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৫ প্রকভের কাজ সময়মভ া শেষ হভে না: ৪২ হাজার 

শকাটি টাকা বাড়ত  খরচ 

এটা জনগভের টাকার অপচয় -ড. সাভেহউতিন আহভমদ * তনতদ িষ্ট সমভয়, তনতদ িষ্ট ব্যভয় এবং তনতদ িষ্ট মাভন 

প্রকেগুভোর বাস্তবায়ন জরুতর -আইএমইতড সতচব 

 

তনর্ িাতর  ব্যয় ও সমভয় বাস্তবায়ন হভে না ৫ শমগা প্রকে। এভ  খরচ শবভড় যাভে প্রায় ৪২ হাজার ১৫৭ শকাটি টাকা। এরপরও বতর্ ি  

সমভয় কাজ শেষ হওয়া তনভয় েঙ্কা আভে। ফভে এসভবর সুফে শোভগর তবষয় আটভক যাভে দীর্ িসূত্র ায়। খবর সংতিষ্ট সূভত্রর। 

প্রকেগুভো হভে- পদ্মা শসতু, কে িফুেী টাভনে তনম িাে, সাভপাট ি টু ঢাকা এতেভেভটড এক্সভপ্রসওভয় তপতপতপ প্রভজক্ট, পদ্মা শসতুভ  শরে 

সংভযাগ এবং শদাহাজারী-রামু-গুনদুম পয িন্ত শরেপথ তনম িাে। ৫ প্রকভের মূে অনুভমাতদ  ব্যয় তেে ৫৮ হাজার ৬৬৬ শকাটি ৪৬ োখ 

টাকা। নানা কারভে ব্যয় শবভড় ১ োখ ৮২৪ শকাটি টাকা দাঁতড়ভয়ভে। এর মভে অন্য ম হভে- নকোয় ক্রটি, সম্ভাব্য া যাচাই দুব িে া, 

অথ িায়ন জটিে া, ভূতম অতর্গ্রহে ও পুনব িাসন ব্যয় বৃতি। সমস্যাগুভোর কারভেই বাস্তবায়ভনর সময়ও বাড়াভনা হভয়ভে। 

প্রকে পতরচােকরা বেভেন, বাস্তবায়ন শদতর হভে ব্যয় শ া তকছুটা বাড়ভবই। এসব শেভত্র ব্যয় বৃতির যুতিসঙ্গ  কারেও আভে। 

এতদভক বাস্তবায়ন, পতরবীেে ও মূল্যায়ন তবোগ (আইএমইতড) বেভে, ৭০ ে াংে প্রকেই তনর্ িাতর  সমভয় শেষ হয় না। অভনক 

সময় বাস্তব অবস্থার পতরভপ্রতেভ  ব্যয় ও শময়াদ বাড়ভেও তনতদ িষ্ট সমভয়, প্রকেগুভোর বাস্তবায়ন জরুতর। এ প্রসভঙ্গ জানভ  চাইভে 

বাংোভদে ব্যাংভকর সাভবক গেন ির ড. সাভেহউতিন আহভমদ যুগান্তরভক বভেন, এটা জনগভের টাকার অপচয়। যথাসমভয় 

প্রকেগুভো বাস্তবাতয়  হভে অভনক কম খরচ হভ া। যারা সম্ভাব্য া যাচাই কভরন  ারা অতর্কাংে শেভত্র সময় তনর্ িারভের তবষভয় 

দে হন না। সঠিকোভব ব্যয়ও তনর্ িারে করভ  পাভরন না। এোড়া নানা কারসাতজও থাভক। ফভে কস্ট শবভড় যায়। প্রকে প্রেয়ন, 

বাস্তবায়ন এবং মতনটতরংসহ সব জায়গায় দুব িে া রভয়ভে। এ কারভে প্রকভের সুফে জনগে শদতরভ  পায়। 

অথ িনীত তবদ ও তবশ্বব্যাংক ঢাকা অতফভসর সাভবক তেড ইভকানতমস্ট ড. জাতহদ শহাভসন বভেভেন, ব্যয় বৃতির কারেগুভো খত ভয় না 

শদখভে বো মুেতকে।  ভব ভূতম অতর্গ্রহভের নতুন নীত মাো হওয়ার আভগই যতদ শকাভনা প্রকে অনুভমাদন হভয় থাভক শসভেভত্র তেন্ন 

কথা। তকন্তু শুধু গাতফেত , নকোয় ত্রুটি, বাস্তবায়ভন দীর্ িসূত্র া এমন কারভে ব্যয় শবভড় শগভে  া অবশ্যই অপচয়। ত তন আরও বভেন, 

শযভহতু এখন প্রকে বাস্তবায়ন শুরু হভয়ভে, শসভহতু এগুভো এতগভয় তনভ  ঠিকাদারভদর তদভক নজর রাখভ  হভব। শকননা  ারা 

পতরকেনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাজ করভে তকনা  া শদখভ  হভব। ঠিকাদারভদর জবাবতদতহত  তনতি  করা জরুতর। 

সূত্র জানায়, পদ্মা বহুমুখী শসতু তনম িাে প্রকেটি ২০০৭ সাভের জুোই শথভক ২০১৫ সাভের জুভনর মভে বাস্তবায়ভনর কথা তেে। শস 

সময় মূে অনুভমাতদ  ব্যয় র্রা হভয়তেে ১০ হাজার ১৬১ শকাটি ৭৫ োখ টাকা। তকন্তু তবশ্বব্যাংক অথ িায়ন শথভক সভর যাওয়াসহ নানা 

জটিে ায় শুরুভ ই শহাঁচট খায় প্রকেটি। পভর সরকাভরর তনজস্ব অথ িায়ভন ২০০৯ সাভের জানুয়াতর শথভক ২০১৫ সাভের তডভসম্বভরর 

মভে বাস্তবায়ভনর েেয তনর্ িারে কভর প্রথম সংভোর্নীভ  ব্যয় র্রা হয় ২০ হাজার ৫০৭ শকাটি ২০ োখ টাকা। তকন্তু বাস্তবায়ন পয িাভয় 

নদীর  েভদভে মাটির স্তভরর সমস্যাসহ নানা জটিে ায় তডজাইন পতরব িভনর কারভে তি ীয় সংভোর্ন করভ  হয়। 
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এ পয িাভয় ব্যয় শবভড় দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৭৯৩ শকাটি ৩৯ োখ টাকা। এভেভত্র মূে বরাভির তুেনায় ব্যয় শবভড়ভে ১৮ হাজার ৬৩২ 

শকাটি টাকা। শময়াদ বাড়াভনা হয় ২০১৮ সাভের তডভসম্বর পয িন্ত। পভর শময়াদ আরও বাতড়ভয় ২০১৯ সাভের তডভসম্বর পয িন্ত করা 

হভয়ভে। শফর নতুন কভর শদড় বের শময়াদ বাড়াভনার প্রস্তাব করা হভয়ভে পতরকেনা কতমেভন। ২০২১ সাভের জুন পয িন্ত নতুন শময়াদ 

র্রা হভয়ভে। গ  জুোই মাস পয িন্ত সাতব িক অগ্রগত  হভয়ভে ৭২ ে াংে। মূে শসতু তনম িাে কাজ ৮২ ে াংে শেষ হভয়ভে। এ প্রসভঙ্গ 

প্রকে পতরচােক ইতিতনয়ার েতফকুে ইসোম যুগান্তরভক বভেন, ব্যয় শকন শবভড়ভে শস তবষভয় সবাই জাভনন। পুরভনা চতব ি এটা,  াই 

এ তনভয় তকছু বেভ  চাই না। 

সাভপাট ি টু ঢাকা এতেভেভটড এক্সভপ্রসওভয় (তপতপতপ) প্রকেটি ২০১১ সাভের জুোই শথভক ২০১৬ সাভের তডভসম্বভরর মভে বাস্তবায়ভনর 

কথা তেে। মূে অনুভমাতদ  ব্যয় র্রা হয় ৩ হাজার ২১৬ শকাটি টাকা। তকন্তু পুনব িাসন ব্যয় শবভড় যাওয়ায় অত তরি খরচ হভে ১৬৫২ 

শকাটি ২১ োখ টাকা। ফভে শমাট খরচ দাঁতড়ভয়ভে ৪ হাজার ৮৬৯ শকাটি টাকা। এোড়া প্রথম সংভোর্নীভ  শময়াদ বাড়াভনা হয় ২০২০ 

সাভের তডভসম্বর পয িন্ত। শুরু শথভক গ  শফব্রুয়াতর পয িন্ত খরচ হভয়ভে ২ হাজার ৩৮৯ শকাটি টাকা। জানভ  চাইভে প্রকভের সাভবক 

পতরচােক (তপতড) কাজী শমা. শফরভদৌস বভেন, বাস্তবায়ন শদতর হভে ব্যয় বাড়ভব এটাই স্বাোতবক। তকন্তু এ শেভত্র ভূতম অতর্গ্রহে এবং 

পুনব িাসভনর শবতে টাকা োগায় ব্যয় শবভড় যায়।  াই এই বৃতিভক অপচয় বো যায় না। 

এোড়া পদ্মা শসতুভ  শরে সংভযাগ প্রকেটি ২০১৬ সাভের জানুয়াতর শথভক ২০২২ সাভের জুভনর মভে ৩৪ হাজার ৯৮৮ শকাটি ৮৬ 

োখ টাকা ব্যভয় বাস্তবায়ভনর কথা তেে। তকন্তু পভর চায়না এতক্সম ব্যাংভকর অথ িায়ন সংক্রান্ত জটিে ায় বাস্তবায়ন তপতেভয় যায়। ফভে 

