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কেয়ক িদন আেগ eকিট pকেl িkনােরর মািসক েবতন 4 লাখ টাকাসহ িবিভn পেদ asাভািবক েবতেনর
psাব কেরিছল েরলপথ মntণালয়। eর সমােলাচনার েরশ কাটেত না কাটেতi eবার চ gাম েমিডেকল
িব িবদয্ালেয়র  জনয্  িবিভn  িচিকৎসা  সর াম  o  যntপািতর  দােম  asাভািবক  psাব  িদেয়েছ  sাsয্
মntণালয়।
eেkেt eকিট সািজর্ কয্াল কয্াপ o মােsর দাম psাব করা হেয়েছ 84 হাজার টাকা। যার সmাবয্ বাজার
মলূয্ 100 েথেক 200 টাকা। eভােব 12 ধরেনর সর ােমর বাজার দেরর সে  eকিট তুলনামলূক ছক
ৈতির কের সmpিত psাবিট েফরত পািঠেয়েছ পিরকlনা কিমশন।
ধু তাi নয়, সmাবয্তা যাচাi করা বাধয্তামলূক হেলo e pকl ৈতিরেত েসিট aনসুরণ করা হয়িন।

e বয্াপাের পিরকlনা কিমশন িলিখতভােব মntণালয়েক বেলেছ, eকিট িবভােগর 12িট আiেটেমর psািবত

  হািমদ-uজ-জামান
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মেূলয্র সে  আনমুািনক বাজার মূেলয্র পাথর্কয্ বয্াপক।
e pকেlর আoতায় েকনার জনয্ psািবত সব যntপািত বা িচিকৎসা সর াম পযর্ােলাচনা করেল দােমর
aসাম সয্ আরo aেনক েবিশ হেব। e ধরেনর বয্য় pাkলন েকােনাভােবi gহণেযাগয্ নয়।
eজনয্ যারা e pকেlর psাব ৈতিরর সে  যুk তােদর aনুসnান কের pেয়াজনীয় বয্বsা িনেত হেব।
বারবার  e  ধরেনর  asাভািবক  psাব  েদয়ার  েপছেন  aবশয্i  েকu  না  েকu  জিড়ত।  aৈবধ  সmদ
aজর্ নi তােদর uেdশয্ বেল মnবয্ কেরেছন িবে ষকরা। তােদর মেত, নানা pিkয়া সmn কেরi pকl
psাব েদয়া হয় পিরকlনা মntণালেয়।
সুতরাং ভুল বেল সংি েদর দায় eড়ােনার েকােনা সুেযাগ েনi। eেদর খুঁেজ েবর কের দায়ীেদর িব েd
আiনানগু বয্বsা েনয়া জ ির। কারণ ‘a ু েরi দনুর্ীিতর বীজ’ বপন করেছন তারা। ei দনুর্ীিতবাজেদর
মলূ uৎপাটন করা না েগেল pশাসেন দনুর্ীিত আরo িবsৃত হেব। 
জানেত  চাiেল  sাsয্  িশkা  o  পিরবার  কলয্াণ  িবভােগর  সিচব  েশখ  iuসুফ  হা ন  ম লবার  সnয্ায়
েটিলেফােন যুগাnরেক বেলন, iেতামেধয্i আমরা psাবিট েফরত েপেয়িছ।
মntণালেয়র যারা e েলা িনেয় কাজ কেরেছন, তারা সিঠকভােব তা কেরনিন। e ধরেনর বয্য় pাkলন চুির
করার েkt ৈতির কের। আিম দঃুিখত।
িক কের e ধরেনর pকl psাব আমােদর মাঝ েথেক েবিরেয় যায়? িবsয় pকাশ কের িতিন আরo বেলন,
unয়ন pকl psাব (িডিপিপ) ৈতিরর সময় িবিভn সর ােমর বয্য় িনধর্ারণ সংkাn কিমিটর সভাপিত
হেcন oi িব িবদয্ালেয়র ভাiস চয্ােnলর।
