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৪০ দিনের কর্ মসৃজে প্রকনে ব্যাপক লুটপাট: ২১ জজলায় অদিযাে দুিনকর 

সাইফ বাবলু 

অদি িদরদ্রনির জন্য ‘৪০ দিনের কর্ মসৃজে প্রকনে’ ব্যাপক লুটপানটর অদিনযাগ জর্া পনেনে দুেীদি ির্ে কদর্শে (দুিনক)। এর 

জপ্রদিনি গিকাল সারানিনশ একনযানগ অদিযাে চাদলনয়নে দুেীদি ির্ে কদর্শে দুিনকর এেনফাস মনর্ন্ট টির্। দুিনকর ২১টি সর্দিি 

জজলা কায মালয় জেনক এ অদিযাে পদরচালো করা হয়। সনরজদর্নে িথ্য-উপাত্ত দবনেষণ কনর সংস্থাটি ২১ জজলায়ই এ প্রকনের অে ম 

লুটপাট হওয়ার দবষনয় দেদিি হনয়নে। 

দুিক র্নে করনে সব জজলায় কর্ মসৃজনের টাকা লুটপাট করা হনয়নে। এ কারনণ অদি িদরদ্রনির কর্ মসংস্থানের জন্য কর্ মসৃজে প্রকনে 

সরকার জয উনেশ্য দেনয় অে ম বরাে দিনয়নে জসটি সফল হয়দে। এর জেপনথ্য স্থােীয় সংসি সিস্য, জে প্রদিদেদি এবং স্থােীয় 

প্রশাসনেরও জযাগসানজাস রনয়নে। সবাই দর্নল কাজ ো কনরই টাকা িাগ িানটায়ারা কনর দেনয়নেে। 

িদরদ্র র্ানুনষর জন্য কর্ মসংস্থানের জন্য সরকার গ্রার্ীণ জেপনির দবদিন্ন উন্নয়েমূলক কর্ মকানের অনুকূনল অে ম বরাে জিে। প্রদি 

অে মবেনর এ অে ম বরাে জিয়া হয় সরকানরর পি জেনক। এ প্রকনে গ্রানর্র অদি িদরদ্ররা শ্রদর্ক দহনসনব কাজ কনর দেনজনির জীদবকা 

দেব মাহ কনরে। ৪০ দিনের এ কর্ মসৃজে প্রকনের র্াধ্যনর্ অদি িদরদ্রনির কর্সংস্থানের ব্যবস্থা হওয়ার কো োকনল বাস্তব দচত্র সম্পূণ ম 

উনটা। জিনশর জকাোও কর্ মসৃজনের অে ম দেি মাদরি প্রকনে ব্যয় করা হয় ো। ফনল অদি িদরদ্ররনিরও কর্ মসংস্থাে হয় ো। কাগনজ 

কলনর্ কর্ মসৃজে প্রকে বাস্তবায়ে জিদিনয় স্থােীয় প্রশাসনের জযাগসাজনশ অে ম লুনটর অদিনযাগ জবশ পুনরানো। কিেও এসব দেনয় 

সরকানরর পি জেনক িিন্ত হয় ো। আবার অনেক জিনত্র অদিনযানগর দিদত্তনি িিন্ত হনলও রাজনেদিক চানপ িা িার্াচাপা পনে 

যায়। দুিক সূত্র জাোয়, অদি িদরদ্রনির জন্য কর্ মসংস্থাে কর্ মসূদচর ৪০ দিনের ‘কর্ মসৃজে প্রকে’ বাস্তবায়নে ব্যাপক অদেয়নর্র 

অদিনযানগ সারানিনশ একনযানগ অদিযাে পদরচালো কনরনে দুিক। দুিক অদিনযাগ জকনে (হটলাইে- ১০৬) আগি এ সংক্রান্ত 

অদিনযানগর জপ্রদিনি ২১টি সর্দিি জজলা কায মালয় জেনক একনযানগ অদিযাে পদরচাদলি হয়। দুিক টির্সমূহ দবদিন্ন প্রকে 

বাস্তবায়ে কর্ মকিমার অদফস পদরিশ মে কনর এবং কর্ মসূদচ বাস্তবায়ে সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহ কনর। এোোও সংদেষ্ট ব্যাংকসমূহ 

হনি প্রকনের অে ম শ্রদর্কনির যোদেয়নর্ দবিরণ করা হনয়নে দকো- এ িথ্যও সংগ্রহ করা হয়। 

সূত্র জাোয়, সনরজদর্নে অদিযানে একাদিক স্থানে ঠিকর্নিা কাজ ো কনরই িািা উনত্তালে, কর্ সংখ্যক শ্রদর্ক দ্বারা কাজ কদরনয় 

ভুয়া িাউচার দিনয় অদিক অে ম উনত্তালে, িািা উনত্তালনে স্বািনর গরদর্ল ইিযাদি োোদবি অদেয়নর্র প্রােদর্ক প্রর্াণ পাওয়া যায়। 

অদিনযাগস্থল পদরিশ মেপূব মক উদিদিি প্রকে বাস্তবায়নে সুপাদরশ প্রিাে কনর দুিক টির্। এোোও প্রাপ্ত অদেয়র্সমূনহর দবষনয় 

