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ডাকঘভর প  ৌঁছল পেয়ার-পেবিল! 

প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাবধকারবেবিক প্রকল্প পেষ হওয়ার পেড় িছর  র 

 

 

অব্যিহৃত অিস্থায়  ভড় বছল কবিউোর, ল্যা ে ,  ওস পমবেন, পনাে কাউবটিং এিিং ফ্ািংবকিং পমবেন। স্থা ন এিিং রাখার জায়গাও 

বছল না অভনক জায়গায়। ব্যিহারকারীভের প্রবেক্ষণ এিিং বনভে েবেকা না থাকায় পমবেনগুভলা ব্যিহার হয়বন একিারও। ৯০ োগ 

ল্যা ে  ও পমবেনই অভকভজা হভয় পগভছ। এ অিস্থায় কবিউোর ব্যিহাভরর জন্য প্রায় সাভড় ৬ হাজার ডাকঘভর প  ৌঁছল কবিউোর 

ব্যিহাভরর পেয়ার-পেবিল। এর আভগ প্রকল্প েলাকাভল মাত্র ২ হাজার প াস্ট অবিভস িাবন েোর বেভয়ই প্রকভল্পর সমাবি োনা হয়। 

দেবনক ইনবকলাভি ডাক বিোভগ সাভড় ৫ে’ পকাটি োকার প্রকভল্পর নাভম পকাটি পকাটি োকা হাবতভয় পনয়ার প্রবতভিেন প্রকাবেত হয়। 

এ পপ্রবক্ষভত ডাক ও পেবলভ াগাভ াগ মন্ত্রণালয় তেন্ত শুরু কভর। উদ্ভ‚ত  বরবস্থবত সামাল বেভত তবড়ঘবড় কভর প  ৌঁছাভনা হয় 

িাবন েোরগুভলা। 

গত ৩ সিায় সাভড় ৬ হাজার ডাকঘভর প  ৌঁছাভনা হয় অিবেষ্ট িাবন েোর। অথে প্রকল্প পেষ হভয় পগভছ ২০১৭ সাভলর ৩০ জুন। প্রভজক্ট 

কনক্লুবসিং বরভ াে েও (ব বসআর)  বরকল্পনা কবমেভন জমা পেয়া হভয়ভছ িছরখাভনক আভগ। প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাবধকার বেবিক ‘ই.ভসটার 

ির রুরাল কবমউবনটি’ প্রকল্প িাস্তিায়ভনর হালবেত্র হভে এই।  

ডাক ও পেবলভ াগাভ াগ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ২৯ অভক্টাির দেবনক ইনবকলাভি ‘ডাকঘভর ৭০ পকাটি োকার মেি : কাভজ 

আভসবন ২০ হাজার  ওস পমবেন’ েীষ েক প্রবতভিেন প্রকাবেত হয়। দুনীবত অনুসন্ধাভনর নাভম দুেভকর সহকারী  বরোলক দসয়ে 

আতাউল কবিভরর মাধ্যভম বৃহৎ দুনীবত ধামাো া পেয়ার ঘেনায় প্রকাবেত হয় আভরকটি প্রবতভিেন। এ দু’টি প্রবতভিেভনর  র 

মন্ত্রণালয় এিিং ডাক অবধেিতভর পতাল াড় হয়। ডাক ও পেবলভ াগাভ াগ সবেভির উভযাভগ গঠিত হয় একাবধক তেন্ত কবমটি। 

একজন যুগ্ম-সবেভির পনতৃভে গঠিত কবমটি পিেবকছু ডাকঘর সভরজবমন  বরেে েন কভর। ঘেনার সতযতা খ ৌঁভজ  ায়।  ভর প্রকভল্পর 

আওতায় পকনা পমবেন ও আসিাি ভত্রর িাস্তি অিস্থা জানভত পেভয় বিোগীয় ডাক েিরগুভলাভত বেঠি পেয় কবমটি। বেঠির উিভর 

অবধকািংে কম েকতোই জানান প , প্রকভল্পর আওতায় পকনা পমবেনগুভলার কনবিগাভরেন করা হয়বন, পমবেনগুভলার ব্যাোবরও পেষ। 

