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এলাকার উন্নয়নে এমপিনের জন্য বরাদ্দ 

৬ হাজার ককাটি টাকার কবপিরভাগই েয়ছয়  

 

ময়মেপ িংনহর ঈশ্বরগঞ্জ উিনজলার বড়পহত ইউপেয়নের কাঁচা  ড়কটির মাটি  রানোর কাজ কিষ হয় এক বছর আনগ। এ কানজর জন্য 

বরানদ্দর পকছু টাকা এরই মনে ব্যয় হনয়নছ। পকন্তু িাকা হয়পে এখেও। ফনল ক্ষুব্ধ এলাকাবা ী। ৬০৫ পমটার দেন্ যের কছাট গ্রামীণ এই 

রাস্তাটির কাজ কিষ হনব কনব, আনেৌ হনব পক-ো তা অপেপিত। রিংপুর  ের উিনজলা কেনক হারাটি ির্ যন্ত কেড় পকনলাপমটার রাস্তা পেম যাণ 

করা হয় ২০১৬  ানল। প্রায় অর্ যনকাটি টাকা ব্যনয় এই  ড়কটি দতপর করা হনলও দুই বছর ো কর্নতই এর ৯০ িতািংি রাস্তা কভনে কগনছ। 

এখে চলাচনলর অনুিনর্াগী। বগুড়া কজলার ৩৫টি পিজ চলাচনলর জন্য ঝুঁপকপূণ য।  

 

 িং ে  েস্যনের জন্য কেওয়া 'অগ্রাপর্কার পভপিনত িপি উন্নয়ে অবকাঠানমা প্রকল্প'-এ বরানদ্দর টাকায় পেপম যত  ারানেনি এ রকম অ িংখ্য 

রাস্তা্াট, পিজ, কালভানট যর কবহাল েিা। পেম্নমানের কাজ, িছনের ঠিকাোর পেনয়াগ, কাজ কিষ ো কনরই পবল উনিালে, মাঝিনে এন  

কাজ বন্ধ করা হ ব্যািক দুেীপতর অপভনর্াগ উনঠনছ গ্রামীণ অবকাঠানমা খানতর এই বড় প্রকনল্প। এলাকাবা ী অপভনর্াগ কনরনছে, স্থােীয় 

জেপ্রপতপেপর্, িছনের ঠিকাোর ও স্থােীয় প্রনকৌিলীরা কর্াগ াজনি  রকাপর অে য লুটিাট কনরে। তোরপক ো োকায় এ ব কানজ ককানো 

স্বচ্ছতা কেই। অবকাঠানমা উন্নয়নের োনম হাজার হাজার ককাটি টাকা ব্যয় হনলও এর ুফফল স্থােীয় জেগণ িানচ্ছ ো।  

 

িপরকল্পো কপমিে, বাস্তবায়ে িপরবীক্ষণ ও মূল্যায়ে পবভাগ হ (আইএমইপি)  িংপিষ্টনের  নে কো বনল এ ব অপভনর্াগ িাওয়া কগনছ। 

 মকানলর অনু ন্ধানেও এ প্রকনল্প অপেয়নমর পচত্র উনঠ এন নছ।  

 

স্থােীয়  রকার পবনিষজ্ঞ ি. কতাফানয়ল আহনমে  মকালনক বনলে, এ র্রনের প্রকনল্প ব্যািক দুেীপত হয়। কারণ,  ব কাজ ঠিক কনর কেে 

এমপিরা। ঠিকাোর পেনয়াগ কনরে তারা। এ ব কানজর তোরপক কতমে একটা হয় ো। অবকাঠানমা উন্নয়নের োনম  রকাপর অনে যর অিচয় 

হয়। জেপ্রপতপেপর্নের জন্য এ র্রনের বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ কেওয়া ঠিক ো। পকন্তু  রকার এ িরামি য আমনল কেয় ো। পতপে আরও 

বনলে, িানির কেি ভারত ও শ্রীলিংকায়ও এ র্রনের প্রকনল্প ব্যািক দুেীপত হয়। তনব বািংলানেনির অবস্থা প্রপতনবিী কেনির কচনয় অনেক 

কবপি।  

 

এ ব প্রকনল্পর বাস্তবায়েকারী  িংস্থা এলপজইপি কর্তযিক্ষ এ ব অপভনর্াগ পুনরাপুপর অস্বীকার কনরপে। তারা বনলনছ,  ারানেনি প্রকল্পটি 

