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73 শতাংশ জায়গায় বরােdর তুলনায় tাণ কম

চলিত  বছর  বনয্ায়  tাণ  িবতরেণ  বয্াপক  aিনয়ম,  ৈবষময্  o  দনুর্ীিতর  িচt  তুেল  ধের  গেবষণা  pিতেবদন
pকাশ কেরেছ াnপােরিn inারনয্াশনাল বাংলােদশ (িটআiিব)। pিতেবদেন বলা হয়, eবােরর বনয্ায় tাণ
িবতরেণর েkেt 73 শতাংশ জায়গায় বরােdর তুলনায় পিরমােণ কম েদoয়া হেয়েছ। 32 শতাংশ জায়গায়
sজনpীিত o 23 শতাংশ জায়গায় রাজৈনিতক িবেবচনায় tাণ িবতরণ করা হেয়েছ। ফেল pকৃত দsুরা tাণ
পায়িন। e ছাড়া 26 শতাংশ জায়গায় পিরবােরর সদসয্ সংখয্া িবেবচনা না কের tাণ িবতরণ হেয়েছ। 17
শতাংশ জায়গায় তািলকায় না থাকেলo tাণ েপেয়েছন। 17 শতাংশ জায়গায় tাণ আtসাৎ হেয়েছ। েকাথাo
পচা চাল েদoয়া হেয়েছ। eমনিক tােণর aেথর্ মntীসহ তার েলাকজন বনয্াদগুর্ত eলাকা পিরদশর্ন কেরেছন।
গতকাল  িটআiিব  কাযর্ালেয়  আেয়ািজত  সংবাদ  সেmলেন  ‘বনয্া  2019  েমাকািবলায়  psিত  eবং  tাণ
কাযর্kেম  dাচার  পযর্েবkণ’  শীষর্ক  oi  গেবষণা  pিতেবদনিট  pকাশ  করা  হয়।  pিতেবদনিট  uপsাপন
কেরন গেবষক েমা. েনoয়াজলু মাoলা o েমা. মাহফুজলু হক। aপর িতন গেবষক aিমত সরকার, eস eম
জেুয়ল o েমা. জািকর েহােসন খান ছাড়াo uপিsত িছেলন িটআiিবর িনবর্াহী পিরচালক ড. iফেতখা jামান
o  িটআiিবর  uপেদ া  (িনবর্াহী  বয্বsাপনা)  aধয্াপক  ড.  সুমাiয়া  খােয়র।  িটআiিব  জানায়,  বনয্াpািবত
28িট েজলার মেধয্ aিধক kিতgs পাঁচিট েজলার 20িট iuিনয়েনর 683িট খানায় e জিরপ পিরচালনা
করা হয়। eেত বনয্ায় kিতর তুলনায় apতুল tাণ বরাd, tাণ িবতরেণ ৈবষময্ ছাড়াo নানা aবয্বsাপনা
পাoয়া েগেছ। aিনয়েমর িব েd aিভেযাগ করেল তােক tাণ েথেক বি ত করার aিভেযাগo পাoয়া েগেছ।
pিতেবদেন বলা হয়, aিধক kিতgsেদর বাদ িদেয় iuিপ েচয়ারময্ান o েমmােরর sজন o সমথর্কেদর tাণ
েদoয়া হেয়েছ। kিতgsেদর বাদ িদেয় eকi পিরবারেক eকািধকবার tাণ েদoয়া হেয়েছ। pিতেবদেন 28িট
সুপািরশ কের িটআiিব। িটআiিবর িনবর্াহী পিরচালক ড. iফেতখা jামান বেলন, েদেশ বনয্া েমাকািবলায়
সkমতা ৈতির হেয়েছ। আnজর্ ািতক a ন eেkেt বাংলােদশেক মেডল মেন কের। িকn pািত ািনক দkতার
aভােব সরকার o জনpিতিনিধরা সkমতা aনযুায়ী মানেুষর pতয্াশা পূরেণ বয্থর্ হেয়েছ। তাi aেনক দsু
tাণ পায়িন, আবার যার pেয়াজন েনi েস েপেয়েছ। বনয্ার পূবর্াভাস েদoয়া হেয়িছল। তেব পযর্াp ঝঁুিক িচিhত
করা হয়িন। েবসরকাির সংsা েলার (eনিজo) সরকার eবং িনেজেদর সে  সমnয় িছল না। eনিজo েলা
িনেজেদর সুিবধােভাগীেদর মেধয্ tাণ িবতরণ কেরেছ। e ছাড়া মntী দেুযর্াগপূণর্ eলাকা পিরদশর্ন করেবন eটা
রাজৈনিতক সংsৃিতর aংশ eবং তােদর কতর্ বয্। tােণর বরাd েথেক মntীর খরচ ধরা িনয়মবিহভূর্ ত।
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