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এতিমদের হদে দুর্নীতির থাবা 

 

‘তিদের ডগায় মধু অথবা তবষ এদল যেমর্ন র্না যেদে থাো োয় র্না, যিমতর্ন সরোতর অথ থ োরা র্নাড়াোড়া েদর, িারা সরোদরর সম্পদের 

তিদেদ োঁো হদলও র্না যেদয় থােদি পাদর র্না।’ এের্ন যথদে দুই হািার বির আদগ োরিীয় অথ থর্নীতিতবে যেৌটিল্য িোঁর অথ থশাদে অসাধু সরোতর 

েম থেিথার সরোদরর োো আত্মসাৎ সম্পদেথ এমর্নটি তলদেতিদলর্ন। যেৌটিদল্যর এমর্ন উতির দুই হািার বির পদরর পতরতিতি েী রেম? 

বাাংলাদেদশ সরোতর েম থেিথারা সহি শদিথ ফ্ল্যাে, গৃহঋণ সুতবধা পাদের্ন, িোঁদের যবির্ন যবদড়দি েদয়ে গুণ; তেন্তু িোঁদের দুর্নীতির েবর প্রায়ই 

আসদি গণমাধ্যদম। এমর্নতে এতিমদের িন্য বরাদ্দ োোদিও যোে পদড়দি িোঁদের। সমািেল্যাণ মন্ত্রণালদয়র অধীদর্ন এে এতিমোর্নায় ো 

ঘদেদি িা রীতিমদিা তবস্ময়ের। য র্নীর যসার্নাগািীদি এেটি এতিমোর্নার িন্য পাতিল-েড়াই, োে-যেতবলসহ আসবাবপত্র তের্নদি যে োম ধরা 

হদয়দি িা অতবশ্বাস্য। বিথমার্ন বািারমূদল্যর সদে এতিমোর্নার আসবাবপত্র যের্নার োদমর যে  ারাে িাদে আোশ-পািালই বলা েদল। 

প্রস্তাতবি আেিলা েবদর্ন এতিম ও প্রবীণদের থাোর িন্য ১০০টি তিদলর োে যের্না হদব। এেটির মূল্য ১০ হািার োো ধদর এসব তিদলর োে 

তের্নদি েরে ধরা হদয়দি ১০ লাে োো। এেটির মূল্য ২৫ হািার োো ধদর ২৫টি হুইলদেয়ার তের্নদি েরে হদব িয় লাে ২৫ হািার োো। 

১০০টি যেতবল, োর প্রতিটির মূল্য োর হািার োো ধরা হদয়দি। য র্নীর ফুলগািী উপদিলায় ‘প্রবীণ তর্নবাস ও এতিমোর্না েবর্ন’ তর্নম থাণ প্রেদে 

এসব অস্বাোতবে েরে ধদরদি সমািেল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়র্নোরী সাংিা সমািদসবা অতধেপ্তর। ২৪ যোটি ৬৮ লাে োো ব্যদয় প্রেেটিদি 

প্রতিটি যেয়াদরর োম এে হািার ৫০০ োো ধদর ১০০টি যেয়াদরর োম ধরা হদয়দি যেড় লাে োো। প্রতিটি আলর্না এে হািার ৫০০ োো েদর 

১০০টি আলর্না যের্না হদব যেড় লাে োোয়। 

প্রবীণ ও এতিমদের িন্য প্রস্তাতবি আসবাবপত্র যের্নার ব্যয় হাদি তর্নদয় এই প্রতিদবেে যেিা যসদি যোগাদোগ েদরর্ন রািধার্নীর যশওড়াপাড়ায় 

অবতিি তর্নউ িাইল  াতর্ন থোর র্নাদমর এেটি যোোদর্ন। তর্নউ িাইল র্নাদমর  াতর্ন থোদরর ওই যোোর্ন যথদে সারা যেদশ দৃতিপ্রতিবন্ধীদের িন্য 

সমিািীয় আসবাবপত্র তেদর্নদি সরোতর আদরেটি সাংিা। যমদরা যরল প্রেদের তবতেন্ন আসবাব যের্না হদয়দি এই যোোর্ন যথদে। যোোদর্নর 

