবর্াচেল iমারত িনমর্াণ করেবন তােদর িনজs বয্বsায় গয্াস বয্বহার করেত হেব। আর
পূবর্াচেলর  aিধকাংশ  eলাকায়  িবদযু্েতর  লাiন  টানা  হেয়েছ,  খুঁিট  বসােনা  হেয়েছ।  aেনক  জায়গায়  িবদযু্ৎ
সংেযাগ েদoয়াo হেয়েছ। পািন সরবরােহর বয্বsা িছল না। আমরা iিতমেধয্ eকটা েকাmািনেক পূবর্াচেল
পািন  সরবরােহর  জনয্  দািয়t  িদেয়িছ।  তারা  কাজo   কের  িদেয়েছ।  আিম  আশা  করিছ,  চলিত  বছর
িডেসmেরর  মেধয্i  পূবর্াচেলর  aিধকাংশ  জায়গায়  িবদযু্ৎ,  পািন  েপৗঁেছ  যােব।  রাsার  কাজ  সmn  হেয়েছ।
ে েনর  কাজo  pায়  েশেষর  িদেক।  ধু  গয্ােসর  বয্াপারটা  িনেজেদর  কের  িনেত  হেব।  সব  িমিলেয়  চলিত
বছেরর  মেধয্  পূবর্াচেলর  aিধকাংশ  জায়গা  বসবােসর  uপেযাগী  হেব।  pধানমntী  েশখ  হািসনার  িনবর্াচনী
a ীকার  িছল  ‘সবার  জনয্  আবাসন-েকu  থাকেব  না  গৃহহীন’।  তার  েসi  িনবর্াচনী  a ীকারেক  আমরা
বাsবায়েনর  জনয্  eবং  eকজন  নাগিরকo  েযন  আবাসহীন  aবsায়  না থােক  eবং  তােদর  আবাসন  যােত
পিরেবশসmত হয়, েসটা যােত সয্ােটলাiট sাiেলর, sয্াnােডর্ র হয়, েস বয্াপাের আমরা িকn কাজ করিছ।
পূবর্াচেল  50  শতাংেশর  ঊে র্  জায়গা  ফাঁকা  থাকেব।  eর  মেধয্  কৃিtম  েলক  থাকেছ,  িgন  িসিট  হেc,
িশkাpিত ােনর  বয্বsা  আেছ,  আমরা  েপ লপােmর  বয্বsা  রাখিছ।  e  ছাড়া  aনয্  েযসব  সুেযাগ-সুিবধা
eকটা  সয্ােটলাiট  িসিটেত  থাকা  দরকার,  eর  সবi  েরেখিছ।  ei  িসিটটা  সmn  হেল  eক  pাn  েথেক  aনয্
pােnর সবিকছু িডিজটালাiজ oেয়েত কেnাল করা যােব। eটা হেব ঢাকার সবেচেয় আধুিনক, পিরেবশসmত,
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unত সয্ােটলাiট িসিট।
বাংলােদশ pিতিদন : সময় েদoয়ার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ।
শ ম েরজাuল কিরম : আপনােকo ধনয্বাদ।
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