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সভায় ধানম ী বেলন, বেকয়া টাকা েপেত আবার েনািটশ েদoয়ার জ । িনিদ র্  সমেয়র মে  িবল পিরেশাধ না 
করেল িবদুয্েতর লাiন েকেট েদoয়ার িনেদ র্শ েদন ধানম ী। িতিন বেলন, লাiন না কাটেল িবল েদেব না। 
ঈেদর পেরi সরকাির সং াগুেলােক িবেলর জ  েনািটশ েদoয়ার কথা বেলন ধানম ী। েনািটশ পাoয়ার পর 
টাকা না িদেল সে  সে  িবদুয্েতর লাiন েকেট িদেত িবদুয্ৎ িতম ীেক িনেদ র্শ েদন ধানম ী। ƣবঠেক uপি ত 
সরকােরর eকািধক নীিতিনধ র্ারক কােলর ক েক eসব ত  জানান। 

সভা েশেষ গতকাল িবেকেল e িবষেয় জানেত চাiেল িবদুয্ৎ িতম ী নসরুল হািমদ িবপু কােলর ক েক বেলন, 
‘সরকাির সং াগুেলার কােছ িবদুয্েতর িবল বাবদ aেনক টাকা আটেক আেছ। িবষয়িট ধানম ীর নজের eেনিছ। 
িতিন বেলেছন, বেকয়া টাকা না িদেল লাiন েকেট িদেত। বেকয়া টাকা েপেত eখন তাi করেত হেব। e ছাড়া 
েতা আর েকােনা uপায় েদখিছ না। আমােদরেক েতা চলেত হেব।’ 

সরকােরর eকািধক নীিতিনধ র্ারক কােলর ক েক জানান, গতকােলর eনiিস সভায় বড় eকিট আেলাচনার aংশ 
িছল সরকােরর eক সং া আেরক সং ার পাoনা টাকা পিরেশাধ না করার িবষয়িট। িতিট ম ণালয়েক আেরক 
ম ণালয়েক পাoনা টাকা পিরেশােধর জ  িনেদ র্শনা েদoয়া আেছ। তার পরo টাকা িদেত গিড়মিস কের 
ম ণালয়গুেলা। গতকােলর eনiিস সভায় ভূিমম ী সাiফু ামান েচৗধুরী aিভেযাগ কেরন, ম ণালয়গুেলা ভূিম কর 
পিরেশাধ কের না। ধানম ীেক িতিন বেলন, ি গত জিম aিধ হণ করেল িত  ি  িতন গুণ িতপূরণ 
পােব eটা আiেন বলা আেছ। আiনিট পাস হoয়ার পর েথেক েদখা যাে , ম ণালয়গুেলা খাসজিমর পিরবেত র্ 
ি গত জিম aিধ হেণর িদেক েবিশ ঝুকঁেছ। 

সভায় আেলাচনা হয়, খাসজিম িকনেল েসখােন কিমশন বািণেজয্র সুেযাগ থােক না। ি গত জিম aিধ হণ 
করেল েসখােন কিমশন বািণেজয্র aপার সুেযাগ ƣতির হয়। িনয়ম-কানুেনর েদাহাi েদিখেয় নােমর বানােন ভুল 
ধের িত  ি েক নানাভােব হয়রািন কের তার কাছ েথেক কিমশন খাoয়ার সুেযাগ থােক। ei aৈবধ সুিবধা 
খাসজিম েথেক েমেল না। তাi ম ণালয়গুেলা eখন েকােনা ক  বা বায়ন করেত িগেয় খাসজিমর পিরবেত র্ 
ি গত জিম aিধ হেণ েবিশ আ হী হে । 

e সময় ধানম ী েশখ হািসনা সাফ জািনেয় েদন, ফসিল জিম িকছুেতi ন  করা যােব না। eকা i যিদ 
েয়াজন না হয়, ফসিল জিম aিধ হণ যােত না করা হয়, গতকােলর সভায় িতিন আবারo e িনেদ র্শ েদন। ভূিম 

u য়েন ম ণালয়গুেলােক কর েদoয়ার িনেদ র্শo েদন ধানম ী। গতকােলর সভায় জাতীয় রাজসব্ েবােড র্র 
েচয়ার ান েমাশাররফ েহােসন ভুiঁয়াo সরকােরর িবিভ  সং ার কােছ বেকয়া টাকা েপেত ধানম ীর দার  হন। 
েকান েকান সং া েথেক কত টাকা eনিবআর পােব, তার eকটা িহসাব েদন eনিবআর েচয়ার ান। গতকােলর 
সভায় বেকয়া টাকা েফরত েদoয়ার িবষেয় ধানম ী  িনেদ র্শনা েদন। 

