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ফের ফ োকসোনন রোষ্ট্রোয়ত্ত প্রতিষ্ঠোন 

 

রোষ্ট্রোয়ত্ত প্রতিষ্ঠোনগুন ো সতিত িভোনে পাঁচ েছর মুনোেো ফেখোননোর পর এেছর ফের ফ োকসোনন চন  এনসনছ।  অর্ থমন্ত্রণো নয়র তিসোনে 

চ তি অর্ থেছর (এতপ্র  পর্ থন্ত) তনট ফ োকসোন োঁতিনয়নছ ৪ িোজোর ৩২৪ ফকোটি টোকো। আসনছ ২০১৯-২০ অর্ থেছর কর উত্তর তনট 

ফ োকসোন ৫ িোজোর ৬৭০ ফকোটি টোকো োঁিোনে েন  তিসোে করো িনয়নছ। 

২০১২-১৩ অর্ থেছর রোষ্ট্রীয় মোত কোনোধীন সংস্থোগুন ো তনট ২ িোজোর ৬৮০ ফকোটি টোকো ফ োকসোন কনর। পরেিী পাঁচ েছনর 

সতিত িভোনে মুনোেো অজথন কনর। মূ ি আন্তজথোতিক েোজোনর ফিন র েোম কম র্োকোয় ফপনরোত য়োম কনপ থোনরশন েি অংনকর মুনোেো 

কনর। িোছোিো ফটত কতমউতননকশন খোনিও েি মুনোেো িয়। এজন্য সতিত িভোনে তনট মুনোেো অতজথি িয়। 

অর্ থমন্ত্রণো নয়র িথ্যোনুর্োয়ী— ৪৯টি রোষ্ট্রোয়ত্ত প্রতিষ্ঠোননর মনে ৩৫টি প্রতিষ্ঠোন  োভজনকভোনে পতরচোত ি িনে। একটি প্রতিষ্ঠোন 

ফেক ইনভনন এেং ১৩টি প্রতিষ্ঠোন ফ োকসোনন রনয়নছ। ১৩টি প্রতিষ্ঠোননর ফমোট ফ োকসোননর পতরমোণ ১১ িোজোর ৩৯৫ ফকোটি টোকো। এর 

মনে তেদ্যুত্ খোনির ফ োকসোন ৯৩১০ ফকোটি র্ো ১৩ প্রতিষ্ঠোননর ফমোট ফ োকসোননর প্রোয় ৮১.৭০ শিোংশ। রোষ্ট্রোয়ত্ত প্রতিষ্ঠোনগুন োর 

মনে ফটত কতমউতননকশন ফরগুন টতর কতমশন, ফপনরোত য়োম কনপ থোনরশন, তেটিআরতস, চট্টগ্রোম েন্দর কর্তথপক্ষ, রোজউক, পল্লী 

তেদ্যুত্সি ফেশ তকছু প্রতিষ্ঠোন  োভজনক িওয়োয় সোতে থক ভোনে তনট ফ োকসোন কম িনয়নছ। িনে  োভজনক প্রতিষ্ঠোনগুন োর তনট  োভ 

আনের ফচনয় কনমনছ। 

ফ োকসোন প্রসনে অর্ থমন্ত্রী আ ি ম মুস্তেো কোমো  েোনজট ডকুনমনে উনল্লখ কনরনছন, ফেশর ক্রমেধ থমোন তেদ্যুনির চোতিেো পূরণ এেং 

জনকল্যোণোনর্ থ উত্পোেন ব্যনয়র ফচনয় কম মূনল্য তেদ্যুত্ সরেরোনির েন  তেদ্যুত্ খোি ফ োকসোননর সিুখীন িনে। 

এ তেষনয় মন্তব্য জোননি চোইন , েোং োনেশ ব্যোংনকর সোনেক ফডপুটি েভন থর ফখোন্দকোর ইেোিীম খোন ে ইনত্তেোকনক েন ন, রোষ্ট্রোয়ত্ত 

প্রতিষ্ঠোনগুন োর ব্যেস্থোপনোয় েক্ষিো েোিোনি িনে। কোরণ অননক ফেনশই রোষ্ট্রোয়ত্ত প্রতিষ্ঠোন  োভজনকভোনেই পতরচোত ি িনে। এগুন ো 

ফর্নক সরকোর ও জনেণ উভনয়  োভেোন িনে। িনে ফর্গুন ো ফেসরকোতর খোনি ফছনি ফেওয়ো র্োয় ফসগুন ো ফেসরকোতর খোনি ফছনি 

