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আগামী অথবছের প া সতু কে  বরা  দওয়া হেয়েছ পাচঁ হাজার ৩৭০ কািট টাকা। অথবছেরর
বােজেট বাড়িত বরা  থাকেছ বড় ক েলােত। সরকােরর অ ািধকার ফা  ােকর অ ভু  সাতিট

কে ই নতুন বােজেট বরা  দওয়া হে  ৩৬ হাজার ২২০ কািট টাকা।  গতকাল জাতীয় সংসেদ
অথম ী আ হ ম মু ফা কামােলর পে  বােজট উপ াপন কেরন ধানম ী শখ হািসনা। মগা ক েলা
বা বায়েনর মাধ েম বিৃ  ই অে  িনেয় যাওয়ার আশা করা হেয়েছ। ২০০৮ সােলর জাতীয় িনবাচেনর
ইশেতহাের অবকাঠােমা  খােত  এক  বড়  ক  বা বায়েনর  িত িত িদেয়িছল  আওয়ামী  লীগ।
সরকােরর গত ই ময়ােদ এসব কে র দৃ মান অ গিত হেয়েছ হােতেগানা কেয়কিটর। এ অব ায়
নতনু ময়ােদ অবকাঠােমা উ য়েনই িবেশষ অ ািধকার িদে  সরকার। আগামী অথবছেরর জ  ািবত

ই লাখ ই হাজার ২২১ কািট টাকার বািষক উ য়ন কমসিূচেত (এিডিপ) চলমান ক েলার অ েল
বরা  দওয়া হে  এক লাখ ৯৩ হাজার ৩৬৪ কািট ১৬ লাখ টাকা। মাট এিডিপ বরাে র ১৯ শতাংশই
পাে  সাতিট ক ।

আগামী এিডিপেত সেবা  ১৪ হাজার ৯৮০ কািট সাত লাখ টাকা বরা  দওয়া হে  পপুর পারমাণিবক
িব ত ্ ক  িনমাণ কে । মে ােরল িনমাণ ক  পাে  ি তীয় সেবা  সাত হাজার ২১২ কািট ৬৩
লাখ টাকা। বরাে র িবেবচনায় প া সতুর অব ান ততৃীয়। এর বাইের প া সতু রল সংেযাগ ক
বা বায়েন আগামী এক বছেরর জ  িতন হাজার ৯৯৫ কািট ২০ লাখ টাকা বরাে র াব করা হেয়েছ।
‘মাতারবািড় ২*৬০০ ম.ও. আ া পার ি িটক াল কাল ফায়াড পাওয়ার েজ  শীষক কে  বরা
থাকেব িতন হাজার ৫৬ কািট টাকা। দাহাজারী থেক রামু হেয় ক বাজার এবং রামু হেত িময়ানমােরর
িনকটবতী ঘমুধমু পয  রল লাইন িনমােণ এক হাজার ১০৫ কািট টাকা বরা  াব করা হেয়েছ। পায়রা
ব র উ য়েন নওয়া একিট কে  ৫০০ কািট টাকা ও অপর কে  ২১৩ কািট টাকা বরা  দওয়া
হে ।
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