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ময়ােদা ীণ ২৭২ ক  নতনু এিডিপেত

আলাউি ন চৗধরুী

চলিত ২০১৮-১৯ অথ বছের ময়াদ শষ হেয় যােব এমন ২৭২িট ক  আসেছ ২০১৯-২০ অথবছেরর
বািষক উ য়ন কমসিূচেত (এিডিপ) অ ভু  করা হেয়েছ। এেদর জ  এবার বরা  রাখা হেয়েছ ১৫ হাজার
৫৫৯  কািট  ৮৬ লাখ  টাকা,  যা  মাট  এিডিপ বরাে র ৭  দশিমক ৬৮  শতাংশ।  চলিত ২০১৮-১৯
অথবছেরর এিডিপেত স াব  সমাপ  কে র সংখ া িছল ৪৪৬িট। অথাত্ আগামী জুেনর মেধ  এসব

কে র  বা বায়ন  শষ  হওয়ার কথা।  িক  ২৭২িট  ক  আগামী  জেুন  শষ  হে  না।  এ  জ
ক েলােক আগামী অথবছেরর বােজেট অ ভু  করার াব করা হেয়েছ। এসব কে র ময়াদ

বাড়ােত হেব। এছাড়া ১ হাজার ৪৫িট বরা িবহীন অন েমািদত নতুন ক  অ ভু  করা হেয়েছ নতনু
এিডিপেত। এ ধরেনর জ  থাকেছ ায় সােড় ৮ হাজার কািট টাকা। স িত নতুন অথ বছেরর বািষক
উ য়ন কমসিূচ (এিডিব) অ েমাদন কেরেছ জাতীয় অথৈনিতক পিরষদ (এনইিস)। দেশর চলমান মগা

ক েলা  ত  এিগেয়  নওয়ার  জ  আসেছ  ২০১৯-২০২০ অথবছেরর  এিডিপেত   দওয়া
হেয়েছ। যাগােযাগ ও িব েতর বড় পাচঁ কে র কাজ ত শষ করেত নতুন এিডিপেত বরা  রাখা
হেয়েছ ায় ৩৫ হাজার কািট টাকা। এছাড়া সরকােরর অ ািধকার পাওয়া ফা  াকভু  ক সহ বড়
১০ কে  থাকেছ ৪০ হাজার কািট টাকার বিশ বরা । এনইিস বঠেক ২০১৯-২০ অথবছেরর জ  ২
লাখ ২ হাজার ৭২১ কািট টাকার এিডিপ অ েমাদন দওয়া হেয়েছ।

া  তথ া যায়ী, ময়ােদা ীণ য ক েলা নতনু এিডিপেত অ ভু  করা হেয়েছ, স েলার মেধ  িকছু
আেছ ২০০৫, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ সাল থেক চলমান। দফায় দফায় ময়াদ বািড়েয়ও গত ৮ থেক
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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।

|

১৩ বছের এসব ক  শষ করেত পােরিন বা বায়নকারী  সং া েলা। করানীগ  ক ীয় কারাগার
িনমাণ ক িট ২০০৫ সােল  হয়। ১৪ বছর ধের এই ক িট চলমান। ২০১০ সােল শষ করার
কথা থাকেলও তা শষ করেত পােরিন। ২০০৯ সােল  হওয়া জাতীয় রাজ  বাড ভবন িনমাণ ক
এখেনা  চলমান।  িশ া  ম ণালেয়র িনবািচত  বসরকাির মাধ িমক িবদ ালয় েলার ভৗত অবকাঠােমা
উ য়ন ক িট ২০১১ সােল  হয়। ২০১২ সােল  হওয়া দেশর পূণ উপেজলা সদর বা ােন
১৫৬িট ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  শন াপন ক িট ২০১৫ সােল শষ করার কথা িছল, যা
এখেনা চলমান। রেলর লাউড়া-শাহবাজপুর সকশেনর পুনবাসন ক িট ২০১১ সােল  হয়। এিট
৯ বছর ধের চলমান। আট বছর ধের চলমান ঢাকা-ট ী সকশেনর তৃতীয় ও চতুথ ডুেয়লেগজ লাইন এবং
ট ী-জয়েদবপুর সকশেনর ডুেয়লেগজ ডাবল লাইন িনমাণ ক িট। পিরক না কিমশন বলেছ, এই
২৭২িট কে র ময়াদ বিৃ  ও সংেশাধন আগামী এক মােসর মেধ  অথাত্ জেুনর মেধ  স  করেত
হেব। যােত নতনু অথবছর েতই অথাত্ আগামী জলুাই থেকই ক েলার অ েল বরা কৃত অথ
ছাড় করা স ব হয়। এিডিপেত এসব ক  রাখা গেলও ময়াদ বিৃ  ছাড়া এসব কে র িবপরীেত
বরা কৃত অথ ছাড় ও ব য় করা যােব না। আগামী অথবছেরর উ য়ন বােজেট চলিত অথবছের চেয় ায়
১৫ শতাংশ বিশ খরচ করেত চাইেছ সরকার। সংসদ িনবাচেনর আেগ শষ মহূুেত নওয়া ায় ২০০

ক , য েলা নতুন এিডিপেত যাগ হেয়েছ। এছাড়াও পৗেন শ এমন ক  রেয়েছ, য েলা চলিত
অথবছের মেধ ই কাজ শষ করার ল  িছল। কাজ শষ না হওয়ায় তা আগামী অথবছেরর এিডিপেত
যাগ হে । ই ধরেনর িমেল কেয়কশ ক  চাপ বািড়েয়েছ নতনু এিডিপেত।
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