
চলিত
21 মােস ব
eখনo িবল
হেয়েছ- আ

  হািমদ-u

আগামী জু
u য়ন কম
হাজার েক
সংশয় ক
বছরi eম
eবারo 

বুধবার ক
aথ র্বছেরর
বা বায়েনর
61 শতাংে
eিডিপ বা

স িত প
েসরকম ন
আেছ। তাi
aথ র্বছেরর

ঢাকায় িনযু
েশেষর িদে
হয়। ফেল
eে ে  মা

ত aথ র্বছ
বা বায়ন 65 
ল পিরেশাধ না

আieমiিডর ভ

uজ-জামান 

জুেন েশষ হে
ম র্সূিচর (আরe
কািট টাকা। তি
কাশ কেরেছন 
মন পিরি িত 
তয্য় ঘটেব না

কািশত বা বায়
র 21 মােস ম
র হার দাঁিড়েয়
েশর িনেচ। eক
বায়েনর হার 

পিরক নাম ী e
নয়। েকননা েদ
াi টাকা খরচ ন
র 21 মােস আর

যু  িবশব্ াংেক
েক করায় eমন
ল খরচ করেতi
মানস ত ক

ছের 91
দশিমক ৯5 শ

না করায় কম ম
ভার া  সিচব 

 চলিত aথ র্বছ
eিডিপ) শতভাগ
িড়ঘিড় কের 
িবেশষ রা। 
হয়। েদখা েগ
া। 

ায়ন, পিরবী ণ
ম ণালয় o িব
য়েছ 65 দশিম
কi সমেয় গত
দাড়ঁায় 63 দশ

eমe মা ান 
েদখা যােব iিত
না হেল েতা িহ
রeিডিপর বা

কর িলড iেকান
মনিট হে । িক
i হেব। eমন 
 েযমন বা বা

1 হাজার
শতাংশ * মানস
মেন হে - পির

বছর (3129-3
গ বা বায়ন ক
ক  েশষ কর
তেব সরকাের
গেছ, েশষ দুi

ণ মূ ায়ন িবভ
িবভাগগুেলা য়
মক ৯5 শতাংশ
ত aথ র্বছের 
শিমক 53 শতা

সাংবািদকেদর
িতমে  কে
িহসােবর মে  আ
বায়ন হার েবি

নিম  ড. জাি
ক  eিট পুরেনা
চাপ েথেক েখ
ায়ন হয় না,েত

র েকািট
স ত বা বায়

িরক না সিচব *

312৯)। বািক 
করেত ম ণালয়
করেত িগেয় কা
রর সংি েদর 
i মােস বা ব

ভােগর (আie
য় কেরেছ ৯8
শ। eর মে  
য় হেয়িছল 9

তাংশ। 

র বেলেছন, দুi
র aেনক কা
আেস না। তাছ
িশ হেয়েছ। 

িহদ েহােসন যু
না সম া। বাে
খাঁড়াখুিঁড় করেত
তমিন aপচয়o 

/ 27 -

িট টাকা 
য়ন হয় না, aপ
* গিত বাড়ােত

 

ক আেছ দুi মা
লয় o িবভাগগুে
কােজর গুণগতম

দািব, e িনে
বায়েনর হার ল

eমiিড) চূড়া
8 হাজার 41 
34 ম ণালয়,

93 হাজার 71

দুi মােস eত
াজi eিগেয় ে
ছাড়া সািব র্কভা

যুগা রেক বেল
েজেটর েময়াদ 
ত েদখা যায়, 
হয়। 

- েম, 312৯ 

েয়র 
পচয়o হয়- ড
ত সিচবেদর 

মাস। e সমেয়
গুেলােক য় ক
মান িনি ত হ
েয় েকােনা সম
ল য্মা ার কা

 িতেবদেন 
েকািট টাকা।

, িবভাগ o স
14 েকািট টাকা

টাকা খরচ ক
েগেছ। িক  ি
ােব গত aথ র্বছ

লন, যিদo বল
দ েশষ হoয়ার 
শুধু টাকাটা আ

চয্ােল
ড. জািহদ েহাে
ায় 41িট িডo

য় সংেশািধত ব
করেত হেব ায়
হেব িকনা- তা
ম া হেব না
কাছাকািছ চেল 

েদখা েগেছ, 
 সংেশািধত e

সং ার বা বায়ন
া। aথ র্াৎ সংেশ

করেত হেব িব
িবল পিরেশাধ
ছেরর তুলনায় 

লা হয় িবল পির
আেগ aথ র্ছাড়

আদায় করার জ

 
েসন * 
o েদয়া 

বািষ র্ক 
ায় 91 
া িনেয় 
। িত 
যায়। 

চলিত 
eিডিপ 
ন হার 
শািধত 

িবষয়িট 
ধ বািক 
চলিত 

িরেশাধ 
ড় করা 
জ i। 



সূ  জানায়, চলিত aথ র্বছেরর জ  সব্ায় শািসত িত ােনর বরা সহ 2 লাখ 91 হাজার 97৯ েকািট টাকার 
eিডিপ aনুেমাদন েদয়া হয়। পরবত েত গত মাচ র্ মােস eেস সংেশািধত eিডিপেত 5 হাজার েকািট টাকার েবিশ 
কাটছাঁট কের 2 লাখ 87 হাজার 731 েকািট টাকায় বরা  নািমেয় আনা হেয়িছল। eখন েসi বরা o পুেরাপুির 
বা বায়ন শ ার মুেখ পেড়েছ। 

