
গণপূত িবভাগ নামগ : কািট কািট টাকার
কােজ অিনয়েমর ছড়াছিড়
অিভ তার ভুয়া সনেদ ২৬ কািট টাকার কাজ দয়া হয় ই িত ানেক * ৩ কািট টাকার

কে র ৬০ ভাগ কাজ শষ না কেরই পুেরা টাকা তুেল নয়ার অিভেযাগ

কাশ : ০৭ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

নামগে র গণপূত িবভােগ চলেছ অিনয়েমর ছড়াছিড়। কািট কািট টাকার কাজ দয়া হে  যাচাই-বাছাই
না কেরই। িনয়মনীিতরও তায়া া করা হে  না। অিনয়ম ও নীিত থেক বাদ যাে  না মসিজদ ও ধমীয়

িত ানও। এর মেধ  ভুয়া অিভ তার সনেদ পছে র ই িঠকাদাির িত ানেক দয়া হেয়েছ ২৬ কািট
টাকার কাজ।

এছাড়া ায় ৩ কািট টাকা ব েয় শা ায় ফায়ার সািভস শেনর মূল ভবেনর ৬০ শতাংশ কাজ শষ কের
তুেল নয়া হেয়েছ পুেরা টাকা। ভুয়া সনেদ মসাস ইভান এ টার াইজ ায় ২৩ কািট টাকা এবং মসাস
সূচনা িডং ায় ৩ কািট টাকার কাজ বািগেয় িনেয়েছ। এসব অিনয়েমর সে  জিড়ত থাকার অিভেযাগ

নামগে র গণপূত িবভােগর িনবাহী েকৗশলীর িব ে ।

অ স ােন জানা যায়, গণপূত অিধদফতর নামগ  ২০১৮ সােলর ৫ নেভ র ১ কািট ৬৪ হাজার টাকা
ব েয় তািহরপুর কৃষক িশ ণ ক  িনমােণর কাজ পায় ভুয়া অিভ তার সনদধারী মসাস সূচনা িডং।
কাজ বািগেয় িনেত সূচনা িডং অিভ তার য সনদ জমা দয় সখােন শা া উপেজলায় াইমাির িশ া
উ য়ন া াম (িপইিডিপ) কে র অধীেন ৩িট াথিমক িবদ ালেয়র অিতির  াস ম ও ফািনচার
সরবরােহর কাজ করার কথা উে খ করা হয়। খাঁজ িনেয় জানা যায়, িপইিডিপ’র ওই কাজ েলা কেরেছ

  ইয়া ইয়া মা ফ, িসেলট বু েরা
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মসাস রািজয়া কন াকশন।

িবষয়িট যুগা রেক িনি ত কেরেছন এলিজইিড নামগে র এক শীষ কমকতাও। িতিন যুগা রেক জানান,
মসাস সূচনা িডং নােমর কােনা িত ান নামগ  এলিজইিডেত কােনা কাজ কেরিন।

মসাস রািজয়া কন াকশেনর ািধকারী ফেয়জ আহমদ যুগা রেক বেলেছন, শা ার িপইিডিপ কে র
৩িট াথিমক িবদ ালেয়র অিতির  াস ম ও ফািনচার সরবরােহর কাজ রািজয়া কন াকশন একাই
কেরেছ। অ  কােনা িঠকাদাির িত ান জিড়ত িছল না। এখােনই শষ নয়, ায় ২ কািট ৬১ লাখ ৬৯
টাকা ব েয় গত ৩ মাচ নামগ  ট টাইল ই িটিটউেটর দাতলা ি ি পাল কায়াটার ও ১১ জুলাই িতন
তলার াফ ডরেমটির িনমােণর কাজও দয়া হেয়েছ ওই একই িত ানেক। মসাস সূচনা িডংেয়র

ািধকারী সাই ামান সাই ল ভুয়া সনেদর কথা থেম অ ীকার করেলও পের ভুয়া সনেদর মাণািদ
দািখল করেল িবষয়িট িতিন ীকার কের নন।

অিভ তার ভুয়া সনদ দিখেয় মসাস ইভান এ টার াইেজর িব ে  ায় ২৩ কািট টাকার কাজ বািগেয়
নয়ার অিভেযাগ রেয়েছ। এর মেধ  গত ১৩ ম দায়ারাবাজার উপেজলা মেডল মসিজদ ও ইসলািমক

সং ৃিত ক  এবং গত ৩০ এি ল িব রপুর উপেজলা মেডল মসিজদ ও ইসলািমক সং ৃিত ক
িনমােণর কাজ বুিঝেয় দয়া হয় িত ানিটেক।

