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উন্নয়ন প্রকল্পের দুনীতি ররোল্পে প্রকে পতরচোলনো 

এম আর খোয়রুল উমোম 

মহোল্প োট সরকোর চলতি ২০১৮-১৯ অর্ থবছল্পর এক লোখ ৮০ হো োর রকোটি টোকো ব্যল্পয় রেশব্যোপী এক হো োর ৫০৭টো উন্নয়ন প্রকে বোস্তবোয়ল্পনর কো  হোল্পি 

তনল্পয়ল্পছ। সরকোর উন্নয়ন প্রকল্পে দুনীতি ররোল্পে কল্প োর অবস্থোন গ্রহণ করোর সংবোে পতিকোয় প্রকোতশি হল্পয়ল্পছ। ইল্পিোমল্পে সরকোল্পরর পক্ষ রর্ল্পক ২৫টি 

সমস্যো ও সুপোতরশ তচতিি করো হল্পয়ল্পছ। সরকোল্পরর পল্পক্ষ পতরকেনোমন্ত্রী তনল্প ল্পের অবস্থোন পতরষ্কোর কল্পরল্পছন। সম্প্রতি তিতন বল্পলল্পছন রে, সরকোর 

 নগল্পণর  ন্য উন্নয়ন কম থকোন্ড বোস্তবোয়ন করল্পছ। িোই প্রকল্পের কো  এমনভোল্পব করল্পি হল্পব েোল্পি  নগণ এর সুফল রভোগ করল্পি পোল্পর। এক ন 

একোতেক প্রকল্পের পতরচোলক তহল্পসল্পব র্োকল্পি পোরল্পবন নো। প্রতিটো প্রকল্পের গুণগিমোন ব োয় ররল্পখ তনে থোতরি সমল্পয়র মল্পে বোস্তবোতয়ি রহোক। এ ন্য 

প্রকল্পের পতরচোলক তেতন র্োকল্পবন িোল্পক প্রকে রশষ হওয়োর পরও েোতয়ত্ব তনল্পি হল্পব, রেন ওই প্রকল্পের মোন তনল্পয়  নগল্পণর মল্পন রকোন সংশয় নো র্োল্পক। 

প্রকে পতরচোলকল্পের সংতিষ্ট প্রকে এলোকোয় অবস্থোন কল্পর উন্নয়ন কোে থক্রম বোস্তবোয়ল্পনর েোতয়ত্ব পোলন করল্পি হল্পব। প্রকে বোস্তবোয়ল্পনর গতি রফরোল্পি 

সরকোল্পরর উল্পযোগ সোধুবোেল্পেোগ্য। নতুন পতরকেনোমন্ত্রীর রনতৃল্পত্ব সোেোরণ মোনুষ আশো কল্পর িোল্পের কষ্টোত থি অর্ থ ের্োের্ভোল্পব ব্যতয়ি হল্পব, রেশ ও 

 োতির কল্যোল্পণ তনল্পবতেি হল্পব। েতেও সোেোরণ মোনুষ ভোল্পলো কল্পরই  োল্পন িোল্পের সরকোরগুল্পলো নীতি রকৌশল গ্রহল্পণ েিটো আন্ততরক িোর এক শিোংশও 

বোস্তবোয়ল্পন আন্ততরকিো রেখোয় নো।  

সরকোল্পরর উন্নয়ন প্রকল্পে দুনীতি ররোল্পে রে সমস্যো ও সুপোতরশগুল্পলো পতিকোয় এল্পসল্পছ িো হল্পে- ১. প্রকল্পের ের্োের্ তফত তবতলটি স্টোতি ও রব লোইন সোল্পভ থ 

নো র্োকো, ২. রস্টকল্পহোল্ডোর অযোনোলোইতসস নো র্োকো, ৩. প্রকে সমোতির পর প্রকে বোস্তবোয়ল্পনর ফল্পল কী আউটপুট ও আউটকোম অত থি হল্পব িো 

সুতনতে থষ্টভোল্পব প্রকে েতলল্পল উল্পেখ নো র্োকো, ৪. প্রকল্পের আওিোয় সংগৃহীি তবতভন্ন েোনবোহন, সরঞ্জোমোতে ও আসবোবপি রক্ষণোল্পবক্ষণ এবং ব্যবস্থোপনোর 

 ন্য কোে থকরী পতরকেনো প্রকে েতলল্পল নো র্োকো, ৫. রভৌি অবকো োল্পমো তনম থোল্পণর রক্ষল্পি সংতিষ্ট েফিরগুল্পলোর মল্পে প্রল্পয়ো নীয় সমন্বল্পয়র অভোব, ৬. 