পিরক না িবভােগর সিচব েমা. নূরুল আিমন বুধবার যুগা রেক বেলন, মাঠপয র্ােয় সংেশািধত eিডিপর 
aেনকাংশi বা বায়ন হেয়েছ। যুি গত সম ার কারেণ aেনক সময় খরেচর ত িট েদখােনা যায়িন। েযমন 
পিরক না কিমশন চতব্ের মসিজদ িনম র্াণ কে র কাজ েশষ হেয়েছ। িক  েসi খরেচর িহসাবিট eখনo েদখােনা 
যায়িন। eরকম aেনক কে র ে ে  েম মােসi কাজ েশষ হেয় যােব। িক  িবল েদয়া হেব জুন মােস িগেয়। 

আieমiিডর ভার া  সিচব আবুল মনছুর েমা. ফেয়জ u াহ বেলন, eিডিপ বা বায়েনর হার েবেড়েছ। আমরা 
েয uে াগগুেলা িনেয়িছ েসগুেলা iিতমে i কােজ আসেত শুরু কেরেছ। eরi মে  আরeিডিপর বা বায়নo 
েবেড়েছ। জুেন িগেয় েদখা যােব বা বায়ন শতভােগর কাছাকািছ হেব। িতিন আরo বেলন, আমরা সরাসির ক  
বা বায়েনর সে  যু  না থাকেলo ক  সংি েদর গিত বাড়ােত িতিনয়ত তাগাদা েদয়া হে । eরi মে  
কে র বা বায়ন কম হoয়ায় ায় 41 জন সিচবেক 41িটর মেতা িডo েলটার পািঠেয়িছ। 

61 শতাংেশর িনেচ থাকা ম ণালয় o িবভাগ : আieমiিড বলেছ, eখনo 61 শতাংেশর িনেত eিডিপ বা বায়ন 
হার রেয়েছ 34িট ম ণালয়, িবভাগ o সং ার। eগুেলার মে  বাংলােদশ সরকাির কম র্-কিমশেনর eিডিপ 
বা বায়েনর হার শূ  শতাংশ। eছাড়া েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন ম ণালেয়র 27 দশিমক 99 শতাংশ, 
সুর া েসবা িবভােগর 34 দশিমক 8 শতাংশ আরeিডিপ বা বায়ন হেয়েছ। 

িপিছেয় থাকা বািকগুেলা হে - জাতীয় সংসদ সিচবালয়, পররা  ম ণালয়, পিরক না িবভাগ (u য়ন বরা ), 
সমাজক াণ ম ণালয়, জন শাসন ম ণালয়, যুব o ীড়া ম ণালয়, মিহলা o িশশুিবষয়ক ম ণালয়, পিরসংখয্ান 
o ত  ব াপনা িবভাগ, ব  o পাট ম ণালয়, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, পাব র্তয্ চ াম িবষয়ক 
ম ণালয়, ধম র্িবষয়ক ম ণালয়, আিথ র্ক িত ান িবভাগ, িতর া ম ণালয়, পািনস দ ম ণালয়, মা িমক o 
u িশ া িবভাগ, েসতু িবভাগ eবং েরলপথ ম ণালয়। 

71 শতাংেশর েবিশ a গিত : আieমiিডর িতেবদন েথেক জানা েগেছ, থম 21 মােস েবশ কেয়কিট 
ম ণালয় o িবভাগ 71 শতাংেশর েবিশ আরeিডিপ বা বায়ন কেরেছ। eগুেলা হে - aথ র্ৈনিতক স কর্ িবভাগ 
(iআরিড), আieমiিড, বািণজয্ ম ণালয়, বাসীক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান ম ণালয়, াথিমক o গণিশ া 
ম ণালয়, িব ান o যুি  ম ণালয়, িবদুয্ৎ িবভাগ, েনৗপিরবহন ম ণালয়, ধানম ীর কায র্ালয় (েথাকসহ), 
কৃিষ ম ণালয়, মৎ  o ািণস দ ম ণালয়, আiন o িবচার িবভাগ eবং মুি যু  িবষয়ক ম ণালয়। 

 


