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৭ ণ বিশ খরেচর াব আবার! 

আির র রহমান    

 

 

সড়ক, স  ও রলপথ িনমােণ িকেলািমটার িত অ াভািবক খরচ িনেয় দশ েড় যখন াপক সমােলাচনা চলেছ, তখন ন ন সরকার গঠেনর 
মা  িতন মােসর মাথায় আেলাচনায় আসেছ বাংলােদশ রলওেয়র ন ন এক  কে  রকড েয়র ােব। া ণবািড়য়ার আখাউড়া থেক 
িসেলট পয  িব মান িমটার গজ লাইনেক ২৩৯ িকেলািমটার য়াল গজ লাইেন পা ের িকেলািমটার িত বাংলােদশ রলওেয় খরচ ধেরেছ 
৫৭ কা  টাকা! যা সমজাতীয় ক েলার লনায় সাত ণ বিশ। 

কে র িত  খােত য খরচ দখােনা হেয়েছ, তা রলওেয়র চলমান ক েলার সে  লনা কের কােনা সাম  েঁজ পানিন পিরক না 
কিমশেনর কমকতারা। রললাইন িনমােণ মা  ফলা, ালা , ি পার রল, পরামশক য়সহ সব খােতর খরচ দেখ িবি ত ত রা। অব  
ত েদর আপি র েখই আগামী ৯ এি ল জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিম র (একেনক) সভায় ক  অ েমাদেনর জ  উ াপন 
করা হে । যিদও বতমান সরকােরর আেগর ময়ােদর সবেশষ ৪ নেভ েরর একেনক সভায় ক  অ েমাদেনর জ  উ াপন করা হেলও 
কেয়কজন ম ীর আপি র েখ স  ফরত পাঠান ধানম ী শখ হািসনা। কে  টাকার অে  কােনা পিরবতন না এেন আেগর সব খরচ ক 
রেখ ভাবশালীেদর চােপ তা আবার একেনক সভায় ওঠােত যাে  পিরক না কিমশন। সারা দেশ বাংলােদশ রলওেয়র যত েলা ক  

চলমান স েলার ম  থেক সমজাতীয় বশ কেয়ক  কে র আিথক খরচ িবে ষণ কের দখা গেছ, আখাউড়া থেক লাকসাম পয  িব মান 
িমটার গজেক য়াল গেজ পা েরর পাশাপািশ য়াল গজ ডাবল রললাইন িনমােণ িত িকেলািমটাের খরচ হে  ২৫ কা  টাকা। পাবনার 
ঈ রদী থেক ঢালারচর পয  ন ন রলপথ িনমােণ িকেলািমটার িত খরচ হে  সাত কা  টাকা। ম খালী থেক কামারখালী হেয় মা রা শহর 
পয  ড গজ রলপথ িনমােণ িত িকেলািমটাের খরচ হেব ১৪ কা  টাকা। এ ছাড়া ঢাকা-নারায়ণগ  সকশেন িব মান িমটার গজ 
রললাইেনর সমা রাল এক  য়াল গজ রললাইন িনমােণ িত িকেলািমটাের খরচ হে  ৯ কা  টাকা। অথচ ািবত আখাউড়া-িসেলট 
রললাইন িনমােণ িত িকেলািমটাের খরচ ধরা হেয়েছ ৫৭ কা  টাকা। 



তেব রলপথ ম ণালেয়র একািধক কমকতা দািব কেরেছন, িত  কে র বিশ  আলাদা। এক কে র সে  আেরক কে র কােনা িমল 
নই। কাথাও জিমর া তা সম া, কাথাও স  িনমােণর সম া। আবার কাথাও িন  জিমর সম া। সে  আেছ রেলর উপকরণ ও 

