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েচার হয় নানা জােতর। েকu পুkর েচার, েকu সাগর েচার, েকu িসেঁদল েচার, েকuবা আবার িছঁচেক
েচার।
eর মেধয্ সবেচেয় তুc েবাধ কির িছঁচেক েচার। eরা সুেযাগ েপেল eটা েসটা চুির কের, েকােনাkেম িটেক
থাকার েচ া কের। মলূত বাঁচার জনয্i তােদর ei েচৗযর্বিৃt। আর েক না জােন- চুিরিবদয্া মহািবদয্া, যিদ
না পড় ধরা। ধরা পড়েলi যত সমসয্া, না হেল সব িঠক।
তাi সবাi চায় আনািড় েচার েথেক পাকা েচার হেত, নাiব গাiব সবi করব, চুল েভজাব না। তােদরi
েকu েকu েতা চুিরেক িনেয় েগেছ িশেlর পযর্ােয়।
ei েযমন ধেরন, বয্াংক েথেক ঋেণর নােম নাi হেয় েগেছ েদড় লাখ েকািট টাকা, িকংবা বছের েদশ েথেক
পাচার হেc 75 হাজার েকািট টাকা, েশয়ারবাজার েথেক দফায় দফায় হাoয়া হেয়েছ হাজার, লk েকািট
টাকা, বয্াংক েতা বয্াংক, েকndীয় বয্াংক পযর্n েপৗঁেছ েগেছ েচােররা।
ধরা েতা দেূরর কথা, কারo িটিকিটর েদখা পযর্n পাoয়া যায় নাi। eরাi মহািবদয্া জানা পাকা েচার।
সবাi eেদর জােন, েচেন িকn রা’িট কােড় না। eরা রথী মহারথী, েদেশর মাথা দেশর মাথা, eেদর ধরা
েতা ব  দেূরর কথা, eেদর িনেয় কথা বলেব েক? হাজার েহাক ঘােড় েতা মাথা eকটাi।
িকছুিদন আেগ পপুর পারমাণিবক িবদযু্ৎ েকেndর বািলশসহ েবশ িকছু আসবাবপt েকনা eবং তা ভবেন
uঠােনা িনেয় দনুর্ীিতর খবর pথেম সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম eবং পরবতর্ী সমেয় মলূধারার গণমাধয্েম
বয্াপক েলখােলিখ হেয়েছ। eখােন েমাট খরচ হেয়েছ 25 েকািট 69 লাখ 92 হাজার 292 টাকা।

  িমন ফারহানা
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ei pকেl ধু বািলশi েকনা হেয়েছ 330িট যােত pিতিটর মূলয্ ধরা হেয়েছ 5957 টাকা আর য্ােট
uঠােত খরচ হেয়েছ 931 টাকা। তােত েকবল বািলেশর েপছেন খরচ হেয়েছ েমাট 2 েকািট 27 লাখ 3
হাজার 40 টাকা।
বািলেশর  েপছেন  ei  িবপুল  বয্েয়র  জনয্  ঘটনািট  বািলশকা  িহসােবi  পিরিচিত  েপেয়েছ।  িকn  মজার
িবষয় হল, ধু বািলশ নয় eখােন pকl পিরচালেকর েবতন ধরা হেয়েছ 5 লাখ টাকা আর াiভােরর
েবতন ধরা হেয়েছ 74 হাজার টাকা আর মািলর েবতন 80 হাজার টাকা।
eছাড়াo ei pকেl খাট, ৈবদযু্িতক চুলা, ভয্ািকuম েমিশন, iেলিkক আয়রন, িটিভ, ি জ, oয়ারে াব,
মাiেkাoেয়বসহ pিতিট িজিনস িকনেত eবং uঠােত aিব াসয্ বয্য় ধরা হেয়েছ।
ei বািলশকা  আবার চাপা  পেড়েছ  পদর্ ার  িনেচ। ফিরদপুর  েমিডেকল কেলজ  হাসপাতােল আiিসiuেত
েরাগীেক আড়াল করার eকেসট পদর্ ার দাম ধরা হেয়েছ 37 লাখ টাকা, bাড েpসার মাপার eকিট িডিজটাল
েমিশেনর দাম 10 লাখ টাকা, েsেথােsােপর দাম 1 লাখ 12 হাজার টাকা, aিkেজন েজনােরিটং pয্াn 5