জাতীয় aথ র্ৈনিতক পিরষেদর (eনiিস) সভা েশেষ eক সংবাদ সে লেন পিরক নাম ী eম e মা ান 
সাংবািদকেদর জানান, ধানম ী েশখ হািসনা বেলেছন, aেহতুক কােরা জিম েনoয়া যােব না। িবিভ  ম ণালয়, 
িবভাগ o সং ার মা েম পাব র্তয্ চ ােম িতবছর কত টাকা খরচ হয়, েস িহসাব েবর করেত সংি েদর িনেদ র্শ 
েদন ধানম ী। সভায় িতিন বেলন, িতবছর বােজেট পাব র্তয্ চ াম ম ণালেয়র মা েম েয টাকা বরা  েদoয়া 
হয় তার বাiের আেরা aেনক টাকা খরচ হয় েসখােন। েযটা aেনেক জােন না। 

সংবাদ সে লেন রূপপুর পারমাণিবক িবদুয্ৎ েকে র আoতায় সরকাির কম র্কত র্ােদর আবািসক ভবন িনম র্ােণ 
aিনয়েমর িবষেয় দৃি  আকষ র্ণ করা হেল পিরক নাম ী eম e মা ান জানান, রূপপুর পারমাণিবক িবদুয্ৎ েকে র 
ি ন হাuিজং কে র aিনয়েমর িবষয়িট আমােদর নজের eেসেছ। eরi মে  দুিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। 



eকিট গৃহায়ণ o গণপূত র্ ম ণালয়। a  তদ  কিমিট গঠন কেরেছ িব ান o যুি  ম ণালয়। তেব সরকােরর 
u য়ন ক  নজরদাির সং া েযেহতু পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন, পিরবী ণ o মূ ায়ন িবভাগ 
(আieমiিড), তাi সিঠক ত  েবর করার জ  েসখােন আieমiিডর িতিনিধদল পাঠাব। তারা েসখান েথেক 
eেস আমােক িতেবদন েদেব। আিম েস িতেবদন ধানম ীেক েদখাব। ম ী বেলন, ‘u য়ন েথেম থাকেব 
না। েদেশর u য়ন চলেব। আমােদর েদেশর সব u য়ন ধের রাখব।’ 

3,13,832 েকািট টাকার eিডিপ aনুেমাদন 

eিদেক আoয়ামী লীগ সরকার টানা তৃতীয় েময়ােদ মতায় আসার থম বছেরi বািষ র্ক u য়ন কম র্সূিচর 
(eিডিপ) আকার দুi লাখ েকািট টাকা ছাড়াল। গতকাল eনiিস সভায় 312৯-31 aথ র্বছেরর eিডিপ aনুেমাদন 
েদoয়া হয়। তােত আসেছ aথ র্বছেরর eিডিপর আকার িনধ র্ারণ করা হেয়েছ দুi লাখ দুi হাজার 832 েকািট 
টাকা। যার মে  রা ীয় েকাষাগার েথেক খরচ হেব eক লাখ 41 হাজার ৯32 েকািট টাকা। বািক 82 হাজার 911 
েকািট টাকা খরচ হেব u য়ন সহেযাগীেদর কাছ েথেক। আসেছ বােজেট সবেচেয় েবিশ গুরুতব্ েদoয়া হেয়েছ 
পিরবহন খাতেক। ei খােত বরা  েদoয়া হেয়েছ 63 হাজার 917 েকািট টাকা। যা েমাট eিডিপর 37 শতাংশ। 
িদব্তীয় সেব র্া  িবদুয্ৎ খােত 37 হাজার 917 েকািট টাকা বরা  েদoয়া হেয়েছ, যা েমাট বরাে র 23.94 
শতাংশ। তৃতীয় সেব র্া  35 হাজার 435 েকািট টাকা বা 23 শতাংশ বরা  েদoয়া হেয়েছ েভৗত পিরক না, পািন 
সরবরাহ o গৃহায়ণ খােত। িশ া o ধম র্ খােতর জ  32 হাজার 48৯ েকািট টাকা বা 21.66 শতাংশ aথ র্ বরা  
েদoয়া হেয়েছ, যা চতুথ র্ সেব র্া । 

 