অন্যিম অাংশীোর রতবর্ন তময়া োদলর েণ্ঠদে বদলর্ন, দৃতিপ্রতিবন্ধীদের িন্য সরবরাহ েরা তসেল তিদলর োদের োম ধরা হদয়তিল তির্ন হািার 

৮০০ োো েদর। আর ডাবল তিদলর োদের োম ধরা হদয়তিল োর হািার োো। এ িাড়া প্রতিটি যেতবল দুই হািার োো েদর সরবরাহ েরা 

হদয়তিল। যস তহসাদব এতিম ও প্রবীণদের িন্য প্রস্তাতবি তিদলর োে ও যেতবদলর োম ধরা হদয়দি সরবরাহ েরা োে ও যেতবদলর োদমর 

তিগুদণরও যবতশ। 

তর্নউ িাইল  াতর্ন থোর যোোদর্নর অাংশীোর রতবর্ন তময়ার সদে েদথাপেথদর্ন িার্না যগল, যসার্নাগািীর িন্য যে যেতসত দেশদর্নর ম্যাদরস, েম্বল 

ও তবিার্নার োের যের্না হদে িার োমও ধরা হদয়দি অস্বাোতবে, োর সদে বিথমার্ন বািারমূদল্যর যোদর্না তমল যর্নই। এই প্রেদের আওিায় 

১০০টি ম্যাদরস যের্না হদব, োর প্রতিটির েরে ধরা হদয়দি পোঁে হািার োো। যস তহসাদব ১০০টি ম্যাদরস তের্নদি েরে পড়দব পোঁে লাে োো। 



এদেেটির মূল্য তির্ন হািার োো ধদর ১০০টি েম্বল যের্না হদব তির্ন লাে োোয়। আর প্রতিটি তবিার্নার োেদরর এদেেটির মূল্য এে হািার 

৫০০ োো ধদর ১১০টি যের্না হদব এে লাে ৬৫ হািার োোয়। 

প্রস্তাতবি প্রেদে তবতেন্ন আসবাদবর যে োম ধরা হদয়দি িার সদে বিথমার্ন বািারমূদল্যর সামঞ্জস্য েিটুকু িা যেেদি রািধার্নীর শ্যামলীর 

েদয়েটি মাদেথে, োিীপাড়া ও োরওয়ার্ন বািাদর তগদয় ব্যাপে  ারাে পাওয়া োয়। শ্যামলীর োমাল সাতিথেযাল যিাদরর স্বত্বাতধোরী োমাল 

যহাদসর্ন মৃধা িার্নাদলর্ন, মাঝাতর মাদর্নর এেটি হুইলদেয়ার তবতে হদে োর হািার ২০০ োো যথদে োর হািার ৫০০ োোয়। আর োদলা মাদর্নর 

এেটি হুইলদেয়ার তবতে হদে সাি হািার ৫০০ োো েদর, তেন্তু প্রস্তাতবি প্রেদে এেটি হুইলদেয়াদরর োম ধরা হদয়দি ২৫ হািার োো। 

প্রস্তাতবি প্রেদে এেটি ম্যাদরদসর োম ধরা হদয়দি পোঁে হািার োো, তেন্তু বািাদর ম্যাদরস তবতে হদে সদব থাচ্চ দুই হািার োোয়। এসব মাদেথে 

যথদে সারা যেদশই হুইলদেয়ার ও ম্যাদরস সরবরাহ েরা হয়। 

প্রস্তাতবি প্রেদে এেটি তিদলর োে যের্না বাবে োম তর্নধ থারণ েরা হদয়দি ১০ হািার োো। তমরপুদরর যিতডয়াম মাদেথে ও োিীপাড়ায় 

েদয়েটি যোোর্ন ঘুদর যেো যগল, প্রতিটি তসেল তিদলর োে তবতে হদে গদড় োর যথদে পোঁে হািার োোয়। এোদর্নও োম ধরা হদয়দি তিগুণ। 

োিীপাড়ায় অবতিি োয়র্না গাদড থর্ন  াতর্ন থোদরর স্বত্বাতধোরী মত জুল ইসলাম িার্নাদলর্ন, িোঁঁ র যোোর্ন যথদে সরোতর ও তবতেন্ন যবসরোতর 

সাংিায় োে, আলর্না ও যেয়ার সরবরাহ েরা হয়। তিদলর োে মার্নদেদে োর যথদে পোঁে হািার োোয় তবতে হদে। োরওয়ার্ন বািার ঘুদর যেো 

