
  

     
িবেদশ মেণ 3 েকািট o পরামশর্ক খােত রাখা হেয়েছ 1 েকািট টাকা * িপiিস সভায় বািতল
হেত পাের বাংেলা িনমর্ােণর psাব
pকাশ : 23 aেkাবর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

pকেlর আoতায় মলূ কােজর বাiের কত িকছুi না করেত iেc কের সংি েদর। eবার সড়ক pশsকরণ
pকেl পিরদশর্ন বাংেলা িনমর্ােণর psাব কেরেছ সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভাগ। e খােত বরাd রাখা
হেয়েছ 2 েকািট টাকা। েসi সে  pিশkেণর নােম িবেদশ সফেরর জনয্ রাখা হেয়েছ 3 েকািট টাকা। আেছ
পরামশর্ক  বয্য়সহ  নানা  খােত aিতিরk বয্য় psাবo।  তেব পিরকlনা  কিমশন বাংেলা  িনমর্ােণর aংশ
বািতল  করেত  যােc।  aনয্  খােতর  বয্য়o  কিমেয়  েযৗিkক  পযর্ােয়  নািমেয়  আনেত  বলা  হেব।
‘বাৈরয়ারহাট-েহঁয়ােকা-রামগড়  সড়ক  pশsকরণ’-  নােমর  pকেlর  েkেt  ঘেটেছ  eমন  ঘটনা।  27
aেkাবর pকl মলূয্ায়ন কিমিটর (িপiিস) সভা হেব। েসখােন eসব িবষেয় p  তুেল সুপািরশ িদেত যােc
কিমশন।
জানেত চাiেল সড়ক পিরহন o মহাসড়ক িবভােগর সিচব েমা. নজ ল iসলাম যুগাnরেক বেলন, ‘eসব
psাব apেয়াজনীয় মেন হেল পিরকlনা কিমশন বয্বsা েনেব। eটাi sাভািবক। তেব আিম মেন কির
বাংেলার pেয়াজন রেয়েছ। েকননা oখােন যখন কাজ হেব েলাকজন েতা পিরদশর্েন যােব, তখন েতা সমসয্া
হেব। তাছাড়া পািন unয়ন েবাডর্ সহ সরকােরর aনয্ানয্ সংsার েতা বাংলা রেয়েছi।’
িবেদশ সফের বয্য় pসে  িতিন বেলন, ‘eেkেt বরাd যিদ েবিশ মেন হয় তাহেল কমােনার সুপািরশ েদেব
পিরকlনা কিমশন। eটা তােদর দািয়t।’
মntণালয় বা িবভাগ পযর্ােয় eসব বয্য় েদখা হয় না েকন eমন pে র utের িতিন বেলন, ‘আমােদর কােছ
মেন হেয়েছ pেয়াজন রেয়েছ, তাi psাব পাঠােনা হেয়েছ।’
সূt জানায়,‘বাৈরয়ারহাট-েহঁয়ােকা-রামগড় সড়ক pশsকরণ’ pকlিট বাsবায়েন েমাট বয্য় ধরা হেয়েছ
899 েকািট 79 লাখ 35 হাজার টাকা। eর মেধয্ সরকােরর িনজs তহিবল েথেক 275 েকািট 6 লাখ
টাকা  eবং  ভারতীয়  ঋণ  েথেক  624  েকািট  73  লাখ  টাকা  বয্য়  করা  হেব।  pকেlর  আoতায়  38
িকেলািমটা দীঘর্ e সড়কিটর pশsতা সােড় 5 িমটার েথেক বািড়েয় 7 দশিমক 3 িমটার করার কথা। eিট
বাsবািয়ত হেল সাবরাম/রামগড় sলবnর িদেয় বাংলােদশ o ভারেতর মেধয্ বয্বসা, বিণজয্ সmpসারেণর
dার খুলেব বেল মেন করেছন সংি রা।
eিদেক 27 aেkাবর aনেু য় pকl মলূয্ায়ন কিমিটর (িপiিস) সভার কাযর্পেt uেlখ করা হেয়েছ, 2017
সােলর 5 eিpল ভারেতর নয়ািদিlেত তৃতীয় লাiন aব েkিডেটর জনয্ eকিট সমেঝাতা sারক sাkিরত
হয়।  েসখােন  সড়কিট  pশsকরেণর  িবষয়িট  anভুর্ k  রেয়েছ।  e  pকl  বাsায়েনর  সুিবধােথর্  সরকাির
তহিবেলর  িনজs  aেথর্  2  েকািট  টাকা  বয্েয়  1  হাজার  550  বগর্িমটােরর  বাংেলা  িনমর্ােণর  psাব  করা
হেয়েছ। eেkেt পিরকlনা কিমশন বলেছ সড়ক unয়ন pকl পিরদশর্েন বাংেলা িনমর্ােণর দরকার েনi।
