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উ য়ন কে  েয়াজেন-অ েয়াজেন িবেদশ সফর যন কে র অপিরহায অ  হেয় দািঁড়েয়েছ। ছাট
একিট কে  ৫৩ জেনর িবেদশ সফেরর াব করা হেয়েছ। ক  ব য় ১৫ কািট টাকা ধরা হেলও এই
সফেরর জ  বরা  চাওয়া হেয়েছ ২ কািট টাকা।

‘চর ডেভলপেম ট অ া ড সেটলেম ট েজ -ি িজং’ কে র াথিমক ােব ঘেটেছ এমন ঘটনা। ভূিম
ম ণালেয়র  আওতায়  নায়াখালী  জলা  শাসেনর  দয়া  ক  াবিট  িনেয়  আগামী  ৯  সে র
পিরক না কিমশেন অ াে ইজাল সভা অ ি ত হেব। ওই সভার কাযপ  সেূ  এসব তথ  জানা গেছ।

এ সে  জানেত চাইেল পিরক নাম ী এমএ মা ান বহৃ িতবার যগুা রেক বেলন, িবেদশ সফেরর
িবষয়িট িনেয় আলাপ-আেলাচনা হে । তেব এত কম টাকার কে  িবেদশ সফেরর জ  ২ কািট টাকা
বরা  ােবর িবষয়িট পিরক না কিমশন থেক খিতেয় দখা হেব।

এতজেনর ািড টু েরর েয়াজন আেছ িকনা? এমন ে র জবােব নায়াখালীর জলা শাসক ত য় দাস
যগুা রেক বেলন, এই মহূুেত আিম িকছু বলেত পারব না। তেব অ াে ইজাল সভায় পিরক না কিমশেনর
সামেন িব িরত ব াখ া তেুল ধরা হেব।

সাধারণ অথনীিত িবভােগর সদ  (িসিনয়র সিচব) ড. শাম ল আলম বেলন, এখনও যেহতু ক িট

  হািমদ-উজ-জামান
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াথিমক পযােয় আেছ। ক  মলূ ায়ন কিমিটর (িপইিস) সভা পয  আেসিন। তাই যাচাই-বাছাইেয়র
েযাগ রেয়েছ। তেব এ কথা িঠক য, আমােদর অফুর  স দ নই। এজ  িবেদশ সফেরর াসি কতা

ও েয়াজনীয়তা  িবেবচনায়  আনেত  হেব।  কে  িবেদশ সফর থাকেতই  হেব  তমনিট  নয়।  কৃত
েয়াজন হেল িবেদশ সফেরর িবষয়িট থাকেত পাের।

এক ে র জবােব  িতিন  আরও বেলন,  অেনক সময় দখা  যায়  যারা  ক  াব  মলূ ায়ন কেরন
তােদরও এই সফর েলােত যু  করার াব রাখা হয়। তারাও যিদ ভাগ বসান তাহেল সিঠক মলূ ায়ন
হেব না। এে ে  এসব িবষেয়র ঊে  উেঠ সিত কার মলূ ায়ন করা েয়াজন।

এ সে  অথনীিতিবদ ও িব ব াংেকর ঢাকা অিফেসর সােবক িলড ইেকানিম  ড. জািহদ হােসন বেলন,
ইদানীং সব কে ই যৗি ক কারণ ছাড়াই িবেদশ সফের বড় অে র বরা  রাখা হে । চেরর দির
মা েষর জ  ক িট হােত িনেয় যিদ ২ কািট টাকা ািড টু ের ব য় হয়, তাহেল গিরব মা ষরা কী
পােব? তাছাড়া কমকতারা ািড টু ের িগেয় কী পােব সটার ব াখাও থাকা েয়াজন। এই ািড টু েরর
সে  কে র স ক যাচাই-বাছাই করেত হেব। কে  এ ধরেনর অপচয়

ব  করা উিচত। তাছাড়া পিরক না কিমশন যিদ মলূ ায়েনর সময় তােদর ািড টু ের অ ভু  করেত
বেল এটা তা এক ধরেনর ভাগাভািগ হেয় যায়। এটা ািনং কিমশেনর কাজ নয়। সূ  জানায়, ক িট
বা বায়েন মাট ব য় হেব ১৪ কািট ৯৮ লাখ টাকা। এর মেধ  সরকােরর িনজ  তহিবল থেক ৭ কািট
১১ লাখ টাকা এবং বেদিশক সাহায  সং া ইফােদর অ দান থেক ৭ কািট ৮৭ লাখ টাকা ব য় করা
হেব। এিট বা বায়েনর উে - নতুন উপ লীয় চরা েল বসবাসরত জনগেণর ধুা ও দাির  াস করা।

উপ লীয়  চরা েলর  ৬  হাজার  ভূিমহীন  জনেগা ীেক  খাস  জিম  বে াব  দয়া  এবং  উপ লীয়
অিধবাসীেদর িনরাপদ বসিত াপন ও তােদর জীবনযা ার মােনা য়ন করা। ক িট অ েমাদন পেল
নায়াখালী  জলার  বণচর,  কা ানীগ  এবং  চ ােমর  স ীপ  উপেজলায়  তা  বা বায়ন  করেব

বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর নতেৃ  নায়াখালী ও চ াম জলা শাসন।

অ াে ইজাল সভার কাযপে  পিরক না কিমশেনর প  থেক বলা হেয়েছ, কে র আওতায় ৫৩ জেনর
বেদিশক ািড টু র বাবদ ২ কািট টাকার সং ান রাখা হেয়েছ। এর মেধ  সরকােরর িনজ  তহিবেলর ১
কািট এবং বেদিশক সহায়তা ১ কািট টাকা। ক িট ছাট এবং বেদিশক সহায়তায় বা বািয়ত হেব

িবধায় বেদিশক ািড টু র বাবদ বেদিশক অথায়ন থেক ১ কািট টাকার সং ান রাখা যেত পাের।
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