েকািট 27 লাখ টাকাসহ aিব াসয্ সব দােম েমিডেকেলর যnt o সর ামািদ িকেনেছ হাসপাতাল কতৃর্ পk।
খবের pকাশ, হাসপাতালিটর 11 েকািট 53 লাখ 465 টাকার িজিনসপেtর েকনাকাটায় িবল েদখােনা
হেয়েছ 52 েকািট 66 লাখ 71 হাজার 200 টাকা, যা pকৃত িবেলর 5 ণ।
ei পদর্ াকা  িনেয় হiচiেয়র মেধয্i পিtকায় িরেপাটর্  eেসেছ েরলoেয়র কািরগির pকেl িkনােরর েবতন
মােস 4 লাখ 20 হাজার টাকা আর aিফস সহকারীর েবতন 83 হাজার 950 টাকা। মজার তথয্ হল, ei
িkনােরর েবতন েকােনা েকােনা pকেl eকজন িবেদিশ পরামশর্েকর সমান বা েবিশ eবং sয়ং েরলমntীর
েবতেনর 4 ণ।
eখােনi েশষ না, ei pকেl িবেদিশ পরামশর্কেদর  েবতন  ধরা হেয়েছ  মােস 25 লাখ  টাকা। পিরকlনা
কিমশেনর ভাষয্ মেত, aতয্িধক পরামশর্কo রাখা হেয়েছ। pকlিট বাsবায়েনর জনয্ পরামশর্ক থাকেব
1530 জন, যার মেধয্ িবেদিশ পরামশর্ক 1153 জন।
eসব ঘটনার ফাঁেকi খবর েবিরেয়েছ, সােড় 5 হাজার টাকার eকিট বi sাsয্ aিধদফতর িকেনেছ 85
হাজার 500 টাকায়। 10 কিপ বiেয়র মূলয্ বাবদ পিরেশাধ কেরেছ 8 লাখ 55 হাজার টাকা।
aথর্াৎ 8 লাখ টাকা েবিশ খরচ কের ei বi িকেনেছ sাsয্ aিধদফতর। eকিট জাতীয় েপাটর্ াল 479িট
আiেটেমর বiেয়র মেধয্ ৈদবচয়েনর িভিtেত 30িট বiেয়র বাজার দাম যাচাi কের েদিখেয়েছ বi েলা
িd ণ, িতন ণ eমনিক েকােনা েকােনা েkেt 15 ণ েবিশ দােম েকনা হেয়েছ।
সবর্েশষ আমরা েদখলাম িটন কািহনী, েযখােন eক লাখ টাকা বয্েয় eক িপস কের িটন েকনা হেয়েছ। eরi
মেধয্  uগাnােত  মেণ  েগেছন  চ gাম  oয়াসা  o  সংি  মntণালেয়র  41  জন  কমর্কতর্ া  o  কমর্চারী।
uগাnায়  িগেয়  িজনজা  শহর  হেয়  তারা  িsডেবােট  ঘুের  েবড়ান  নীল  নেদর  aনয্তম  uৎপিtsল
িভেkািরয়া hেদ।
েঘােরন দiু েম র মধয্বতর্ী sান iেকােয়টেরo। eসব েদেখ আমােদর মেন হেতi পারত eটা িনছক pেমাদ
মণ;  িকn  সফরকারীরা  আমােদর  ভুল  েভেঙ  িদেয়  বেলন  েসখান  েথেক  তারা  ‘ tপূণর্  jানাজর্ ন
কেরন’, েযমন- তারা েসখােন সড়েক যtতt েখাঁড়াখুঁিড় েদেখনিন। নগর পিরচালনা সংsার সে  সমnয়
কের কাজ করা হয় বেল তােদর জানােনা হয়।
মজার  ঘটনা  হল,  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধয্ম  েথেক   কের  যখন  সবর্t  eমন  ঘটনার  সমােলাচনা
চলেছ, তখন  kমতাসীন  দেলর  সাধারণ  সmাদক  বেলেছন  e েলা  িছঁচেক  কাজ, eর  সে  eমিপ-মিntর
সংি তা েনi।
eটােক িতিন sভাবসুলভ ভি েত িছঁচেক চুিরর সে o তুলনা কেরন। aবশয্ েয েদেশ চার হাজার েকািট
টাকা ‘িপনাট’, েশয়ারবাজার হল ‘ফটকাবাজার’, aথর্মntী েখাদ বেলন ‘পুkর চুির না সাগর চুির হেয়েছ’
িকn েকােনা িবচার হয় না, তথয্মntী দািব কেরন ‘েবিশরভাগ মntী, eমিপ িটআর, কািবখার টাকা েমের