বকোভি পমবেন োলাভনা হভি- তার পকাভনা বনভে েেনা বকিংিা পকাভনা প্রবেক্ষণও প াস্টমাস্টারগণ  ানবন। িভল পমবেনগুভলা অভকভজা 

অিস্থায়  ভড় আভছ। এমন বেঠির  বরভপ্রবক্ষভতই প্রকল্পটির প্রকল্প  বরোলক (িতেমাভন ডাক বিোভগর মহা বরোলক) সুধািংশু পেখর 

েদ্র পেষ হভয়  াওয়া প্রকভল্পর আওতায় তবড়ঘবড় কভর অিবেষ্ট আসিাি ত্র পপ্ররণ শুরু কভরন। অবতবরক্ত মহা বরোলক থাকাকাভল 

বতবন বছভলন প্রকল্পটির  বরোলক। প্রকভল্পর উ - বরোলক বছভলন পমাস্তাক আহভমে। 

গত বৃহস্পবতিার   েন্ত সাভড় ৬ হাজার প াস্ট অবিভস িাবন েোর  াঠাভনা হভয়ভছ িভল জাবনভয়ভছ বনে েরভ াগ্য সূত্র। অপ্রভয়াজনীয় 

সভি¡ও প্রকল্প দতবর, িাস্তিায়ভনর নাভম েত েত পকাটি োকা অ েয়, পমবেন ক্রয়, িাবন েোভরর অোভি পসই পমবেন স্থা ন না করা, 
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প্রবেক্ষণ এিিং বনভে েেনার অোভি পসই পমবেন অব্যহৃত অিস্থায় অভকভজা কভর পিভল রাখার  র প  ৌঁছাভনা হভলা পেয়ার-পেবিল। 

বিভেষকভের দৃবষ্টভত  া ‘ই.ভসটার ির রুরাল কবমউবনটি’ নামক ৫৪০ পকাটি োকার অ েয়মূলক প্রকভল্পর সি েভেষ বনেে েন। 

মন্ত্রণালভয়র সূত্র আভরা জানায়, প্রকভল্পর শুধু িাবন েোর পকনা িািে ১০ পকাটি োকার পিবে হাবতভয় পনন প্রকল্প সিংবেষ্টরা।  ািবলক 

প্রবকউরভমট রুলস (ব ব আর) ঠিক রাখভত িাবন েোরগুভলা পকনা হয় সরকাবর মাবলকানাধীন ‘িনবেল্প উন্নয়ন করভ াভরেন’ 

(বিএিআইবডবস) পথভক। তভি প্রকল্প পথভক সরকাবর অথ ে সরাভত অিলম্বন করা হয় বেন্ন পক েল। বিএিআইবডবস’র দুনীবতিাজ 

কম েকতোভের সভে ডাক বিোভগর দুনীবতিাজ কম েকতোভের পগা ন সমভ াতা হয় আভগই। 

এই সমভ াতার আওতায় সরকাবর দু’টি প্রবতষ্ঠাভনর মাভ  চুবক্ত হয়। পগা ন সমভ াতা অনু ায়ী বিএিআইবডবস পকাভেেন পেয়। 

পকাভেেভন রািার কাভঠর পেয়ার-পেবিভলর উচ্চমূল্য ধরা হয়। পসই মূল্য ডাক বিোগভক বেভয় অনুভমােনও করাভনা হয়। পস অনু ায়ী 

হাতলছাড়া এভককটি পেয়ার সাভড় ৩ হাজার োকা, হাতলওয়ালা পেয়ার ধরা হয় ৪ হাজার ৬ে’ োকা এিিং এভককটি পেবিভলর মূল্য 

ধরা হয় ১০ হাজার োকা। এোভি এক পসে রািার কাভঠর (রািার কাভঠর বক না এ বনভয়ও সভেহ রভয়ভছ) িাবন েোর ক্রয় পেখাভনা হয় 

প্রায় ২০ হাজার োকা।  ার িাস্তবিক িাজার মূল্য ৭ হাজার োকার পিবে নয়। 

এ বেভক বিএিআইবডবস সূত্র জানায়, প্রবতষ্ঠানটিভত রভয়ভছ স্থায়ী জনিল সঙ্কে। এ কারভণ অবধকািংে সরকাবর অড োবর কাজই িাইভর 

