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১৩০০ কা  টাকার কে  সমী া নই - খাল নঃখনন কে  ১৬৪  টিবল চয়ার 

হািমদ সরকার 

প র িব ৎেক  কে  বািলশকাে র পরও উ য়ন কে র েয় ম ণালয় ও সং া েলা আেজা সংযত হয়িন। িবিভ  কে  
এখেনা এেকর পর এক অ াভািবক েয়র ঘটনা ঘটেছ। করানীগে  খাল নঃখনন কে  ৩৬  খােত ১৬৪  টিবল ও চয়ার 
কনা হেব। যােত য় ধরা হেয়েছ ২৩ লাখ টাকা। এখােন টিবেলর দর ৫০ হাজার টাকা এবং চয়ােরর দর ১৫ হাজার টাকা ধরা 

হেয়েছ। অ  িদেক িত িকেলািমটার াস অপসারেণই য় হেব ১৭ কা  টাকার বিশ। বা বাধকতা থাকেলও এক হাজার ২৯০ 
কা  ৯৩ লাখ টাকার এই কে  কােনা সমী া করা হয়িন বেল পিরক না কিমশেনর সচ উইং ে  জানা গেছ। পিরক না 

কিমশেনর িষ, পািনস দ ও প ী িত ান িবভােগর সদ  (সিচব) মা: জািকর হােসন আক  বেলন, সমী া ছাড়া কােনা ক  িপইিস 
থেক অ েমাদন দয়া হেব না। আর িত  খােতর য় যথাযথভােব যাচাই করা হেব।  

পািন স দ ম ণালেয়র াবনা থেক জানা গেছ, অৈবধ দখলদারেদর হাত থেক করানীগে র ভাঢ া খাল ও খােলর পাড় র া এবং 
উ য়েনর জ  এক হাজার ২৯০ কা  টাকা েয় নঃখনন ক  হােত নয়া হেয়েছ। খােলর অভ রীণ নৗ যাগােযাগ ব া নরায় চা  করা 
হেব। ানীয় জনগেণর জ  খােলর পােড় িবেনাদন লক েযাগ- িবধা ি  করা হেব। িতন বছেরর এই কে র েরা অথায়নই হেব সরকাির 
তহিবল থেক। এই খােল ক ন ও তরল বজ  িনে পসহ খােলর পােড় অৈবধভােব বািড়ঘর, দাকানপাট, কলকারখানা ও মসিজদ গেড় উেঠেছ। 
ফেল ভাঢ া খােলর  ও গভীরতা কেম গেছ। িন ািশত বজ ের কারেণ খােলর পািন িষত হেয় পড়েছ। গ  ছড়াে । কে র ল কাজ 
হেলা ১৩.৮ িকেলািমটার াস অপসারণ, ২.৬ িকেলািমটার ব ধ িনমাণ, ২.০৮ িকেলািমটার খােলর পাড় সংর ণ এবং ৬১.৯৪ একর িম 
অিধ হণ। ভাসমান ও ে র চলার পথ ২২.৬৭৩ িকেলািমটার, প চ  পয়ঃডাইভারশন াইকার িনমাণ, ওয়াকওেয় ও স  লাই ং, মাঠঘাট 
ও হাট উ য়ন, খাল পােড় িব মান অবকাঠােমা উ য়ন, াজা িনমাণ ছয়  এবং পরামশক িনেয়াগ। য় িবে ষণ থেক দখা যায়, কে  
িবিভ  পেদ জনবেলর জ  ১৬৪  আইেটেমর টিবল ও চয়ার কনা হেব। তােত য় ধরা হেয়েছ ায় ২৩ লাখ টাকা। এখােন ক  
পিরচালেকর টিবেলর দাম ধরা হেয়েছ ৫০ হাজার টাকা এবং তার চয়ােরর দর সােড় ১৭ হাজার টাকা। পরামশেকর বতন ধরা হেয়েছ মােস 
সােড় প চ লাখ টাকা। আর তােদর টিবেলর দাম ৪০ হাজার টাকা ও চয়ােরর দাম ১৫ হাজার টাকা। িভিজটরেদর চয়ােরর দাম ১০ হাজার 
টাকা। েকৗশলীেদর টিবল িত  ৪০ হাজার টাকা, চয়ার ১৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া অ া  কমকতার টিবল িত  ২০ থেক ৩০ হাজার 
টাকা এবং চয়ার সােড় সাত হাজার থেক ১০ হাজার টাকা।  কে  ১৩.৮ িকেলািমটার খাল থেক াস অপসারেণর জ  ২৩৪ কা  ৬৮ লাখ 
টাকা য় ধরা হেয়েছ। িত িকেলািমটাের খরচ হেব ১৭ কা  ৫৭ হাজার ৯০০ টাকা। যা নদী খনেনর চেয়ও বিশ। কেপাতা  নেদর িজং 
খরচ িকেলািমটাের ১.২৯ কা  টাকা, শািলখা নেদর ৩.৬০ কা  টাকা এবং ভরব নদীর ২.১৭ কা  টাকা। আর ২.০৮ িকেলািমটার খােলর 
পাড় সংর েণ য় ধরা হেয়েছ ৩৪ কা  ২২ লাখ টাকা। িত িকেলািমটাের য় ১৬ কা  ৪৫ লাখ টাকা।  
এিদেক িত িকেলািমটার ভাসমান ও ে র চলার পথ িনমাণ খরচ ছয় কা  ৫৯ লাখ টাকা। প চ  পয়ঃডাইভারশন াইকার িনমােণ 

