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 ৪,৬৪২ কা  টাকার কাজ পেয়েছ শামীেমর িত ান 
 কাজ শষ না হেলও ১,৩০০ কা  টাকা েল িনেয়েছ 

িজ ক শামীম। থম আেলা ফাইল ছিবসারা দেশ চলমান গণ ত অিধদ েরর ক েলার মে  ায় এক– তীয়াংেশর িনমাণ–
কাজ একক ও যৗথভােব বা বায়ন করিছল গালাম িকবিরয়া শামীম ওরেফ িজ ক শামীেমর মািলকানাধীন কাদাির িত ান। 

ত ভবেনর ভাবশালী এই কাদার বলীেগর েঘািষত সমবায়িবষয়ক স াদক। বতমােন িতিন মাদক ও অ  মামলায় ার 
হেয় কারাগাের। ত র াংক িহসাবও জ  করা হেয়েছ। ফেল বিশর ভাগ কে র কাজ িবর হেয় পেড়েছ। 
 সিচবালেয়র ন ন ভবন, ঢাকা জলা িলশ পােরর কাযালয়, গাজী ের যােবর কমে , আিজম ের সরকাির কমকতােদর জ  
ব তল ভবন িনমাণসহ এককভােব সরকােরর ১৩  বড় কে র কাদার িজ ক শামীম। এসব কে র ভিব ৎ িনেয়ও তির 
হেয়েছ অিন য়তা। 

এই অব ায় ক েলার কাজ এিগেয় নওয়ার জ  শামীেমর িত ােনর সে  ি  বািতল কের ন ন কাদার িনেয়ােগর কথা 
ভাবেছ হায়ণ ও গণ ত ম ণালয়। এ িবষেয় গণ তম ী শ ম রজাউল কিরম গত ধবার থম আেলােক বেলন, এ িবষেয় করণীয় 
িনধারেণর জ  অিধদ রেক ইিতমে  িনেদশ দওয়া হেয়েছ। যিদ কাদাির িত ান কাজ এিগেয় িনেয় যায় ভােলা। না হেল 
িবিধেমাতােবক তােদর (শামীেমর কাদাির িত ান) সে  স ািদত ি  বািতল কের অ  কাদার িনেয়াগ করা হেব। যিদ 
তারা ১০ তলা ভবেনর দাতলা পয  কের থােক, তাহেল দাতলা পয  জিরপ কের কত টাকা িতিন য় কেরেছন, তা িন পণ কের 
বািক অংেশর জ  আবার দরপ  আ ান কের অ  কাদার িনেয়াগ করা হেব। একই িত ান এত েলা কে র কাজ কীভােব 
পল, এমন ে র জবােব গণ তম ী বেলন, ‘তখন আিম ম ণালেয়র দািয়ে  িছলাম না। তেব জেনিছ, এসব কে র জ  ই-
ট ার প িতসহ অ া  প িতেত দরপে  অংশ িনেয়েছ িজেকিব। সবিন  দরদাতা িবেবচনা কেরই তােদর কাজ দওয়া হেয়েছ।’ 

 
গণ ত অিধদ র ে  জানা যায়, বতমােন অিধদ েরর তািলকা  কাদােরর সং া ই হাজােরর মেতা। আর এই েত সারা 
দেশ চলমান কে র সং া ১৯৪। এর মে  এককভােব শামীেমর িত ান িজেকিব অ া  কা ািন াইেভট িলিমেটড ১৩  
কে র িনমাণকাজ বা বায়ন করেছ। আবার একই িত ান যৗথভােব আরও ৪২  ক  বা বায়েনর সে  , যা সারা দেশ 

চলমান অিধদ েরর মাট কে র ২৮ শতাংশ। সবক  কে র ি  ৪ হাজার ৬৪২ কা  ২০ লাখ টাকা। যার মে  ১ হাজার 
৩০১ কা  টাকা েল নওয়া হেয়েছ। আর সব িমিলেয় িজেকিবর এককভােব করা ক েলার গড় ভৗত অ গিত ৬৮ শতাংশ। 
িবপরীেত যৗথভােব করা ক েলার ভৗত অ গিত ৪২ শতাংশ। এসব কে র ২৩ র অ েমাদন িদেয়েছ গণ ত ম ণালয়। ১৮  

কে র অ েমাদন িদেয়েছ সরকােরর য়সং া  মি সভা কিম । ১০ কে র অ েমাদন িদেয়েছন গণ ত অিধদ েরর ধান 
েকৗশলী। এ ছাড়া অিতির  ধান েকৗশলী িতন  ও ত াবধায়ক েকৗশলী এক  কে র অ েমাদন িদেয়েছন। 

অব  গণ ত অিধদ েরর ধান েকৗশলী সাহাদাত হােসেনর ভা , ি  বািতল কের ন ন কের কাজ  করার িবষয়  
সময়সােপ । িতিন বেলন, যিদ কােনা কাদাির িত ান একনাগােড় ২৮ িদন কাজ ব  রােখ, তাহেল তােদর ি  বািতেলর 
না শ দওয়া যায়। এরপরও যিদ তারা কাজ র পদে প না নয়, তাহেল একজন িনবাহী ািজে েটর উপি িতেত কে র 

কাজ কত  স  হেয়েছ তা িন পণ করা হেব। সই সে  যত  কাজ শষ হয়িন তার পিরমাণ ও আিথক ও িনধারণ করা 
হেব। এরপর তা যথাযথ ক পে র অ েমাদন পেলই নরায় দরপ  ি য়ায় যাওয়া স ব। 
 
 



 

