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ননজস্ব অর্থায়নন দ্মা সতু ননভথানেয নিন্তায ফাস্তফায়ননমাগযতা নননয় নে প্রকা কনযনেন নফনলজ্ঞযা। তাঁযা ফরনেন, এনত কনয প্রকল্প ফযয় সমভন 

অননক সফনে মানফ, সতভনন ভয়ও সরনগ মানফ অননক। নতন ফেনযয কাজ াত সর্নক ১০ ফেয মথন্ত গোনত ানয।  

গতকার সযাফফায ব্র্যাক নফশ্বনফদযারনয়য ইএভনফএ সপাযাভ ও অর্থনননতক নযনার্থ াথ সপাযাভ (ইআযএপ) আনয়ানজত ‘ফে প্রকনল্প অর্থায়ন’ ীলথক 

সনভনানয নফনলজ্ঞযা এফ অনবভত প্রকা কনযন। ব্র্যাক নফশ্বনফদযারনয় আনয়ানজত এই সনভনানয বানতত্ব কনযন ানফক তত্ত্বাফধায়ক যকানযয 

অর্থ উনদষ্টা এনফ নভর্জ্থা আনজজরু ইরাভ। 

সনভনানয ানফক তত্ত্বাফধায়ক যকানযয আনযক অর্থ উনদষ্টা আকফয আনর খান ফনরন, ‘ননজস্ব অর্থায়নন দ্মা সতু ততনযয উনদযাগ নননর বানরা 

ঠিকাদাযযা যানজ নফ না নক না নে যনয়নে। ঠিকাদায ভনন কযনত ানযন, নফর নযনানধয ভয় র্াকায় সদওয়া নত ানয। আফায নফনযাধ সদখা 

নদনর সদীয় আইনন ভাধাননয সিষ্টা কযা নফ।’  

নতযকায ফে ঠিকাদাযযা কাজ কযনত আগ্রী নফন নক না, তা নফনেলে কযা দযকায ফনরও ভনন কনযন আকফয আনর খান। নতনন উদাযে নদনয় 

ফনরন, ‘াভর্থয র্াকা নত্ত্বও িীননয ভনতা ফে সদও নফশ্বফযাংনকয ভনতা দাতানদয ায়তাকাযী নননফ নননয় ফে প্রকল্প ফাস্তফায়ন কনয।’ নতনন ভত 

সদন, বানরা ঠিকাদায না নর দ্মা সতু নতন ফেনযয স্থনর ১০ ফেনয নফ নক না, নে যনয়নে। 

আকফয আনর আযও ফনরন, ‘অর্থনননতক নফনফিনায ফাইনয আনফনগয ফন নদ্ধান্ত সনওয়া ঠিক নফ না। বয় নে আভযা অর্থনননতক তূ্রগনুরা বুনর 

মানে। নফশ্বায়ননয মনুগ টিনক র্াকনত নর নজ প্রনয়াজনীয় অর্থ সমখান সর্নক ংগ্র কযা মানফ, সখান সর্নকই অর্থ নননত নফ।’ 

এক প্রনেয জফানফ নফশ্বফযাংনকয ানফক এই নফকল্প নযিারক জানান, নফশ্বফযাংক ঋেিুনি ফানতনরয আনগ মনদ যকায িাযটি তথ  সভনন ননত, তনফ 

নফশ্বফযাংকও ঋে নদনত ফাধয র্াকত। নকন্তু িুনি ফানতনরয য ফাংরানদনয তথ  ভানায় নফশ্বফযাংক আযও নতুন তথ  নদনত ানয। নফশ্বফযাংক 

অর্থায়নন যানজ নর এখন নতুন কনয িুনি কযা োো আয সকাননা নফকল্প সনই ফনর নতনন জানান।  

আকফয আনরয ভনত, নফনদন ঋনেয জনয সম নযভাে দু নযনাধ কযনত য়, তায সিনয় ১০ গেু সফন দু নযনাধ কযনত নে অবযন্তযীে উ  

সর্নক সনওয়া অনর্থয ওয।  

নভর্জ্থা আনজজরু ইরাভ ফনরন, ‘আনভ ত বাগ গযাযানি নদনত ানয, ননজস্ব অর্থায়নন দ্মা সতু ননভথাে কযনত নতন ফেনযয স্থনর াত ফেয রাগনফ। 

এনত ফযয় ফােনফই।’ 

তাঁয ভনত, যাজনননতক সখয়ার ও দনুীনত ইযুনত প্রনয়াজনীয় ফযফস্থা না নননর নফকল্প উ  সর্নক তনফর আনা খুফই কঠিন নফ।  

ানফক ফানেজযভন্ত্রী আভীয খয ুভাভদু সিৌধযুী ফনরন, বাোয় নফদযু  স্থাননয উনদযাগ সনওয়ায় অর্থনীনত তর্া যকানয তনফনর যিক্ষযে 

নয়নে। র্াকায অফভরূযায়ন নয়নে, জ্বারানন আভদানননত নফুর বতুথ নক নদনত নয়নে। সনার্ োননয় অনর্থয সজাগান নদনত নয়নে। এনত ভরূযস্ফীনত 

সফনেনে। এখন ননজস্ব অনর্থ দ্মা সতু ননভথাে নর একই নযেনতয কর্া নিন্তা কযনত নফ।  
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আভীয খয ুফনরন, ‘কাউনক খুন কযনত যাজনননতক জননপ্রয় কর্া ফরায জনযই নক ননজস্ব অর্থায়ননয কর্া ফরা নে?’ 

ানফক অর্থনিফ ননিকুয যভান সিৌধযুী ফনরন, প্রর্াগত উ  ফাইনয দ্মা সতুয ভনতা ফে প্রকল্প ফাস্তফায়নন অর্থ আননত সগনর অননক সফন 

দু নযনাধ কযনত নফ, সর্া নফনফিনা কযনত নফ। ফে প্রকনল্পয অর্থায়ননয জনয নীনত গ্রে কযা উনিত।  

ব্র্যাক নফশ্বনফদযারনয়য উািামথ আইননু ননাত ফনরন, ‘দ্মা সতুয ভনতা ফে প্রকল্পগনুরায ঠিকাদাযনদয নে িুনিয দনররানদ ঠিকবানফ ভরূযায়ন 

কযা না নর বনফলযনত খাযা নফ। সকননা, িুনিয দনররানদয পাঁকনপাকনয অননক অনর্থয অিয় য়।’  

ানফক নিফ পয়জরু কনফয খান ভত সদন, ‘দ্মা সতু প্রকল্প নননয় নফশ্বফযাংনকয নকেু মনুি যনয়নে। আফায যকানযযও এয সিনয় বানরা মনুি 

র্াকনত ানয। এগনুরা নননয় উবয় নক্ষয আনরািনা কযা উনিত।’  

সনভনানয ভরূ প্রফন্ধ উস্থান কনযন ব্র্যাক নফজনন সু্কনরয অধযাক ভাভনু যনদ। স্বাগত ফিফয সদন ইআযএনপয বানত খাজা ভাঈনউনিন। 

ধনযফাদ জ্ঞান কনযন ইআযএনপয াধাযে ম্পাদক আফদযু যনভ াযভানে।  
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