য পািত আমদািনর খরচও। আখাউড়া-িসেলট রললাইন িনমাণ কে  পাহাড় ও মা র া তার কারেণ খরচ বাড়েছ। স কারেণ িত 
িকেলািমটার য় লনা করা ক হেব না। এেত কের রললাইন িনমােণর স ক িচ  উেঠ আেস না। রলপথ ম ণালেয়র সিচব মাফাে ল 
হােসন কােলর ক েক বেলন, ‘আখাউড়া থেক িসেলট পয  িব মান িমটার গজ লাইনেক ২৩৯ িকেলািমটার য়াল গজ লাইেন পা র 

করেত গেল কােজর ধরন অেনক বিশ হেব। এখােন মা , ালা , ি পার রল, স , কালভাট িনমাণ করেত হেব। স কারেণ অ  
ক েলার লনায় এই কে  খরচ বিশ। মাফাে ল হােসন বেলন, এই কে  িত িকেলািমটাের খরচ িনেয় অেনক আলাপ-আেলাচনার 

পরই ৫৭ কা  টাকা িনধারণ করা হেয়েছ।’ ক েত চীেনর এক  ক ািনর অথায়েনর পাশাপািশ কে র ঋেণর েদর হার এবং সরাসির 
য় প িত (িডিপএম) িনেয়ও  উেঠেছ। রলওেয় এবং পিরক না কিমশেনর একািধক কমকতা জানান, সাধারণত িতেযািগতা ছাড়া 

সরাসির য় প িতেত কােনা ক ািন কাজ পেল সখােন কােজর মান খারাপ হওয়ার আশ া থােক। িডিপএম প িত অ সরণ করেল 
কে র খরচ বিশ হেলা নািক কম হেলা তা বাঝার উপায় থােক না। এ ছাড়া য ক ািন কাজ পাে , স ক ািন আেদৗ এই ধরেনর কােজর 

জ  কতটা যা , স  িনধারেণর েযাগ থােক না। 

ঢাকা-চ াম মহাসড়ক, শাহজালাল সার কারখানাসহ বশ কেয়ক  কে র উদাহরণ িদেয় অথ ম ণালেয়র কমকতারাও বলেছন, 
বাংলােদেশর াপেট এল এম বা সীিমত য় প িত অ সরণ কের ক  বা বায়ন করা জ ির। অথৈনিতক স ক িবভাগ (ইআরিড) থেক 
পাওয়া ত  বলেছ, ািবত আখাউড়া-িসেলট রললাইন িনমাণ কে  ঋেণর েদর হার হেব ২ শতাংশ। এর পাশাপািশ ােনজেম  িফ ও 
কিমটেম  িফ আেরা ০.৫০ শতাংশ। সব িমিলেয় এই কে  ঋেণর েদর হার ৩ শতাংেশ ঠকেব। অথচ িব াংক, এিডিব, জাইকার মেতা 
সং ার কাছ থেক এই কে  ঋণ িনেল েদর হার ২ শতাংেশর মে ই িমলত। এই কে  ঋণ পেত অ  কােনা দশ ও সং া থেক 
ইআরিড াব পাঠায়িন। ফেল চায়না রলওেয় ি জ ইি িনয়ািরং প (িসআরিবিজ) আখাউড়া থেক িসেলট পয  রললাইন িনমােণর কাজ  
পেত চেলেছ। কে  টাকার বড় এক  অংশ জাগান দেব িসআরিবিজ। কে র মাট য় ধরা হেয়েছ ১৫ হাজার ৭০৫ কা  টাকা। যার 

মে  ১০ হাজার ২৬৭ কা  টাকাই আসেব িসআরিবিজ থেক। বািক টাকা রা ীয় কাষাগার থেক জাগান দওয়া হেব। িতবছর বােজেট 
যভােব ঋণ পিরেশােধর চাপ বাড়েছ, তােত এ ধরেনর ঋণ ভিব েত বাংলােদেশর বােজেটর ওপর আেরা চাপ বাড়ােব বেল মেন করেছন অথ 

