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গণপূর্তের ক্রয়নীততমালাই দুনীততর ফাঁদ 

সরকাতর ককনাকাটার জন্য গণপূতে অতিদফতর কে নীততমালা তততর কর্র করর্ের্ে তার মর্েই দুনীততর ফাঁদ পাতা আর্ে। 

অতিদফতর্রর ‘মূল্য তাতলকা (র্রট তসতিউল) ২০১৮’-এ ইস্পার্তর কাঠার্মা তততরর জন্য তততর মূল্য তাতলকায় ঠিকাদার্রর জন্য ১০ 

শতাাংশ মুনাফা তনি োরণ কর্র কদয়া হর্য়র্ে। আর ঠিকাদার্রর ওপর ৬ শতাাংশ হর্র মূসক িরা হয়। তসতিউল বতহর্ভ েত কর কাটা হয় ৫ 

শতাাংশ। একাতিক ঠিকাদার প্রততষ্ঠার্নর শীষ ে যক্তির মর্ত, এত অল্প (৫ শতাাংশ) মুনাফায় প্রতততষ্ঠত ঠিকাদার প্রততষ্ঠান কাজ কনর্ব 

না। তার্দর অতির্োগ, গণপূর্তের ‘করট তসতিউল’-এর ফাঁর্দ কফর্লই তনতদ েষ্ট ঠিকাদারর্দর সর্ে তনর্য় তততর করা হয় দুনীততর কেত্র। 

এর্ত ঠিকাদাররাও সুর্োগ পায় তনম্নমার্নর সামগ্রী সরবরাহ কর্র কবতশ অর্ ে হাততর্য় কনয়ার। 

রূপপুর পারমাণতবক তবদুুৎর্কর্ের আবাতসক প্রকর্ল্প আসবাবপত্র ও বাতলশসহ কততপয় তজতনসপত্র ককনাকাটায় অতনয়ম-দুনীতত 

তদর্ে গঠিত কতমটির প্রততর্বদর্ন বলা হর্য়র্ে ‘গণপূর্তের ককনাকাটায় স্বচ্ছতা আনার জন্য নতুন ক্রয়নীতত প্রর্য়াজন।’ গণপূতে 

মন্ত্রণালয় ও অতিদফতর্রর তবতিন্ন সূত্রমর্ত, অতিদফতর্রর ক্রয়নীততমালায় অসামঞ্জস্যপূণ ে ও যক্াখ্যার অতীত অর্নক তবষ য় অের্ভ েি 

রর্য়র্ে। এই নীততমালা সাংর্শািন তকাংবা বাততল কর্র নতুন নীততমালা না করা হর্ল দুনীততর লাগাম টানা সম্ভব হর্ব না। গণপূর্তের 

কার্জর মানও িার্লা হর্ব না। 

গণপূতে অতিদফতর্রর সূত্রমর্ত, চলতত অর্ ে বের্রর বার্জর্ট এই কার্জর কের্ত্র মূসক িরা হর্য়র্ে সার্ে ৭ শতাাংশ। অর্ োৎ এেন কর্র্ক 

ঠিকাদার্রর তবল কর্র্ক ককর্ট কনয়া হর্ব কমাট সার্ে ১২ শতাাংশ। এক ঠিকাদার প্রততষ্ঠার্নর যক্বস্থাপক বর্লন, গণপূর্তের করট তসতিউল 

অনুোয়ী, ককান ঠিকাদার তার কার্জর জন্য ১০০ টাকা তবল করর্ল তার মর্ে ১০ টাকা তার মুনাফা, ৬ টাকা মূসক এবাং অবতশষ্ট ৮৪ 

টাকা মূল কার্জ যক্য় িরা হর্ব। তকন্তু বাস্তর্ব ককান ঠিকাদার েেন ১০০ টাকার একটি তবল উপস্থাপন কর্রন তেন কসোন কর্র্ক ৬ 

