
    
   

আieমiিডর pিতেবদন : বয্য় 1005 শতাংশ, সময় েবেড়েছ 183 শতাংশ * বাsবতার সে
pিতেবদেনর িমল েনi -পবন েচৗধুরী
pকাশ : 22 আগs 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

aথর্ৈনিতক a ল unয়ন pকেl িবরাজ করেছ ধীর গিত। 5 বছের agগিত হেয়েছ মাt 41 শতাংশ। e
সমেয়  বয্য়  েবেড়েছ  1  হাজার  5  শতাংশ  আর  বাsবায়েনর  সময়  বাড়ােনা  হেয়েছ  183  শতাংশ।  ফেল
pকlিট েথেক কািkত সুফলবি ত হেc েদশ।

েসi সে  sানীয়েদর মেধয্ িবরাজ করেছ aসnি । pকl eলাকায় প পালন o মাছ চাষ কের জীিবকা
িনবর্াহ করেলo তারা eখন তা করেত পারেছন না। আবার িশl sাপন না হoয়ায় কমর্সংsানo হয়িন। e
aবsায়  sানীয়রা  পেড়েছন  িবপােক।  ‘বাংলােদশ  aথর্ৈনিতক  a ল  unয়ন,  pথম  পযর্ায়’  pকl  িনেয়
পিরকlনা  মntণালেয়র  বাsবায়ন  পিরবীkণ  o  মূলয্ায়ন  িবভােগর  (আieমiিড)  িনিবড়  পরীkণ
pিতেবদেন e তথয্ uেঠ eেসেছ। গত জেুন pিতেবদনিট চূড়াn কেরেছ সংsািট।

pিতেবদেন বলা হেয়েছ, pকl eলাকার পিরিধ বিৃd o নতুন কাযর্kম যুk হoয়ায় বয্য় o বাsবায়ন সময়
েবেড়েছ। pিতেবদেন uেঠ আেস, pকেlর আoতায় 11িট aথর্ৈনিতক েজান sাপন হoয়ার কথা। তেব eখন
পযর্n মাt চারিটেত কাযর্kম সীমাবd রেয়েছ।

  হািমদ-uজ-জামান
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e িবেবচনায় িবে ষকরা বলেছন, pকৃত িহসােব বাsবায়ন হার তাi আরo aেনক কম। e pসে  জানেত
চাiেল  বাংলােদশ  aথর্ৈনিতক  a ল  কতৃর্ পেkর  (েবজা)  িনবর্াহী  েচয়ারময্ান  পবন  েচৗধুরী  েরাববার
যুগাnরেক বেলন, িনিদর্  সমেয়র আেগi pকlিটর কাজ েশষ হেব বেল আশা করিছ। তাছাড়া বাsবতার
সে  আieমiিডর pিতেবদেনর িমল েনi।

েকননা  eত  বড়  pকl  বাsবায়ন  করেত  েগেল  eকটু  সময়  েতা  লাগেবi।  বাংলােদেশর  সবেচেয়  বড়
aথর্ৈনিতক a ল হেব eিট। pথম িদেক সােড় 500 eকের aথর্ৈনিতক a ল হoয়ার কথা থাকেলo eখন
েসখােন 30 হাজার eকর জিম িনেয় eিট ৈতির করা হেc। সুতরাং বয্য় েতা বাড়েবi। সময়o িকছুটা
লাগেব।

আieমiিডর সিচব আবলু মনসুর েমা. ফেয়জ ulাহ বেলন, আieমiিডর পk েথেক সুপািরশসহ সংি
কতৃর্ পেkর কােছ মলূয্ায়ন pিতেবদনিট পাঠােনা হেব। তারা eসব সুপািরশ আমেল িনেয় pকlিটর গিত
বাড়ােত েযসব uেদয্াগ েনয়া pেয়াজন তা েনেব বেল আশা করিছ।

আieমিডর  pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  2014  সােল  িব বয্াংেকর  সহায়তায়  বাংলােদশ  aথর্ৈনিতক  a ল
unয়ন pথম পযর্ায় pকlিট gহণ করা হয়। েত বয্য় ধরা হেয়িছল 82 েকািট টাকা। 2015 সােল pথম
সংেশাধনীর মাধয্েম বয্য় বািড়েয় 122 েকািট টাকা করা হয়। 2016 সােল িdতীয় সংেশাধনীর মাধয্েম
আেরক দফা বয্য় বািড়েয় েমাট বয্য় ধরা হয় 905 েকািট 31 লাখ টাকা।

e েkেt 4িট aথর্ৈনিতক েজােনর sেল 11িট aথর্ৈনিতক েজান unয়েনর জনয্ িনধর্ািরত হয়। pিতেবদেন
uেঠ আেস, পের েসানাগাজী, মীরসরাi o সীতাk  eলাকায় 30 হাজার eকর জিম িনেয় ‘ব বnু েশখ
মিুজব িশl নগর’ pিত ার িসdাn েনয়া হয়। e aথর্ৈনিতক a েল িশlায়েনর বয্াপক সুেযাগ রেয়েছ বেল
পরামশর্ েদয় িব বয্াংক।

e  পিরেpিkেত  েসানাগাজী,  মীরসরাi  o  েমাংলােত  বৃহৎ  পিরসের  aথর্ৈনিতক  a ল  unয়ন  কাজ
বাsবায়ন  করা  হেc।  েমাংলায়  205  eকর  জিম  aিধgহণ  করা  হেয়েছ।  েসানাগাজী  o  মীরসরাiেয়  1
হাজার 996 eকর জিমর unয়ন কাজ চলেছ।

