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িপিপিপেত সাফ  নই ত  থাকেছ বরা  

২৫০০ কা  থেক ৩০০০ কা  টাকা রাখা হেত পাের 

সজীব হাম রায়    

২০০৯ সােল আওয়ামী লীগ ন াধীন মহােজাট মতায় আসার পর থম বােজেটই সরকাির- বসরকাির অংশীদািরেক (িপিপিপ) 
‘নব উে াগ িবিনেয়াগ য়াস’ নােম অিভিহত কেরিছেলন তখনকার অথম ী আ ল মাল আব ল িহত। িতিন বেলিছেলন, িপিপিপর 
মা েম স  ও িবমানব র, সাধারণ ও িবেশষািয়ত হাসপাতাল, সড়ক ও রলপথ এবং বড় বড় স  িনমাণ করা হেব। তাই ২০০৯-
১০ অথবছর থেক িতবারই ওই খােত বরা  দওয়া হেয়েছ। িক  বসরকাির িবিনেয়াগকারীেদর অনা েহর কারেণ ওই খােত 
সাফ  আেসিন গত ১০ বছের। 

এবার অথম ী আ হ ম ফা কামাল। তেব ম ী বদল হেলও িপিপিপ খােত বরা  দওয়ায় ব একটা হরেফর হে  না। আগামী 
অথবছেরর বােজেট এই খােত ই হাজার ৫০০ কা  থেক িতন হাজার কা  টাকা বরা  রাখা হেত পাের। অথ ম ণালয় এ ত  
জানা গেছ। 

 মেত, ২০০৯ সােল বােজট ব ে  তখনকার অথম ী আশা কাশ কেরিছেলন, িতবছর ৩৯ হাজার কা  টাকা িহসােব প চ 
বছের এক লাখ ৯৬ হাজার কা  টাকা পাওয়া যােব িপিপিপ থেক। িক  িবিনেয়াগ ঘাটিত মটােত য খােতর ওপর িনভর করা 
হেয়িছল স খােতই নই বসরকাির িবিনেয়াগ। দীঘেময়ািদ বেল বসরকাির খাত িপিপিপ খী হয়িন। ফেল িপিপিপর েরা অথও 
খরচ হয়িন কখেনা। ‘হািনফ াইওভার’ ছাড়া িপিপিপর মা েম কােনা কে র কাজ শষ হয়িন। 

তা সে ও ২০০৯-১০ অথবছেরর পর থেক টানা পাচ অথবছরই ওই খােত িতন হাজার কা  টাকা কের বরা  রাখা হয়। এরপর 
আবার টানা িতন অথবছর বরা  রাখা হয় ই হাজার কা  টাকা কের। আর চলিত ২০১৮-১৯ অথবছের এ খােত িতন হাজার কা  
টাকা বরা  দওয়া হয়। ওই বরাে র মে  এখন পয  মা  এক হাজার ১০০ কা  টাকা ছাড় করার আেবদন পেয়েছ অথ িবভাগ। 
যাচাই-বাছাই কের চলিত মােসই ওই অথ ছাড় করা হেব। অথবছেরর শষ িদেক ছাড় করা সই অথ কতটা কােজ লাগেব, স  
থেকই যাে । এ অব ার মে ই আগামী অথবছেরর জ  ই হাজার ৫০০ কা  টাকা থেক িতন হাজার কা  টাকা িপিপিপ 

খােত বরা  দওয়ার পিরক না করা হে । অথ িবভাগ জািনেয়েছ, আগামী মােস বরাে র পিরমাণ ড়া  করা হেব। 

অথ িবভােগর সংি  কমকতারা বলেছন, আগামী অথবছেরর বােজেট িপিপিপ সফল করেত আবারও ন ন িক  উে াগ নওয়া 
হেত পাের। বােজট ব ে  এ িবষেয় িব ািরত বলেত পােরন অথম ী। িপিপিপর সাফ  িনি ত করেত আগামী অথবছেরর বািষক 
উ য়ন কম িচেত (এিডিপ) ৩০ শতাংশ ক  এ খােতর মা েম িনেত হেব বেল বা বাধকতা আেরাপ করা হে । 

জানা গেছ, চলিত অথবছের এিডিপেত িপিপিপর ৭৮  ক  িছল, সংেশািধত এিডিপেত তা কিমেয় ৩৭ করা হয়। ২০১৭-১৮ 
অথবছেরর এিডিপেত িপিপিপর ক  রাখা হেয়িছল ৩৬ । পের সংেশািধত এিডিপেত তা কেম দ ড়ায় ৩০ েত। ২০১৬-১৭ 
অথবছের এিডিপেত িপিপিপ ক  িছল ৩২ , ২০১৫-১৬ অথবছের িছল ৪০ , ২০১৪-১৫ অথবছের ৪০  এবং ২০১৩-১৪ 
অথবছেরর সংেশািধত এিডিপেত িছল সেবা  ৪৬ । 

 


