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কাজের আজেই ব্যয় বৃদ্ধি ৪ হাোর ককাটি টাকা 

হযরত শাহোলাল আন্তেজাদ্ধতক দ্ধিমানিন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প 

 

হযরত শাহোলাল আন্তেজাদ্ধতক দ্ধিমানিন্দজরর সম্প্রসারণ ও তৃতীয় টাদ্ধম জনাল দ্ধনম জাণ প্রকজল্পর কাে শুরুর আজেই ব্যয় িাড়ল প্রায় চার 

হাোর ককাটি টাকা। এ প্রকজল্প সি জজশষ ব্যয় ধরা হজয়জে ১৭ হাোর ককাটি টাকার কিদ্ধশ। এজত সরকাজরর ব্যয় করার কথা দুই হাোর 

ককাটি টাকা। োপান ঋণ দ্ধিজে েয় হাোর ককাটি টাকা। িাদ্ধক ৯ হাোর ককাটি টাকা ককাথা কথজক আসজি, কসটা এখনও অদ্ধনদ্ধিত।  

 

এ প্রকল্প একজনজক অনুজমািন পায় ২০১৭ সাজল। এখনও কাে শুরু হয়দ্ধন। এ প্রকজল্পর দ্ধনম জাণকাে কপজয়জে োপাদ্ধন একটি ঠিকািাদ্ধর 

প্রদ্ধতষ্ঠান। তারা প্রথজম ব্যয় প্রস্তাি কজরদ্ধেল ১৬ হাোর ককাটি টাকার কিদ্ধশ। মাত্র েয় মাজসর ব্যিধাজন এই োপাদ্ধন ঠিকািার 

কিসামদ্ধরক দ্ধিমান চলাচল কতৃজপজের সজে িরকষাকদ্ধষর পর তাজির ব্যয় িাদ্ধড়জয়জে এক হাোর ককাটি টাকা। সাধারণত 

িরকষাকদ্ধষর পর ব্যয় কজম, দ্ধকন্তু এ কেজত্র কিজড় যাওয়ার দ্ধিষয়টিও প্রজের েন্ম দ্ধিজয়জে। একই সজে দ্ধিজিদ্ধশ ঋণ ও সরকাদ্ধর 

তহদ্ধিল কথজক প্রাপ্ত অজথ জর কচজয় এ প্রকজল্প ব্যজয়র পদ্ধরমাণ প্রায় ৯ হাোর ককাটি টাকা কিদ্ধশ হজে। এই দ্ধিপুল পদ্ধরমাণ টাকার উৎসও 

এখন পয জন্ত দ্ধনদ্ধিত হয়দ্ধন।  

 

সংদ্ধেষ্ট সূত্র োনায়, িদ্ধধ জত ব্যয় কিদ্ধখজয়ই প্রকজল্পর চূড়ান্ত ব্যয় অনুজমািজনর প্রস্তাি খুি দ্ধশেদ্ধের ক্রয়সংক্রান্ত মদ্ধিসভা কদ্ধমটিজত যাজে। 

কিসামদ্ধরক দ্ধিমান পদ্ধরিহন ও পয জটন মিণালজয়র সদ্ধচি মদ্ধহবুল হক সমকালজক োদ্ধনজয়জেন, আোমী নজভম্বজরর তৃতীয় সপ্তাজহ 

প্রধানমিী কশখ হাদ্ধসনা প্রকজল্পর কাে আনুষ্ঠাদ্ধনকভাজি উজবাধন করজিন িজল আশা করা হজে। শুরুজতই প্রকজল্পর ব্যয় দ্ধিপুল অজে 

কিজড় যাওয়ার কারণ দ্ধহজসজি দ্ধতদ্ধন িজলন, যখন প্রকজল্পর দ্ধিদ্ধপদ্ধপ (দ্ধিস্তাদ্ধরত প্রকল্প প্রস্তাি) করা হয়, তার কচজয় িতজমান সমজয় 

