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দুi মােস কে র aথ র্ লুটপাট হয়। তাছাড়া কােজর গুণগতমান খারাপ হয়। eটা িত aথ র্বছরi হেয় আসেছ।  
 
আieমiিডর হালনাগাদ িতেবদেন েদখা যায়, aথ র্বছেরর েশষ সমেয় eেস েবশ কেয়কিট ম ণালয় o িবভাগ aথ র্ খরেচর িদক 
েথেক aেনক িপিছেয় আেছ। সেব র্া  বরা  পাoয়া ম ণালয়গুেলার eকিট হেলা েরলপথ। e ম ণালয় বরাে র মা  55 দশিমক 79 
শতাংশ aথ র্ খরচ কেরেছ গত 22 মােস। e ম ণালয়েক eক মােস য় করেত হেব িতন হাজার 617 েকািট টাকা। 
 
িতেবদন aনুয়ায়ী, aথ র্বছেরর জুলাi েথেক েম পয র্  21 ম ণালয় o িবভাগ 61 শতাংেশর কম aথ র্ য় কেরেছ। eর মে  

eখনo পয র্  eক টাকাo য় করেত পােরিন সরকাির কম র্কিমশন (িপeসিস)।  
 
সংেশািধত eিডিপেত সেব র্া  বরা  পাoয়া 26 ম ণালয়েক বরা  েদoয়া হেয়েছ eক লাখ 56 হাজার 34 েকািট টাকা, যা মূল 
বরাে র 93 শতাংশ। 22 মােস eসব ম ণালয় o িবভাগ 81 শতাংশ aথ র্ য় কেরেছ। eর মে  েসতু িবভাগ 75 শতাংশ, মা িমক 
o u িশ া িবভাগ 65, পািনস দ ম ণালয় 6৯ শতাংশ, জব্ালািন o খিনজস দ ম ণালয় 87 শতাংশ, ানীয় সরকার িবভাগ 82 
শতাংশ, গৃহায়ন o গণপূত র্ ম ণালয় 83 শতাংশ, েনৗপিরবহন ম ণালয় 84 শতাংশ eিডিপ বা বায়ন কেরেছ। a িদেক িবদুয্ৎ 
িবভাগ 8৯ দশিমক 75 শতাংশ, সড়ক পিরবহন o মহাসড়ক িবভাগ 8৯ শতাংশ, িব ান o যুি  ম ণালয় 8৯ শতাংশ, াথিমক 
o গণিশ া 84 শতাংশ aথ র্ য় করেত স ম হেয়েছ।  
 
eিডিপ বা বায়েন েবশ কেয়কিট ম ণালয় o িবভােগর সফলতা রেয়েছ। জাতীয় িনব র্াচেনর বছের বরাে র েচেয়o েবিশ aথ র্ খরচ 
কেরেছ িনব র্াচন কিমশন। aথ র্বছেরর েম পয র্  e কিমশেনর য় 212 দশিমক 96 শতাংশ। 91 শতাংেশর েবিশ aথ র্ য় কেরেছ 
aথ র্ৈনিতক স ক র্ িবভাগ (97 শতাংশ), বাসী ক াণ o ƣবেদিশক কম র্সং ান ম ণালয় (93 শতাংশ), ভূিম ম ণালয় (92 
শতাংশ), প ী u য়ন o সমবায় ম ণালয় (91 শতাংশ), পিরেবশ o বন ম ণালয় (91 শতাংশ)।  
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