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ভাবার িবষয়। eসব িডিপিপ ম ণালয়গুেলা নােমমা  যাচাi-বাছাi কের। পিরক না কিমশন ক  য় কমােত 
েতমন ভূিমকা রােখ না। িতিন বেলন, ািড টুয্েরর নােম িবেদশ গমেন aথ র্ ম ণালয়, পিরক না কিমশনসহ 
সংি  ম ণালেয়র িতিনিধ থােকন। ফেল তােদর ক  য় িনেয়  তুলেত েদখা যায় না। uদাহরণ িহেসেব 
িতিন বেলন বড়পুকুিরয়া কয়লা খিন কে  e ধরেনর িশ েণর নােম চুর জনবল িবেদেশ ঘুের eেসেছন; িক  
খিন িনেয় তারা কতটুকু ান aজর্ন কেরেছন তা বড়পুকুিরয়ার বত র্মান িচ  েদখেল  হয়।  
 
া পােরি  i ার াশনাল বাংলােদেশর (িটআiিব) িনব র্াহী পিরচালক iফেতখারু ামান সমকালেক বেলন, 

eকিট ক  সু ুভােব বা বায়ন o পিরচালনার জ  িশি ত জনবল জরুির। িক  েদেশর ক গুেলােত েদখা 
যায় যােদর িশ ণ েয়াজন, তারা সুেযাগ পান না। তদিবর o দুন িতর মা েম a েয়াজনীয় েলাকজন িশ ণ 
কম র্সূিচেত aংশ েনন। যা কে র uে েক াহত কের। তাi যােদর দরকার, তারাi েযন িশ েণ সুেযাগ 
পান েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।  
 
iআরeেলর ব াপনা পিরচালক আখতারুল হক বেলন, পরামশ র্ক িত ান o িঠকাদােরর সুপািরশ o চািহদা 
aনুসাের িডিপিপ ত করা হেয়েছ। খাত aনুসাের েযৗি ক বরা  রাখা হেয়েছ। িতিন বেলন, ei ক  
aতয্াধুিনক যুি িনভ র্র হেব। যা পিরচালনার জ  িশি ত জনবল েয়াজন। িশ ণ খােতর য় েযৗি ক 
বেল ম  কেরন িতিন। eর পরo জব্ালািন িবভাগ o পিরক না কিমশন যাচাi কের েদখেব aথ র্ বরা  িঠক আেছ 
িক-না। 
 
জানেত চাiেল িবদুয্ৎ, জব্ালািন o খিনজস দ িতম ী নসরুল হািমদ বেলন, িডিপিপ ম ণালেয় রেয়েছ। eিট 
যাচাi কের েয়াজেন তা পুনিব র্েবচনা করা হেব।  
 
েদেশ জব্ালািন পে র চািহদা িদন িদন বাড়েছ। 3128-29 aথ র্বছের েদেশ জব্ালািন পে র চািহদা িছল 7৯.9 
লাখ েমি ক টন। যা 3132-33 aথ র্বছের েবেড় হেব 89.6 লাখ েমি ক টন। িক  2৯79 সােল িতি ত 
iআরeেলর uৎপাদন মতা মা  23 লাখ েমি ক টন। বািক চািহদা আমদািনর মা েম েমটােত হয়। eেত চুর 
ƣবেদিশক মু া য় হয়। e জ  সরকার iআরeেলর েশাধন মতা বৃি র uে াগ েনয়। 3121 সােলi 41 লাখ 
েমি ক টন পিরেশাধন মতার iআরeল িদব্তীয় iuিনট াপেনর পিরক না হণ করা হয়। eরপর ায় নয় 
বছর েপিরেয় েগেলo eখনo ক  বা বায়ন কাজ শুরু হয়িন। eখন পয র্  শুধু নকশা ণয়ন, িঠকাদার িনেয়াগ 
আর িডিপিপ ত হেয়েছ। িবদুয্ৎ, জব্ালািন ত সরবরাহ িবেশষ আiেনর আoতায় িতেযািগতাহীনভােব 
বা বািয়ত ei কে র য় ধরা হেয়েছ 29 হাজার 764 েকািট টাকা। eর মে  চার হাজার 583 েকািট টাকা 
ঋণ, দুi হাজার ৯92 েকািট টাকা সরকাির aথ র্ eবং িবিপিসর িনজসব্ aথ র্ায়ন 22 হাজার 2৯৯ েকািট টাকা। 
iuিনিটর লাiফটাiম ধরা হেয়েছ 31 বছর। 
 