অজনক দ্ধকছুরই ব্যয় কিজড়জে। যুদ্ধিসংেত কারজণই ব্যয় কিজড়জে। 

 

ব্যয় িাড়ল কযভাজি :প্রকল্প-সংদ্ধেষ্ট নদ্ধথপত্র অনুসন্ধাজন কিখা যায়, এ প্রকজল্পর দ্ধিদ্ধপদ্ধপ চূড়ান্ত হয় ২০১৭ সাজলর কেব্রুয়াদ্ধর মাজস। কস 

সময় প্রকজল্পর কমাট ব্যয় ধরা হয় ১৩ হাোর ৬১৪ ককাটি ৪২ লাখ পাঁচ হাোর টাকা। এর মজে প্রকল্প সহায়তা (দ্ধিজিদ্ধশ সংস্থার  ঋণ) 

কথজক ১১ হাোর ২১৪ ককাটি ৭৮ লাখ ২৬ হাোর টাকা। আর সরকাদ্ধর তহদ্ধিল কথজক কোোন আসজি দুই হাোর ৩৯৯ ককাটি ৬৩ 

লাখ ৭৯ হাোর টাকা।  

 

পরিতী সমজয় ২০১৭ সাজলর ২৯ জুন প্রকজল্পর েন্য োপাজনর আন্তেজাদ্ধতক সংস্থা োইকার সজে ঋণচুদ্ধি হয়। এ চুদ্ধিজত ঋজণর 

পদ্ধরমাণ উজেখ করা হয় ৭৬ দ্ধিদ্ধলয়ন ৮২৫ দ্ধমদ্ধলয়ন োপাদ্ধন ইজয়ন, িাংলাজিদ্ধশ টাকায় যার পদ্ধরমাণ প্রায় েয় হাোর ১৯ ককাটি 

টাকা। 

 

সাধারণত প্রকজল্পর দ্ধিদ্ধপদ্ধপজত প্রকল্প সহায়তা দ্ধহজসজি কয ব্যয় ধরা হয়, তার সমপদ্ধরমাণ ঋণ কনওয়াটাই করওয়াে। কারণ, করওয়াে 
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অনুযায়ী দ্ধিজিদ্ধশ সংস্থার কাে কথজক কয পদ্ধরমাণ প্রকল্প সহায়তা িা ঋণ পাওয়া যায়, তার দ্ধহসাজিই প্রকজল্প আদ্ধথ জক সহায়তা এিং 

সরকাদ্ধর তহদ্ধিজলর অনুপাত দ্ধনধ জারণ করা হয়। দ্ধকন্তু কিখা যাজে, এ প্রকজল্পর কেজত্র দ্ধিদ্ধপদ্ধপজত প্রায় ১১ হাোর ককাটি টাকা প্রকল্প 

সহায়তা িা ঋজণর কথা িলা হজলও পরিতী সমজয় োইকার সজে ঋণচুদ্ধি করা হজয়জে মাত্র েয় হাোর ককাটি টাকা। অথ জাৎ প্রকল্প 

সহায়তা অংজশ িাদ্ধক পাঁচ হাোর ককাটি টাকার কোোন কীভাজি আসজি, তা উজেখ করা হয়দ্ধন। েজল প্রকজল্পর ব্যয় দ্ধনধ জারণ প্রদ্ধক্রয়া 

ও ঋণচুদ্ধি দ্ধনজয় শুরুজতই কধাঁয়াজট অিস্থার সৃদ্ধষ্ট হয়। পরিতী সমজয় ঋজণর পদ্ধরমাণ না িাড়জলও ধাজপ ধাজপ ব্যয় িাড়াজনা হজয়জে। 

সি জদ্ধনম্ন ির দ্ধিজয় কাে পাওয়া ঠিকািাদ্ধর প্রদ্ধতষ্ঠাজনর সি জজশষ ব্যজয়র দ্ধহসাি কিখাজনা হজয়জে ভযাট ও অন্যান্য কর োড়া ১৭ হাোর 

