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প্রকভের ৩৮০ গাড়ি ড়িদ্যুৎ কর্ মকর্মাভের ভোগেখভে 

সর্কাে প্রড়র্ভিেক 

ভর্য়াে ভেভের পভরও ৫৪ প্রকভের ৩৮০টি গাড়ি ব্যিহার করভেন ড়িদ্যুৎ ড়িোভগর কর্ মকর্মারা। এ ড়নভয় প্রশ্ন তুভেভে সংসেীয় কড়র্টি। 

র্ভি ড়িদ্যুভর্র কর্ মকর্মারা িেভেন, প্রকে ভেে হওয়ার পর গাড়ি ভকাথায় যাভি র্া র্ারা জাভনন না। এ ড়িেভয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না 

থাকায় র্ারা ড়নভজরাই এসি গাড়ি ব্যিহার করভেন। 

 

গর্কাে র্ঙ্গেিার ড়িদ্যুৎ, জ্বাোড়ন ও খড়নজ সম্পে র্ন্ত্রণােয় সম্পড়কমর্ সংসেীয় কড়র্টিভর্ এ ড়িেভয় আভোচনা হয়। র্ভি ড়িদ্যুৎ 

ড়িোভগর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হভর্ পাভরড়ন সংসেীয় কড়র্টি। পুভরা ড়িেয়টি খড়র্ভয় ভেখভর্ র্ারা একটি উপকড়র্টি গঠন কভরভে। যার 

আহ্বায়ক করা হভয়ভে আবু জাড়হরভক। এ োিা সেস্য ড়হভসভি রভয়ভেন আেোর্ ভহাভসন সওোগর, খাভেো খানর্ ও নাড়গ মস রহর্ান। 

উপকড়র্টিভক ৩০ জানুয়াড়রর র্ভে প্রড়র্ভিেন ড়েভর্ িো হভয়ভে। সড়চিােয় সূত্র জাড়নভয়ভে, ড়নয়র্ অনুযায়ী সরকাভরর ভকাভনা 

র্ন্ত্রণােয় ও ড়িোভগর অধীভন প্রকভের ভর্য়াে ভেে হওয়ার ৬০ ড়েভনর র্ভে প্রকভে ব্যিহূর্ যানিাহন পড়রিহন পুভে জর্া ড়েভর্ 

হভি। প্রকভের ভর্য়াে িািাভনা হভে েয় র্াস আভগ কর্তমপক্ষভক অিড়হর্ করভর্ হভি। গর্কাভের বিঠভক ড়িদ্যুৎ ড়িোভগর কর্ মকর্মারা 

োড়ি কভরভেন, র্ারা এই ড়নয়ভর্র কথা জাভনন না। 

 

সংসেীয় কড়র্টির সোপড়র্ েহীদ্যজ্জার্ান সরকাভরর সোপড়র্ভে বিঠভক অংে ভনন কড়র্টির সেস্য আবু জাড়হর, নূরুে ইসোর্ 

র্ালুকোর, আেোর্ ভহাসভন সওোগর, খাভেো খানর্ ও নাড়গ মস রহর্ান। বিঠক ভেভে েহীদ্যজ্জার্ান সাংিাড়েকভের িভেন, কড়র্টির 

পক্ষ ভথভক ড়িদ্যুৎ ড়িোভগর কাভে জানভর্ চাওয়া হভয়ড়েে- প্রকে ভেভে গাড়িগুভো ভকাথায় যাভি? র্াভের ব্যাখ্যা- এ ড়িেভয় সুস্পষ্ট 

ড়কছু িো ভনই। সুস্পষ্ট ড়নভে মেনার জন্য সরকাভরর সংড়শ্নষ্ট েপ্তভর র্ারা ড়চঠিও ভেনড়ন। গাড়িগুভো ড়নভজরাই ব্যিহার করভেন িভে 

জাড়নভয়ভেন। ড়র্ড়ন জানান, ভয উপকড়র্টি গঠন করা হভয়ভে, র্ারা পাঁচটি ড়িেভয় র্েন্ত করভি। প্রথর্র্, সর্াপ্ত প্রকভের গাড়ি ব্যিহার 

বিধ ড়ক-না। প্রকে ভেভে গাড়ি ভেরর্ ড়েভর্ হভি নাড়ক কর্ মকর্মারা ব্যিহার করভিন। জর্া না ড়েভয় এই গাড়ি ব্যিহার বিধ না অবিধ। 

কার ড়নভে মভে এই গাড়ি ব্যিহার করা হভে এিং ভকান ভকান কর্ মকর্মা ব্যিহার করভেন। পাোপাড়ে ভেখা হভি গাড়িগুভোর সি মভেে 

পড়রণড়র্ কী হভি। 

 

সংসেীয় কড়র্টির বিঠভকর কায মপত্র ভথভক জানা ভগভে, ৫৪ প্রকভের ৩৮০টি সচে গাড়ি ড়িদ্যুৎ ড়িোগ ও র্ার অধীনস্থ সংস্থার 

কর্ মকর্মারা ব্যিহার করভেন। এর র্ভে কভয়কটি গাড়ি নতুন শুরু হওয়া প্রকভের পড়রচােকভক ভেওয়া হভয়ভে। র্ভি ৩৮০টি গাড়ির 

র্ভে ভেি ের্াড়ধক ভর্াটরসাইভকে রভয়ভে। ভোর হুইোভরর র্ভে ের্াড়ধক ড়পকআপ ও একে'র কাোকাড়ে ড়জপ রভয়ভে। 

 

এ োিা ৫টি কার, ২টি অুামু্বভেন্স ও ৯টি র্াইভরািাস রভয়ভে। কায মপভত্র িো হভয়ভে, ২০১২ সাে ভথভক শুরু কভর চেড়র্ িেভরর 

জুভনর র্ভে এসি প্রকে ভেে হভয় ভগভে। গাড়িগুভোর র্ভে িাংোভেে পল্লী ড়িদ্যুর্ায়ন ভিাভড মর (িাপড়িভিা) ১০টি প্রকভের ৫৭টি, 

িাংোভেে ড়িদ্যুৎ উন্নয়ন ভিাভড মর (ড়িউভিা) ১২ প্রকভে ২২৫টি, নথ ম-ওভয়স্ট পাওয়ার ভজনাভরেন ভকাম্পাড়ন ড়েড়র্ভটভডর 

(নওপাড়জভকা) ৭ প্রকভে ৩০টি, পাওয়ার ড়িড ভকাম্পাড়ন অি িাংোভেে ড়েড়র্ভটভডর (ড়পড়জড়সড়ি) ৭ প্রকভের ১৫টি, ওভয়স্টভজান 

পাওয়ার ড়ডড়িড়িউেন ভকাম্পাড়ন ড়েড়র্ভটভডর (ওভজাপাড়ডভকা) ৩টি প্রকভে ২২টি, ঢাকা পাওয়ার ড়ডড়িড়িউেন ভকাম্পাড়ন ড়েড়র্ভটভডর 

(ড়ডড়পড়ডড়স) ৯টি প্রকভের ১৬টি, ইভেড়িড়সটি ভজনাভরেন ভকাম্পাড়ন অি িাংোভেে ড়েড়র্ভটভডর (ইড়জড়সড়ি) ৫টি প্রকভের ১৪টি এিং 

নে মান ইভেড়িড়সটি সাপ্লাই ভকাম্পাড়ন ড়েড়র্ভটভডর (ভনসভকা) একটি প্রকভের একটি গাড়ি রভয়ভে। 

 