িত ানিট  অিভ তার  সনেদ  ২০১৭  সােলর  ৯  জুলাই  ঢাকায়  শেরবাংলা  নগের  জাতীয়  সংসদ
সিচবালেয়র সরকাির কমকতা-কমচারীেদর জ  ৪৪৮িট াট িনমােণর কথা উে খ করা হেয়েছ। খাঁজ
িনেয় জানা গেছ, ক িট য ৭িট িঠকাদাির িত ান কেরেছন তার মেধ  মসাস ইভান এ টার াইেজর
নাম নই। গণপূত িবভােগর একজন কমকতা যুগা রেক জানান, হাসান অ া ড স , মা দ অ া ড স ,
প া  অ ােসািসেয়ট  অ া ড  ইি িনয়ািরং,  িদ  ইি িনয়ার  অ া ড  আিকেটক,  এনিডই,  জামাল  কা ািন
িলিমেডট ও এনিডই নােমর এই ৭িট িত ানই কে র কাজ কেরেছ। অ  কােনা িত ান নয়।

এ ব াপাের জানেত চাইেল মসাস ইভান এ টার াইেজর ািধকারী জুবােয়র ইসলাম  এিড়েয় িগেয়
যুগা রেক বেলন, গণপূত অিধদফতর শেরবাংলা নগেরর অেনক কাজই কেরিছ। িবিভ  জায়গায় িবিভ
ট ডােরর জ  অিভ তা সনদ দািখল কেরিছ। কানটায় কান কােজর অিভ তা উে খ কেরিছ তা না
দেখ বলেত পারব না।  কাথাও ভুয়া  অিভ তার সনদ িদেয়েছন িকনা জানেত চাইেল আবারও 

এিড়েয় িগেয় িতিন বেলন, েন আিছ। পের কথা বলব।

অিনয়ম ও াচািরতার এখােনই শষ নয়। গণপূত িবভােগর অধীেন নামগে র শা ায় ায় আড়াই
কািট টাকা ব েয় িনমাণাধীন ফায়ার সািভস শেনর কােজর ময়াদ এক বছর আেগ শষ হেলও এ পয

কাজ হেয়েছ মা  ৬০ ভাগ। অথচ ায়  পুেরা  িবল পিরেশাধ করা  হেয়েছ িঠকাদাির  িত ান মসাস
আকতার ডাসেক।

শা া  উপেজলা  সদেরর গািব  চ  সরকাির  বািলকা  উ  িবদ ালেয়র দি ণ  পােশ  ২০১৬ সােলর
ফ য়াির মােস ফায়ার সািভস শেনর কাজ  কের িসেলেটর মসাস আকতার ডাস। ২০১৮ সােল

কাজ শষ হওয়ার কথা থাকেলও এরই মেধ  ায় পুেরা  টাকা  তুেল নয়া  হেয়েছ। বািক কাজ এখন
নামগে র গণপূত িবভােগর িনবাহী েকৗশলী িনেজই করেছন বেল জানা গেছ।

ানীয়রা  জানান,  ফায়ার  সািভস  শেনর  ভবনিট  দখেল  মেন  হয়,  এিট  কােনা  পুরাকীিত।  শা া
উপেজলা সদেরর ব বসায়ী িব ব রায় বেলন, এিটর িনমাণ কাজ এক বছর আেগ শষ হওয়ার কথা। এখন
চলেছ দায়সারাভােব। উপেজলার যুবলীগ নতা মায়ুন আহেমদ বেলন, ‘ নামগে র গণপূত িবভােগর
িনবাহী েকৗশলীর মাধ েম েনিছ িঠকাদার শতভাগ িবলও তুেল িনেয়েছ। িক  কাজ শষ হয়িন। মা
৪০% কাজ হেয়েছ। কাজ না কের টাকা কীভােব উে ালন কেরেছন?

এ ব াপাের মসাস আ ার ডােসর ািধকারী জামাল চৗধুরীর মাবাইেল একািধকবার কল করা হেলও
তােক পাওয়া যায়িন। গণপূত িবভােগর শা ায় দািয় রত সহকারী  েকৗশলী আব ল ওয়া দ বেলন,
‘শা ায় বছের বিশর ভাগ সময় পািন থােক। তাই কাজ করেত সম া হয়। তেব িনধািরত সময় পার
হেলও এখনও অেনক কাজ বািক। ধু ভবেনর কাজ ৮০ ভােগর মেতা শষ হেয়েছ।

জানেত  চাইেল  গণপূত  িবভাগ  নামগে র  িনবাহী  েকৗশলী  মা.  আিবল  আয়াম  যুগা রেক  বেলন,
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মুি ত।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

‘ মসাস সূচনা িডং ও মসাস ইভান এ টার াইেজর ‘অিভ তা সনদ’ যাচাই-বাছাই কের সিঠক বেল
িনি ত কেরেছন দািয় শীলরা।  তারপরই তােদর কাজ দয়া  হেয়েছ।  শা া  ফায়ার সািভস শেনর
৭০-৮০ পােস ট কাজ শষ হেয়েছ। অসমা  কাজ িশগিগরই শষ হেয় যােব। িঠকাদারেক পুেরা িবল
পিরেশাধ করা হয়িন। এক ে র জবােব িতিন বেলন, কােনা িঠকাদাির িত ান থেক আিম কিমশন

হণ কিরিন। এ অিভেযাগ িমথ া। ভুয়া অিভ তার সনেদ কাজ পাওয়ার সে  আমার কােনা ধরেনর
সংি তা নই।
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