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unয়ন pকেl েকৗশেল বয্য় o সময় বাড়ােনা হেc। aিধকাংশ েkেti সংি  সুিবধােভাগী কমর্কতর্ ােদর
েলােভর  িশকার  হেc  eসব  pকl।  eেত  eকিদেক  েদশ  আিথর্কভােব  kিতgs  হেc,  aনয্িদেক  pকেlর
কািkত সুফল েথেক বি ত হেc সাধারণ মানষু।
eমন aবsায় কেঠার aবsােন যােc পিরকlনা কিমশন। 6 আগs aনিু ত আnঃমntণালয় সভায় ধু
বাsব  pেয়াজন  ছাড়া  pকl  সংেশাধন  psাব  িবেবচনা  না  করেত  মntণালয়,  িবভাগ  eবং  পিরকlনা
কিমশেনর েসkর েলােক িনেদর্শনা েদয়া হেয়েছ।
e িবষেয় পিরকlনামntী eমe মাnান eর আেগ বেলেছন, pকl সংেশাধেনর িবষেয় কেঠার aবsান েনয়া
হেc। eর aংশ িহেসেব িতন বার েকােনা pকl সংেশাধেনর জনয্ psাব eেল তা pধানমntী েশখ হািসনার
সামেন uপsাপন করা হেব।
pেয়াজেন জাতীয় aথর্ৈনিতক পিরষেদর িনবর্াহী কিমিটর (eকেনক) সভায় eরকম pকেlর eকিট আলাদা
তািলকা ৈতির করা হেব। েকােনা kেমi বারবার pকl সংেশাধন কাময্ নয়।

  হািমদ-uজ-জামান
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িবেশষjেদর মেত, িসিডuল েরট পিরবতর্ ন, িডজাiন পিরবতর্ ন, েsিসিফেকশন পিরবতর্ ন, ভূিম aিধgহণ
বয্য় বিৃd, নতুন আiেটম anভুর্ k বা কমর্পিরিধ বৃিdর নােমi েকৗশেল pকl সংেশাধন করা হয়। িকn eর
েপছেন  থােক  aনয্  uেdশয্।  েকননা  pকl  যতিদন  চলেব  সংি  দািয়tশীলরা  ততিদন  সুিবধা  িনেত
পারেবন।
e িবষেয় সাধারণ aথর্নীিত িবভােগর সদসয্ (িসিনয়র সিচব) ড. শামসুল আলম যুগাnরেক বেলন, pকেl
আকষর্েণর েতা েশষ েনi। eখন েযমন পুkর খনন pকেl eবং িভটািমন ‘e’ খাoয়ােনা pকেlo িবেদশ
সফর যুk করা হয়।
তাছাড়া pকেlর গািড় বয্বহার, ভাতা েনয়াসহ নানা সুিবধার কারেণ সংি রা চান না dত pকl েশষ
হেয় যাক। তাছাড়া pকl ৈতিরর সময়i দkতার aভাব থােক। েযনেতনভােব pকl হােত েনয়া হয়। ফেল
বাsবায়ন পযর্ায় eেস িডজাiন পিরবতর্ ন, নতুন a  সংেযাজন করেত হয়।
সূt  জানায়,  পিরকlনামntীর  সভাপিতেt  6  আগs  aনিু ত  হয়  2018-19  aথর্বছেরর  আরeিডিপ
বাsবায়ন  agগিত  পযর্ােলাচনা  eবং  চলিত  2019-20  aথর্বছেরর  eিডিপর  সু ু  o  ণগত  বাsবায়ন
িবষয়ক আnঃমntণালয় সভা।
রাজধানীর েশেরবাংলা নগেরর eনiিস সেsলন কেk aনিু ত সভার কাযর্িববরণী সmpিত pকাশ করা
হেয়েছ। eেত  বলা  হেয়েছ, 2016  সােলর  aেkাবের পিরকlনা িবভাগ েথেক eকিট পিরপt জাির কের
pকl সংেশাধনেক িন ৎসািহত করা হয়।
িকn বাsেব pিতিট pকl eক বা eকািধকবার সংেশাধন করা হেয় থােক। pকl সংেশাধেনর aনয্তম
eকিট কারণ হেc যথাযথ সমীkা o কািরগির িডজাiন ছাড়াi pকl gহণ করা।
আরo বলা হেয়েছ, সmpিত লkয্ করা যােc pাথিমকভােব েছাট কেলবের pকl gহণ কের aনেুমাদেনর
পর বাsবায়ন পযর্ােয় pকেlর কেলবর বিৃd কের pকl সংেশাধেনর uেদয্াগ েনয়া হয়।
eেত চলমান pকl েলা িনধর্ািরত সমেয় েশষ হয় না। pকেlর কােজর বাsবায়ন agগিত েযমন বাধাgs
