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সরকারর প্রকল্পে ব্যয় ককন বাল্পে  

উন্নয়ন 

ফররদুল আলম 

বাাংলাল্পেল্পের সেক কোগাল্পোগ ব্যবস্থায় রবগত এক েেল্পক কেমন আমূল পররবততন সারিত হল্পয়ল্পে, অন্যরেল্পক এই খাতটিল্পক রিল্পর 

রল্পয়ল্পে রবতকত। রবরিন্ন গল্পবষণায় কেখা কগল্পে, বাাংলাল্পেল্পে প্ররত রকল্পলারমটার সেক রনম তাণ ব্যয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউল্পরাল্পপর অল্পনক উন্নত 

কেল্পের রনম তাণ ব্যয়ল্পকও োরেল্পয় োয়। এই ব্যয় এতটাই সীমার বাইল্পর কে, চীন ও িারল্পতর সল্পে তুলনা করল্পল কেত্ররবল্পেল্পষ কেখা 

োয় ওইসব কেল্পের তুলনায় বাাংলাল্পেল্পে চার কেল্পক আট গুণ পে তন্ত অরিক খরচ হয়। রবশ্বব্যাাংক খরল্পচর এই বাহুল্পের কপেল্পন অরনয়ম, 

দুনীরত, সময়মল্পতা কাজ সম্পন্ন না কল্পর পল্পর অরতররক্ত অে ত বরাদ্দ করাল্পনা এবাং েরপল্পত্রর প্ররতল্পোরগতার অিাবল্পকই মূলত োয়ী 

কল্পরল্পে। রনকট অতীল্পত একটি পরত্রকায় প্রকাে, রবশ্বব্যাাংল্পকর এক রবল্পেষল্পণ কেখা কগল্পে, বাাংলাল্পেল্পে কেখাল্পন চার কলনরবরেষ্ট প্ররত 

রকল্পলারমটার সেক রনম তাল্পণ ব্যয় হয় ৬৬ লাখ কেল্পক এক ককাটি ২০ লাখ ডলার পে তন্ত, কসখাল্পন িারল্পত এই ব্যয় ১১ কেল্পক ১৩ লাখ 

ডলার এবাং চীল্পন ১৩ কেল্পক ১৬ লাখ ডলার হল্পয় োল্পক। এরেল্পক সাম্প্ররতক সমল্পয়র সবল্পচল্পয় আল্পলারচত তথ্য হল্পে, কক্সবাজাল্পরর 

মাতারবােীল্পত দুই কলনরবরেষ্ট ২১ রকল্পলারমটার সেক রনম তাণ ব্যয় িরা হল্পয়ল্পে রতন হাজার ৩৮৪ ককাটি টাকা অে তাৎ রকল্পলারমটারপ্ররত 

খরচ ১৬১ ককাটি টাকা, ো রবল্পশ্বর সবল্পচল্পয় ব্যয়বহুল সেক রনম তাল্পণর কচল্পয় অল্পনক কবরে। এর আল্পগ কেল্পের সবল্পচল্পয় আল্পলারচত এবাং 

ব্যয়বহুল সেক রেল ঢাকা-মাওয়া চার কলনরবরেষ্ট সেক, কেখাল্পন রকল্পলারমটারপ্ররত খরচ িরা হল্পয়রেল ১০১ ককাটি টাকা। 

 

এই ব্যল্পয়র কপেল্পন সরকাল্পরর পে কেল্পক কে যুরক্ত তুল্পল িরা হয়, তা পুল্পরাটা অগ্রাহয করা না কগল্পলও সবল্পচল্পয় বে প্রেটি কেল্পক োয় 

সরকারর প্রকেগুল্পলার বাস্তবায়ল্পনর প্ররয়য়া রনল্পয়। সরকাল্পরর যুরক্ত অুযোয়ী বাাংলাল্পেল্পের ূমরমর ের অপরাপর কেেগুল্পলার কচল্পয় 

অরিক হওয়ার পাোপারে কেল্পের পাহাে এবাং নেীল্পবরষ্টত কিৌল্পগারলক অবস্থান, পরল অপসারণ, ূমরম অরিগ্রহল্পণর কেল্পত্র বাজারেল্পরর 

চারগুণ েরতপূরণ কেওয়া, সল্পয়ল কটস্ট ও সল্পয়ল রিটল্পমল্পের রবষয়গুল্পলা অন্যান্য কেল্পে না োকার কারল্পণ এই অরতররক্ত ব্যয়। এর 

ওপর কেখাল্পনই সেক রনরম তত হয়, কসখাল্পন কল্পয়ক স্তল্পর মাটি িরাট কল্পর কাজ শুরু করাও এই ব্যয় বাোর অন্যতম কারণ। এখন প্রে 

হল্পে, রবোল ব্যল্পয় রনরম তত এই সেকগুল্পলায় োরা তাল্পের কারয়ক শ্রম রেল্পে, তারা কতটুকু লািবান হল্পে! যুক্তরাষ্ট্র ও ইউল্পরাল্পপর 

