
     
eনিজo তহিবেল িবেদিশ aনদুান

বাংলােদেশ কাজ করা িবিভn েবসরকাির সংsা (eনিজo)-েক pিত বছর কমেবিশ 350 িমিলয়ন ডলােরর
মেতা সহায়তা েদয় িবে র িবিভn েদশ o দাতা সংsা। sানীয় মdুায় যা pায় 3 হাজার েকািট টাকা। িবপুল ei
aনদুােনর টাকা েকাথায়, কীভােব খরচ হেc- সিঠক তথয্ পােc না সরকার। আnজর্ ািতক রীিত aনযুায়ী, েয
েদেশ  কাযর্kম  পিরচালনাকারী  eনিজoেক  সহায়তা  করা  হেব,  েসi  েদেশর  সরকারেক  aথর্ায়েনর  uেdশয্
সmেকর্  aবিহত করেব aথর্দাতা রা  o সংsা। বাংলােদেশর েবলায় ei িবধানিট খুব কম েkেti মানা হেc।
দাতা রা  o সংsা েলা েকন aথর্ িদেc তা জানােc না। জি  aথর্ায়ন o েরািহ া iসুয্েক িবেবচনায় িনেয়
eনিজo েলার িবেদিশ তহিবলpািpর েkেt ei তথয্ েগাপনীয়তার িবষয়িট িনেয় eখন eক ধরেনর uেdগ
ৈতির হেয়েছ সরকােরর মেধয্। িবষয়িট িনেয় সmpিত aথর্ মntণালয় সংkাn সংসদীয় sায়ী কিমিটর সভায়o
আেলাচনা হেয়েছ। p  uেঠেছ- eনিজo েলা বছের েয 350 িমিলয়ন ডলার বয্য় করেছ ei টাকাpািp o বয্য়
সmিকর্ ত েকােনা েরকডর্  আেছ িক-না (সরকােরর কােছ)? কিমিটর গত 28 জলুাiেয়র সভায় e p  েতােলন
েমা. আবদসু শহীদ eমিপ। িতিন বেলন, বাংলােদেশ জি  তৎপরতার সে  তারা (eনিজo) জিড়ত হয়িন, হেc
না বা হেব না, তা িনি তকরেণর  েkেt সরকারেক সহায়তার েকােনা সুেযাগ আেছ িক-না, তা জানা দরকার।
জবােব aথর্ৈনিতক সmকর্  িবভােগর সিচব মেনায়ার আহেমদ জানান, ৈবেদিশক সাহােযয্র কাযর্কর বয্বsা
িনেয়  পয্ািরস  েঘাষণা  হেয়িছল।  েসখােন  ৈবেদিশক  সহায়তাদােনর  েkেt  সংি  েদশেক  aবিহত  করা
বয্িতেরেক  বা  তথয্  pদান  ছাড়া  দাতা  েগা ী  বা  সংsা  aথর্ছাড়  করেত  পাের  না।  তেব  আnজর্ ািতক  চুিk
aনযুায়ী বাধয্তামলূক শতর্  থাকা সেtto েদশ বা সংsা aেনক েkেti তা মানেছ না।
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সভায় সিচব aবশয্ জািনেয়েছন, বাংলােদেশ e িবষেয় আiন পাস হoয়ায় eনিজo েলার তথয্pািp িনি ত
হoয়া  হেয়েছ eবং িকছু তথয্ আসেত  কেরেছ। জানেত চাiেল eনিজoিবষয়ক বুয্েরার মহাপিরচালক
েক eম আবদসু সালাম বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, ‘ৈবেদিশক aনদুান (েscােসবী কাযর্kম) ের েলশন
আiন  2016’  aনুযায়ী   eনিজoিবষয়ক  বুয্েরােত  িনবিnত  সব  eনিজoেক  ei  বুয্েরার  মাধয্েম  িবেদিশ
aনদুান সংgহ করেত হয়। তেব েসi aনদুান ছােড়র আেগ সরকারেক তথয্ েদoয়ার িবষেয় িবেদিশ রা  o
দাতা সংsা েলার আnজর্ ািতক বাধয্বাধকতার িবষয়িট সmেকর্  ei কমর্কতর্ া oয়ািকবহাল নন বেল জানান।
eনিজoিবষয়ক বযু্েরার তেথয্ েদখা যায়, চলিত বছেরর জলুাi পযর্n েদিশ-িবেদিশ িমিলেয় 2 হাজার 484িট
eনিজo িনবিnত হেয়েছ। eর মেধয্ িবেদিশ eনিজoর সংখয্া 254িট। নানা aিনয়েমর aিভেযােগ e পযর্n
679িট eনিজoর িনবnন বািতল করা হেয়েছ। e ছাড়া েরািহ া শরণাথর্ীেদর সহায়তায় েবশিকছু eনিজo
কাজ করেছ যােদর েকােনা িনবnন েনi। eেদর aথর্ায়ন সmেকর্ o jাত নয় সরকার। iআরিড কমর্কতর্ ারা
জানান,  েবসরকাির  সংsা েলা  ৈবেদিশক  সহায়তার  aথর্  eনিজo  বযু্েরার  মাধয্েম  eেন  থাকেলo  ৈবেদিশক
সহায়তা  eেন  aেনক  eনিজo  pিত ান  তা  সিঠকভােব  বয্বহার  করেছ  না।  eমনিক  েরািহ া  শরণাথর্ীেদর
সহায়তায়  িবেদিশ  রা  o  দাতা  সংsা  েয  aনুদান  িদেc  েসi  aেথর্র  সিঠক  বয্বহার  িনেয়o  p  uেঠেছ।
েরািহ ােদর  তুলনায়  eনিজo  কমর্কতর্ ােদর  েভাগ-িবলােস  aনদুােনর  eকিট  বড়  aংশ  বয্য়  হেc  বেলo
aিভেযাগ  রেয়েছ।  পিরকlনামntী  eম  e  মাnান  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  িনবিnত  সব  েবসরকাির
সংsােক  eনিজoিবষয়ক  বুয্েরার  মাধয্েম  িবেদিশ  aনুদান  আনেত  হয়।  e  িবষেয়  আiনo  আেছ  আমােদর
েদেশ।  তেব  আnজর্ ািতক  আiন  aনযুায়ী  দাতা  রা েলা  e  েদেশ  কাযর্kম  পিরচালনাকারী  eনিজo েলার
তহিবেল  aথর্ছাড় করার আেগ  বাংলােদশেক  pেয়াজনীয়  তথয্ সরবরাহ  কের  িক-না e িবষেয়  p  রেয়েছ।
eনিজoিবষয়ক বযু্েরার সােবক ei মহাপিরচালক মেন কেরন বাংলােদেশ কাজ করা েবসরকাির সংsা েলার
তহিবেল  aথর্ছােড়র  scতার  জনয্i  িবেদিশ  রা  o  দাতাসংsা েলার  uিচত  pেয়াজনীয়  তথয্  সরকারেক
েদoয়া, যােত কের oi aেথর্র সিঠক বয্বহার সmেকর্  সরকার িনি ত হেত পাের।
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