িতিন eত aিভj িচিকৎসক। তারা িকভােব e ধরেনর pাkলন কেরন? তার কােছ বয্াখয্া চাoয়া হেব।  
সািজর্ কয্াল কয্াপ o মাs ছাড়া sাsয্ মntণালয় aনয্ েযসব সর াম o যntপািত েকনার psাব কেরেছ,
েস েলার মেধয্ uেlখেযাগয্ হল- িনধর্ািরত সাiেজর eকিট েরিkেনর দাম psাব করা হেয়েছ 84 হাজার
টাকা (সmাবয্ বাজার মূলয্ 300-500 টাকা), েsরাiল হয্াn েgাভস 35 হাজার টাকা (20-50 টাকা),
কটন তাoেয়ল 5 হাজার 880 টাকা (250-1000 টাকা), 5 eমeল সাiেজর েটsিটuব-gাস েমেডর মূলয্
56 হাজার টাকা (15-50 টাকা), ি িপন াট o রাun pাগযুk মািlpাগ uiথ ekেটনশন কড 6,300
টাকা (250-500টাকা), রাবার kথ 10 হাজার টাকা (500-700 টাকা), েহায়াiট গাuন 49 হাজার টাকা
(1-2 হাজার টাকা), িডসেপাজাল সু কভার সােড় 17 হাজার টাকা (20-50 টাকা), বািলেশর দাম 27 হাজার
720 (750-2000 টাকা) eবং বািলেশর কভার 28 হাজার টাকা (500-1500 টাক)।
aথর্নীিতিবদ  o  িব বয্াংক  ঢাকা  aিফেসর  সােবক  িলড  iেকানিমs  ড.  জািহদ  েহােসন  বেলন,  eটােক
aিনয়ম, দনুর্ীিত  না  বলেল  আর  েকানটােক  বলা  যােব। aবশয্i  eটা  eক  ধরেনর  দনুর্ীিত। eসব  িবষয়
মntণালয় েথেক বাiের আেস িক কের?

েসখােনi  েতা  aেনক  ধাপ  েপিরেয়  পিরকlনা  কিমশন  পযর্n  আসেত  হয়।  েয  যার  মেতা  পেণয্র  দান
িনধর্ারণ করেছ। eক ধরেনর িবশৃ লা চলেছ। eেত সংি  মntণালেয়র কাযর্kম িনেয়o েতা pে র সৃি
হয়। 
aৈবধ সmদ আহরেণর aসৎ uেdেশয্ যারা e রকম কমর্কা  করেছন, তােদর শািs িনি ত করার দািব
জািনেয়েছন  াnপােরিn  inারনয্াশনাল  বাংলােদেশর  (িটআiিব)  িনবর্াহী  পিরচালক  ড.
iফেতখা jামান। িতিন বেলন, e ধরেনর aসাম সয্ বয্য় ধরার uেdশয্i হেc pকেlর সে  যুk েকােনা
েকােনা aংেশর সরকাির খােতর aেথর্ িনেজেদর সmেদর িবকাশ ঘটােনা।
eিট eখন বলা চেল pািত ািনক প লাভ কেরেছ। তেব ধু pকl psাব েফরত িদেয়i েথেম থাকেল হেব
না। eেদর িব েd বয্বsাo িনেত হেব। 
সূt জানায়, চ gাম েমিডেকল িব িবদয্ালয় sাপন pকlিট বাsবায়েন েমাট বয্য় ধরা হেয়েছ 2 হাজার
8শ’ েকািট টাকা। সmূণর্ সরকাির তহিবেলর aেথর্ eিট বাsবায়ন করার কথা sাsয্ aিধদফতেরর।
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pিkয়াকরণ েশেষ জাতীয় aথর্ৈনিতক পিরষেদর িনবর্াহী কিমিটর (eকেনক) সভায় aনেুমাদন েপেল চলিত
বছর েথেক 2022 সােলর জেুনর মেধয্ বাsবায়েনর লkয্ ধরা হেয়েছ।