হয়, েতমিন যথাসমেয় pকেlর সুিবধা হেতo জনগণ বি ত হয়। pকl বাsবায়েন ধীরগিত সামিgকভােব
eিডিপ বাsবায়ন agগিতেত েনিতবাচক pভাব েফেল।
eেkেt  গৃহীত  কাযর্kম  aনুেমািদত  েময়ােদ  সmn  কের  নতুন  কাযর্kম  িনেয়  নতুন  pকl  gহণ  করা
aিধকতর  যুkযুk।  aথর্নীিতিবদ  o  িব বয্াংেকর  ঢাকা  aিফেসর  সােবক  িলড  iকেনািমs  ড.  জািহদ
েহােসন বেলন, pকেlর েতi সতকর্  হেত হেব।
িবেশষ কের েছাট pকেlর েkেt কেঠারভােব মলূয্ায়ন করেত হেব। েখয়াল রাখেত হেব েছাট িদেয় 
কের pকl যােত বড় না হয়।
িতিন আরo বেলন, pকl চলেল kমতা, ভাতা, গািড়সহ aনয্ানয্ সুেযাগ সুিবধার পাশাপািশ sজনpীিত
কের আtীয়sজনেদরo চাকির েদয়া যায়। eত সুিবধার আকষর্ণ েকu সহেজi ছাড়েত চান না।
সূt জানায়, eিডিপ ৈতিরেত িনেদর্শনা মানেছ না মntণালয় o িবভাগ েলা। চলিত aথর্বছেরর (2019-20)
eিডিপেত 58িট pকl anভুর্ িkর psাব করা হেয়িছল। aথচ eসব pকl 2018-19 aথর্বছেরর মেধয্i
সমাp করার কথা িছল। েসজনয্ pেয়াজনীয় বরাdসহ বারবার তাগাদাo েদয়া হেয়িছল।
িকn তােতo কাজ হয়িন। e aবsােক aথর্ বরােdর েkেt সমসয্া eবং আিথর্ক বয্বsাপনায় িবশৃ লা বেল
মেন  কের  পিরকlনা  কিমশন।  eর  পিরেpিkেত  12িট  pকlেক  সমাp  েঘাষণা  কের  eিডিপ  েথেক  বাদ
েদয়ার সুপািরশ করা হয়।
eছাড়া 37িট pকেl eক লাখ টাকা কের বরাd িদেয় চলমান রাখার psাব করা হেয়িছল। iেতামেধয্i
বািক 9িট pকেlর েময়াদ বাড়ােনা হয়। েম মােস aনিু ত কিমশেনর বিধর্ত সভায় eসব তথয্ uপsাপন
করা হয়।
আieমiিড সূt জানায়, 2017-18 aথর্বছেরর eিডিপ বাsবায়ন agগিত পযর্ােলাচনা pিতেবদেন েদখা
েগেছ, oi aথর্বছের েমাট 1 হাজার 740িট pকl হােত েনয়া হয়। তার মেধয্ সমাp হেয়িছল 246িট pকl।
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বািক  pকl েলার  মেধয্  90িট  pকেlর  aনkুেল  916  েকািট  টাকা  বরাd  থাকেলo  eক  টাকাo  বয্য়
হয়িন। আিথর্ক agগিত িছল শনূয্। eর কারণ িহেসেব বলা হয়, নতুন pকেlর দরপt আhােন িবলm, ঋণ
না পাoয়া, aথর্ছাড় না হoয়া বা েদিরেত aথর্ছাড় হoয়া, ভূিম aিধgহণ না হoয়া, মামলাজিনত সমসয্া,
pকl সংেশাধন, unয়ন সহেযাগী সংsার সে  চুিkেত িবলm eবং নামমাt বরাd iতয্ািদ।
eছাড়া 98িট pকেlর বাsব agগিত িছল শনূয্। oi aথর্বছেরর 25িট pকেlর aনুkেল মাt 1 লাখ টাকা
কের বরাd িছল, যার িবপরীেত দিুট pকl ছাড়া বািক েলার েকােনা আিথর্ক agগিত হয়িন।
oi pিতেবদেন আরo বলা হেয়েছ, 43িট pকেlর pাkিলত বয্েয়র kমপুি ত বয্য় শতভাগ হেয়েছ। 244িট
pকেl 90-99 শতাংশ aথর্বয্য় হেয়েছ। 201িট pকেl 76-89 শতাংশ aথর্ বয্য় হেয়েছ। 290িট pকেl
51-75 শতাংশ বয্য় হেয়েছ।
310িট pকেl 26-50 শতাংশ বয্য় হেয়েছ। 497িট pকেl 25 শতাংেশর িনেচ aথর্বয্য় হেয়েছ। সবিকছু
িমিলেয় 273িট pকেlর আিথর্ক eবং 193িট pকেlর বাsব agগিত সেnাষজনক িছল না বেল pিতেবদেন
uেlখ করা হয়।
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