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াফ িরেপাটার ॥ ২০১৮-১৯ অথবছের সংেশািধত বািষক উ য়ন কমসূচী (এিডিপ) বা বায়ন হেয়েছ ৯৪ দশিমক
৩২ শতাংশ। এ সময় ম ণালয় ও িবভাগ েলা খরচ করেত পেরেছ ১ লাখ ৬৬ হাজার ৫৯৩ কািট টাকা। যা তার
আেগর অথবছের িছল ৯৪ দশিমক ১১ শতাংশ। ওই সময় খরচ হেয়িছল ১ লাখ ৪৮ হাজার ৩০৬ কািট টাকা।
তলুনামলূকভােব ৪ বছেরর মেধ  গত অথবছের সেবা  সংেশািধত এিডিপ বা বায়ন হেয়েছ।

ম লবার রাজধানীর শেরবাংলা নগেরর এনইিস সে লন কে  একেনক ি িফং শেষ পিরক নাম ী এম এ মা ান
এসব তথ  কাশ কেরন। এম এ মা ান বেলন, আমরা  থেক তদারিক বািড়েয়িছলাম। ফেল সেবা  আকাের
সংেশািধত এিডিপ বা বািয়ত হেয়েছ। তার আেগর অথবছেরর তুলনায় গত অথবছর শূ  দশিমক ২২ শতাংশ বিশ
বা বায়ন হেয়েছ। এিট  অে  সামা  মেন হেলও িফগার িক  অেনক  বড়। ধানম ী  বা বায়ন বিৃ েত  খুিশ
হেয়েছন। ধানম ী চলিত অথবছের ক  বা বায়েন নজরদাির আরও বাড়ােনার তািগদ িদেয়েছন বেল জানান
িতিন।

এিদেক, আইএমইিড জানায়, গত অথবছের য টাকা ব য় হেয়েছ তার মেধ  সরকারী তহিবল থেক এেসেছ ১ লাখ
১১  হাজার  ৩৩  কািট  টাকা।  এছাড়া  বেদিশক  সহায়তা  থেক  এেসেছ  ৪৭  হাজার  ২৭৯  কািট  টাকা  এবং
বা বায়নকারীর িনজ  অথায়ন ৮ হাজার ২৮২ কািট টাকা। গত অথবছের মাট ক  িছল ১ হাজার ৪০৬িট। তেব

ক েলার কয়টা শষ হেয়েছ স িহেসব এখনও পাওয়া যায়িন।
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