কেেগুল্পলায় কেখাল্পন একজন শ্ররমল্পকর মাোরপছু আয় আমাল্পের শ্ররমল্পকর কচল্পয় আট কেল্পক ১০ গুণ কবরে, কসখাল্পন ওইসব কেল্পের 

তুলনায় চার কেল্পক আট গুণ ব্যল্পয় েরে আমরা সেক প্রকল্পের কাল্পজ হাত কেওয়ার সাহস কেখাই, তাহল্পল শ্রল্পমর মজুরর রেল্পত ককন 

কাপ তণ্য োকল্পব? সরকাল্পরর তরফ কেল্পক রকছু যুরক্তর েোে ততা োকল্পলও ককাল্পনািাল্পবই এই ব্যয়ল্পক স্বািারবক বলা োল্পব না। আমাল্পের 

কেল্পে কে রবষয়টি বততমান সমল্পয় প্রকটিাল্পব সবার দৃরষ্ট ককল্পেল্পে তা হল্পে, সরকারর পররকেনাগুল্পলার কপেল্পন এক িরল্পনর প্রেন্ন 

রাজননরতক উল্পদ্দশ্য। কেখাল্পনই সরকারর ব্যল্পয় সেক বা কে ককাল্পনা প্রকে কনওয়া হল্পে, কসখাল্পনই সরকারর েল্পলর রকছু রনরে তষ্ট সমে তক 

এ প্রকেগুল্পলার কাজ বারগল্পয় রনল্পে। এসব কারল্পণ নানা কেল্পত্র সরকারর প্রকল্পে ব্যয় কবল্পে োয়, োর রবরূপ প্রিাব হয় বহুমুখী।  

 

সরকাল্পরর উন্নয়ন প্রকেগুল্পলার রবল্পেষল্পণর রনররল্পখ রবগত বেরগুল্পলায় একরেল্পক সেক কোগাল্পোগ খাল্পত কেমন অরতররক্ত ব্যয় বরাদ্দ 

করা হল্পয়ল্পে, একই রকমিাল্পব েরে করলপে ও কনৌপল্পের রেল্পকও সমান দৃরষ্ট কেওয়া কেত, তাহল্পল সািারণ মাুযল্পষর মল্পে স্বরস্ত আসল্পত 

পারত। নেীমাতৃক বাাংলাল্পেল্পের নেীগুল্পলা কেিাল্পব রেল্পনর পর রেন িরাট হল্পয় োল্পে, এই রেকটায় নজর রেল্পল নেীপাল্পের মাুযল্পষর 

জীবন ও জীরবকার কেল্পত্র আমূল পররবততন আসল্পত পারত। রবল্পেষ কল্পর গ্রামীণ োররল্পযযর কপেল্পন এটি একটি বে কারণ এবাং এর 

প্রিাল্পব মাুযষ কেিাল্পব রেল্পনর পর রেন নগর অরিমুল্পখ িারবত হল্পে, এর ফল্পল নগল্পরর চাপ অসহনীয় হল্পয় উঠল্পে, পররল্পবে দূরষত হল্পে 

রেল্পনর পর রেন। আসল্পল এর ফল্পল আরও অল্পনক কনরতবাচক প্রিাব কেখল্পত পাওয়া োয়। বততমান সমল্পয় এটা একরকম প্ররতরিত হল্পয় 

কগল্পে, বাাংলাল্পেল্পের সেক ততরর, কমরামত ও রেণাল্পবেণ খাল্পত কেিাল্পব অে ত বরাদ্দ করা সহজ হয় এবাং এর ফল্পল রকছু কলাল্পকর অে ত 

উপাজতল্পনর পে সুগম হয়, কসিাল্পব সহসা করল ও কনৌপল্পে এত অে ত বরাদ্দ করা হয়ল্পতা সহজ নয়। গত ৯ বেল্পর সেক ও মহাসেক 

রনম তাণ এবাং রেণাল্পবেল্পণ সরকাল্পরর পে কেল্পক ৪৬ হাজার ককাটি টাকা ব্যয় হল্পয়ল্পে। অেচ এত অে ত ব্যল্পয়র পরও কে সািারণ 



মাুযল্পষর োতায়াত ব্যবস্থায় দৃশ্যমান স্বরস্ত এল্পসল্পে, কস কো বলার উপায় কনই। রবশ্বব্যাাংল্পকর 'বাাংলাল্পেে কডল্পিলপল্পমে আপল্পডট 

২০১৯' প্ররতল্পবেল্পন বলা হয়, সেক অবকাঠাল্পমার মাল্পনর রিরিল্পত প্রণীত সূচল্পক বাাংলাল্পেে েরেণ এরেয়ার মল্পে একমাত্র কনপাল 