দবস্তাদরি অনুসন্ধানের সুপাদরশপূব মক কদর্শনে প্রদিনবিে জপশ করনব সংদশ¬ষ্ট দুিক কায মালয়সমূহ। প্রাপ্ত প্রদিনবিনের িনথ্যর 

দিদত্তনি কদর্শে এ দবষনয় আইোনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করনব। 

দুিক সূত্র জাোয়, জিালার লালনর্াহে উপনজলার ৯ ইউদেয়নে ৫৩টি প্রকনের োনর্ কর্ মসৃজে কর্ মসূদচর জন্য বরাে হওয়া অে ম কাজ 

ো কনরই উঠিনয় জেে স্থােীয় জে প্রদিদেদিরা। ২০১৮-১৯ অে ম বেনরর ২৫ এদপ্রল জেনক ৩০ জুে পয মন্ত ৫৩টি প্রকনের জন্য ৩ জকাটি 

৭২ লাি টাকা বরাে জিয়া হয় সরকানরর পি জেনক। দকন্তু এক টাকার কাজ ো কনরই শুধু কাগনজ কলনর্ কাজ জেনক পুনরা টাকা 

উঠিনয় জেে জেপ্রদিদেদিরা। পনর ওইসব টাকা স্থােীয় প্রশাসেনক ম্যানেজ কনর দেনজনির র্নধ্য িাগ িানটায়ারা কনর জেে। শুধু 

লালনর্াহে উপনজলাই েয় জিালার ৭টি উপনজলার সব ইউদেয়নে এ অদিনযাগ দেল। জিালা োোও জিনশর দবদিন্ন জজলায় একই 

িরনের অদিনযাগ রনয়নে। ২০১৮-১৯ অে মবেনর সারানিনশ কর্ মসৃজে প্রকনের োনর্ জয অে ম বরাে হনয়নে িার দসংহিাগই লুটপাট 

হনয়নে। অনেক জজলায় কাজ ো কনরই টাকা স্থােীয় প্রশাসেনক ম্যানেজ কনর উঠিনয় দেনয়নেে জে প্রদিদেদিরা। স্থােীয় 

জেপ্রদিদেদিনির র্নধ্য এক তৃিীয়াংশই ির্িাসীে িল আওয়ার্ী লীগ জেনক র্নোেয়ে জপনয় দেব মাদচি। জকাোও জকাোও কর্ মসৃজে 

প্রকনের অে ম লুটপানটর দপেনে স্থােীয় সংসি সিস্যরা দেনলে বনল অদিনযাগ উনেনে। 



সূত্র জাোয়, দেয়র্ অনুযায়ী কর্ মসৃজে প্রকনে গ্রানর্র িাঙানচারা রাস্তাঘাট সংস্কানরর জন্য অে ম বরাে জিয়া হয়। এ জন্য ইউদেয়ে 

পয মায় জেনক সংদেষ্ট রাস্তাঘানটর োর্ দিনয় প্রকে পাস করানো হয়। প্রকে পানসর পর অে ম বরাে হনল সংস্কার কানজর জন্য গ্রানর্র 

অদি িদরদ্রনির র্নধ্য জবকার ব্যদিনির শ্রদর্ক দহনসনব দেনয়াগ করা হয়। িানির েদবসহ জরদজস্টার িািায় োর্ জলিা োনক। 

প্রদিদিে কানজর দবদের্নয় িারা অে ম পাে। প্রকে বুনে অে ম বরাে জিয়া হয়।  

দেয়র্ানুযায়ী, কাজ শুরুর পর শ্রদর্করা টাো ৪০দিে দবদিন্ন প্রকনে কাজ করনব। জরদজস্টার িািায় স্বাির করার পর িানির র্জুদর 

পদরনশাি করা হনব। প্রকনের কানজর গুরুত্ব বুনে শ্রদর্ক দেি মারণ করা হনব। দকন্তু বাস্তব দচত্র হনলা শ্রদর্ক ো দেনয়ই ভুয়া োর্ 

জরদজদি করা হয়। ওইসব োনর্র দবপরীনি ভুয়া স্বাির দিনয় জিিানো হয় শ্রদর্ক দেনয়াগ করা হনয়নে। কাজ ো কনরই অে ম উঠিনয় 

জেয়া হয়। অদেয়র্ জরানি উপনজলা পয মানয় প্রকে বাস্তবায়ণ কর্ মকিমা, উপনজলা দেব মাহী কর্ মকিমার িিারদক করার কো োকনলও 

িারা কিেও এসব িিারদক কনরে ো।  

দুিক সূত্র জাোয়, ২১টি জজলায় কর্ মসৃজনের টাকা লুটপানটর শিিাগ অদিনযাগ প্রর্াদণি হনয়নে। বাদক জজলাগুনলানিও অনুসন্ধাে 

চলনে। অদিনযাগ অনুসন্ধাে কনর কায মকরী ব্যবস্থা জেয়ার জন্য দুিক কদর্শনের র্াধ্যনর্ সংদেষ্ট র্ন্ত্রণালনয়র কানেও প্রদিনবিে 

পাোনো হনব। 

 