ফেওয়ো প্রনয়োজন। কোরণ প্রতিষ্ঠোনগুন োনি সুশোসন প্রতিষ্ঠো করোও গুরুত্বপূণ থ। সরকোর এসে প্রতিষ্ঠোনন েি অংনকর ভর্তথতকও তেনে। 
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পর্ থোন োচনোয় ফেখো ফেনছ, মোত্র পাঁচ েছর ব্যেধোনন রোষ্ট্রোয়ত্ত প্রতিষ্ঠোনগুন োনি ভর্তথতকর পতরমোণ তিগুনণরও ফেতশ িনয়নছ। ২০১৪-১৫ 

অর্ থেছনর রোষ্ট্রোয়ত্ত এসে প্রতিষ্ঠোনন ভর্তথতক ফেওয়ো িয় ৫৯১ ফকোটি টোকো। ২০১৫-১৬ এেং ২০১৬-১৭ অর্ থেছনর তছ  র্র্োক্রনম ৮২৬ 

ফকোটি টোকো এেং এক িোজোর ১০৯ ফকোটি টোকো। 

অর্ থমন্ত্রণো নয়র সে থনশষ তিসোে অনুর্োয়ী, সনে থোচ্চ ফ োকসোনন আনছ েোং োনেশ তেদ্যুত্ উন্নয়ন ফেোড থ। এর ফ োকসোন ফেনি িনয়নছ ১০ 

িোজোর ২৭১ ফকোটি ৫৮  োখ টোকো। আনের েছর এর ফ োকসোন তছ  ৯ িোজোর ২৮৪ ফকোটি টোকো। চ তি অর্ থেছনর তেনজএমতসর তনট 

ফ োকসোন ৬৯৫ ফকোটি টোকো র্ো আনের েছর তছ  ৪৯৭ ফকোটি টোকো।  েোং োনেশ ফকতমকুো  ইন্ডোতিজ কনপ থোনরশননর (তেতসআইতস) 

ফ োকসোন আনের েছর ৫৫৫ ফকোটি টোকো ফর্নক ফেনি এেছর ৯১১ ফকোটি টোকো িনয়নছ। 

অর্ থমন্ত্রণো নয়র িথ্যোনুর্োয়ী, ২০১৭-১৮ অর্ থেছনরর ৩০ এতপ্র  পর্ থন্ত েোং োনেশ ফটত কতমউতননকশন ফরগুন টতর কতমশন সনে থোচ্চ তনট 

মুনোেো কনরনছ। আনের অর্ থেছর তনট মুনোেো ৬২৬৩ ফকোটি টোকো ফর্নক হ্রোস ফপনয় এেছর ২৫৪৮ ফকোটি টোকো িনয়নছ। ফপনরোত য়োম 

কনপ থোনরশন ২০১৮-১৯ অর্ থেছর ১৯৪৪ ফকোটি টোকো মুনোেো কনরনছ। আনের েছর মুনোেো কনরতছ  ৫ িোজোর ৬৪৪ ফকোটি টোকো। 

ফি  গ্যোস ও খতনজ সম্পে কনপ থোনরশন চ তি অর্ থেছর ৮৮৯ ফকোটি টোকো মুনোেো কনরনছ। চট্টগ্রোম েন্দর কর্তথপনক্ষর ২০১৭-১৮ 

অর্ থেছনরর তনট মুনোেো ৭৯২ ফকোটি টোকো িনি চ তি অর্ থেছর ৫৯১ ফকোটি টোকোয় ফননম এনসনছ। েোং োনেশ পোটক  কনপ থোনরশননর 

তনট ফ োকসোন বৃতি ফপনয় ৬৯৫ ফকোটি টোকো িনয়নছ। েি েছর প্রতিষ্ঠোনটি ফ োকসোন তেনয়নছ ৪৯৭ ফকোটি টোকো। তেআরটিতস এেছর 

ফ োকসোন তেনয়নছ ৬০ ফকোটি টোকো, তেআইডতিউটিএ ফ োকসোন কনরনছ ৬১ ফকোটি টোকো। িনে রোজউক তনট  োভ কনরনছ ৪৮৯ ফকোটি 

টোকো, েোং োনেশ অর্ থননতিক অঞ্চ  কর্তথপক্ষ (নেজো) মুনোেো কনরনছ ৩২১ ফকোটি টোকো। 

  

  

 