পথভক আউেভসাবস েিংভয়র মাধ্যভম করাভনা হয়। অভনক সময় ঠিকাোরভের বেভয় করাভনা হয় কাজ। বিএিআইবডবস’র বনজস্ব 

কারখানায় এত বিপুল সিংখ্যক িাবন েোর দতবরর সক্ষমতা পনই। ডাক বিোগভক িাবন েোর সরিরাভহর পক্ষভত্রও তাই হভয়ভছ। 

িাবন েোর দতবরর জন্য বিএিআইবডবস’র প সি ঠিকাোবর প্রবতষ্ঠানভক কা োভেে বেভয়বছল পসসভির সভেও ডাক বিোভগর দুনীবতিাজ 

কম েকতোভের পগা ন সমভ াতা হয়। অথ োৎ ডাক বিোগ-বিএিআইবডবস-িাবন েোর প্রস্তুতকারী প্রবতষ্ঠাভনর মাভ  একটি বত্র- ক্ষীয় 

পগা ন সমভ াতা হয়। এই সমভ াতার বেবিভতই অবতমূভল্য িাবন েোর ‘ক্রয়-বিক্রয়’ পেখাভনা হয়। 

শুধু িাবন েোর িািেই হাবতভয় পনয়া হয় প্রকভল্পর অন্তত ১০ পকাটি োকা। িভল পরকড ে ত্র এিিং ব ব আর-এর মানেভে এই হবরলুে 

েনাক্ত করা আ াতদৃবষ্টভত সম্ভি নয়। এ মানেে ধভরই অনুসন্ধান োবলভয়ভছ দুনীবত েমন কবমেন (দুেক)। 

দুেক টিম তাভের অনুসন্ধাভন পেভখভছ প্রকভল্পর বৃহৎ এই পকনাকাোয় ব ব আর অনুসরণ করা হভয়ভছ বক না। িভল এ পক্ষভত্র দুেক 

কম েকতো দসয়ে আতাউল কবির পনতৃোধীন টিম প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাবধকার বেবিক এই প্রকভল্প পকাভনা দুনীবতই ‘খ ৌঁভজ’  ায়বন। এর 

বেবিভত সহভজই োয়মুবক্তর সনে সিংগ্রহ করভত প ভরভছন ডাক বিোভগর প্রকল্প সিংবেষ্ট দুনীবতিাজ কম েকতোরা। 

অথে দুনীবত উেঘােভন আন্তবরক হভল দুনীবতর মূল জায়গাটিভত হাত বেত দুেক টিম। প্রকল্পটির প  বক্তকতা, প্রকভল্পর আওতায় পকনা 

পমবেনগুভলার কা েকাবরতা, িাস্তি অিস্থা, পমবেন স্থা ন এিিং ব্যিহাভরর জন্য প্রভয়াজনীয় আসিাি ভত্রর গুণগতমান, 

পস্পবসবিভকেন, আসিাি বুভ   াওয়া এিিং আসিাভির ব্যিহারভ াগ্যতা বনভয় প্রশ্ন তুলত। সভরজবমন  বরেে েন করত। তার পকাভনা 

বকছুই না কভর ৫৪০ পকাটি োকার দুনীবত কা েত ধামাো া পেয়।  

প্রকভল্পর নাভম ডাক বিোভগ অথ ে হবরলুে বিষভয় জানভত োইভল ডাক ও পেবলভ াগাভ াগ বিোভগর অবতবরক্ত সবেি (ডাক) পমা. 

োহাোৎ পহাভসন ‘ইনবকলাি’পক িভলন, বিষয়টি বনভয় একটি তেন্ত কবমটি গঠিত হভয়ভছ। কবমটি প্রবতভিেন বেভয়ভছ বক না এ মুহূভতে 

িলভত  ারবছ না। এ বিষভয় ডাক অবধেিভরর মহা বরোলভকর সভে কথা িলুন। তেন্ত কম েকতো বকিংিা বডবজ সাভহি হয়ভতা 

আ ভডে বেভত  ারভিন। 

 