eটা বাদ িদেত হেব। eছাড়া িবেদেশ pিশkণ বা sািড টুয্েরর জনয্ বরাd চাoয়া হেয়েছ 3 েকািট টাকা।
িকn e খােতর বয্য় 60 লাখ টাকা িনধর্ারণ করা যায়। pকেl িনমর্াণ, তttাবধান o kয় সহায়তার জনয্
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পরামশর্েকর  জনয্  বয্য়  psাব  করা  হেয়েছ  সরকাির  খােত  11  েকািট  91  লাখ  টাকা।  e  aংেশর  বয্য়
pাkলেনর েযৗিkকতা িনেয় p  রেয়েছ। eছাড়া পরামশর্কেদর বয়স, িশkাগত েযাগয্তা, aিভjতা eবং
িটoআরসহ e খােতর িবভাজন unয়ন pকl psােব (িডিপিপ) যুk করার সুপািরশ করা হেব।
িপiিস সভার কাযর্পেt আরo বলা হয়, pকেlর আoতায় eকিট িজপ গািড়, 3িট ডাবল েকিবন িপকআপ
eবং  9িট  েমাটরসাiেকেলর  জনয্  3  েকািট  19  লাখ  টাকার  বরাd  চাoয়া  হেয়েছ।  িকn  eর  আেগ
aনুেমাদন পাoয়া ‘েজলা মহাসড়কসমূহ যথাযথ মান o pশsতায় unীতকরণ (চ gাম েজান)’- pকেl
eকিট িজপ, 3িট ডাবল েকিবন িপকআপ eবং 3িট েমাটরসাiেকল েকনার সংsান রেয়েছ। তাi psািবত
pকlিটেত eত িকছুর েকনার pেয়াজন েনi। eেkেt eকিট িজপ গািড়র psাব বাদ িদেয় চার লাখ টাকা
বয্েয় দিুট েমাটরসাiেকল eবং aথর্ িবভােগর সাkর্ লার aনযুায়ী eকিট ডাবল েকিবন িপকআপ েকনার
সংsান রাখা েযেত পাের।
কাযর্পেt  বলা  হয়,  psািবত  pকেlর  আoতায়  23  লাখ  ঘনিমটার  সড়ক  বাঁেধ  মািটর  কােজর  জনয্
ভারতীয় ঋণ েথেক 91 েকািট 35 লাখ টাকার সংsান রাখা হেয়েছ। িকn সড়ক o জনপথ aিধদফতেরর
পিরকlনা o রkণােবkণ uiংেয়র মাধয্েম মািটর কােজর পিরমাণ o বয্য় েযৗিkকভােব িনধর্ারণ করা
েযেত  পাের।  eছাড়া  েজনােরল  aয্াn  সাiট  ফয্ািসিলিটস  খােত  35  লাখ  37  হাজার  টাকা  eবং
িনমর্াণকালীন  রkণােবkণ  খােত  1  েকািট  90  লাখ  টাকার  বয্য়  pাkলন  করা  হেয়েছ।  e  খােতর  বয্য়
েযৗিkকভােব পুনিনর্ধর্ারণ করা েযেত পাের। psািবত িডিপিপেত e কােজর জনয্ িসিস bক pেসিসং খােত 1
েকািট 69 লাথ টাকা, েটা-oয়াল িনমর্ােণ 12 েকািট 67 লাখ টাকা, আরিসিস িরেটiিনং oয়াল িনমর্াণ খােত
42 েকািট 95 লাখ 52 হাজা টাকা, eমeস পাiপ পয্ালাসাiিডং খােত 6 েকািট টাকাসহ 57 েকািট 1 লাখ
টাকার বয্য় pাkলন করা হেয়েছ। eসব খােতর বয্য় েযৗিkকভােব পুনিনর্ধর্ারণ করা েযেত পাের। pকেlর
আoতায় kিতপূরণ (eনিজo িদেয়) েদড় েকািট টাকা বয্য় pাkলন করা হেয়েছ। e খােতর েযৗিkকতাসহ
বয্য় pাkলেনর িভিtর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা েযেত পাের। pকেl 238 েকািট 49 লাখ টাকা বয্েয়
68 দশিমক 61 েহkর ভূিম aিধgহেণর সংsান রাখা হেয়েছ। িকn ভূিম aিধgহেণ েজলা pশাসেনর বয্য়
pাkলন সংযুk করা হয়িন। eেkেt ভূিম aিধgহেণর েযৗিkকতা, পিরমাণ o pাkিলত বয্য় িনেয় সভায়
আেলাচনা করা েযেত পাের।
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