বাস্তবাপয়ত হয়। কানজই  ব জায়গায় কানজর মাে পেপিত করা  ম্ভব েয়। তোরপক করাও  ম্ভব েয়।  

 

ময়মেপ িংহ-১১ আ ে কেনক আওয়ামী লীনগর পেব যাপচত  ািং ে কাপজম উপদ্দে র্নু  মকালনক বনলে, এ প্রকনল্পর আওতায় কর্ ব ঠিকাোর 

কাজ কিনয়নছে, তানের অনেনকর পবরুনে দুেীপতর অপভনর্াগ আনছ। উিনজলা পেব যাহী প্রনকৌিলীনের বনল কেওয়া হনয়নছ, অপেয়নমর  নে 

জপড়ত োকার প্রমাণ কিনল তানের কার্ যানেি বাপতল কনর েতুে কনর কটন্ডার িাকনত। বগুড়া-২ আ নের জাতীয় িাটি যর  ািং ে িপরফুল 

ই লাম বনলে, উন্নয়ে কানজর বরানদ্দর টাকা ঠিকমনতাই ব্যয় হনচ্ছ, ককানো অপেয়ম হয়পে।  

 

জাো কগনছ, ভারনত এ র্রনের প্রকনল্প অে য আত্ম ানতর োনয় অনেক এমপির পবরুনে িাপস্ত হয়। কারও কারও  েস্যিে বাপতল হয়। এ 

পবষনয় জােনত চাইনল দুেক কপমিোর (অনু ন্ধাে) কমাজানেল হক  মকালনক বনলে, কর্ ককানো খানতর ুফপেপে যষ্ট অপভনর্াগ কিনল তেন্ত 

করনত িানর দুেক। এমপিনের জন্য অবকাঠানমা উন্নয়ে প্রকনল্প দুেীপত হনয়নছ পক-ো তা খ ুঁনজ কেখনবে বনল জাোে পতপে।  

 

প্রনতেক এমপির পেব যাচেী এলাকায় উন্নয়নের জন্য ২০ ককাটি টাকা বরাদ্দ কেওয়া হয়। িাঁচ বছর র্নর এলাকার রাস্তা্াট, পিজ, কালভাট য ও 

হাটবাজার পেম যাণ ও কমরামনতর জন্য এ বরাদ্দ কেওয়া হয়। গ্রামীণ অবকাঠানমা খানতর  ব যবৃহৎ এ প্রকনল্প  ারানেনির ৩০০ এমপির জন্য 



কমাট ছয় হাজার ককাটি টাকা বরাদ্দ কেওয়া হয়। 

 

িপরকল্পো কপমিে সূত্র বনলনছ, প্রকল্পটি র্ানত চালু োনক ক জন্য  রকানরর ওির চাি সৃপষ্ট করনছে এমপিরা। ২০১০  ানল এ প্রকল্প চালু 

হয়। তখে প্রনতেক এমপির জন্য বরাদ্দ পছল ১৫ ককাটি টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে োো কক্ষনত্র অে য আত্ম ানতর গুরুতর অপভনর্াগ ওনঠ। 

কম্পনরালার অোন্ড অপিটর কজোনরল (প এপজ) অপফ  এ প্রকল্প মূল্যায়ে কনর। ২০১৫  ানল দতপর করা প এপজর প্রপতনবেনে প্রেম প্রকনল্প 

ভয়াবহ অপেয়নমর পচত্র উনঠ আন । 

 

সূত্র জাোয়, প্রেম র্ানির প্রকনল্প  রকাপর অে য লুটিানটর এমে পচত্র কেনখ  ানবক অে যমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুপহত এটি বনন্ধর অনুনরার্ 

কনরে প্রর্ােমন্ত্রী কিখ হাপ োনক। িনর এমপিরা এর পবনরাপর্তা কনরে এবিং এর কার্ যক্রম অব্যাহত রাখনত  রকানরর প্রপত অনুনরার্ জাোে। 

ফনল পিতীয় র্ানি ২০১৬  ানল এ প্রকল্প আবার কেওয়া হয়।  

 

মাঠির্ যানয়  মকাল প্রপতপেপর্নের  নরজপমে িপরেি যনে কেখা র্ায়, পেম্নমানের উিকরণ ব্যবহার করায় বছর কর্নত ো কর্নতই  ড়নকর 