pকlিট  2016  সােলর  জেুনর  মেধয্  বাsবায়েনর  কথা  িছল।  িকn  পের  সময়  বািড়েয়  2021  সােলর
জানুয়াির পযর্n করা হয়। 2014 সােল pকlিট র সময় েথেক agগিত িকছুটা ধীর মেন হেলo 2016
সােল িdতীয় সংেশাধনীেত সবেচেয় েবিশ বয্য় েবেড় যায়। e কারেণ বড় বড় কাজ সmpিত  হেয়েছ।
তাi eখন eিটর agগিত আরo বাড়েব।

pিতেবদেন আরo বলা হেয়েছ, pকেlর মলূ a  মািট ভরাট o ে িজংেয়র কােজ িনেয়ািজত চীনা িঠকাদার
েকাmািনর কাযর্kম সেnাষজনক। তেব রাsা o ভবন িনমর্ােণ িনেয়ািজত িঠকাদােরর কােজর agগিত
েবশ ধীর eবং সব েkেt িসিডuল aনযুায়ী িপিছেয়। িঠকাদােরর পk েথেক pিতkল আবহাoয়ােক দায়ী
করা হেয়েছ। িকn সেরজিমন পিরদশর্েন িভn িচt uেঠ eেসেছ।

েয িঠকাদার েকাmািনিট aিধকাংশ রাsা o েসতু িনমর্াণ কােজর পয্ােকজ েপেয়েছ, েকাmািনিটর eকিট
পয্ােকজ েশষ কের  আেরকিট  পয্ােকজ  করার pবণতা েদখা েগেছ। e কারেণ তােদর কােজর গিত
সেnাষজনক  হেc  না।  েবজার  মলূ  aিফস  িনমর্াণ  কােজ  ধীরগিত  িবরাজ  করেছ।  িসিডuল  aনযুায়ী
িঠকাদার েকাmািন কাজ েশষ করেত পােরিন।

pিতেবদেন  uেlখ  করা  হয়,  মীরসরাi  aথর্ৈনিতক  a েল  ব বnু  েশখ  মুিজব  িশlনগর  sাপেনর  জনয্
িব বয্াংেকর মাধয্েম eকিট মাsার pয্ান ৈতিরর পিরকlনা রেয়েছ। িকn বতর্ মান েযসব aবকাঠােমা
িনমর্াণ  করা  হেc  েস েলা  ভিবষয্ৎ  মাsার  pয্ােনর  সে  িকভােব  সমnয়  করা  হেব  েসিট  p সােপk।
িবেশষ কের গয্াস o িবদযু্ৎ লাiন ৈতিরর েkেt মাsার pয্ানিট জ ির। eছাড়া মলূ লাiফলাiন aনযুায়ী
ঢাকা-চ gাম  হাioেয়র  সে  সংেযাগ  সড়কিটর  কাজ  dত  করা  uিচত  িছল।  e  রাsািট  ব িদন  ধের
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

িনমর্াণাধীন থাকায় pকl eলাকায় মালামাল পিরবহেন aসুিবধা হেc eবং কাজ েলাo kিতgs হেc।
pিতেবদেন বলা হয়, pকেlর জনয্ unয়ন pকl psাব (িডিপিপ) ৈতিরর psিত েনয়ার আেগ pকৃতপেk
মলূ pকেlর সmাবয্তা o েsকেহাlার  aয্ানালাiিসস করা  হয়িন। তেব িব বয্াংেকর মাধয্েম মলূয্ায়ন
করা হেয়িছল।

eসব িবষেয় েবজার িনবর্াহী েচয়ারময্ান পবন েচৗধুরী বেলন, আমরা সmাবয্তা যাচাi কিরিন কথািট িঠক
নয়। জাপান েডেভলপেমn inিটিটuেটর মাধয্েম sািড করা হেয়েছ। মলূ unয়ন pকl psােব (িডিপিপ)
মাsারpয্ােনর িবষয়িট িছলi না। আমরা িব বয্াংকেক aনুেরাধ কের মাsারpয্ান ৈতির করিছ। eখন
েযসব aবকাঠােমা ৈতির করা হেc েস েলা মাsারpয্ােনর সে  সমnয় করেত েকােনা সমসয্া হেব না।
হাioেয়র সে  সংেযাগ সড়েকর কাজিট বাsবায়ন করেছ মলূত সড়ক o জনপথ aিধদফতর। েবজার সে
e কােজর েকােনা সmকর্  েনi। িব বয্াংক আমােদর কােজ খুিশ।

pিতেবদেন pকlিটর দবুর্ল িদক সmেকর্  বলা হেয়েছ, pকl psাব ৈতিরেত পdিতগত দবুর্লতা িছল। েদেশর
িবিভn sােন সমভােব িশl pসাের েবজার লkয্ পুেরাপুির বাsবায়ন হয়িন। 11 েজােনর  পিরবেতর্  4িট
সাiেট কাজ চলেছ। kয় কাযর্kম িকছুটা বয্তয্য় রেয়েছ। সুিনিদর্  kয় o কমর্পিরকlনায় দবুর্লতা রেয়েছ।
eছাড়া জনবল কম ধরা হেলo েস েলা সব িনেয়াগ করা হয়িন।
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