েদয়’,  িশkামntী  পরামশর্  েদন  ‘সহনীয়  মাtায়’  ঘুষ  েখেত;  েস  েদেশ  e েলা  িছঁচেক  চুির  হেব  েসটাi
sাভািবক।  যিদo  কৃিষমntী  e েলােক  িদনদপুুের  ডাকািত  বেল  aিভিহত  কের  বেলন,  eর  জনয্  চড়া
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রাজৈনিতক মূলয্ িদেত হেব।
পপুর পারমাণিবক িবদযু্ৎ েকেnd বািলশ েকেল ািরর কথা যখন সবার মেুখ মেুখ, তখন জািনেয় রািখ-

ei েকেnd pিত েমগাoয়াট িবদযু্ৎ uৎপাদেনর জনয্ মলূধন বয্য় ধরা হেয়েছ 50 লাখ ডলার। eকi সময়
ভারেতর তািমলনাড়ুর kদনkলাম পারমাণিবক িবদযু্ৎ েকেnd eকi িরaয্াকটেরর েkেt মূলধন বয্য় pিত
েমগাoয়ােট 30 লাখ ডলার।
aথর্াৎ পপুর পারমাণিবক িবদযু্ৎ েকেnd 2640 েমগাoয়াট িবদযু্ৎ uৎপাদেন মলূধন বয্য় েবিশ হেc pায়
45 হাজার েকািট টাকা। eিট িছঁচেক চুির নািক সাগর চুির, তা aবশয্ কতর্ ারা বেলনিন।
সরকােরর unয়েনর আর eক বয়ান দাঁিড়েয় আেছ সড়ক মহাসড়েকর oপর। আমরা iিতমেধয্ জািন, 4
েলেনর pিত িকেলািমটার মহাসড়েকর বয্য় ভারেত 10 েকািট টাকা, চীেন 13 েকািট টাকা, iuেরােপ 28
েকািট টাকা। ঢাকা-মাoয়া-ভা া মহাসড়েকর িকেলািমটার pিত বয্য় pথেম ধরা হেয়িছল 95 েকািট টাকা,
পরবতর্ীকােল eটা েবেড় হয় 124 েকািট টাকা eবং সবর্েশষ eর িকেলািমটার pিত বয্য় eেস দাঁিড়েয়েছ
183 েকািট টাকায়।
ei মহাসড়েকর ৈদঘর্য্ 55 িকেলািমটার যা িনমর্ােণ ভারত/ চীেন বয্য় হেব 550 েথেক 700 েকািট টাকা
আর iuেরােপ বয্য় হেব 1540 েকািট টাকা। ei 55 িকেলািমটার সড়ক িনমর্ােণ েমাট বয্য় দাঁিড়েয়েছ 10
হাজার 84 েকািট টাকা।
েরললাiন িনমর্ােণর েkেto eকi কথা pেযাজয্। েযখােন pিত িকেলািমটার েরললাiন বয্য় ভারত/চীেন 12
েকািট  টাকা,  iuেরাপ/আেমিরকায়  30-32  েকািট  টাকা,  েসখােন  ঢাকা-পায়রা  েরলপথ  ৈতিরর
িকেলািমটার pিত খরচ 250 েকািট টাকা। ঢাকা-পায়রা েরলপেথর ৈদঘর্য্ 240 িকেলািমটার।
যার aথর্ দাঁড়ায়, েয সড়ক িনমর্ােণ ভারত/চীেন বয্য় হেব 2880 েকািট টাকা, iuেরাপ/আেমিরকায় বয্য়
হেব 7680 েকািট টাকা তা বাংলােদেশ িনমর্াণ করেত বয্য় হেc 60 হাজার েকািট টাকা। aনয্ানয্ সব
pকেlর মেতাi ei pকেlর সময় eবং বয্য় দেুটাi বাড়েব তা হলফ কেরi বলা যায়। সরকােরর আর eক
গবর্ াioভােরর aবsাo তৈথবচ।
বাংলােদেশ  বয্াংিকং  খােতর  ভয়াবহ  দনুর্ীিত  আর  হিরলেুটর  কথা  eখন  সবর্জনিবিদত।  তারলয্  সংকট,
মলূধন ঘাটিত, মn ঋণ, েডসিটিন, হলমাকর্ , িবসিমlাহ gপ েকেল াির সবi eখন গা সoয়া।
েশয়ারবাজার লুট বা েকndীয় বয্াংক েলাপাট সবi eখন sাভািবক। মntীর ভাষায় িছঁচেক চুির বিল িকংবা
পুkর  চুির,  দনুর্ীিত  gাস  কেরেছ  সবর্t।  েসi  আমরাi  আবার  মােঝ  মােঝ  বািলশকা ,  পদর্ াকা ,  িকংবা
িটনকাে  aবাকo হi!