অবস্থা োজুক হনয় িনড়। ঝুঁপকনত আনছ অ িংখ্য পিজ-কালভাট য। এ প্রকনল্পর আওতায় অ িংখ্য রাস্তা্াট, পিজ-কালভাট য মাঝিনে এন  কেনম 

কগনছ। আবার কাজ কিষ ো কনরই টাকা আত্ম াৎ কনরনছে ঠিকাোর।  

 

কর্াগানর্াগ করা হনল স্থােীয়  রকার পবভানগর  পচব কহলালুপদ্দে  মকালনক বনলে, এ প্রকনল্প ককানো অপেয়নমর অপভনর্াগ তার জাো কেই। 

তনব মাঠির্ যানয় পকছু অপেয়ম হনত িানর। র্ততীয়বানরর মনতা প্রকনল্পর কময়াে বাড়ানোর প োন্ত এখেও হয়পে বনল জাোে পতপে। 

 

প্রকল্প িপরচালক (পিপি) প্রনকৌিলী িপফকুর রহমাে বনলে, গ্রামীণ অবকাঠানমা খানতর এটি অন্যতম বড় প্রকল্প।  ারানেনি মাঠির্ যানয় 

প্রকল্পটি বাস্তবায়ে হনচ্ছ।  ব জায়গায় কানজর মাে পেপিত করা  ম্ভব েয়। পকছু অপেয়ম হয়, অস্বীকার করপছ ো। তনব অপভনর্াগ কিনল 

োয়ী ঠিকাোনরর পবরুনে ব্যবস্থা কেওয়া হনচ্ছ। পতপে আরও বনলে, পেয়পমত কানজর তোরপক করার জন্য ককন্দ্রীয়ভানব ২০টি টিম কাজ 

কনর। এ ছাড়া উিনজলা ও কজলা ির্ যানয়র কম যকতযারাও কর্ৌেভানব তোরপক করনছে। এর বাইনর এমপিরাও তোরপক করনছে।  

 

এলপজআরপি অপফ  সূনত্র জাো কগনছ, এমপি তার এলাকার জন্য িছে অনুর্ায়ী কাজ ঠিক কনরে। একজে এমপি তার পূণ য কময়ানে গনড় 

৩০ কেনক ৫০টি কছাট রাস্তা,  ড়ক, কালভাট য ও গ্রামীণ হাট পেম যাণ করনত িানরে। কাজ অনুর্ায়ী বরানদ্দর টাকা ছাড় কেওয়া হয়। এ প্রকনল্পর 

আওতায়  ারানেনি ১২ হাজার রাস্তা্াট, পিজ, কালভাট য ও গ্রামীণ হাট পেম যানণর িপরকল্পো কেওয়া হয়। এর মনে প্রায় ১০ হাজার ৭০০ 

অবকাঠানমা দতপর হয়। এ ব কানজর কিছনে গত অনটাবর ির্ যন্ত ব্যয় হয়  ানড় িাঁচ হাজার ককাটি টাকা, র্া কমাট প্রকল্প ব্যনয়র ৯৫ িতািংি। 

মূল বরাদ্দ ছয় হাজার ৭০ ককাটি টাকা।  

 

ময়মেপ িংহ কেনক  মকানলর পেজস্ব প্রপতনবেক মীর কগালাম কমাস্তফা জাোে, ঈশ্বরগঞ্জ উিনজলার বড়পহত ইউপেয়ে িপরষে কেনক 

মাইজবাগ ইউপেয়ে  িংনর্ানগর ৬০৫ পমটার একটি কাঁচা  ড়ক েতুে কনর পেম যানণর উনযাগ কেওয়া হয়। কম া য  ােী এন্টারপ্রাইজ োনমর 

একটি ঠিকাোপর প্রপতষ্ঠাে রাস্তা পেম যানণর কাজ িায়। এলাকায় পগনয় মানুনষর মনে কক্ষাভ ও অ নন্তাষ কেখা কগনছ।  ড়কটি প্রায় বছরখানেক 

আনগ বক্স কাটা (গতয কনর মাটি  রানো) হয়। িনর আর ককানো কাজ করা হয়পে। ফনল মহাদুনভ যানগর পিকার হনচ্ছে স্থােীয় বাপ োরা। 