যগদি, প্রতিটি িাওয়া তবতে হদে তির্ন শ যথদে পোঁে শ োোয়। অথে এই প্রেদে প্রতিটি িাওয়ার োম ধরা হদয়দি দুই হািার োো। এোদর্নও 

ব্যয় োর গুণ যবতশ। 

প্রেদের আওিায় এেটি যডস্কেপ, এেটি সাোোদলা যলিার তপ্রন্টার ও এেটি িযান্ডাড থ স্কযার্নার যমতশদর্নর যে োম ধরা হদয়দি, িা শুদর্ন আোশ 

যথদে পড়দলর্ন রািধার্নীর আইতডতব েবদর্নর আরএস েতম্পউোদরর স্বত্বাতধোরী পীযূষ েেবিী। প্রেে প্রস্তাবর্না পে থাদলাের্না েদর যেো যগদি, 

এেটি যডস্কেপ যোর আই ৫ িযান্ডাড থ ইউতপএসসহ ধরা হদয়দি ৭৫ হািার োো। পীযূষ েেবিী বদলর্ন, বিথমাদর্ন যডল ও এইেতপ যডস্কেপ 

িযান্ডাড থ ইউতপএসসহ েরে হদব ৪৫ হািার োো। 

প্রেেটি োর হাি তেদয় তিতর হদয়দি তিতর্ন সমািেল্যাণ মন্ত্রণালদয়র পতরেের্না শাোর উপসতেব শত কুল হায়োর। তিতর্ন োদলর েণ্ঠদে বদলর্ন, 

প্রস্তাতবি প্রেদে আসবাবপদত্রর যে োম ধরা হদয়দি, িা গণপূদিথর যরে তশতডউল ও বািার িতরপ েদরই েরা হদয়দি। সমিািীয় অন্য প্রেে 

যথদে িথ্য সাংগ্রহ েদর োম ঠিে েরা হদয়দি। িদব েরপত্র আহ্বাদর্নর পর োম েমদিও পাদর। আবার বাড়দিও পাদর। শত কুল হায়োর বদলর্ন, 

সরোদরর যে তপতপআর রদয়দি, যসটিও অনুসরণ েরা হদয়দি এোদর্ন। 

প্রেে পে থাদলাের্না েদর যেো যগদি, এই প্রেদের আওিায় প্রবীণ ও এতিমদের োি রান্নার িন্য ১০টি বড় পাতিল তের্নদি প্রতিটির িন্য েরে 

ধরা হদয়দি তির্ন হািার োো। আর মাঝাতর আোদরর পাতিদলর োম দুই হািার ৫০০ োো। েতেও রতবর্ন তময়ার োষ্য মদি, বড় আোদরর 

পাতিদলর োম সদব থাচ্চ ৫০০ োোর মদধ্য। যস তহসাদব েরে যেোদর্না হদয়দি িয় গুণ যবতশ। এই প্রেদের আওিায় ুকতোং ্াস যের্না হদব ১০টি। 

এদেেটি ুকতোং ্াদসর মূল্য ধরা হদয়দি দুই হািার ৫০০ োো। প্রতিটি বঁটি এে হািার ১০০ োো েদর ধদর োরটি বঁটি যের্না হদব োর হািার 

৪০০ োোয়। এেই প্রেদে ১০টি বড় েড়াই তের্নদি প্রতিটি দুই হািার োো েদর ২০ হািার োো েরে হদব। মাঝাতর েড়াই প্রতিটি এে হািার 

৮০০ োো েদর ১০টির োম ১৮ হািার োো। এদেেটি িাওয়া দুই হািার োো ধদর পোঁেটি িাওয়া যের্না হদব ১০ হািার োোয়। 

এসব তবষদয় দৃতি আেষ থণ েরদল শত কুল হায়োর বদলর্ন, ‘অদর্নে যিােোদো তবষয় যোে এতড়দয় োয়। আপতর্ন আসবাবপদত্রর যে োদমর েথা 

বদলদির্ন, িা আসদলই বিথমার্ন বািারমূদল্যর সদে তমল যর্নই। হয়দিা তবষয়টি র্নিদর আদসতর্ন।’ 

 