িজ ক শামীম িনেজর পিরচয় িদেতন ‘নারায়ণগ  আওয়ামী লীেগর সহসভাপিত ও বলীেগর ক ীয় কিম র সমবায়িবষয়ক 
স াদক’ িহেসেব। ক ািসেনািবেরাধী অিভযােনর মে  গত ২০ সে র শামীম ার হওয়ার পর থেকই ত র হােত থাকা িবিভ  

কে র কাজ থমেক যায়। গত সামবার ঢাকায় িজেকিবর একক ও যৗথভােব চলা নয়  ক  এলাকা ের দেখন এই িতেবদক। 
এর মে  সাত  কে র কাজ েরা ির ব  আেছ। যৗথ অংশীদারে র  কে র কাজ চলেছ িঢেমতােল। ক  এলাকায় 
উপি ত েকৗশলী ও অ  ি রা জানান, লত শামীম ার হওয়ার পর থেকই এই অচলাব া  হেয়েছ। থম –এক িদন 
ত রা কাজ চািলেয় নওয়ার চ া করেলও পের টাকার অভােব তা েরা ির ব  হেয় যায়। এখন িমেকর দিনক ম ির দওয়ার 



মেতা অব াও ত েদর নই। আগারগ ওেয় জাতীয় রাজ  বাড ভবন এবং াশনাল িনউেরা সােয়  ইনি উট ও হাসপাতােলর 
এক  ভবন যৗথভােব িনমাণ করেছ িজেকিব অ া  কা ািন াইেভট িলিমেটড এবং িপএইএল (েজিভ)। সামবার সখােন িগেয় 
দখা যায়, পাশাপািশ িনমাণাধীন  ভবেন অ  িক  িমক কাজ করেছন। এর মে  িনমাণাধীন ১২ তলা রাজ  ভবেনর িনচতলায় 

অবি ত িজেকিবর সাইট অিফেস কথা হয় ক  েকৗশলী নাজ ল হাসােনর সে । থম আেলােক িতিন বেলন, কে র ায় ৬০ 
শতাংশ কাজ শষ। এ অব ায় ২৫ সে েরর পর থেক ায় ১৫ িদন কাজ ব  িছল। এখন আবার কাজ  হেলও সামি ক 
পিরি িতেত গিত অেনক ধীর। 
 
একই এলাকায় িনমাণাধীন ঢাকা জলা িলশ পােরর কাযালেয় কথা হয় িনরাপ া হরী ল ল আহেমেদর সে । িতিন বেলন, 
‘এক বছর ধের এই জায়গার কাজ ব । িক  আিম িতিদন ৩০০ টাকা কের পাইতাম। এখন সটাও পাি  না।’ এ ছাড়া জাতীয় 
অেথােপিডক হাসপাতাল ও নবাসন িত ান এবং সাহরাওয়াদ  হাসপাতােল  আলাদা কে র কাজও ব  িছল। এর মে  
সাহরাওয়াদ  হাসপাতােলর ছয়  ইউিনেট ১ লাখ ৮ হাজার বগ ট জায়গার িনমাণকাজ করেছ িজেকিব। কে র েকৗশলী 

কাম ামান খান বেলন, ‘ িতিদন কাজ চালােনার জ  ১০ লাখ টাকা লােগ। ায় ৬০০ িমক কাজ কের। টাকা নাই, তাই কাজও 
নাই।’ এিদেক বইিল রােড পাবত  চ াম কমে  িনমাণ কে র চার  অংেশর কাজ করেছ িজেকিব। সখােন িগেয়ও একজন 
িনরপ া হরী ছাড়া আর কােরার দখা মেলিন। িজেকিব অ া  কা ািন াইেভট িলিমেটেডর অ  ক েলার িবষেয় কথা বলার 
জ  যাগােযাগ করা হয় িত ান র ধান েকৗশলী এবং গণ ত অিধদ েরর সােবক অিতির  ধান েকৗশলী মা. গালাম 

াফার সে । িতিন বেলন, ‘আিম এ াপাের কথা বলেত আ হী না। িক  জানার থাকেল গণ ত অিধদ ের যাগােযাগ কেরন।’ 
 
এককভােব িজেকিব ও যৗথ অংশীদারে র মা েম বা বায়নাধীন ৫৫  কে র মে  ২৭  কে র কাজ িনধািরত সমেয় শষ 
হয়িন। প চ বছর আেগ শষ হওয়ার কথা এমন ক ও এর মে  আেছ। আবার চলিত বছের শষ করেত হেব এমন এক  কে র 
কাজ ই হয়িন। িজ ক শামীেমর কাদাির িত ােনর িনমাণাধীন ক  বা বায়েনর অ গিত িনেয় গণ ত অিধদ েরর তির 
এক  তািলকা িবে ষণ কের এসব ত  পাওয়া গেছ। তািলকা অ সাের ২০১৯ সােল শষ হওয়ার কথা এমন ১৯  কে র 
িনধািরত সময় পিরেয় গেছ। িনধািরত সমেয় শষ না হওয়া এসব ক  যিদ ন ন কােনা কাদাির িত ান নরায়  করেত 
যায়, তাহেল ক  য় বাড়েব িক না, এমন ে র জবােব গণ ত অিধদ েরর ধান েকৗশলী সাহাদাত হােসন বেলন, এ ে  

ক  য় বাড়ার স াবনা থেকই যায়। সািবক িবষেয় সােবক ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া এম হািফজ উি ন খান থম 
আেলােক বেলন, একটা িত ােনর হােত এত েলা কাজ গেল সটা বাঝা হেয় যােব, এটাই াভািবক। এক িঁড়েত সব েলা িডম 
কন রাখেত হেব? এটা অিনয়ম।’ 