শতাাংশ মূসক এবাং ৫ শতাাংশ কর ককর্ট রাো হয়। ৫ শতাাংশ কর্রর কর্া তসতিউর্ল উর্েে না র্াকর্লও এই কর কাটা হয়। ফর্ল 

ঠিকাদার েতদ মূল কার্জ ৮৪ টাকা যক্য় কর্রন তাহর্ল মূসক ও কর তমতলর্য় ১১ শতাাংশ ককর্ট কনয়ার পর তার মুনাফা র্ার্ক ৫ 

শতাাংশ। তকন্তু ৫ শতাাংশ মুনাফায় কতা ককান ঠিকাদার কাজ করর্বন না। তাই ঠিকাদার গণপূর্তের সর্ে কোগসাজর্শ মূল কার্জ তততন 

যক্য় কর্রন অর্নক কম। তাই কাজ হয় তনম্নমার্নর। উদ্বৃত্ত অর্ ে িাগািাতগ হয় কম েকতো ও ঠিকাদার্রর মর্ে।  

অপর এক ঠিকাদার প্রততষ্ঠার্নর পতরচালক বর্লন, একটি প্রততষ্ঠান কেোর্ন করর্পার্রট কর কদয় ৩৫ শতাাংশ, কসোর্ন গণপূতে 

অতিদফতর্র ৫ শতাাংশ কর ককর্ট কনয়ার ককান যুতি কনই। তার মর্ত, একটি প্রততষ্ঠান ১০০ টাকা আয় করর্ল ৩৫ শতাাংশ কর তদর্ত 

হর্ব। কস তহসার্ব গণপূর্তের তসতিউর্ল তনি োরণ কর্র কদয়া ১০ শতাাংশ মুনাফার জন্য সার্ে ৩ শতাাংশ কর অতগ্রম তহর্সর্ব ককর্ট কনয়া 

কেৌতিক হর্ত পর্র। ককানিার্বই ৫ শতাাংশ নয়। 

সরকাতর ককনাকাটার অন্যতম প্রিান শতে হর্লা কে দার্ম ককনাকাটা করা হর্ব কসটি অবশ্যই প্রততর্োতগতামূলক ও সব েতনম্ন হর্ত হর্ব। 

গণপূতে অতিদফতর্রর একটি সূত্র জানায়, রূপপুর পারমাণতবক তবদুুৎর্কর্ের আবাতসক প্রকর্ল্পর আসবাবপত্র ও ঘর্র যক্বহার্রর 

তজতনসপত্র ককনা হয় ‘ককার্টশন পদ্ধতত’কত। এই পদ্ধততর সুতবিা হর্চ্ছ গণপূতে অতিফতর্রর সাংতিষ্ট কম েকতোরা কোগসাজর্শর মাের্ম 

ককান একজন ঠিকাদার্রর কাে কর্র্কই তিন্ন তিন্ন প্রততষ্ঠার্নর নার্ম একাতিক দরপ্রস্তাব (র্কার্টশন) তনর্য় তার মর্ে তর্াকতর্ত 

সব েতনম্ন দর প্রস্তাবকারীর্ক কাজ তদর্ত পার্রন। উপর্রাি ‘করট তসতিউর্লর’ মর্তা এই পদ্ধততর্তও জবাবতদতহর ককান যক্বস্থা কনই। 

কসই কারর্ণই রূপপুর্রর ককনাকাটার সর্ে সম্পিৃ ককান ককান কম েকতো বর্লর্েন কে তারা তনয়ম অনুোয়ীই ককনাকাটা কর্রর্েন। 

তনয়র্মর ককান যক্তুয় তারা ঘটানতন। এই কপ্রোপর্টই রূপপুর্রর ঘটনায় গঠিত তদে কতমটি এবাং গণপূতে অতিদফতর্রর সূত্রগুর্লা 

নতুন ক্রয়নীততর প্রর্য়াজনীয়তার কর্া বর্লর্েন। 



 