মে রময়োতে বোল্প ট কো োল্পমোর আওিোয় প্রল্পেয় সম্পে সীমোর মল্পে সীতমি রর্ল্পক রেৌতিক ব্যয় তভতিক প্রকে প্রণয়ন নো করো, ৭. প্রকল্পের ব্যয় ও সময় 

ব্যবস্থোপনো এবং মোন তনয়ন্ত্রণ তনতিি করোর  ন্য েক্ষ  নবল্পলর অভোব সোব থক্ষতণক তন স্ব িেোরতক নো র্োকো, ৮. তিল্পপোত টতর ওয়োকথ সম্পন্ন করো লল্পক্ষয 

অন্য সংস্থোর ওপর তনভ থর করোর রক্ষল্পি ের্োের্ সমন্বয় নো র্োকোর কোরল্পণ  টিলিো সৃতষ্ট, সময় ও ব্যয় বৃতি তনি সমস্যো, ৯. ৫০ রকোটি টোকোর ঊল্পবথর 

প্রকল্পের রক্ষল্পি পূণ থকোলীন প্রকে পতরচোলক তনল্পয়োগ নো করো, একই ব্যতি একোতেক প্রকল্পের েোতয়ত্ব পোলন, অনতভজ্ঞ প্রকে পতরচোলক তনল্পয়োগ, ঘন ঘন 

প্রকে পতরচোলক বেল, ইিযোতে কোরল্পণ প্রকে বোস্তবোয়ন তবতঘœি হওয়ো, ১০. প্রকে এলোকোয় প্রকে সংক্রোন্ত দৃশ্যমোন সোইনল্পবোি থ/িথ্য নো র্োকো, ১১. 

প্রকেগুল্পলোর এক্সটোন থোল অতিট তনয়তমি নো হওয়ো, ১২. সঠিকভোল্পব রোস্তোর কযোম্বোতরং/ রলোপ ও প্রল্পয়ো নীয় রেন নো র্োকো, রসোল্ডোর উঁচু র্োকোর কোরল্পণ 

রোস্তোয় পোতন  মোর ফল্পল রোস্তো ক্ষতিগ্রস্ত হল্পে, সময়মল্পিো ক্ষতিগ্রস্ত রোস্তো রমরোমি নো করোর কোরল্পণ ব্যয় বৃতি পোয়, রোস্তো/সড়ক সরল নো র্োকো, 

তিভোইিোর/ল্পমতিয়োন নো র্োকোর কোরল্পণ দুঘ থটনো সংঘটিি হল্পে, ১৩. ববদুযতিক খ ুঁটি স্থোপন ও রোস্তো তনম থোণ/প্রশস্তকরল্পণ সমন্বয়হীনিো, ১৪. প্রকে সমোতির 

পর ৩ মোল্পসর মল্পে প্রকে সমোতি প্রতিল্পবেন রপ্ররল্পণর তনল্পে থশনো র্োকল্পলও িো ের্োের্ভোল্পব প্রতিপোতলি নো হওয়ো, ১৫. অল্পনক রক্ষল্পি প্রকে বোস্তবোয়ল্পনোির 

প্রল্পয়ো নীয়  নবল তনল্পয়োগ তবলতম্বি হওয়ো, ১৬. তবতল্ডং তনম থোল্পণর রক্ষল্পি ইনক্লোইন্ড ছোে তনম থোণ নো করোর কোরল্পণ বৃতষ্টর পোতন  ল্পম, আগোছো  ল্পে ফোটল 

বিতর হয় ফল্পল ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ১৭. পতরল্পবশ, প্রতিল্পবশ ও রসৌন্দে থ বে থল্পনর তবষয়টি তবল্পবচনোয় তনল্পয় তবতভন্ন প্রকল্পের আওিোয় পতরকতেিভোল্পব 

