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দাির  িবেমাচন কমসিূচ ‘কােজর িবিনমেয় টাকা’ (কািবটা) ও ‘ ট  িরিলেফর’ (িটআর) িবেশষ বরাে র
টাকায়  এবার গৃহহীনেদর ঘর তির কের দেব  সরকার।  জিম  আেছ িক  ঘর নই,  িবধবা,  পিরবাের
উপাজন ম পু ষ নই অথবা যােদর বয়স ৬৫ বছেরর ওপের- এমন হতদির  পিরবারেক এ িবধা দয়া
হেব।

ই ক িবিশ  িতিট ঘের থাকেব গরম, ঠা া ও অি িতেরাধক িবেশষ ব ব া। রা াঘর ও টয়েলট
িবধাসহ িতিট ঘর তিরেত াথিমক ব য় িতন লাখ টাকা ধরা হেয়েছ। িটআর ও কািবটার অিনয়ম ও
নীিত বে  সরকার এ নতুন উেদ াগ িনেয়েছ।

সূ  জানায়, িটআর ও কািবটায় িবেশষ বরাে র বিশর ভাগ টাকা লটুপাট হওয়ার অিভেযাগ ওঠায় সরকার
এবার িবেশষ বরা  িভ ভােব ব বহার করেত চাইেছ।  িটআর ও কািবটা  তহিবল থেক মলূত সংসদ
সদ েদর  িবেশষ বরা  দয়া  হয়।  এর বাইের  েযাগ  ব ব াপনা  ও  াণ  ম ণালয়  িবিভ  পশার
সীিমতসংখ ক মা ষেক িবেশষ বরা  দয়। িক  য কােজর জ  িবেশষ বরা  দয়া হয় সই কােজর
বিশর ভাগই ভুয়া হয়।

  উবায় াহ বাদল
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ঘর তির করা সে  েযাগ ব ব াপনা ও াণ িতম ী ডা. মা. এনামরু রহমান িনজ দফতের যগুা রেক
বেলন, এবার আওয়ামী লীেগর িনবাচনী ইশেতহাের শহেরর িবধা ােম পৗঁেছ দয়ার িত িত দয়া
হেয়েছ।

এ কারেণ এসব ঘেরর িডজাইন শহেরর বািড়-ঘেরর আদেল তির করা হেব। এসব ঘেরর নকশা তিরর
কাজ চলেছ।  ’ক িবিশ  এ ঘের থাকেব গরম, ঠা া  ও অি িতেরাধক িবেশষ ব ব া। রা াঘর ও
টয়েলট িবধার এ িবেশষ ঘেরর াথিমক ব য় িতন লাখ টাকা ধরা হেয়েছ। এ বছেরর ৩০ জুেনর মেধ
৩২ হাজার ঘর এবং িডেস েরর মেধ  আরও ৩২ হাজার ঘর তির করা হেব। িতিট ঘর তিরেত িতন
লাখ টাকা ব য় হেব। থম এক বছের এ খােত ব য় হেব ২০৮ কািট টাকা।

িতম ী এনামরু আরও বেলন, এ কমসিূচ  বা বায়েন েযাগ ব ব াপনা ও াণ  ম ণালেয়র একজন
অিতির  সিচেবর নতৃে  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কিমিটেত বেুয়ট, ঢাকা িব িবদ ালয়, হাউস িবি ং
িরচাজ ই িটিটউটসহ সংি  িত ােনর িতিনিধরাও রেয়েছন। তারা ২৭ জা য়াির এ সং া  চড়ূা

িতেবদন দেবন।

েযাগ ব ব াপনা  ও  াণ  ম ণালেয়র কমকতারা  জানান,  মলূত িটআর ও কািবটার িবেশষ  বরাে র
অিনয়ম  ব  করার  জ  ঘর  তির  কের  দয়ার  উেদ াগ  নয়া  হেয়েছ।  ানীয়  ইউিনয়ন  পিরষেদর
চয়ারম ান  ও  ওয়াড  সদ রা  িবধােভাগীেদর  তািলকা  তির  করেবন।  সই  তািলকা  যাচাই-বাছাই

