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বাংলােদেশ সরকাির েকনাকাটায় i-িজিপ (i-গভনর্েমn pিকuরেমn) িসেsম চাল ুহoয়ায় সাত বছের 60
েকািট ডলার বা চার হাজার 800 েকািট টাকা সা য় হেয়েছ। কাগজ, কলম o যাতায়াত খরচ, aিনয়ম-
দনুর্ীিত o aেথর্র aপচয় না হoয়ায় eবং pকেl যথাযথ aথর্ বয্য় হoয়ায় e সা য় হেয়েছ। eেত দরপt
pিkয়াকরেণর সময়o কেমেছ। িব বয্াংেকর eক মূলয্ায়ন pিতেবদেন eসব তথয্ uেঠ eেসেছ। েরাববার
রাজধানীর eকিট েহােটেল ‘aয্ােসসেমn aব বাংলােদশ পাবিলক pিকuরেমn িসেsম’ শীষর্ক নয্াশনাল
কনসালেটশন  oয়াকর্ শেপ  pিতেবদনিট  uপsাপন  করা  হয়।  e  oয়াকর্ শেপর  আেয়াজন  কের  েসnাল
pিকuরেমn  েটকিনকয্াল  iuিনট  (িসিপিটiu)  o  িব বয্াংক।  oয়াকর্ শেপ  pধান  aিতিথ  িছেলন
পিরকlনামntী  eমe  মাnান।  িবেশষ  aিতিথ  িছেলন  বাsবায়ন,  পিরবীkণ  o  মলূয্ায়ন  িবভােগর
(আieমiিড) সিচব আবলু মনসুর েমা. ফয়জlুাহ, িব বয্াংেকর কািn িডেরkর মারিস িময়াং েটমবন,
দিkণ eিশয়ার আ িলক pিকuরেমn ময্ােনজার iলমাস eিরসয়। িসিপিটiuর মহাপিরচালক েমা. আলী
নেূরর  সভাপিতেt  oয়াকর্ শেপ  মূল  pিতেবদন  uপsাপন  কেরন  িব বয্াংেকর  pধান  pিকuরেমn
কনসালেটn িপটার আরিমন ে পিট o েজয্  pিকuরেমn েsশািলs iশিতয়াক িসিdক।
pিতেবদেন বলা হয়, i-িজিপ িসেsেম দরপt pিkয়াকরেণর সময় কেমেছ। 2011 সােল oেপন েটnার
েমথেড (oিটeম) সময় লাগত 94 িদন আর 2019 সােল eেস i-িজিপ িসেsেম সময় লাগেছ 59 িদন। তেব
70 শতাংশ pকl িনধর্ািরত সমেয় েশষ না হoয়ােক েটকসi unয়েনর েkেt aনয্তম চয্ােল  িহেসেব েদখা
হেc। eেত বলা হয়, 2011 সােল েদেশ i-িজিপ িসেsম চালু হoয়ার পর দরপt pিkয়ার পিরেবশ unত
হেয়েছ। সরকাির েকনাকাটায় 2007 সােল দkতা িছল 10 শতাংশ, েসিট 2019 সােল েবেড় হেয়েছ 90
শতাংশ। scতার েkেt বলা হয়, 2007 সােল 15 শতাংশ েটnারাসর্ aয্াoয়াডর্  পাবিলেকশন হেতা। আর
eখন শতভাগ পাবিলেকশন হেc। e ছাড়া pিতেযািগতাo েবেড়েছ। আেগ গেড় চারজন দরদাতা দরপt
দািখল  করত  আর  eখন  গেড়  16  জন  দরদাতা  aংশgহণ  করেছন।  aনয্সব  সূচেকo  aেনক  agগিত
হেয়েছ।
পিরকlনামntী eমe মাnান বেলন, যখন িন 70 ভাগ pকl সমেয়র মেধয্ েশষ হয়িন তখন আমরা বয্থা
পাi। eটা আমােদর  জনয্ ভয়ংকর  agহণেযাগয্  িবষয়। িতিন বেলন, আমরা pেফশনাল নi, রাজনীিত
কির।  আমরা  বরাd  িদi,  pকl  aনেুমাদন  িদi।  যারা  কাজ  কেরন,  তােদর  গািড়র  pেয়াজন,  বসার
pেয়াজন, েসটা জনগেণর aথর্ িদেয় আমরা কের িদi। িকn যখন কাজ পাi না, তখন বয্থা পাi। িতিন
বেলন,  pকেlর  কােজ  েকu  লুেকাচুির  করেবন  না।  আবুল  মনসুর  ফয়জlুাহ  বেলন,  eিডিপর  আoতায়
বাsবায়নাধীন pকl েলার মেধয্ 70 শতাংশ pকl unয়ন pকl psােব (িডিপিপ) িনধর্ািরত সমেয় েশষ
করা যােc না। eর মেধয্ দরপt pিkয়ায় িবলm হoয়া eকিট aনয্তম কারণ। তেব i-িজিপ িসেsম চালু
হoয়ার পর েথেক সরকাির েকনাকাটায় aেনক পিরবতর্ ন eেসেছ। মারিস িময়াং েটমবন বেলন, দািরdয্
িনরসেন বাংলােদশ িব বয্াপী pশংসা aজর্ ন কেরেছ। িজিডিপ pবিৃdেত eিগেয় যােc। i-িজিপ িসেsেমo
বাংলােদশ সফল হেয়েছ। eলমাস eিরসয় বেলন, i-িজিপর েkেt বাংলােদশ e a েলর জনয্ েরাল মেডল।
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