বৃক্ষল্পরোপণ নো করো, ১৮. প্রকে গ্রহল্পণর রক্ষল্পি মোটি, পোতন, বোয়ু ও  ীব ববতচিয ক্ষতিগ্রস্ত নো হয় রস তবষল্পয় প্রল্পয়ো নীয় গুরুত্বোল্পরোপ নো করো, ১৯. অতেকোংশ 

প্রকে সোসল্পটন্যোতবতলটির তবষল্পয় িথ্য বহুল এবং বস্তুতনষ্ঠ উপোি সঠিক ভোল্পব রেয়ো হয় নো, ২০. প্রকে প্রণয়ল্পন অল্পনক রক্ষল্পি প্রকে েতলল্পল প্রকেটি ৭ম 

পঞ্চবোতষ থকী পতরকেনোর রকোন অনুল্পেে, এসতিত র রকোন রগোল /টোল্পগ থট, রুলস অব তব ল্পনল্পসর রকোন অংল্পশর সল্পে সোমঞ্জস্যপূণ থ িো সুতনতে থষ্টভোল্পব উল্পেখ 

করো হয় নো, ২১. প্রকে েতলল্পলর লংল্পেল্পমর ওতভআই, এমওতভ এবং আইও’রি তবধৃি উপোিগুল্পলো প্রোয়শ বস্তুতনষ্ঠ ও ের্োের্ভোল্পব সতন্নল্পবতশি করো হয় নো, 

২২. প্রকে প্রণয়ন ও বোস্তবোয়ল্পন রে সব কো  অন্য সংস্থো/মন্ত্রণোলয় সম্পৃি রস রক্ষল্পি সমন্বয়হীনিো লক্ষয করো েোয়, ২৩. প্রকে প্রণয়ল্পন েোরণোগি দুব থলিো 

লক্ষয করো েোয়, ফল্পল প্রকল্পের রময়োে ও ব্যয় বৃতি পোয়, ২৪. অল্পনক রক্ষল্পি তিতপতপর ক্রয় পতরকেনোয় সুতনতে থষ্ট ক্রয় পিতি উল্পেখ র্োল্পক নো, ২৫. প্রকে 

বোস্তবোয়ল্পন অল্পনক রক্ষল্পি সংতিষ্ট সংস্থোর স্থোনীয় পে থোল্পয় কম থকিথোগণল্পক সুতনতে থষ্ট েোতয়ত্ব প্রেোন/ অবতহি করো হয় নো, ফল্পল স্থোনীয় ভোল্পব প্রকল্পের কোে থক্রম 

বোস্তবোয়ন তবতিি হয়। স্বোেীনিোর ৫০ বছর পূতিথল্পক সোমল্পন ররল্পখ উন্নয়ন প্রকল্পের দুনীতিল্পরোল্পে অল্পনক রমেো আর সময় ব্যয় কল্পর েো রেশ ও  োতির 

সোমল্পন প্রকোশ করো হল্পলো িোর মল্পে নতুনত্ব রকোর্োয়?  

অিীল্পি ২০১৩-১৪ অর্ থবছল্পর েক্ষ ও অতভজ্ঞ পতরচোলল্পকর অভোল্পব উন্নয়ন প্রকেগুল্পলো সুষ্ঠু ও সময়মল্পিো বোস্তবোয়ন সম্ভব হল্পে নো বল্পল একটো কো োল্পমোর 

আওিোয় প্রকে পতরচোলক তনল্পয়োগ প্রতক্রয়ো সম্পন্ন করোর নীতিমোলো করো হল্পয়তছল। রেোগ্যিোর তভতিল্পি প্রকে পতরচোলকতনল্পয়োগ চূড়োন্ত করোর  ন্য সোি 

সেল্পস্যর আন্তঃমন্ত্রণোলয় কতমটির সুপোতরশ ছোড়ো রেল্পশর রকোন উন্নয়ন প্রকল্পে পতরচোলক তনল্পয়োগ রেয়ো েোল্পব নো। ৫০ রকোটি টোকোর রবতশ ব্যল্পয়র প্রকে হল্পল 