psািবত  pকlিট  িনেয়  2  েসেpmর  পিরকlনা  কিমশেন  aনুি ত  হয়  pকl  মলূয্ায়ন  কিমিটর  (িপiিস)
সভা। েসখােনi িবিভn সর ােমর দােম asাভািবক psােবর িবষয়িট িচিhত হয়।
pকlিট  pিkয়াকরেণর  দািয়tpাp  পিরকlনা  কিমশেনর  আথর্-সামািজক  aবকাঠােমা  িবভােগর  সদসয্
আবলু কালাম আজাদ বেলন, e ধরেনর aসাম সয্ বয্য় ধরা পড়ায় pকlিট aনেুমাদন pিkয়া বn েরেখ
েবশিকছু সুপািরশ িদেয় েফরত পাঠােনা হেয়েছ।
eজনয্ পিরকlনামntী eমe মাnান সয্ােরর সে  পরামশর্ কেরi e িসdাn েনয়া হেয়েছ। িতিন জানান, 25
েকািট টাকার েবিশ pকl সmাবয্তা যাচাi বাধয্তামলূক। সmাবয্তা যাচাi ছাড়া eত বড় pকl েনয়ার
েকােনা িনয়ম েনi। তাছাড়া েযভােব দাম pাkলন করা হেয়েছ eটা েমেন েনয়া যায় না। 
সূt জানায়, eছাড়া pকেlর psােব আরo িবিভn িবষেয় েকনাকাটায় দােম aসাম সয্তা খুঁেজ েপেয়েছ
কিমশন। e েলা হেc, আসবাবপেtর বয্য় pাkলেন eেকক জায়গায় eেকক রকম ধরা হেয়েছ। েকােনা
েকােনা েkেt aতয্িধক ধরা হেয়েছ। েকাথাo ফািনর্চােরর পিরমাণ িনধর্ারেণ রেয়েছ aস িত।
eছাড়া িনমর্াণ o পূতর্  কােজর েkেt 20 তলা ভবেনর জনয্ ভুল কের 10 তলা ফাuেnশন ধরা হেয়েছ।
ফাuেnশন িনমর্ােণর েরট, িবিভn ভবেনর ে ােরর েরট, িবিভn েkেt ভবেনর ek া হাiটস, সয্ালাiন
েজান iতয্ািদর েkেt বয্য় pাkলন aসাম সয্ হেয়েছ। 
বiপেtর দাম pাkলেনর েkেto নানা aসাম সয্তা েপেয়েছ কিমশন। eেkেt কিমশেনর পk েথেক বলা
হেয়েছ, বiপt kেয়র জনয্ 2 েকািট 83 লাখ টাকার সংsান রাখা হেয়েছ। বiেয়র েয তািলকা েদয়া হেয়েছ
েসিট পযর্ােলাচনা কের েদখা েগেছ, বয্য় pাkলন বাজার মূেলয্র েচেয় aেনক েবিশ ধরা হেয়েছ।
তাছাড়া  aেনক  েkেt  হাল  সংsরেণর  বi  থাকা  সেtto  পুরেনা  সংsরেণর  বi  anভুর্ k  করা  হেয়েছ
তািলকায়। 
pস ত, গত  েসেpmের  সােপাটর্  sাফেদর  aিব াসয্  েবতন  psাব  কেরিছল  েরলপথ মntণালয়। েসখােন
িkনােরর েবতন মােস 4 লাখ 20 হাজার টাকা, aিফস সহায়েকর েবতন pিত মােস 83 হাজার 950 টাকা
eবং কয্াড aপােরটেরর েবতন 1 লাখ 25 হাজার টাকা psাব েদয়া হয়।
ধু  তাi  নয়,  িবেদিশ  পরামশর্েকর  মািসক  েবতন  ধরা  হয়  25  লাখ  টাকা,  যা  গেড়  16  লাখ  টাকা।

েরলoেয়র eকিট কািরগির সহায়তা pকেl সােপাটর্  sাফেদর জনয্ e রকম বয্য় ধরা হয়। িবষয়িট নজের
আেস পিরকlনা কিমশেনর। ফেল িপiিস সভা sিগত কের েসিটo েফরত পাঠােনা হেয়িছল।  
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