প্রথম সংভোর্নীভ  চার হাজার ২৫৮ শকাটি টাকা বাতড়ভয় শমাট ব্যয় র্রা হয় ৩৯ হাজার ২৪৬ শকাটি ৮৬ োখ টাকা। শময়াদ বাড়াভনা 

হভয়ভে ২০২৪ সাভের জুন পয িন্ত। গ  জুোই মাস পয িন্ত প্রকেটির বাস্তবায়ন অগ্রগত  হভয়ভে শেৌ  ১৬ দেতমক ৯৩ ে াংে এবং 

আতথ িক অগ্রগত  ২৯ দেতমক ৯১ ে াংে। প্রকে পতরচােক ফখরুতিন আহভমদ শচৌধুরী জানান, বাড়ত  ভূতম অতর্গ্রহে করভ  হভয়ভে। 

ফভে ব্যয় শবভড়ভে। 

কে িফুেী নদীর  েভদভে বহু শেন টাভনে তনম িাে প্রকেটি ৮ হাজার ৪৪৬ শকাটি ৬৩ োখ টাকা ব্যভয় ২০১৫ সাভের নভেম্বর শথভক 

২০২০ সাভের জুভনর মভে বাস্তবায়ভনর অনুভমাদন শদয় একভনক। তকন্তু চীনা এতক্সম ব্যাংভকর ঋে প্রতক্রয়া নানা জটিে ার কারভে 

বাস্তবায়ন তপতেভয় যায়। পভর প্রথম সংভোর্নীর মােভম এক হাজার ৪৩৩ শকাটি ৭৬ োখ টাকা বাতড়ভয় শমাট ব্যয় র্রা হয় ৯ হাজার 

৮৮০ শকাটি ৪০ োখ টাকা। আগস্ট পয িন্ত কে িফুেী টাভনভের অগ্রগত  ৪৫-৪৬ ে াংে। 

শদাহাজারী, রামু হভয় কক্সবাজার এবং রামু শথভক তময়ানমাভরর কাভে গুনধুম পয িন্ত তসভঙ্গে োইন ডুভয়েভগজ ট্র্যাক তনম িাে প্রকেটি 

২০১০ সাভের জুোই শথভক ২০১৩ সাভের তডভসম্বভরর মভে বাস্তবায়ভনর কথা তেে। শস সময় ব্যয় র্রা হয় এক হাজার ৮৫২ শকাটি 

৩৫ োখ টাকা। উন্নয়ন সহভযাগী সংস্থা শথভক অথ িায়ভনর তবষয়টি তনতি  না হওয়ায় বাস্তবায়ন তপতেভয় যায়। শসই সভঙ্গ প্রথম পয িাভয় 

তসভঙ্গে োইন তমটার শগজ ট্র্যাক তনম িাভের কথা থাকভেও একভনভক এবং ২০১৪ সাভে শরেপথ মন্ত্রোেয় পতরদে িভনর সময় প্রর্ানমন্ত্রী 

তমটার শগভজর পতরবভ ি ডুভয়ে শগজ তনম িাভের তনভদ িেনা শদন। ফভে প্রথম সংভোর্নীভ  ১৬ হাজার ১৮২ শকাটি টাকা ব্যয় বাতড়ভয় ১৮ 

হাজার ৩৪ শকাটি ৪৮ োখ টাকা তনর্ িারে করা হয়। বাস্তবায়নকাে র্রা হভয়ভে ২০১৬ সাভের জুন শথভক ২০২২ সাভের জুন পয িন্ত। গ  

জুোই পয িন্ত প্রকেটির শেৌ  অগ্রগত  হভয়ভে ২৮ ে াংে এবং আতথ িক অগ্রগত  ২২ দেতমক ০৭ ে াংে। 

ব্যয় বৃতি প্রসভঙ্গ জানভ  চাইভে আইএমইতড’র সতচব আবুে মনছুর শমা. ফভয়জউল্লাহ বভেন, ব িমাভন শযসব প্রকভের কাজ হভে 

শসগুভোর ৭০ ে াংেই তনতদ িষ্ট শময়াভদ শেষ হভব না। ত তন বভেন, তবেভম্বর শপেভন অভনক সময় শযৌতিক কারেও থাভক। শযমন 

তডজাইন হয়ভ া এক রকম করা হভয়ভে তকন্তু কাজ করভ  তগভয় পতরব িন করভ  হভে বা সব জায়গার মাটি শ া এক রকম নয়, এ 

রকম নানা কারে থাভক। এক প্রভের জবাভব ত তন বভেন, অভনক সময় সম্ভাব্য া যাচাই হয়ভ া ঠিকমভ া করভ  পাভর না।  ভব 

টাইম ওোররান হভে কস্ট ওোর রান হভবই। এজন্য প্রকেগুভো তনতদ িষ্ট সময়, ব্যয় এবং মান বজায় শরভখই বাস্তবায়ন করা উতচ । 

 