অবশ্যই কতমটির সুপোতরশ আবশ্যক। কতমটি সম্ভোব্য তিন ল্পনর নোম প্রস্তোব করল্পব এবং িোর মল্পে রর্ল্পক এক নল্পক সংতিষ্ট মন্ত্রণোলল্পয়র মন্ত্রী চূড়োন্ত 

অনুল্পমোেন করল্পবন। অতিতরি েোতয়ত্ব প্রেোন কল্পর প্রকে পতরচোলক তনল্পয়োগ রেয়ো েোল্পব নো। প্রকে পতরচোলক তনল্পয়োল্পগ বোস্তবোয়নকোরী সংস্থোর কম থকিথোল্পক 

অগ্রোতেকোর তেল্পি হল্পব। প্রকল্পের রময়োে রশষ হওয়োর ছয় মোস পে থন্ত রেসব কম থকিথোর চোকতরর রময়োে র্োকল্পব নো, িোল্পের প্রকে পতরচোলক তহল্পসল্পব নো 

রেয়ো, একোন্ত অপতরহোে থ নো হল্পল প্রকে বোস্তবোয়ন কোল্পল পতরচোলকল্পক অন্যি বেতল পতরহোর করো। এক নল্পক একটি মোি প্রকল্পের পতরচোলক তহল্পসল্পব 

তনল্পয়োগ রেয়ো ইিযোতে। উন্নয়ন প্রকে বোস্তবোয়ল্পনর  ন্য প্রকে পতরচোলক প্রেোন তনয়োমক। অিীল্পি প্রণীি নীতিমোলোর ের্োের্ বোস্তবোয়ন করো হল্পল 

বিথমোল্পনর সমস্যো ও সুপোতরশগুল্পলোর প্রল্পয়ো নীয়িো বহুলোংল্পশ েরকোরই হল্পিো নো। রেোগ্য প্রকে পতরচোলক তনল্পয়োগ করো হল্পল,  বোবতেতহিো, েোয়বিিো 

তনতিি করো রগল্পল এবং তনয়ন্ত্রল্পণর সুল্পিো অল্পন্যর হোল্পি নো রোখল্পল প্রকে গতি পোল্পব িো তনতিি। অন্তি বিথমোল্পনর সুপোতরশগুল্পলোল্পি িোই প্রিীয়মোন হয়।  



আমোল্পের সরকোরগুল্পলো নীতিল্পকৌশল প্রণয়ন করল্পি তসিহস্ত। রে রকোন সমস্যো হল্পলই নীতিল্পকৌশল প্রণয়ল্পণ সরকোর রলল্পগ েোয়। রেল্পশ উন্নয়ন প্রকে তনল্পয় 

 নমল্পন অল্পনক প্রশ্ন। রসই সব প্রল্পশ্নর  ন্য এমন নীতিল্পকৌশল  রুতর হল্পয় পল্পড়। নীতিল্পকৌশল তনে থোরণ করল্পল রে িো মোনল্পি হল্পব এমন তবেোন আমোল্পের 

রনই। রস কোরল্পণ শুধু নীতিল্পকৌশল তনে থোরণ কল্পর সমস্যোর সমোেোন করো েোল্পে নো। প্রকৃি অল্পর্ থ আমোল্পের সরকোরগুল্পলো  বোবতেতহিো-েোয়বিিো তনতিি 

করল্পি চোয় তকনো রসটোই তবল্পবচয। আমোল্পের রেল্পশ উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষয উল্পেশ্য পূরণ হল্পি রেখো েোয় নো। ক্ষমিোর সংতিষ্টিো প্রকল্পের আনল্পন্দ আত্মহোরো 

রর্ল্পক আড়ম্বল্পরর মল্পেই রর্ল্পক েোয়। প্রকল্পে বিথমোন ভতবষ্যৎ ভোবনোর মল্পে র্োল্পক নো। তক লক্ষয উল্পেশ্য তনল্পয় প্রকে গ্রহণ করো হল্পয়তছল িো কোরও মল্পনই 

র্োল্পক নো।  নসোেোরল্পণর েতে আলপটকো মল্পন পল্পড় েোয় রকোন কর্ো বল্পল রফল্পল িোই সরকোল্পরর পল্পক্ষ উন্নয়ন প্রকল্পে দুণীতি ররোল্পে সমস্যো ও সুপোতরশ বো 

