
২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কািট টাকার এিডিপ ॥ পিরবহন খােত
সেবা  অ ািধকার

কািশত: ০৯ - ম, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

াফ িরেপাটার ॥ নতুন অথবছের পিরবহন খাতেক সেবা  অ ািধকার িদেয় ২০১৯-২০ অথবছেরর জ  বািষক
উ য়ন কমসূচীর (এিডিপ) খসড়া চড়ূা  করা হেয়েছ। এর আকার দাঁড়াে  ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কািট টাকা। এর
মেধ  সরকােরর িনজ  তহিবল থেক ১ লাখ ৩০ হাজার ৯২১ কািট টাকা এবং বেদিশক সহায়তা থেক ৭১ হাজার
৮০০ কািট টাকা খরেচর ল  িনধারণ করা হেয়েছ। সভার তথ  অ যায়ী, বরাে র িদক থেক সেবা  
পেয়েছ পিরবহন খাত। িব ত, ভৗত অবকাঠােমার পরই সেবা  বরাে র িদক থেক চতুথ ােন রেয়েছ িশ া ও

ধম খাত। বুধবার সকােল রাজধানীর শেরবাংলা নগের অবি ত এনইিস সে লন কে  পিরক নাম ী এম এ
মা ােনর সভাপিতে  এ বিধত সভা অ ি ত হয়। এছাড়া ২০১৮-১৯ অথবছের এক লাখ ৬৫ হাজার কািট টাকার
সংেশািধত  এিডিপর অ েমাদন দয়া  হয়। একই সে  ৯ হাজার ৬২০ কািট  টাকা  ায় শািসত সং ার  জ
অ েমাদন দয়া হয়। সভা শেষ ম ী জানান, আমরা নতনু এিডিপর আকার হণ কেরিছ। বিধত সভায় এিডিপর এই
আকার হণ করা হেয়েছ। এটা চড়ূা  অ েমাদেনর জ  আগামী জাতীয় অথৈনিতক পিরষদ (এনইিস) সভায় চড়ূা
অ েমাদেনর জ  উপ াপন করা হেব।

পিরক না ম ী এমএ মা ান বেলন, আমােদর উ য়েনর আকার বাড়েছ। এর সে  বাড়েছ এিডিপর আকারও।
আমরা এিডিপ আকােরর ইিতহাস সৃি  করিছ। যসব ক  বার বার নতনু এিডিপেত যাগ করা হয় সই রীিত
আমরা ভে  ফলব। ম ী বেলন, মা েষর কথা মাথায় রেখ শখ হািসনা দেশর উ য়ন কাজ করেছন। সই কথা
মাথায় রেখই এিডিপ সাজােনা হে । সড়ক, িব ত, পািনস েদর উ য়েন কাজ করিছ। আমােদর িনজ  অথায়েন
কাজ কের যাি । আমরা িশ া ও াে র উ য়েন কাজ করিছ। সকল িবষয়েক াধা  িদেয়ই নতুন এিডিপ।

এিডিপর অ গিতর িচ  তুেল এম এ মা ান বেলন, বতমান এিডিপর অ গিত এি ল পয  ৫৪ দশিমক ৬৩ শতাংশ,
টাকায় যার পিরমাণ ৯৬ হাজার ৪৯৩ কািট টাকা। গত বছর এই সমেয় এিডিপর অ গিত িছল ৫২ দশিমক ৪২
শতাংশ, টাকায় যার পিরমাণ ৮২ হাজার ৬০৩ কািট টাকা। এ সময় পিরক না িবভােগর সিচব মাঃ ল আিমন
কা  খােত কত বরা  সই তথ  তুেল ধেরন। িতিন জানান, যাগােযাগ ব ব ার উ য়ন, প া সতু ও প া সতুেত
রল সংেযাগ কে র  িবেবচনায় পিরবহন খােত সেবা  বরা  াব করা হেয়েছ ৫২ হাজার ৮০৫ কািট