োো অপরাপর কেেগুল্পলার তুলনায় অল্পনক রপরেল্পয় রল্পয়ল্পে। আর সামরগ্রক অবকাঠাল্পমা রবল্পবচনায় বাাংলাল্পেল্পের অবস্থান রবল্পশ্বর 

১৪০টি কেল্পের মল্পে ১০৯। এ কেল্পত্র কনপাল পুল্পরা কেেটাই পাহােল্পবরষ্টত োকার কারল্পণ সেক ব্যবস্থাপনার কেল্পত্র সমস্যা োকাটাই 

স্বািারবক। বাাংলাল্পেল্পের রতন পাব ততয কজলা োো পুল্পরাটাই সমতল। কস কেল্পত্র সেক ব্যবস্থায় এত খরল্পচর পরও রনম্নমান এবাং 

অবনরতর োয় সরকাল্পরর সাংরেষ্টরা এোল্পত পাল্পরন না। 

 

কেল্পের সরকার একরেল্পক কেমন আমাল্পের উন্নয়ল্পনর মহাসেল্পক রনল্পয় োওয়ার স্বপ্ন কেখাল্পে, অন্যরেল্পক েলীয় গুটিকয় ঠিকাোল্পরর 

হাল্পত রনম তাল্পণর োরয়ত্ব রেল্পয় কেিাল্পব একটি েররয কেল্পের জনগল্পণর কষ্টারজতত কল্পরর অে তল্পক সহল্পজ তাল্পের পল্পকটস্থ হল্পত রেল্পে, 

জনগণ বততমান অবস্থায় এগুল্পলাল্পক ককবল অবকাঠাল্পমাগত উন্নয়ল্পনর স্বাল্পে ত আর সহজিাল্পব কেখল্পে না। কল্পয়করেন আল্পগ একল্পনল্পকর 

তবঠল্পক প্রিানমন্ত্রী রনল্পে তেনা রেল্পয়ল্পেন, একই ঠিকাোর কেন বারবার কাজ না পায়। তার রনল্পে তেনা অতযন্ত সমল্পয়াপল্পোগী। রকছুরেন 

আল্পগ সরকাল্পরর চলমান দুনীরতরবল্পরািী শুরি অরিোল্পনর অাংে রহল্পসল্পব সরকার সমরে তত রজ কক োমীম, ইসমাইল কহাল্পসন সম্রাটসহ 

োরা িরা পেল, তাল্পের এই উত্থাল্পনর কপেল্পন কযারসল্পনার পাোপারে সরকাল্পরর প্রকে ঠিকাোরর রনল্পয় রবোল অে তরবল্পির মারলক 

হওয়ার কারহরন এখন কারও অজানা নয়। এমনও কেখা োয়, রনল্পজল্পের প্রিাবগুল্পণ ঠিকাোরর কাজ বারগল্পয় রনল্পয় তা েতকরা পাঁচ 

কেল্পক সাত িাগ করমেল্পন অন্যত্র রবরয় কল্পর রেল্পয় বে অল্পের অে ত নগোয়ন কল্পর কনওয়া হল্পে। এরেল্পক সেক কোগাল্পোগ খাল্পত 

সরকাল্পরর অল্পে তর সল্পে পাল্লা রেল্পয় বােল্পে সেক দুি তটনাও। প্ররত বের হাজার হাজার নতুন গারে যুক্ত হল্পে সেক ও মহাসেল্পক, োর 

একটি বে অাংেই চারলত হল্পে অেে চালক দ্বারা। এ কেল্পত্র সেল্পকর শৃঙ্খলা রোয় কে সরকার খুব কাে তকর ব্যবস্থা রনল্পত পারল্পে, 

কসটা কেখা োল্পে না। তল্পব নতুন সেক আইন ইল্পতামল্পে কাে তকর হল্পয়ল্পে। এখন কেখার রবষয় তা কতটা েোেেিাল্পব প্ররতফরলত 

হয়। অল্পনক কেল্পত্রই সরকাল্পরর তরফ কেল্পক ব্যবস্থা গ্রহল্পণর উল্পযাগ বািাগ্রস্ত হয় তাল্পেরই েলীয় প্রিাবোলীল্পের কারল্পণ। কাল্পজই 

রবষয়টিল্পক রবরেন্নিাল্পব না কেল্পখ একটি সামরগ্রক প্যাল্পকল্পজর আওতায় এল্পন এ খাতটি কেল্পক েরে দুনীরত ও অরনয়ম বন্ধ করা োয়, 

তাহল্পল অপরাপর অল্পনক খাল্পতই এর দৃশ্যমান ইরতবাচক প্রিাব লেণীয় হল্পব। সরকারর প্রকে বাস্তবায়ল্পন ব্যয় রনি তাররত অল্পের মল্পে 

রাখাটা জরুরর।  

 

সহল্পোগী অোপক, আন্তজতারতক সম্পকত রবিাগ 

চট্টগ্রাম রবশ্বরবযালয়  

 