অতভজ্ঞ-রেোগ্য-েক্ষ প্রকে পতরচোলক তনল্পয়োল্পগর নীতিমোলো প্রণয়ন কল্পর মুখ বন্ধ রোখোর প্রল্পচষ্টো মোি।  

আমোল্পের রেল্পশ প্রকে পতরচোলল্পকর তনল্পয়োগ রপল্পি সবল্পচল্পয় গুরুত্বপূণ থ রেোগ্যিো হল্পলো খ ুঁটির র োর। এখোল্পন রমোসোল্পহবল্পের সুল্পেোগ সবল্পচল্পয় রবতশ। িোই রক, 

কখন, কোল্পক ল্যোং রমল্পর রফল্পল তেল্পি পোল্পর িোর প্রতিল্পেোতগিো চল্পল। রকোন নীতিমোলোয় এ প্রতিল্পেোতগিো বন্ধ হওয়োর নয়। প্রকে, পতরচোলল্পকর  ন্য ভোগ্য 

পতরবিথল্পনর হোতিয়োর আর িেতবরকোরীর  ন্য প্রোতির অবোতরি দ্বোল্পরর উল্পেোচন। প্রকে পতরচোলক পল্পে আসীন হওয়োর সল্পে সল্পে স্বোর্ থরক্ষোর টোনোপল্পড়ল্পন 

রেশ ও  োতি হোতরল্পয় েোয়। ফল্পল উন্নয়ন প্রকে তনতে থষ্ট সমল্পয় রশষ হয় নো। ব্যয় বরোল্পের মল্পে রশষ হয় নো। তনে থোতরি লক্ষয উল্পেশ্য পূরণ হয় নো। সড়ক, 

ইমোরি, রসতু  ীবনকোল পোয় নো। তশে-কোরখোনো উৎপোেল্পনর লক্ষযমোিো পূরণ করল্পি পোল্পর নো। রসচ প্রকেগুল্পলো লক্ষযমোিোর রসচ সুতবেো তেল্পি পোল্পর নো। 

এি ব্যর্ থিোর মল্পে আমোল্পের উন্নয়ন প্রকেগুল্পলো দুব থোর গতিল্পি এতগল্পয় চল্পল। রেমন চলল্পছ ঢোকো-চট্টগ্রোম ৪ রলন প্রকে। প্রকল্পের প্রোক্কলন ব্যয় এবং তনম থোণ 

কো  রশষ করোর সমল্পয়র কর্ো রেশবোসী ভুল্পলই তগল্পয়ল্পছ। এখন প্রতি বছর নতুন কল্পর সংতিষ্টরো  নগণল্পক  োনোয়। এল্পি প্রকে ব্যয় প্রোয় তদ্বগুণ হল্পয় রগল্পছ 

এবং তন থোতরি সমল্পয়র পর প্রোয় ৭ বছর পোর হল্পয় রগল্পছ। প্রতিটো রক্ষল্পি এমনই উন্নয়ল্পনর র োয়োল্পর রেশ ভোসল্পছ। এ ন্য প্রকে পতরচোলকল্পের রকোন েোয় 

তনল্পি হয়তন।  

সোরো রেল্পশ ৩১ হো োর ৩৪০টি হোই স্কুল্পল একটি কল্পর মোতিতমতিয়ো ক্লোসরুম স্থোপল্পন প্রতিটিল্পি একটি কল্পর মোতিতমতিয়ো প্রল্প ক্টর, ল্যোপটপ, সোউন্ডবক্স ও 

মল্পিম, ইিযোতে তশক্ষো উপকরণ সরবরোহ কল্পর সো োল্পনো হল্পব। আইতসটি প্রকল্পের মোেল্পম এক হো োর ৩৫৩ রকোটি টোকো ব্যল্পয় ২০১৬ সোল্পলর জুলোই রর্ল্পক 

২০২০ সোল্পলর জুন পে থন্ত বোস্তবোয়ন কো  চলল্পছ। ইল্পিোমল্পে প্রর্ম পে থোল্পয়র কো  রশষ হল্পয়ল্পছ। এখন চলল্পছ তদ্বিীয় পে থোল্পয়র বোস্তবোয়ন। প্রকল্পের 