করেবন উপেজলা িনবাহী কমকতা (ইউএনও)। জলা শাসেকর (িডিস) নতৃ  জলা পযােয়র একিট
কিমিট পুেরা কােজর তদারিক করেবন। া ডউইচ প ােনল আদেল ঘর িনমাণ করা হেব। এ কারেণ ঘরিট
হেব শীত, গরম ও আ ন িতেরাধক।

এসব ঘর িনমােণর টাকা আসেব িবিভ  কমসিূচর উ ৃ  অথ থেক। িবেশষ বরাে র পাশাপািশ ম ণালেয়র
ইিজিপিপর টাকায় ঘেরর িভিট উচঁ ুকরা হেব। ঘেরর চালার জ  ব ব ত হেব ােণর িটন। েয়াজেন এসব
কমসিূচর বেঁচ যাওয়া টাকাও খরচ করা হেব এ কমসিূচেত। এছাড়া তাঁবু কনা, কেনা খাবার বাবদ
বরাে র অথও েয়াজেন ব বহার হেব এ কমসিূচেত। কারণ এ মহূুেত সরকােরর কােছ তাঁবু ও কেনা
খাবার য পিরমােণ রেয়েছ তা আগামী ই অথবছেরও সংকট হেব না।

এ কমসিূচর িবষেয় েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র সিচব মা. শাহ কামাল িনজ দফতের যগুা রেক
বেলন, িটআর-কািবটার িবেশষ বরাে র টাকায় হতদির েদর জ  ঘর তির কের দেব সরকার। এর ফেল
এ খােতর িবেশষ বরাে র টাকায় য অিনয়ম ও নীিতর অিভেযাগ রেয়েছ তা থেক িকছুটা হেলও মিু
পাওয়া যােব। যসব ভূিম মািলেকর ঘর তির করার সামথ  নই িবেশষ বরাে র টাকায় তােদর ঘর কের
দয়া হেব। ৬৫ বছেরর বিশ বয়সী ব ি েদর ঘর তির কের দয়া হেব। নারী ধান পিরবােরর সদ রা এ

ঘর পােবন।

ঘর দয়ার এ কমসিূচর চ ােল  িক- জানেত চাইেল েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র অিতির  সিচব
( াণ)  জািকর  হােসন  আক  যগুা রেক  বেলন,  মলূ  চ ােল  িবধােভাগী  বাছাই  করা।  ১০ টাকা
কিজদের চাল খাওয়ােত িগেয় খাদ  ম ণালয় িবড় নায় পেড়িছল। চাল পাওয়ার কথা িছল হতদির েদর।

িক  কমসিূচর থম দফার চাল চেল িগেয়িছল িব শালীেদর ক ায়। পের িনবাহী ম ািজে টেদর মাধ েম
তািলকা সংেশাধন কের ১০ টাকা কিজদেরর চাল িবতরণ করা হেয়েছ।

চােলর মেতা িবেশষ বরাে র টাকায় ঘর কের দয়ার উপকারেভাগীেদর িচি ত করার কাজিটও ঝঁুিকপূণ।
এছাড়া উপকরণ পৗঁছােনা আেরকিট বড় চ ােল । কারণ ঘরিট তির হেব িবেশষ উপকরণ িদেয়। এসব
উপকরণ পৗঁছােনাও একিট চ ােল ।  দেশর ত  এলাকায় এর িবধােভাগীেদর তদারিকও একিট
চ ােল  বেল তারা মেন কেরন।

থম দফায় কান এলাকায় ঘর তির করা হেব- এমন ে র জবােব জািকর হােসন বেলন, েযাগ বণ
জলা েলােক াধা  দয়া হেব। এছাড়া ম ণালেয়র কােছ ‘এ’, ‘িব’, ‘িস’ ক াটাগির জলার তািলকা

রেয়েছ। সই তািলকা ধের মলূত কমসিূচর ান িনবাচন করা হেব।
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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