ei iuিনট েথেক বছের 22 লাখ েমি ক টন িডেজল, 6 লাখ েমি ক টন েজট ফুেয়ল, চার লাখ েমি ক টন 
ফােন র্স aেয়ল, দুi লাখ েমি ক টন লুবেবজ aেয়ল o ছয় লাখ েমি ক টন গয্ােসািলনসহ a া  
েপে ািলয়ামজাত প  পাoয়া যােব। িদব্তীয় iuিনট াপেনর পর েদেশর পিরেশািধত েপে ািলয়াম পে র 
আমদািন 51 েথেক 61 শতাংশ াস পােব।  
 
কে র েময়াদকাল ধরা হেয়েছ 312৯ সােলর জুলাi েথেক 3134 সােলর জুন পয র্ । িঠকাদার িহেসেব িনেয়াগ 

েপেয়েছ ফরািস েকা ািন েটকিনপ। 3126 সােলর 23 নেভমব্র েকা ািনিটর সে  eমoiu সi হয়। সব্াধীনতার 
আেগ 2৯79 সােল েটকিনপi iআরeল েশাধনাগার িনম র্াণ কের েদয়। 



 
িশ ণ o টুয্ের 242 েকািট টাকা : ক  ণয়ন, বা বায়ন o মূ ায়েনর িবষেয় aিভ তা aজর্েন aথ র্ ম ণালয়, 

পিরক না কিমশন o eনিবআেরর eকজন কের, িবিপিসর দু'জন eবং জব্ালািন িবভাগ o iআরeেলর িতনজন 
কের 22 জন িতিনিধ িবেদেশ িতন িদেনর ািড টুয্ের aংশ েনেবন। 3131 সােল জুলাi aথবা আগ  মােস 
বা বায়েনর স া  সময় ধের ei টুয্ের য় ধরা হেয়েছ 36 লাখ 3৯ হাজার টাকা। ei টুয্েরর সব খরচ ক  
য় েথেক েমটােনা হেব। পাশাপািশ িতজন ƣদিনক 29 হাজার 411 টাকা কের ভাতা পােবন। e ছাড়া a া  

ভাতা িহেসেব eকবাের আরo 36 হাজার টাকা পােবন। aথ র্াৎ িতন িদেনর ei িবেদশ টুয্র েশেষ িতজন ায় 
91 হাজার টাকা ভাতা পােবন। ei ক  চলাকােল 3134 সাল পয র্  িবেদেশ িতন িদন েথেক শুরু কের 41 
িদেনর eমন টুয্র বা িশ েণর সংখয্া 25িট। eর মে  িতন েথেক 21 িদেনর িতনিট ািড টুয্ের েমাট 43 জন 
aংশ েনেবন। যারা মূলত িবিভ  ম ণালেয়র িতিনিধ। তারা িবিভ  েদেশ e ধরেনর িরফাiনাির েদখেত যােবন। 
eসব টুয্ের য় হেব 36 লাখ েথেক 46 লাখ টাকা। 41 িদেনর িশ ণ রেয়েছ ৯িট। িত দেল 42 েথেক 71 
জন িতিনিধ থাকেবন। েমাট aংশ হণকারীর সংখয্া হেব 552 জন। তারা হেবন iআরeেলর কম । দেলর 
আকার aনুসাের ei িশ েণ দুi েকািট 36 লাখ েথেক সেব র্া  চার েকািট 45 লাখ টাকা য় ধরা হেয়েছ। ি শ 
িদেনর িশ ণ েশেষ eকজন কম র্কত র্া ায় েপৗন ছয় লাখ টাকা ভাতা পােবন। e ছাড়া সাত িদেনর দুিট িশ ণ 
টুয্ের যােবন 31 জন। e ছাড়া িবেদেশ িঠকাদােরর কায র্ালেয় 29 মােসর নকশা-সং া  দীঘ র্েময়ািদ িশ েণর 
সুেযাগ রেয়েছ। যােত চার ভােগ পাঁচজন কের েমাট 31 জন aংশ েনেবন। েযখােন িতজন ভাতা িহেসেব পােবন 
ায় 38 লাখ টাকা। eসব িশ েণ কম র্কত র্ারা িরফাiনাির ব াপনা, পিরচালনা, র ণােব ণ, প  পরী ণ o 
যুি গত িবষেয় িশ া লাভ করেবন বেল িডিপিপেত বলা হেয়েছ। e ছাড়া িবেদেশ িঠকাদােরর aিফস o 

