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পরামর্শ ের মূল্যই সার্ে ৩৩ ককাটি টাকা 

ককইস প্রকর্ের অর্ ে ব্যর্ে অসঙ্গতি 

 

তিশ্বব্যাাংর্কর কাছ কর্র্ক ঋণ কেওো ২২১ ককাটি টাকার এক প্রকর্ে পরামশ েকর্ের কপছর্েই ব্যে হর্ের্ছ সার্ে ৩৩ ককাটি টাকা। এি 

টাকার তিতেমর্ে পরামশ েকর্ের কাছ কর্র্ক কী সুপাতরশ পাওো কের্ছ, িা স্পষ্ট েে। এ ছাো প্রতশক্ষণ ব্যে কেখার্ো হর্ের্ছ ১৫ ককাটি 

২৩ লাখ টাকা। আিার প্রতশক্ষর্ণর োর্ম একই কম েকিো তির্েশ সফর কর্রর্ছে ১০ কর্র্ক ১২ িার। প্রকর্ের টাকাে এমে ২৯৬ জে 

ঘুর্র কিতের্ের্ছে যুক্তরাষ্ট্র, চীে, ভারি, েরওর্ে, তভর্েিোম, হাংকাং, মালর্েতশোসহ তির্শ্বর তিতভন্ন কের্শ।  

 

২০০৯ সার্ল শুরু হর্ে চলতি িছর্রর ৩০ জুে কশষ হওো 'তেম েল িায়ু ও কটকসই পতরর্িশ (র্কইস) প্রকর্ের' অর্ ে ব্যর্ে এমে সি 

অসঙ্গতি তচতিি কর্রর্ছ পতরর্িশ ও িে মন্ত্রণালে সম্পতকেি সাংসেীে কতমটি। কতমটির সভাপতি সার্ির কহার্সে কচৌধুরী 

জাতের্ের্ছে, প্রকর্ের ব্যর্ের স্বচ্ছিা তের্ে কতমটির প্রতির্িেে সুতেতে েষ্ট পর্ ের্িক্ষণসহ সরকার্রর িাস্তিােে পতরিীক্ষণ ও মূল্যােে 

(আইএমইতি) তিভার্ে পাঠার্োর তসদ্ধান্ত কেওো হর্ের্ছ। 

 

পতরর্িশ অতিেপ্তর্রর মহাপতরচালক ি. এ কক এম রতফক আহর্মে জাোে, প্রকর্ের উর্েশ্য তছল কটকসই পতরর্িশিান্ধি উর্যাে 

কেওোর মাধ্যর্ম অতিক িায়ুদূষণ সৃতষ্টকারী উৎস, তির্শষ কর্র র্ােিাহে ও ইটভাটা কর্র্ক তেিঃসরণ মাত্রা কমার্ো। প্রকে সাহায্য 

তহর্সর্ি তিশ্বব্যাাংর্কর ঋণ সহােিার পতরমাণ তছল ৩৩ েশতমক ২৩ তমতলেে ইউএস িলার। ২৮৪ ককাটি ৭৮ লাখ টাকা প্রকর্ের জন্য 

িরাে র্াকর্লও তিে েফা কমোে িাতের্ে ব্যে হর্ের্ছ ২২১ ককাটি টাকা। প্রকে এলাকা তহর্সর্ি তেি োতরি তছল ঢাকা, োজীপুর, 

আশুতলো/সাভার, েরতসাংেী এিাং োরােণেঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুতমল্লা, িতরশাল, তসর্লট, রাজশাহী, খুলো, মেমেতসাংহ ও রাংপুর তসটি 

করর্পার্রশে। 

 

কতমটির সভাপতি সার্ির কহার্সে কচৌধুরী জাতের্ের্ছে, প্রকর্ের ১৫ ভাে অর্ ে পরামশ েক তের্োর্ে ব্যে হর্ের্ছ- এটা অিশ্যই প্রশ্নতিদ্ধ। 

তিতে ির্লে, প্রার্তমকভার্ি কেখা কের্ছ এ প্রকর্ের ব্যে মূল লর্ক্ষের সর্ঙ্গ সঙ্গতিপূণ ে েে। কিতশর ভাে ব্যে আসিািপত্র ক্রে, ভিে 