ম ণালেয়র কমকতারা। পিরক না কিমশেনর একািধক কমকতা জািনেয়েছন, আখাউড়া থেক িসেলট পয  ািবত য়াল গজ রললাইন 
িনমাণ কে  মা , ালা , ি পার, রল, পরামশকসহ সব খােতর য় সমজাতীয় ক েলার লনায় কেয়ক ণ বিশ। ঈ রদী থেক 
পাবনার ঢালারচর পয  ন ন রলপথ িনমাণ কে র উদাহরণ টেন ত রা বেলেছন, এই কে  মা র দর িত ঘনিমটাের িনধারণ করা আেছ 
৩০৫ টাকা। িক  আখাউড়া-িসেলট রললাইন কে  মা র একক দর িনধারণ করা হেয়েছ ৮১৩ টাকা। কান ি য়ার মা েম এসব খরচ ধরা 
হেয়েছ, তার স র পাওয়া যায়িন রলওেয় থেক। অ িদেক সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর ক েলা পযােলাচনা কের দখা গেছ, সখােন 

িত ঘনিমটাের মা র দর ৩০৮ টাকা থেক ৩১৬ টাকা। যিদও রলওেয়র একািধক কমকতা জািনেয়েছন, সড়ক ও জনপথ অিধদ েরর মা র 
দেরর সে  রেলর কে র মা র দর লনা করা সমীচীন হেব না। 

এই কে  দিশ ও িবেদিশ পরামশক খােত য় ধরা হেয়েছ ৩৭০ কা  টাকা। এর মে  আ জািতক একজন িবেশষে র মািসক স ানী ২০ 
লাখ ১৬ হাজার টাকা াব কেরেছ রলওেয়। আর ানীয় পরামশেকর মািসক স ানী ধরা হেয়েছ চার লাখ টাকা। পরামশক খােতর এত 
িবশাল খরেচর াব িনেয়  েলেছ পিরক না কিমশন। ক কী কারেণ একজন আ জািতক িবেশষ েক মােস ২০ লাখ টাকার ওপের 
স ানী দওয়া হেব, তার স ক জবাবও পায়িন কিমশন। এক কমকতা কােলর ক েক জানান, চলমান প া রল িলংক স , লনা- মাংলা 
রল সংেযাগ ক , লাকসাম-আখাউড়া য়াল গজ ডাবল লাইন িনমাণ কে  আ জািতক পরামশেকর এত স ানী রাখা হয়িন। জানা গেছ, 
কে  পরামশকেদর জ  ৯  িজপ কনার াব করা হেয়েছ। এ ছাড়া ১৯  িপকআপ, প চ  মাইে াবাস, িপআইইউর জ  আেরা চার  

িজেপর াব করা হেয়েছ। গত স ােহ অথম ী আ হ ম ফা কামাল সিচবেদর সে  এক াক-বােজট আেলাচনায় কে র িবপরীেত 
মা ািতির  গািড় কনার িবষয়  আেলাচনা হয়। ওই সভায় কেয়কজন সিচব ক  পিরচালকেদর গািড় থা বািতল করার দািব তােলন। িক  
এই কে  েয়াজেনর লনায় বিশ গািড়র াব করা হেয়েছ বেল জািনেয়েছন কিমশেনর কমকতারা। কে র আওতায় বািড়ভাড়া, ন ন 

ালা সহ িত  খােতর খরচ দেখ রীিতমেতা চাখ কপােল উেঠেছ অথ ও পিরক না ম ণালেয়র কমকতােদর। এ ছাড়া নবাসন বাবদ ১০০ 
কা  টাকা খরেচর াব িনেয়ও  আেছ কিমশেনর। রলওেয় থেক পাওয়া ত  বলেছ, া ণবািড়য়ার আখাউড়া থেক হিবগে র 

মাধব র, শােয় াগ , মৗলভীবাজােরর ম ল, লাউড়া, কমলনগর হেয় ফ গে  িগেয় রললাইন  শষ হেব। রললাইন য়াল গেজর 
হেল যা ীেদর িনয়িমত, আরামদায়ক ও িনরাপদ পিরবহন সবা দওয়া স ব হেব। 

  

 