রকোনোকোটোর  ন্য ওল্পপন রটন্ডোর রমর্ল্পি নো তগল্পয় প্রভোবশোলী কম থকিথোল্পের চোল্পপর মুল্পখ পছল্পন্দর একটি প্রতিষ্ঠোন রর্ল্পক তিল্পরক্ট প্রতকউরল্পমন্ট রমর্ি 

অনুসরণ করো হল্পে। প্রকে পতরচোলক েোতব কল্পরন ‘সরকোর ইল্পে করল্পল  রুতর প্রল্পয়ো ন তবল্পবচনোয় রে রকোন পণ্য রটন্ডোর ছোড়োই সরোসতর তকনল্পি পোল্পর। 

এ েরল্পনর তনয়ম তবতেতবেোন রল্পয়ল্পছ।’ তিত টোল বোংলোল্পেল্পশ উেুি রটন্ডোর প্রতক্রয়ো ই-রটন্ডোল্পর নো তগল্পয় সরোসতর পছল্পন্দর প্রতিষ্ঠোল্পন চল্পল তগল্পয়ল্পছ কোরণ 

সরকোল্পরর তবতেতবেোন রল্পয়ল্পছ। একো টো একক তসিোল্পন্ত হল্পে নো, প্রকে কম থকিথো, মোউতশ ও তশক্ষো মন্ত্রণোলয় সম্পিৃ রল্পয়ল্পছ। সোেোরণ মোনুষ েোই বলুক নো 

রকন সংতিষ্টরো সবোই তমল্পল প্রল্পয়ো নটোল্পক  রুতর কল্পর তেল্পি রকোন সমস্যোই হল্পব নো। একোন্ত সোল্পবক মন্ত্রী লতিফ তসতেকীর মল্পিো অবস্থোর মল্পে নো পড়ল্পল 

আগোমীল্পি রকোন সমস্যো দুেক করল্পি পোরল্পব নো। েতে একোন্ত বোে হওয়োর মল্পিো রকোন পতরল্পবশ পতরতস্থতি সৃতষ্ট হয় িখন প্রকে সংতিষ্টল্পের মল্পে রর্ল্পক 

তনল্পচর কোউল্পক বতল তেল্পয় রেয়ো েোল্পব।  

প্রকে হল্পে সংতিষ্টল্পের ভোগ্য পতরবিথল্পনর হোতিয়োর। আইতসটি প্রকল্পের মল্পিোই অন্য প্রকল্পের গে। িোই নীতি রকৌশল, সমস্যো সুপোতরশ েোরো প্রণয়ন কল্পরন 

িোরো খব ভোল্পলো কল্পরই  োল্পনন রকোর্োয়, তকভোল্পব রকোনটো ব্যবহোর করল্পি হল্পব। উল্পেোর তপতন্ড বুল্পেোর ঘোল্পড় চোপোল্পি রকোন অসুতবেো হল্পব নো, অর্চ 

লোটোইল্পয়র সুল্পিো তনল্প র কোল্পছ রর্ল্পক েোল্পব। বোংলোল্পেল্পশর উন্নয়ন প্রকে এভোল্পবই চল্পল আসল্পছ এবং আগোমীল্পিও িো চলমোন র্োকল্পব। উন্নয়ন প্রকল্পের 

সমস্যো ও সুপোতরশ গুল্পলোর তেল্পক ভোল্পলো কল্পর ন র তেল্পল রে কোরও মল্পন হল্পব বোংলোল্পেল্পশ প্রকে প্রণয়ন হয় তকভোল্পব? প্রকে েতলল্পল তফত তবতলটি তরল্পপোট থ 

রনই, প্রকল্পের আউটপুট রনই, আউটকোম রনই ইিযোতে ছোড়ো প্রকে প্রণয়ন হল্পলও িো অনুল্পমোেন কল্পরন কোরো? রেল্পশ এসব ছোড়ো প্রকে প্রণয়ন করো হল্পে 

শুল্পন লজ্জো হওয়োর কর্ো। তনল্প ল্পের লজ্জোর কর্ো পতিকোয় প্রকোশ কল্পর রেশবোসীর কোল্পছ কী প্রমোণ করল্পি চোইল্পছ  োতন নো িল্পব তনল্প ল্পের তনরোপিোর 