৮১৮ ককাটি ৩৮ লাখ টাকা। এ ব্যয়ই চূড়ান্ত ব্যয় দ্ধহজসজি অনুজমািজনর েন্য পাঠাজনা হজে ক্রয়সংক্রান্ত মদ্ধিসভা কদ্ধমটিজত। 

 

অনুসন্ধাজন কিখা যায়, প্রকজল্প সি জদ্ধনম্ন িরিাতা দ্ধহজসজি দ্ধনি জাদ্ধচত হজয়জে এদ্ধভজয়শন ঢাকা কনজসাটি জয়াম নাজম একটি কযৌথ উজযাজের 

ঠিকািাদ্ধর প্রদ্ধতষ্ঠান। এই কনজসাটি জয়াজমর অন্তর্ভ জি ককাম্পাদ্ধন হজে োপাজনর দ্ধমতসুদ্ধিদ্ধশ করজপাজরশন, ফুদ্ধেটা করজপাজরশন। এর 

সজে স্যামসাং দ্ধস অযান্ড টি এিং মারুজনৌদ্ধচ ও দ্ধসওিাকু নাজম আরও দ্ধতনটি প্রদ্ধতষ্ঠান যুি রজয়জে। এই কনজসাটি জয়াম িরপজত্র 

অংশগ্রহজণর সময় ব্যয় কিদ্ধখজয়দ্ধেল, ১৬ হাোর ৪৩৮ ককাটি ৮৩ লাখ টাকা। এই ব্যয় দ্ধনধ জারজণর কেজত্র িরপজত্রর শতজ অনুযায়ী 

িাংলাজিশ সরকাজরর তহদ্ধিল অংজশ ভযাট ও অন্যান্য কর যুি করজখ ঋণ সহায়তা অংশজক কজরর আওতামুি কিখাজনা হজয়দ্ধেল। 

দ্ধকন্তু িরপত্র প্রদ্ধক্রয়ায় প্রকল্প-সংদ্ধেষ্টজির সজে আজলাচনা ও িরকষাকদ্ধষর পর এই ঠিকািাদ্ধর কনজসাটি জয়াম সি ধরজনর ভযাট ও কর 

োড়া পদ্ধরিদ্ধতজত ব্যয় কিদ্ধখজয়জে ১৭ হাোর ৮১৮ ককাটি ৩৮ লাখ টাকা। েত মাচ জ মাজস িরপত্র প্রদ্ধক্রয়া সম্পন্ন হয়। অথ জাৎ মাত্র সাত 

মাজসর ব্যিধাজন সি জদ্ধনম্ন িরিাতা প্রদ্ধতষ্ঠানই ব্যয় িাদ্ধড়জয়জে প্রায় এক হাোর ৩৭ ককাটি টাকা। ভযাট ও অন্যান্য কর কযাে করা হজল 

এই ব্যয় আরও প্রায় এক হাোর ৭০০ ককাটি টাকা িাড়জি।  

 

সাদ্ধি জক দ্ধহসাজি কিখা যাজে, প্রকজল্পর কাে শুরু হওয়ার আজেই দ্ধিদ্ধপদ্ধপর তুলনায় ব্যয় িাড়জে প্রায় চার হাোর ২২৪ ককাটি টাকা। আর 

নতুন ব্যজয়র দ্ধহসাজি এখন পয জন্ত প্রাপ্ত ঋণ সহায়তার (েয় হাোর ককাটি টাকা) কচজয় ব্যজয়র পদ্ধরমাণ কিজড়জে প্রায় ১১ হাোর ককাটি 

টাকা। এর মজে সরকাদ্ধর তহদ্ধিজলর পদ্ধরমাণ দুই হাোর ককাটি টাকা িাি দ্ধিজল আরও প্রায় ৯ হাোর ককাটির কোোন ককাজেজক 

আসজি, তা এখনও দ্ধনদ্ধিত নয়। 

 

এ ব্যাপাজর সরকাদ্ধর ককনাকাটা-সংক্রান্ত একেন দ্ধিজশষজ্ঞ নাম প্রকাশ না করার শজতজ সমকালজক িজলন, এ প্রকজল্প ঋজণর তুলনায় 