িত র খরচ ২৭ কা  ৯৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ত কােজর িডজাইন ও পারিভশেনর জ  ১০ জন পরামশক িনেয়াগ দয়া হেব। ৩৬ মােস 
তােদর জ  য় ধরা হেয়েছ ১৯ কা  ৮৯ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। ফেল জন িত িত মােস বতন হেব ছয় লাখ ৬৩ হাজার টাকার বিশ। পািন 
উ য়ন বােড কািরগির ানস  জনবল রেয়েছ। তােদরেক িদেয় এই কাজ করােনা যেত পাের। তাই পরামশক খাত  বাদ দয়ার জ  সচ 
উইং মতামত িদেয়েছ।  পিরক না কিমশেনর সচ উইংেয়র  ধান বলেছন, পািন স দ ম ণালেয়র আওতা  কাজ েলা যমন খাল 

নঃখনন, ব ধ িনমাণ, খােলর পাড় সংর ণ ইত ািদ পািন উ য়ন বাড করেত পাের। অ া  কাজ ানীয় সরকার িবভাগ বা হায়ন ও গণ ত 
ম ণালেয়র সং া েলার মা েম বা বায়ন করা যৗি ক হেব। িবধান অ যায়ী ২৫ কা  টাকার বিশ কােনা িবিনেয়াগ ক  হেল তার জ  
স া তা যাচাই বা সমী া করাটা বা তা লক। িক  এই কে  সটা করা হয়িন। আয়- য় িবে ষণও করা হয়িন। পাশাপািশ কািরগির 
কিম  ক ক কে র িবিভ  কায েমর পিরমাণ ও য় যৗি কভােব িনধারণ করেত হেব। এ ে  তাও হয়িন। কে র আওতায় ই 
হাজার ৬০০  গাছ রাপণ করা হেব। যােত য় ধরা হেয়েছ ২২ লাখ ৫৯ হাজার টাকা। এই য় ১০ লাখ টাকায় কিমেয় আনা েয়াজন বেল 
িতিন মেন কেরন। কে র অেনক েয়র খাত বাদ দয়ার জ  বলা হেয়েছ।  ক  ও ািবত খরেচর াপাের পিরক না কিমশেনর িষ, 
পািন স দ ও প ী িত ান িবভােগর সদ  (সিচব) মা: জািকর হােসন আকে র কােছ জানেত চাওয়া হেল িতিন নয়া িদগ েক বেলন, 
সমী া ছাড়া কােনা ক ই হেব না। আমরা তােদরেক িদেয় সমী া কিরেয় আনব। কে র াপাের যসব িবিধিবধান আেছ তা অব ই 
পালন করেত হেব। িতিন বেলন, বািলশ কেসর মেতা এখােন কােনা য় হেত দয়া হেব না। ফেল তারা য দরই িদক না কন তা বাজােরর 
সােথ যাচাই কেরই করা হেব। আর কে  েতর কাজ অব ই রট িশিডউেলর বাইের যাওয়ার েযাগ নই। িতিন বেলন, ম ণালয় েলা বিশ 
দের পাঠায়। তারা জােন িপইিসেত এেস স েলা কেট বা ব ও যৗি কপযােয় িনেয় আনা হয়। 


