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উ য়নকােজ এমিপরা পােবন ৫ কা  কের 

আির র রহমান    

আওয়ামী লীগ সরকােরর টানা তীয় ময়ােদর থম বছেরই উ য়ন বােজট ই লাখ কা  টাকা ছাড়াে । একাদশ জাতীয় সংসদ 
িনবাচেনর আেগ ঘািষত ইশেতহার তথা ামেক শহর বানােনার িত িত বা বায়েনর পাশাপািশ স ম প বািষক পিরক না 
বা বায়েনর লে  বািষক উ য়ন কম িচর (এিডিপ) আকার বাড়ােনা হে  বেল জািনেয়েছন সরকােরর নীিতিনধারকরা। আসেছ 
বােজেট প া স , প া রল সংেযাগ স , মে া রল, প র পারমাণিবক িব ৎেকে র মেতা বড় কে  বিশ টাকা বরা  
থাকেছ। ২০২১ সােল াধীনতার বণ জয় ীেত ওই সব কে র কাজ মা েষর সামেন মান করার তািগদ রেয়েছ সরকােরর। 

পিরক না কিমশন থেক পাওয়া ত  মেত, ২০১৯-২০ অথবছের এিডিপর আকার হেব ই লাখ ই হাজার ৭২১ কা  টাকা। এ  
চলিত অথবছেরর এিডিপর চেয় ২১.৩৯ শতাংশ বা ৩৫ হাজার ৭২১ কা  টাকা বিশ। ওই অেথর মে  রা ীয় কাষাগার থেক 
জাগান দওয়া হেব এক লাখ ৩০ হাজার ৯২১ কা  টাকা। বািক ৭১ হাজার ৮০০ কা  টাকা উ য়ন সহেযাগীেদর কাছ থেক 

পাওয়ার আশা করেছ সরকার। অথ ম ণালয় থেক এিডিপর আকার ক কের দওয়া হেয়েছ। সই টাকা ৫৪  ম ণালয় ও 
িবভাগেক তােদর চািহদামািফক বরা  িদে  পিরক না কিমশন। পিরক না কিমশন ে  জানা যায়, এবােরর বােজেট ‘আমার াম 
আমার শহর’ িশেরানােম এক  ন ন কম িচ নওয়া হে । ওই কম িচর আওতায় ােমর ক চা রা া পাকা করার পাশাপািশ িব ৎ 
ও ই ারেনট িবধা দওয়ার চ া থাকেব সরকােরর। ন ন য রা সংসদ সদ  িনবািচত হেয়েছন, ত েদর এলাকার উ য়েনর জ ও 
এক  ক  হােত নওয়া হে । ওই কে র মা েম আগামী প চ বছের একজন সংসদ সদ  ২৫ কা  টাকা পােবন। স ে  
এেককজন িতবছর প চ কা  টাকা কের পােবন িনজ এলাকার অবকাঠােমা উ য়েনর জ ।  মেত, আসেছ বােজেট পিরবহন 
খাত সবেচেয় বিশ  পাে । প া রল সংেযাগ স সহ প া স র কথা িবেবচনা কের এই খােত সেবা  ৫২ হাজার ৮০৫ 
কা  টাকা বরা  দওয়া হে । ি তীয় সেবা  বরা  ২৬ হাজার ১৭ কা  টাকা দওয়া হে  িব ৎ খােত। তীয় সেবা  ২৪ 

হাজার ৩২৪ কা  টাকা দওয়া হে  ভৗত ও পিরক না, পািন ও হায়ণ খােত। আগামী ৮ ম পিরক না কিমশেনর বিধত সভায় 
এই াব উ াপন করা হেব। চলিত মােসর মাঝামািঝ জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর (এনইিস) সভায় অ েমাদন দওয়া হেব আসেছ 
বােজেটর এিডিপ। পিরক না িবভােগর সিচব ল আিমন কােলর ক েক বেলন, বতমান সরকােরর এই ময়ােদ অেনক ন ন 
সংসদ সদ  িনবািচত হেয়েছন। ত েদর এলাকার উ য়েন াপক চািহদা আেছ। এ ছাড়া বতমান সরকার ামেক শহেরর মেতা 
বানােনার িত িত িদেয়েছ। আগামী অথবছের স ম প বািষক পিরক নার ময়াদ শষ। এ ছাড়া জািতসংঘ ঘািষত টকসই 
উ য়ন ল মা া (এসিডিজ) বা বায়েনরও তািগদ রেয়েছ। এসব িদক িবেবচনায় এিডিপর আকার ই লাখ কা  টাকা ছাড়াে । 

আসেছ বােজেট ই লাখ ৫৩ হাজার ২১ কা  টাকা বরা  চেয়িছল ৫৪  ম ণালয় ও িবভাগ। এর মে  রা ীয় কাষাগার থেক 
চাওয়া হেয়িছল এক লাখ ৮০ হাজার ৯৯৬ কা  টাকা। বািক ৭২ হাজার ২৪ কা  টাকা উ য়ন সহেযাগীেদর কাছ থেক ঋণ 
িহেসেব আশা করা হেয়িছল। িক  স েদর সীমাব তার কথা িবেবচনা কের অথ ম ণালয় ই লাখ ই হাজার ৭২১ কা  টাকার 
সীমা িনধারণ কের দয় পিরক না কিমশনেক। পিরক না কিমশন ে  জানা যায়, আসেছ অথবছেরর এিডিপেত বরা সহ মাট 

ক  কেছ এক হাজার ৩৪৬ । এ ছাড়া বরা হীনভােব ন ন ক  কেছ এক হাজার ৩২৪ । ওই সব ক  অ েমাদন পােব 
আগামী ১ লাই থেক ২০২০ সােলর ৩০ ন পয  অ ি ত  একেনক সভায়। আসেছ অথবছের সরকাির- বসরকাির অংশীদািরর 
(িপিপিপ) মা েম বা বায়েনর জ  ৭৮  ক  রাখা হে  এিডিপেত। এ ছাড়া ন ন অথবছেরর মে  শষ করার জ  ক  
থাকেছ ৪৪৬ । পিরক না কিমশেনর এক কমকতা জানান, িতবছরই এিডিপর আকার বাড়ােনা হয়। িক  বছর শেষ দখা যায়, 
ওই টাকা খরচ করেত পাের না ম ণালয় ও িবভাগ েলা। উদাহরণ িদেয় ওই কমকতা বেলন, চলিত অথবছের এিডিপর আকার িছল 
এক লাখ ৭৩ হাজার কা  টাকা। পের সংেশাধন কের তা করা হেয়েছ এক লাখ ৬৭ হাজার কা  টাকা। আগামী বােজেটও একই 
িচ  দখা যােব বেল এখনই আভাস দন ওই কমকতা। 

 