দ্ধতন গুণ কিদ্ধশ ব্যয় িাঁদ্ধড়জয়জে, কযটা অস্বাভাদ্ধিক। এর েজল অদ্ধতদ্ধরি অজথ জর েন্য হয় নতুন ঋজণর সন্ধান করজত হজি, না হজল 

সরকাদ্ধর তহদ্ধিল কথজক কোোন দ্ধিজত হজি। অজথ জর উৎস চূড়ান্ত না কজর এটি ক্রয়সংক্রান্ত কদ্ধমটিজত পাঠাজনার দ্ধিষয়টিও অস্বাভাদ্ধিক। 

আর সরকাদ্ধর তহদ্ধিজলর পদ্ধরমাণ যদ্ধি দ্ধিজিদ্ধশ সংস্থার ঋজণর কচজয় দ্ধতন গুণ কিদ্ধশ হয়, তাহজল দ্ধিজিদ্ধশ সংস্থার শতজ কমজন িরপত্র 

প্রদ্ধক্রয়া সম্পন্ন করার দ্ধিষয়টিও প্রেদ্ধিি হজয় পজড়। সাধারণত ঠিকািাদ্ধর প্রদ্ধতষ্ঠাজনর সজে আজলাচনা দ্ধকংিা িরকষাকদ্ধষর মােজম 

ব্যয় কমাজনা হয়; দ্ধকন্তু এ কেজত্র ব্যয় এক হাোর ককাটি টাকার কিদ্ধশ িাড়াজনা হজয়জে, কসটাও অস্বাভাদ্ধিক। দ্ধতদ্ধন আরও িজলন, এই 

প্রকজল্পর ককনাকাটায় কিজশর িাোর কথজক ইট-িালু ককনার কেজত্র ভযাট ও কর মওকুে সুদ্ধিধার কথা িলা হজয়জে, কসটিও যুদ্ধিসংেত 

নয়।  

 

কতৃজপজের িিব্য :এ ব্যাপাজর কিসামদ্ধরক দ্ধিমান চলাচল ও পয জটন সদ্ধচি মদ্ধহবুল হক সমকালজক িজলন, কয সময় দ্ধিদ্ধপদ্ধপ গ্রহণ করা 

হজয়দ্ধেল আর কয সমজয় এজস প্রকল্প িাস্তিায়ন করা হজে, তার মাঝখাজন সমজয়র ব্যিধাজন িাোজর অজনক দ্ধকছুর িাম কিজড় কেজে। এ 

কারজণই ব্যয় কিজড়জে যুদ্ধিসংেত হাজরই।  

 

কমাট ব্যজয়র মজে দ্ধিজিদ্ধশ সংস্থার ঋজণর পদ্ধরমাণ দ্ধতন ভাজের এক ভাে। আর এখন পয জন্ত সরকাদ্ধর তহদ্ধিল কথজক পাওয়ার কথা িলা 

হজয়জে মাত্র দুই হাোর ককাটি টাকা। এ কেজত্র িাদ্ধক প্রায় ৯ হাোর ককাটি টাকার কোোজনর কী হজি- োনজত চাইজল দ্ধতদ্ধন িজলন, এ 

েন্য ঋজণর পদ্ধরমাণ িাড়াজত োইকার সজে আজলাচনা চলজে। োপাদ্ধন ঋণ িাড়জল আনুপাদ্ধতক হাজর সরকাদ্ধর তহদ্ধিজলর পদ্ধরমাণও 

িাড়জি।  

 

দ্ধতদ্ধন আরও োনান, সরকাদ্ধর ক্রয় কদ্ধমটিজত অনুজমািজনর পর আোমী নজভম্বজরর তৃতীয় সপ্তাজহই প্রধানমিী কশখ হাদ্ধসনা এ প্রকজল্পর 

উজবাধন করজিন িজল আশা করা হজে।  

 


