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সরকাির  kয়  আiন  o  িবিধ  সংেশাধেনর  pিkয়া   হেয়েছ।  আiন  কাযর্কর  হেল  কয্ািসেনা  কাে
েgফতার  িজ  েক  শামীেমর  মেতা  eককভােব  েকােনা  িঠকাদােরর  eকািধক  কাজ  পাoয়া  বn  হেব।
pধানমntী েশখ হািসনার e সংkাn িনেদর্শনা েমেন কাজ  কেরেছ বাsবায়ন, পিরবীkণ o মলূয্ায়ন
িবভাগ (আieমiিড)। eর aংশ িহেসেব আজ aভয্nরীণ ৈবঠেক বসেছ েসnাল pিকuরেমn েটকিনকয্াল
iuিনট  (িসিপিটiu)।  eখন  েথেক  িঠকাদাররা  কাজ  েপেয়  বাsবায়ন  পযর্ায়  গািফলিত  করেত  না  পাের
তারo uেদয্াগ েনয়া হেয়েছ। eজনয্ পরীkামলূকভােব চালু হেc ‘iেলক িনক চুিk বয্বsাপনা পdিত’।
eিট চালু হেল িঠকাদার eবং সরকাির সংsা uভয়i েযমন লাভবান হেব েতমিন pকl বাsবায়েনর গিত
বাড়েব বেল মেন করেছন সংি রা।
e  pসে  জানেত  চাiেল  আieমiিড  সিচব  আবুল  মনসুর  েমা.  ফেয়জ ulাহ  বধুবার  যুগাnরেক  বেলন,
িবদয্মান আiেন ৈবধভােবi েবিশরভাগ কাজi বড় িঠকাদাররা েপেত পােরন। আবার eকজন িঠকাদার
eকািধক কাজo েপেত পােরন। িকn eেত েছাট eবং নতুন িঠকাদাররা বি ত হেcন। e েলা বn করার
জনয্i আiন o িবিধ সংেশাধেনর uেদয্াগ েনয়া হেয়েছ। িসিপিটiuর মহাপিরচালক েমা. আলী নূর জানান,
গত  17  aেkাবর  িবিভn  সংsার  সে  ৈবঠক  কেরিছ। েসখােন সরকাির  kয়  আiন o িবিধমালায়  কী
ধরেনর সমসয্া রেয়েছ eবং কীভােব সমাধান করা যায় েসসব িবষয় িনেয় িবsািরত আেলাচনা হেয়েছ।
সূt  জানায়,  কয্ািসেনা  কাে  সােবক  যুবলীগ  েনতা  িজ  েক  শামীম  eখন  কারাগাের।  তার  িঠকাদাির
pিত ান িজ েক িবlােসর্র হােত রেয়েছ 17িটর মেতা pকেlর কাজ। e সmpিত aনুি ত eকেনেকর eক
ৈবঠেক pধানমntী েশখ হািসনা p  েতােলন eকজন িঠকাদার eত কাজ পায় কীভােব। তারপর েথেকi
সরকাির kয় আiন o িবিধমালা সংেশাধনীর িবষয়িট সামেন চেল আেস। eরপর েথেকi তৎপর হেয় oেঠ
িসিপিটiu।
সূt  আরo  জানায়,  পাবিলক  pিকuরেমn  আiন,  2006  eবং  পাবিলক  pিকuরেমn  িবিধমালা
2008-eর  সংেশাধনীর  িবষেয়  আেলাচনার  জনয্  আজ  ৈবঠেক  বসেত  যােc  িসিপিটiu।  eর  বাiের
িসিপিটiuেক  পুনগর্ঠন  কের  বাংলােদশ  পাবিলক  pিকuরেমn  aথিরিট  (িবিপe)  িহেসেব  পাnেরর
িবষেয়o আেলাচনা হেব। eেkেt পাবিলক pিকuরেমn aথিরিট আiন, 2019-eর খসড়া সিচব কিমিটর
িসdােnর আেলােক পযর্ােলাচনা করা হেব বেল জানা েগেছ। eিদেক কাজ িনেয় aেনক সময় িঠকাদাররা al
িকছু  িদেনর  মেধয্i  িবেলর  জনয্  সরকাির  aিফেস  ঘুরেত  থােকন।  eেkেt  কমর্কতর্ ারাo  নানা  aজহুােত
তােদর  িবল  পিরেশাধ  না  কের  ঘুরােত  থােকন।  ফেল  মােসর  পর  মাস  pকেlর  কাযর্kম  বn  থােক।
িঠকাদাররা বেলন টাকা েনi, িবল েপেলi কাজ হেব। আবার সংি  সরকাির কমর্কতর্ ারা বেলন, চুিk
aনুযায়ী  কাজ  না  হoয়ায়  িবল  েদয়া  যােc  না।  eমন  জিটলতা  eড়ােত  আগামী  14  েনভmর  েথেক
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