গ্রানমর মােবাপর্কারকমী আবদুিাহ আল কোমাে বনলে,  ড়কটি পেম যাণ কাজ শুরু হওয়ায় মানুষ েতুে স্বপ্ন কেখপছল। কাজ ো হওয়ায় 

 ড়কটি মানুনষর র্ন্ত্রণা বাপড়নয়নছ।  

 

রিংপুর কেনক পেজস্ব প্রপতনবেক কমপরো লাভলী জাোে, এ প্রকনল্পর আওতায় ছয়টি  িং েীয় আ নে আটটি উিনজলায় পেম্নমানের কাজ 

বাস্তবায়নের অপভনর্াগ রনয়নছ। কবপিরভাগ  ড়নকর কবহাল েিা। প টি করনিানরিনের ৫ েম্বর ওয়াি য কাউপিলর কমাখনলছুর রহমাে বনলে, 

 ািং নের োনম কানজর জন্য কর্ বরাদ্দ আন , তার িতকরা ১০ ভাগও কাজ হয় ো। ভুয়া কাগজিত্র কেপখনয় অে য লুটিানটর অপভনর্াগ 

কনরে পতপে। রিংপুর উিনজলা  ের কেনক বুপড়রহাট ভায়া হারাটি  ড়নকর কেড় পকনলাপমটার রাস্তা পেম যাণ করা হয় ২০১৬  ানল। এ কানজ 

ব্যয় হয় ৪২ লাখ টাকা।  নরজপমে পগনয় কেখা র্ায়, হারাটি কেনক বাহাদুরপ িংহ ম পজে ির্ যন্ত ওই  ড়নকর কবপিরভাগ অিংি কভনে কগনছ। 

ফনল ঝুঁপক পেনয় চলনছ র্ােবাহে। হারাটি িপিমিাড়া বটতলা এলাকার কৃষক আব্দুল হাপমে বনলে, রাস্তাটি পেম যানণর এক বছনরর মনেই 

জরাজীণ য হনয় কগনছ। এই রাস্তা পেনয় চলাচল করা খবই কষ্টকর। এ ছাড়া  েনরর শ্যামপুর িাপলচড়া বাজার কেনক রােীপুকুর কভপলনরাি, 

র্েনতালা কেনক িাপলয়া িাকা করাি, বেরগঞ্জ কেনক মণ্ডনলর হাট, কুতুবপুর ইউপেয়ে িপরষে কেনক কালানমর তল এলাকায় পেপম যত 

 ড়কগুনলা খাোখনে ভনর কগনছ। র্পেও রিংপুর স্থােীয়  রকার প্রনকৌিল অপর্েপ্তনরর পেব যাহী প্রনকৌিলী কমা. করজাউল হক োপব কনরে, 

তারা গুণমাে ঠিক করনখই  ড়ক পেম যাণ কনরনছে।  

 

বগুড়া কেনক পেজস্ব প্রপতনবেক এ এম কাও ার জাোে, এ কজলার ৩৫টি পিজ চলাচনলর ঝুঁপকনত আনছ। পিজ পেম যানণ  ািং েরা কতমে 

গুরুত্ব কেে ো। কারণ পহন নব জাো র্ায়, একটি পিজ পেম যানণ কর্ টাকা খরচ হয়,  মিপরমাণ টাকা পেনয় কমিনক্ষ  াত পকনলাপমটার েতুে 

রাস্তা পেম যাণ করা র্ায়। েতুে রাস্তা দতপরনত টাকা েয়ছনয়র ুফনর্াগ োকায় এ কানজ আগ্রহী  ািং েরা। কজলার পিবগঞ্জ উিনজলার বুপড়গঞ্জ 

কেনক  েনরর জামুরহাট-োমুজা-ভাইনয়র পুকুর ির্ যন্ত আড়াই পকনলাপমটার েতুে রাস্তা দতপরনত ব্যয় এক ককাটি ৩০ লাখ টাকা।  নরজপমে 

িপরেি যনে কেখা র্ায়, পতে বছর আনগ পেম যাণ করার ির বছর ো কর্নতই  ড়কটির কানি যটিিং উনঠ কগনছ। এ পবষনয় ঠিকাোর কম া য পরজু 

কেস্ট্রাকিনের টিপষ্ট আকষ যণ করনল এর উির পেনত িানরপে।  

 