াnপােরিn  inারনয্াশনােলর িরেপাটর্  বলেছ,  2009  সােল  যখন  ei  সরকার  kমতা  gহণ  কের  তখন
দনুর্ীিতর সূচেক বাংলােদশ আর পািকsান িছল eকi জায়গায়- 139তম aবsােন। 2018 সােল আমরা
143তম আর ‘বয্থর্ রা ’ পািকsান 26 ধাপ uপের- 117তম sােন।
দিkণ  eিশয়ায়  eকমাt  আফগািনsান  ছাড়া  আর  সব  েদেশর  aবsান  বাংলােদেশর  oপের।  দনুর্ীিতর
ভয়াবহ pভাব ei েদেশ েয কতটুk তা pকাশ েপেয়েছ সােবক aথর্মntীর কথায়, িযিন sীকার কেরেছন ei
েদশ িজিডিপর েয pবিৃd হoয়ার কথা তা 2-3 শতাংশ কম হেc (pকৃতপেk kিতর পিরমাণ আরo েবিশ)
দনুর্ীিতর কারেণ।
uc িজিডিপ  pবিৃd eবং  মাথািপছু আয়  বৃিdর  গl আমােদর সামেন আেস। েস েলার পিরমাণ  িনেয়o
েযৗিkক p  েতালাi যায়; িকn oiসব েkেt যতটুk unিতo হেয়েছ, ei সবর্gাসী দনুর্ীিতর কারেণi তার
সুফল সমােজর 90 ভাগ মানুেষর কােছ আেদৗ েপৗঁেছ না।
ei েদেশর রা ীয় pিত ান বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরা বেল দিরd মানেুষর আয় বিৃd হoয়া দেূর থাkক,
িsরo  থাকেছ  না,  kমাগত  কেম  যােc।  oi  pিত ােনর  ei  পিরসংখয্ান  মেত,  আমােদর  েদেশ  দািরdয্
কমার হারo pিত বছর কেম যােc।
aেটােমশন eবং কৃিtম বুিdমtািভিtক যntপািতর pভােবর চতুথর্ িশl িবpব পৃিথবীেত eেস েগেছ। eর
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কারেণ eমনিক পৃিথবীর সুশাসেন থাকা, দনুর্ীিতমkু েদশ েলার সামেনi ভয়ংকর ভিবষয্ৎ aেপkা করেছ।
সাধারণ  মানুেষর  জীিবকা  খুব  dতi  aিনি ত  হেয়  পড়েছ।  চতুথর্  িশl  িবpেবর  pভাব  eর  মেধয্i
আমােদর গােমর্n িশেl পেড়েছ খুব বড়ভােব, aনয্ানয্ েkেto পড়েব খুব dতi।
ভয়ংকর  রকম  দনুর্ীিতর  কারেণ  ei  েদেশ  চার  েকািট  82  লাখ  মানষু  েবকার,  চার  েকািট  মানষু
দািরdয্সীমার  িনেচ।  দনুর্ীিতর  ভয়াবহ  pভােবর  সে  চতুথর্  িশl  িবpেবর  pভাব  যুk  করা  যাক,  eবার
ভিবষয্ৎটা েদেখ িক আমােদর গােয় কাঁটা িদেc না?

বয্ািরsার িমন ফারহানা : সংসদ সদসয্; আnজর্ ািতকিবষয়ক সহসmাদক, িবeনিপ
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