তেম োণ ও োতে ক্রর্ের মর্িা খার্ি করা হর্ের্ছ। এ প্রকর্ে এি োতে ককোর প্রর্োজেীেিা তের্েও প্রশ্ন কিার্লে তিতে। 

 

পতরর্িশ সতচি আিদুল্লাহ আল কমাহসীে কচৌধুরী জাোে, িে শহরগুর্লার্ি িায়ুদূষণ উর্েেজেক পর্ োর্ে কপৌৌঁর্ছর্ছ। ২০১০ সার্ল কেওো 

এই প্রকে পতরর্িশ অতিেপ্তর, ঢাকা তসটি করর্পার্রশে (েতক্ষণ ও উত্তর) এিাং ঢাকা পতরিহে সমন্বে কর্তেপর্ক্ষর মাধ্যর্ম িাস্তিাতেি 

হর্ের্ছ।  

 

সাংসে সতচিালে সূত্র জাোে, ১২ জুে অনুতিি কতমটির পঞ্চম বিঠর্কর তসদ্ধার্ন্ত িলা হর্ের্ছ, এ প্রকর্ের মাধ্যর্ম তির্ের্শ প্রতশক্ষণ 

কেওো কম েকিোরা িিেমার্ে ককার্াে, প্রকর্ের টাকাে কেটি োতে ককো হর্ের্ছ, োতেগুর্লা কারা ব্যিহার করর্ছ, পরামশ েকর্ের 

সুপাতরশ কী তছল এিাং কিটুকু িাস্তিােে হর্ের্ছ- িা কতমটির্ক তলতখিভার্ি জাোর্ি হর্ি। প্রকে ব্যর্ের খািওোতর তহসাি 

তিিরণীও জাোর্ি হর্ি। 

 

প্রকর্ের টাকাে ২৯৬ জে তির্শ্বর তিতভন্ন কেশ ঘুর্রর্ছে। এর্ের মর্ধ্য ২৬ জে প্রকে কশষ ো হর্িই অিসর্র চর্ল কের্ছে। অর্ের্ক 



িেতল হর্ে অন্য মন্ত্রণালর্ে চর্ল কের্ছে। এর মর্ধ্য প্রকে পতরচালক োতসরুেীে কমপর্ক্ষ চারিার তির্েশ সফর কর্র এখে অিসর্র 

রর্ের্ছে। শাহ করজওোে হাোি কমপর্ক্ষ ১০ িার তির্েশ সফর কর্র এখে দুর্র্ োে মন্ত্রণালর্ে রর্ের্ছে। আর শামসুর রহমাে খাে 

চারিার সফর কর্রর্ছে হাংকাং, ইিাতল, েরওর্ে ও তভর্েিোম। তির্েশ সফর্রর িাতলকাে রর্ের্ছে কিশ কর্েকজে স্যাম্পল 

কার্লক্টর। আর্ছে ঢাকার কমের ও পুতলশ কম েকিোরাও। ঋর্ণর টাকাে প্রতশক্ষণ কশষ কর্র অিসর্র র্াওো কম েকিোর্ের এই তির্েশ 

ভ্রমণর্ক রাষ্ট্রীে অর্র্ ের অপচে ির্ল মর্ে করর্ছ সাংসেীে কতমটি। 

 

প্রকর্ের টাকাে ককো দুটি তজপোতে প্রকে পতরচালক ব্যিহার কর্রর্ছে। ির্ি প্রতির্িের্ে একই ব্যতক্তর্ক একিার কেখার্ো হর্ের্ছ 

পতরচালক তহর্সর্ি, আর্রকিার কেখার্ো হর্ের্ছ প্রকে ককা-অতি ের্েটর তহর্সর্ি। প্রকর্ের কমোে কশষ হওোর আর্েই ৯টি োতের্ক েষ্ট 

িা অচল কেখার্ো হর্ের্ছ। এর মর্ধ্য দুটি তজপ, চারটি তপকআপ, দুটি মাইর্ক্রািাস ও একটি কমািাইল মতেটতরাং ভোে।  

 

পরামশ েকর্ের কপছর্ে প্রকর্ের ১৫ ভাে অর্ ে ব্যে কেখার্ো হর্লও িার্ের সুপাতরশ-সাংক্রান্ত অনুসন্ধার্ের পতরর্প্রতক্ষর্ি জাোর্ো হর্ের্ছ, 

