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চলিত অথবছের এিডিপর ৬৭.৯৭ ভাগ বা বায়ন

চলিত অথবছের সংেশািধত বািষক উ য়ন কমসূিচ (আরএিডিপ) বা বায়ন হার গত অথবছেরর একই সমেয়র
তুলনায় বেড়েছ। অথবছেরর জলুাই থেক ম পয  ১১ মােস বা বায়ন হার দািঁড়েয়েছ ৬৭ দশিমক ৯৭
শতাংেশ।  এ  সময়  ম ণালয়  ও  িবভাগ েলা  খরচ কেরেছ  ১  লাখ  ২০  হাজার  ৩৬  কািট টাকা।  গত
অথবছেরর একই সমেয় এ হার িছল ৬২ দশিমক ৮১ শতাংশ। ওই সময় খরচ হেয়িছল ৯৮ হাজার ৯৭৮
কািট টাকা। স তলুনায় চলিত অথবছের ২১ হাজার ৫৮ কািট টাকা বিশ খরচ হেয়েছ। চলিত অথবছের

সংেশািধত এিডিপর আকার হে  ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬২০ কািট টাকা।

গতকাল রাজধানীর শেরবাংলানগেরর এনইিস সে লন কে  একেনক বঠক শেষ চলিত অথবছেরর ম
পয  সংেশািধত এিডিপর তথ  কাশ কেরন পিরক নাম ী। এ সময় পিরক না সিচব মা. নূ ল আিমন,
সাধারণ অথনীিত িবভােগর সদ  (িসিনয়র সিচব) ড.  শাম ল আলম, আইএমইিডর সিচব আবুল মন র
মা. ফয়জু াহসহ পিরক না কিমশেনর সদ রা উপি ত িছেলন। চলিত অথবছেরর জলুাই থেক ম পয

সংেশািধত এিডিপ বা বায়েন এিগেয় থাকা ম ণালয় ও িবভাগ েলা হে - িনবাচন কিমশন সিচবালয়, ভূিম
ম ণালয়, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ,  িব ৎ িবভাগ এবং িব ান ও যুি  ম ণালয়। িপিছেয় থাকা
ম ণালয় ও িবভাগ েলা হে - যুব ও ীড়া ম ণালয়, পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভাগ, ধমিবষয়ক
ম ণালয়, া  িশ া ও পিরবারকল াণ িবভাগ এবং রলপথ ম ণালয়।

চলিত অথবছেরর সংেশািধত এিডিপেত সেবা  বরা া  ১৫িট ম ণালয় ও িবভােগর জ  ১ লাখ ৪৫
হাজার ২৩ কািট টাকা বরা  রেয়েছ। এিট মাট সংেশািধত এিডিপর ৮২ দশিমক ১১ শতাংশ। গত ম পয
চলিত অথবছেরর ১১ মােস এ বরাে র িবপরীেত খরচ হেয়েছ ১ লাখ ১ হাজার ৮৫৮ কািট টাকা। এিট মাট
বরাে র ৭০ দশিমক ২৪ শতাংশ।
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