তবষয়টো েিœ কল্পর আড়োল কল্পর রগল্পছন রসটো খব পতরষ্কোর। মহোল্প োট সরকোর  ণগল্পণর কল্যোল্পণ উন্নয়নল্পক রোল্পের মূল কো  তবল্পবচনোয় রনয়োর কোরল্পণ 

রকোনতেল্পক ন র তেল্পে বল্পলই মল্পন হয় নো। িোই উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ল্পনর প্রতিল্পেোতগিো চলল্পব। প্রকে পতরচোলল্পকর েোতয়ত্ব পোওয়োর প্রতিল্পেোতগিো চলল্পব। 

 বোবতেতহিো, েোয়বিিো রকউ রনয়তন, এখনও তনল্পি হয় নো আর ভতবষ্যল্পও তনল্পি হল্পব নো।  

মহোল্প োট সরকোল্পরর পতরকেনোমন্ত্রী উন্নয়ন প্রকল্পের তবষল্পয় খলনোয় রে কর্ো বল্পলল্পছন আবোর রস কর্োই তসল্পলল্পট তগল্পয় বল্পলল্পছন। এই দুই  োয়গোয় কর্ো 

বলোর মল্পে প্রোয় ১০ তেন সময় পোর হল্পয় রগল্পছ। আশো করো েোয়, চট্টগ্রোম বো রো শোহী তগল্পয়ও একই কর্ো বলল্পবন। উন্নয়ন প্রকেল্পক গতিশীল করল্পি, 

 বোবতেতহিোর মল্পে আনল্পি, দুনীতি ররোল্পে সরকোল্পরর আন্ততরকিোর রকোন অভোব রনই িো সবোইল্পক  োনোল্পনোর েোতয়ত্ব তনল্পয়ল্পছন। েলীয় আেল্পশ থ তবশ্বোসীরো 

মন্ত্রীর আন্ততরকিোয় আপ্লুি হল্পব তকন্তু সোেোরণ মোনুষ মল্পন কল্পর সরকোর আন্ততরক হল্পল খলনো রর্ল্পক তসল্পলল্পট েোওয়োর মল্পে প্রোর্তমক তকছু কোে থক্রম গ্রহল্পণর 

পর তসল্পলল্পট কর্ো বলল্পিো। িো তকন্তু হয়তন। প্রকে পতরচোলল্পকরো বহোল িতবয়ল্পি আল্পছ। প্রকে িোর তন স্ব গতিল্পি এতগল্পয় চল্পলল্পছ। রক তক বলল্পলো িোল্পি 

উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রেোিো র্োতমল্পয় রোখো েোল্পব নো।  

রেল্পশর উন্নয়ন প্রকেগুল্পলোর প্রকে পতরচোলল্পকর েোতয়ত্ব পোওয়োর রেৌল্পড়র প্রতিল্পেোতগিো রেল্পখ রকোল্পনো সময়ই মল্পন হয় নো রলোল্পকর অভোব আল্পছ। তকন্তু 

রমোসোল্পহব প্রকে পতরচোলক রপল্পি এক নল্পক পাঁচটো প্রকল্পের েোতয়ত্ব রেয়ো হল্পয় র্োল্পক। প্রকে প্রণয়ল্পনর সময় প্রোর্তমক অল্পনক তবষয় অবল্পহলো করো হয়। 

এল্পি প্রকে অনুল্পমোেল্পন রকোন সমস্যো হয় নো। পুরো প্রতক্রয়োটো তনল্প ল্পের ইেোমল্পিো সো োল্পনো হয়। ফল্পল বোস্তবোয়ল্পনর সময়সীমো বোল্পড়, ব্যয় বরোে বোল্পড়। 

এল্পি সংতিষ্ট সবোর কপোল রখোল্পল। রেশ ও  োতি তচরকোল্পলর েোতয়ত্ব তকন্তু একটো তনতে থষ্ট সমল্পয় পোর হওয়োর আল্পগ তনল্প র ভোগ্য পতরবিথল্পনর কো  করো 

 রুতর তবল্পবচনোয় উন্নয়ন প্রকল্পে সংতিষ্টরো তনল্পবতেি।  

 