ট্রাতফক তসেন্যাল তসের্ক্রাোইর্জশে কেসালট্যান্ট ঢাকা মহােেরীর প্রাইমাতর করাি কর্র্ক অর্াতন্ত্রক র্ােিাহে অপসারর্ণর সুপাতরশ 

কর্রে। এই সুপাতরশ িাস্তিাের্ের অাংশ তহর্সর্ি ৭ জুলাই কর্র্ক োিিলী কর্র্ক আতজমপুর, কুতেল কর্র্ক সার্েোিাে এিাং 

সার্েন্সল্যাি কর্র্ক শাহিাে পর্ েন্ত তরকশা ও অর্াতন্ত্রক র্ােিাহে চলাচর্ল তের্ষিাজ্ঞা জাতর করা হর্ের্ছ ির্ল জাোর্ো হর্ের্ছ। 

 

ির্ি সেক পতরিহে মন্ত্রণালে সূত্র জাতের্ের্ছ, ২০০৪ সার্ল গৃহীি ককৌশলেি পতরিহে পতরকেোে (এসটিতপ) একই সের্ক একাতিক 

েতিসম্পন্ন, অর্ োৎ অর্াতন্ত্রক োতে চলাচল িন্ধ করার সুপাতরশ করা হর্েতছল। পর্র সাংর্শাতিি ককৌশলেি পতরিহে পতরকেোে 

(আরএসটিতপ) একই সুপাতরশ করা হর্ল ২০১৬ সার্লর অর্ক্টাির্র মতন্ত্রসভাে িা অনুর্মােে পাে। 

 

সাংসেীে কতমটির সভাপতি সার্ির কহার্সে কচৌধুরী ির্লে, প্রকে-সাংতশ্নষ্টরা ির্লর্ছে, তিশ্বব্যাাংর্কর শর্িের কারর্ণ পরামশ েক তের্োে 

করর্ি হর্ের্ছ। িার্ের এই ব্যাখ্যা কর্ৌতক্তক েে। কারণ, পরামশ ের্কর সুপাতরশগুর্লা কার্জ লাোর্ি হর্ি। এক প্রকর্ের সুপাতরশ র্ার্ি 

একই িরর্ের অন্য প্রকর্ে ব্যিহার্রর সুর্র্াে র্ার্ক, িা তেতিি করর্ি হর্ি। কেখা কের্ছ, একই পরামশ েকর্ক একাতিকিার তের্োে 

কেওো হর্ের্ছ। তকন্তু পরামশ েকরা ককউ কাজ কশষ করর্ি পার্রেতে। ককউ ১০ শিাাংশ, আিার ককউ ২০ শিাাংশ কাজ কর্রর্ছে। িা 

হর্ল এ িরর্ের পরামশ েক ককে তের্োে কেওো হর্লা? 

 

এক প্রর্শ্নর জিার্ি সার্ির কহার্সে কচৌধুরী ির্লে, প্রতশক্ষর্ণর োর্ম ঢালাওভার্ি তির্েশ সফর হর্লও িার সুফল তমলর্ছ ো। 

প্রতশক্ষর্ণর একটি েীতিমালা প্রণের্ের ওপর কজার তের্ে তিতে ির্লে, একটি সমতন্বি েীতিমালার মাধ্যর্ম এি কম েকিোর্ক তির্ের্শ 

ো পাঠির্ে কর্েকজে প্রতশক্ষক কের্শ এর্ে প্রতশক্ষণ কেওো কর্র্ি পার্র। িাহর্ল অর্র্ ের অপচে করাি করা সম্ভি। েীতিমালা র্াকর্ল 

ব্যতক্তেি পছন্দ-অপছর্ন্দর মাধ্যর্ম কলাক তেি োচে করার সুর্র্াে িন্ধ হর্ি ির্লও তিতে মন্তব্য কর্রে।  

 

কতমটির সভাপতি ির্লে, পতরর্িশ সম্পর্কে কিমে িারণা রার্খে ো, এমে ব্যতক্তর্েরও প্রকর্ে যুক্ত করা হর্ের্ছ। এগুর্লা প্রকারান্তর্র 

অতেেম-দুেীতির্ক প্রশ্রে কেওোর শাতমল। িাই তিষেটি আইএমইতির্ক তের্ে িেন্ত করার্োর তসদ্ধান্ত কেওো হর্ের্ছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