৬৯ লাখ টাকা, যা মাট এিডিপর ২৬ দশিমক শূ  ৫ শতাংশ। এছাড়া অ ািধকার খাত িবেবচনায় িব ত খােত
বরা  ধরা  হেয়েছ ২৬ হাজার ১৭ কািট  ১৩ লাখ টাকা,  যা  মাট  এিডিপর ১২ দশিমক ৮৩ শতাংশ। ভৗত
পিরক না, পািন সরবরাহ ও গৃহায়ন খােত ততৃীয় সেবা  বরা  ধরা হেয়েছ ২৪ হাজার ৩২৪ কািট টাকা, যা মাট
এিডিপর ১২ শতাংশ। িশ া ও ধম খােত ১০ দশিমক ৫৫ শতাংশ, টাকায় যার পিরমাণ ২১ হাজার ৩৭৯ কািট ১২
লাখ।

এছাড়া, পপরু পারমাণিবক িব ত ক  িনমাণসহ তথ  ও যিু  সাের িব ান, তথ  ও যাগােযাগ যিু  খােত
প ম সেবা  বরা  ১৭ হাজার ৫৪১ কািট ২৬ লাখ টাকা, যা মাট এিডিপর ৮ দশিমক ৬৫ শতাংশ। ামীণ
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অথনীিতেত গিতশীলতা আনা ও কমসং ান বাড়ােত প ী উ য়ন ও প ী িত ান খােত ১৫ হাজার ১৫৭ কািট ৪০
লাখ টাকা বা ৭ দশিমক ৪৮ শতাংশ বরা  ধরা হেয়েছ। া  সবার মান উ য়েন া , পিু , জনসংখ া ও পিরবার
কল াণ খােত ১৩ হাজার ৫৫ কািট ৪৭ লাখ টাকা বা ৬ দশিমক ৪৪ শতাংশ বরা  দয়া হে । খােদ  য়ংস ণূতা
অজেন কিৃষ খােত ৭ হাজার ৬১৫ কািট ৯৩ লাখ টাকা বা ৩ দশিমক ৭৬ শতাংশ বরা  ধরা হেয়েছ। নদী ভা ন
রাধ ও নদীর ব ব াপনার জ  পািনস দ খােত ৫ হাজার ৬৫২ কািট ৯০ লাখ টাকা বা ২ দশিমক ৭৯ শতাংশ

বরা  ধরা হে  এবং মানবস দ উ য়নসহ দ তা বৃি েত গিতশীলতা আনয়েনর জ  জন শাসন খােত ৫ হাজার
২৩ কািট ৮৮ লাখ টাকা বা ২ দশিমক ৪৮ শতাংশ বরা  াব করা হেয়েছ।

ম ণালয় ও িবভাগীয় সেবা  বরা  িহেসেব ানীয় সরকার িবভাগ ২৯ হাজার ৭৭৬ কািট টাকা। ি তীয় অব ােন
রেয়েছ িব ত িবভাগ ২৬ হাজার ১৪ কািট ৪৪ লাখ টাকা। তৃতীয় অব ােন রেয়েছ সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক
িবভাগ ২৫ হাজার ১৬৩ কািট ৩৬ লাখ টাকা। এছাড়া, পযায় েম বরাে র ে  থম ১০ ন ের থাকা ম ণালয় ও
িবভাগ েলা হে , িব ান ও যিু  ম ণালয় ১৫ হাজার ৯০৮ কািট ৪৭ লাখ টাকা, রলপথ ম ণালয় ১২ হাজার
৫৯৮ কািট ৬৪ লাখ টাকা, া  সবা িবভাগ ৯ হাজার ৯৩৬ কািট ৮০ লাখ টাকা, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়
৯ হাজার ২৭০ কািট টাকা, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া িবভাগ ৮ হাজার ৯২৬ কািট টাকা, সতু িবভাগ ৮
হাজার ৫৬১ কািট টাকা এবং পািনস দ ম ণালয় ৬ হাজার ২৫৬ কািট ৬৩ লাখ টাকা খসড়া বরা  ধরা হেয়েছ।
ি িফংেয় সাধারণ  অথনীিত িবভােগর সদ  (িসিনয়র সিচব)  ড. শাম ল আলম, পিরক না কিমশেনর সদ
শািমমা নািগসসহ কিমশেনর অ  সদ রা উপি ত িছেলন।
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