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আস  ২০১৯-২০২০ অথবছেরর জ  ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কািট টাকার নতুন বািষক উ য়ন কমসিূচ
(এিডিপ) অ েমাদন িদেয়েছ জাতীয় অথৈনিতক পিরষদ (এনইিস)। এরমেধ  সরকােরর অভ রীণ উ স
(িজওিব) হেত ১ লাখ ৩০ হাজার ৯২১ কািট টাকা, বেদিশক উ স হেত ৭১ হাজার ৮০০ কািট টাকা
এবং ায় শািসত িত ান বা করেপােরশেনর িনজ  তহিবল হেত ১২ হাজার ৩৯৩ কািট টাকা ব েয়র
ল  িনধারণ করা হেয়েছ। এিডিপেত সেবা  এক-প মাংেশর বিশ ায় ৫২ হাজার ৮০৬ কািট টাকা
(২৬.০৫%) বরা  দওয়া হেয়েছ পিরবহন খােত। ধানম ী ও এনইিস’র চয়ারপারসন শখ হািসনার
সভাপিতে  গতকাল শেরবাংলা নগর  এনইিস সে লন কে  অ ি ত সভায় এ অ েমাদন দওয়া হয়।

সভা শেষ পিরক নাম ী এম এ মা ান সংবাদ সে লেন জানান, এিডিপেত দাির  িবেমাচেনর সােথ
সংি  ক সমহূেক অ ািধকার িবেবচনায় রেখ বরা  দওয়া হেয়েছ। বরা  দােনর ে  কৃিষ,
কৃিষিভি ক িশ ,  িব ত্  উ পাদন,  যাগােযাগ ব ব ার উ য়ন,  আইিসিট’র উ য়ন,  কমসং ান  সিৃ
সহায়ক ক  অ ািধকার দান করা হেয়েছ।

সভা সেূ  জানা যায়, চলমান মগা কে র বা বায়ন কােজ যােত ধীরগিত না হয় সজ  পযা  বরা
দওয়া হেয়েছ। চলিত অথবছেরর ফ য়াির পয  প া সতু কে  ১ হাজার ৭৯০ কািট টাকা খরচ

হেলও আগামী ২০১৯-২০ অথবছেরর বািষক উ য়ন কমসিূচেত (এিডিপ) এ কে  বরা  রাখা হে  ৫
হাজার ৩৭০ কািট টাকা। চলিত অথবছেরর তুলনায় ঢাকা-আ িলয়া এিলেভেটড এ ে সওেয় কে
ি ণ  ও ঢাকা ম াস যািপড ানিজট কে  (লাইন-৬)  িতন ণ  বিশ বরা  দওয়া হেয়েছ।  নতনু
বােজেট ৫ হাজার ৩৭০ কািট টাকা বরা  রাখা হেয়েছ প ােসতু রল সংেযাগ কে ।

খাত িভি ক আেলাচনায় ধানম ীর অ শাসেনর িবষেয় পিরক নাম ী জানান,  নতুন ক  হেণর
িবষেয় যথাস ব কৃিষ জিম পিরহার করেত বেলেছন ধানম ী। তাছাড়া পাটিশে র উ য়েন গেবষণার
তািগদ িদেয়েছন। ম ী বেলন, সরকাির িবিভ  সং ার িনকট ালািন তল িবি  বাবদ িবিপিসর অেনক
টাকা বেকয়া  রেয়েছ। িবিপিসর কােছ এনিবআেরর বড় অংেকর বেকয়া ভ াট পাওনা রেয়েছ।  িবষয়িট

রাহা করেত অথম ী ও এনিবআরেক বেলেছন ধানম ী।

খাতিভি ক বরা :খাতিভি ক সেবা  বরা  দওয়া হেয়েছ পিরবহন খােত ায় ৫২ হাজার ৮০৬ কািট
টাকা। এরপর িব ত্ খােত ায় ২৬ হাজার ১৭ কািট টাকা বরা  দওয়া হেয়েছ।  ভৗত পিরক না,
পািন সরবরাহ ও গৃহায়ন খােত ২৪ হাজার ৩২৪ কািট, িশ া ও ধম খােত ায় ২১ হাজার ৩৭৯ কািট,
িব ান, তথ  ও যাগােযাগ যিু  খােত ১৭ হাজার ৫৪১ কািট, ামীণ অথনীিত তথা প ী উ য়ন ও
প ী িত ান খােত ায় ১৫ হাজার ১৫৭ কািট, া , জনসংখ া ও পিরবার কল াণ খােত ায় ১৩
হাজার ৫৫ কািট, কৃিষ খােত ৭ হাজার ৬১৬ কািট, পািন স দ খােত ৫ হাজার ৬৫৩ কািট এবং 
জন শাসন খােত ৫ হাজার ২৪ কািট টাকা বরা  দওয়া হেয়েছ।

ম ণালয়/িবভাগ িভি ক বরা :ম ণালয় ও িবভাগ িভি ক বরা  পযােলাচনা কের দখা যায়, সেবা

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

বরা  দওয়া হেয়েছ ানীয় সরকার িবভাগেক ২৯ হাজার ৭৭৭ কািট টাকা। এর পর িব ত্ িবভাগ ২৬
হাজার ১৪ কািট, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ২৫ হাজার ১৬৩ কািট, িব ান ও যিু  ম ণালয়
১৫ হাজার ৯০৮ কািট,  রলপথ ম ণালয় ১২ হাজার ৫৯৯ কািট, া  সবা িবভাগ ৯ হাজার ৯৩৬
কািট, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় ৯ হাজার ২৭০ কািট, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ ৮ হাজার

৯২৭ কািট, সতু িবভাগ ৮ হাজার ৫৬১ কািট এবং পািন স দ ম ণালয়েক দওয়া হেয়েছ ৬ হাজার
২৫৭ কািট টাকা।

‘বািলশ কেল ািরর’ অ স ান হেব: পপরু পারমাণিবক িব ত্ু কে  র ি নিসিট হাউিজং কে র
অিনয়েমর িবষেয় জানেত চাইেল পিরক নাম ী বেলন, িবষয়িট আমােদর নজের এেসেছ। সংবাদ মাধ েম
িবষয়িট দেখ আিম িবি ত। কে  ৩ টাকার বািলশ তলুেত পাঁচ টাকা খরচ হেলা কন? িবষয়িট তদ
করেত পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন পিরবী ণ ও মলূ ায়ন িবভাগ (আইএমইিড) ক আিম িনেদশনা
দেবা।
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