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* ক  বা বািয়ত হয় না 
* এক লাখ টাকা বরা  িদেয় বছেরর পর বছর ক  ব িচেয় রাখা হয় 
* এবােরর এিডিপেত এমন ক  ৫৫  

সরকােরর প  থেক বািনেয় দওয়া ভবেন বাস করেবন দেশর অস ল ি েযা ারা। এ জ  িত  জলা ও উপেজলায় অস ল 
ি েযা ােদর জ  ব তল ভবন িনমােণর ক  নওয়া হেয়েছ ২০১৭ সােল। কে  খরচ ধরা হেয়েছ ২ হাজার ২৭৩ কা  ২১ 

লাখ টাকা। ২০১৭-১৮ অথবছের ১০০ কা  টাকা বরা  থাকেলও কােনা খরচ হয়িন। চলিত ২০১৮-১৯ অথবছের বরা  মা  এক 
লাখ টাকা। এখন পয  এই কে  এক টাকাও খরচ হয়িন। এক লাখ টাকা িদেয় ক  ব িচেয় রাখা হেয়েছ। িতবছর যিদ এভােব 
এক লাখ টাকা বরা  িদেয় ক  ব িচেয় রাখা হয়, তেব ক  শষ হেত ২ লাখ ২৭ হাজার ৩২১ বছর সময় লাগেব। অথচ 

ক  ২০২০ সােলর ন মােস শষ হওয়ার কথা। 

মণিপপা েদর জ  পছে র পযটন এলাকা পাবত  চ ােমর বা রবান জলা। চ াম-ক বাজার মহাসড়েকর করািনরহাট 
থেক বা রবান শহর পয  জাতীয় মহাসড়ক র মান উ য়েন গত লাই মােস িতন বছর ময়ািদ ক  নওয়া হয়। িক  চলিত 

অথবছের বরা  মা  এক লাখ টাকা। বািক ই বছের কে র বািক ২৩৫ কা  টাকা খরচ করেত হেব। এখােনও ক  ব িচেয় 
রাখা হেয়েছ নামমা  বরা  িদেয়। এভােব চলিত অথবছেরর সংেশািধত বািষক উ য়ন কম িচেত (এিডিপ) ৫৫  ক  মা  এক 
লাখ টাকা কের বরা  িদেয় িকেয় রাখা হেয়েছ। এসব কে র মে  আেছ সরকাির- বসরকাির িশ া িত ােনর ভবন িনমাণ, 
স  তির, সড়ক উ য়ন, রলপথ ও িব ৎেক  িনমােণর মেতা জন ণ ক । 

পিরক না ম ণালেয়র সংি  ি রা বলেছন, অেনক সময় িক  ক  নওয়া হয় রাজৈনিতক উে ে । এ জ  ক েলােক 
নামমা  বরা  িদেয় ব িচেয় রাখা হয়। এ ছাড়া িমর িবষয়  ফয়সালা না কেরই অেনক ক  পাস করা হয়। িক  িম অিধ হেণর 
সময় নানা মামলা– মাক মায় ক  যথাসমেয় বা বায়ন করা যায় না। আবার িবেদিশ সহায়তা পাওয়া গেল ক  বা বায়ন 
করা হেব, এমন ত াশা থেকও িক  ক  পাস করা হয়। পের িবেদিশ সহায়তা পাওয়া যায় না, ক ও বা বািয়ত হয় না। 
যেহ  ক  এিডিপর বইেয় েক যায়, তাই বছর বছর এক- ই লাখ টাকা বরা  দওয়া হয়। যমন ভারতীয় লাইন অব 

িডেটর (এলওিস) আওতায় আ গ  অভ রীণ কনেটইনার টািমনাল িনমােণর ক  ২০১১ সােল নওয়া হয়। িক  ভারেতর 
থম  এলওিসেত অ েমাদন না পাওয়ায় িতবছরই ক েত এক- ই লাখ টাকা বরা  িদেয় ব িচেয় রাখা হেয়েছ। 

সংি েদর সে  কথা বেল জানা গেছ,  

িতবছরই এিডিপেত ন ন ন ন ক  পাস করা হয়। েক পড়া এসব কে  বরা  িদেত হয়। িক  েরােনা ক েলােতও 
বরা  িদেত হয়। গত ১০ বছের এিডিপেত কে র সং া ায় ৫০ শতাংশ বেড়েছ। সব কে  বরা  িদেত িগেয় ছাট ক েলা 
সরকােরর অ ািধকােরর তািলকা থেক বাদ পেড় যায়। এর ফেল লাখ টাকা বরা  িদেয় ক  ব িচেয় রাখার য়াস দখা যায় 

িতবছর। এেত ওই সব কম অ ািধকােরর ক  বছেরর পর বছর এিডিপেত থেক যায়। এিডিপেত বােড় কে র সং া। ফেল 
এিডিপর আিথক ব াপনায় একধরেনর িব লা তির হয়। 

এবার আসা যাক এিডিপেত  বা বায়েনর কে র সং া কমন। স িত পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন, পিরবী ণ ও 
ায়ন িবভােগর (আইএমইিড) এক িতেবদেন দখা গেছ, ২০১৭-১৮ অথবছের ৯০  কে  কােনা টাকা খরচ হয়িন। এ েলা 

‘ ’ অ গিতর ক  িহেসেব িতেবদেন িচি ত করা হেয়েছ। সংি  ি রা জানান, পযা  বরা  িদেত না পারায় ক েলা 



এিগেয় নওয়া স ব হয়িন। এই ৯০  কে র মে  সবেচেয় বিশ ৯  ক  হেলা জাতীয় হায়ণ ক পে র। লত জিম িনেয় 
জ লতার কারেণই এই আবাসন ক েলা  করা যাে  না বেল পিরক না ম ণালয় ে  জানা গেছ। আবার ২০১৬ সােলর 
২৬৪ কা  টাকা খরচ কের ঢাকা শহের িতন  পাইকাির রিগর বাজার তিরর এক  ক  নওয়া হয়। িক  এই ক েত গত 
িতন বছের কােনা টাকা খরচ হয়িন। তা সে ও িতবছর নামমা  বরা  িদেয় ক  ব িচেয় রাখা হেয়েছ। 

জানেত চাইেল পিরক না কিমশেনর সাধারণ অথনীিত িবভােগর (িজইিড) সদ  শাম ল আলম থম আেলােক বেলন, ‘ লত 
যথাসমেয় জিম না পাওয়ার কারেণ ক েলােক এক লাখ টাকা বরা  িদেয় ব িচেয় রাখা হে । আিম মেন কির, ব জ ির না 
হেল এই ধরেনর ক  ব িচেয় না রাখাই ভােলা। নামমা  বরা  িদেয় বছেরর পর বছর ক  ব িচেয় রাখেল এিডিপর আিথক 

লা িক টা িবি ত হয়। ক  পােসর আেগই বা বায়ন পিরক না থাকেল ভােলা।’ 