য পািত পিরদশ র্ন eবং িবেদেশ সভার সুেযাগ পােবন সংি  কম র্কত র্ারা। 26 জেনর eকিট দল িঠকাদােরর সে  
21 িদেনর সভায় aংশ িনেত িবেদশ গমন করেব। eমন সভা হেব 35িট। eেত েমাট খরচ হেব 27 েকািট টাকা। 
 
সব িমিলেয় ei ক  বা বায়েনর সময় িবেদেশ িশ ণ o টুয্ের 984 জেনর জ  242 েকািট 88 লাখ টাকা 
য় হেব বেল িডিপিপেত বলা হেয়েছ। aথ র্াৎ মাথা িত য় হেব ায় 27 লাখ টাকা। চার বছর েময়ািদ ei 
কে  িতবছেরর জ  িবেদেশ টুয্র o িশ ণ খােত খরচ ধরা হেয়েছ 43 েকািট ৯5 লাখ টাকা। 

 
a া  য় :ei ক  বা বায়েন েমাট য় ধরা হেয়েছ 29 হাজার 764 েকািট টাকা। eর মে  ভবন, সড়ক, 
ভূিম u য়নসহ aবকাঠােমা িনম র্ােণর জ  রাখা হেয়েছ সাত হাজার 2৯1 েকািট টাকা। কা মস শুল্  খােত িদেত 
হেব 771 েকািট টাকা। ভয্ােট যােব eক হাজার 454 েকািট টাকা। িবিভ  রাসায়িনক প  িকনেত খরচ হেব 
336 েকািট টাকা। যানবাহন o জিম িনব েন 38 েকািট 21 লাখ টাকা য় হেব। াংেকর িবিভ  চাজর্ বাবদ 
খরচ হেত পাের 489 েকািট টাকা। যানবাহন েকনার খােত য় ধরা হেয়েছ eক েকািট 98 লাখ টাকা। 
েটিলেযাগােযাগ সর াম িকনেত লাগেব 942 েকািট টাকা। ƣবদুয্িতক সর ােমর জ  য় ধরা হেয়েছ 729 েকািট 
টাকা। েকৗশল খােতর প েসবার জ  খরচ হেব িতন হাজার 718 েকািট টাকা। গেবষণাগােরর জ  রাখা 
হেয়েছ 278 েকািট টাকা। য পািত o সর াম িকনেত য় হেব 711 েকািট টাকা। ভূিম িলেজ 356 েকািট টাকা 
িদেত হেব। িঠকাদােরর জ  খরচ হেব eক হাজার 711 েকািট টাকা। e ছাড়া িফিজকয্াল কি নেজি  খােত 
383 েকািট টাকা eবং াiস কি নেজি  খােত 868 েকািট টাকা রাখা হেয়েছ িডিপিপেত।  
 
 
 
 
 


