
আয়-ব য় বেড়েছ আওয়ামী লীেগর
তহিবেল ৩৭ কািট টাকা

আয়-ব য় বেড়েছ আওয়ামী লীেগর

িনবাচনী বছের আয়-ব য় বেড়েছ মতাসীন আওয়ামী লীেগর। ২০১৮ পি কা বছের আওয়ামী লীেগর আয়
হেয়েছ ২৪ কািট ২৩ লাখ ৪২ হাজার ৭০৭ টাকা এবং ব য় হেয়েছ ১৮ কািট ৮৭ লাখ ৮০ হাজার ৫৫৭
টাকা। দেলর তহিবেল বতমােন ৩৭ কািট ৫৭ লাখ ৭৮ হাজার ৫৮৭ টাকা উ ৃ  রেয়েছ। এিদেক এবার
িবেরাধী  দল জাতীয় পািটরও আয়-ব য় বেড়েছ। গতকাল দল িট িনবাচন কিমশেন (ইিস) আয়-ব েয়র
িহসাব জমা িদেয়েছ। তােদর জমা দওয়া িহসাব থেক এসব তথ  পাওয়া গেছ।

আওয়ামী লীেগর উপেদ াম-লীর সদ  ও ধানম ীর রাজৈনিতক উপেদ া এইচ িট ইমােমর নতেৃ  একিট
িতিনিধদল গতকাল ইিস সিচব মা. আলমগীেরর কােছ িহসাব জমা দন। এ সময় িতিনিধদেল িছেলন

আওয়ামী লীেগর কাষাধ  এইচ এস আিশ র রহমান, ধানম ীর িবেশষ সহকারী িব ব বড়য়ুা মুখ।
িহসাব জমা শেষ ইিসর িমিডয়া স টাের এইচ িট ইমাম সাংবািদকেদর বেলন, এবার আওয়ামী লীেগর আয়
হেয়েছ ২৪ কািট ২৩ লাখ ৪২ হাজার ৭০৭ টাকা এবং ব য় হেয়েছ ১৮ কািট ৮৭ লাখ ৮০ হাজার ৫৫৭
টাকা। দেলর তহিবেল বতমােন ৩৭ কািট ৫৭ লাখ ৭৮ হাজার ৫৮৭ টাকা অবিশ  রেয়েছ। ২০১৮ পি কা
বছের আওয়ামী  লীেগর আয় হেয়েছ ২৪ কািট ২৩ লাখ ৪২ হাজার ৭০৭ টাকা। এর মেধ  বিশ আয়
হেয়েছ একাদশ সংসদ িনবাচেন মেনানয়নপ  িবি  কের। এই ফরম িবি েত আয় হেয়েছ ১০ কািট ৮৮
লাখ ১০ হাজার টাকা। দলিট গত বছর অ দান পেয়েছ ৭ কািট ৮৫ লাখ ৮৫ হাজার ৩৫৫ টাকা। আওয়ামী
লীেগর ২০১৮ সােল ব য় হেয়েছ ১৮ কািট ৮৭ লাখ ৮০ হাজার ৫৫৭ টাকা। এর মেধ  ব ব ু এিভিনউেয়
ক ীয় কাযালেয় ভবন িনমােণ ব য় হেয়েছ ১০ কািট ৫৬ লাখ ৫৩ হাজার ১০০ টাকা। দেলর তহিবেল

বতমােন ৩৭ কািট ৫৭ লাখ ৭৮ হাজার ৫৮৭ টাকা অবিশ  রেয়েছ। গতকাল িনবাচন কিমশন সিচবালেয়
আওয়ামী লীেগর জমা দওয়া বািষক আয়-ব েয়র িহসাব থেক এ তথ  পাওয়া গেছ।

সূ  জািনেয়েছ, আওয়ামী লীেগর মাট আয় ২৪ কািট ২৩ লাখ ৪২ হাজার ৭০৭ টাকা। আেয়র খাত েলার
মেধ  রেয়েছ- চাদঁা ১ কািট ৪৫ লাখ ১৯ হাজার ৭০০ টাকা, সদ  সং হ/নবায়ন ফরম িবি  ২ কািট ৯
লাখ ৭৭ হাজার ৫২০ টাকা, মেনানয়নপ  িবি  ১০ কািট ৮৮ লাখ ১০ হাজার টাকা ও অ দান ৭ কািট
৮৫ লাখ ৮৫ হাজার ৩৫৫ টাকা। চাদঁার  মেধ  কাযিনবাহী  সদ েদর চাদঁা  ৩৬ লাখ ৩৬ হাজার টাকা,
উপেদ ােদর চাদঁা ১০ লাখ ৩৩ হাজার ২০০ টাকা, জাতীয় কিমিটর সদ েদর চাদঁা ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৫০০
টাকা, সংসদ সদ েদর ৭৯ লাখ ২২ হাজার টাকা ও সংরি ত আসেনর এমিপেদর চাদঁা ১৩ লাখ ৯৪ হাজার
টাকা।

২০১৮ সােল দলিটর ব য় হেয়েছ ১৮ কািট ৮৭ লাখ ৮০ হাজার ৫৫৭ টাকা। ২০১৭ সােলর ি িত (িনট)
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িছল ৩২ কািট ২২ লাখ ১৬ হাজার ৪৩৭ টাকা। ২০১৮ সােল এর পিরমাণ ৩৭ কািট ৫৭ লাখ ৭৮ হাজার
৫৮৭ টাকায় দািঁড়েয়েছ।

এর আেগ ২০১৭ সােল আওয়ামী লীেগর আয় িছল ২০ কািট ২৪ লাখ ৯৬ হাজার ৪৩৬ টাকা, আর ব য়
িছল ১৩ কািট ৬৩ লাখ ৪৮ হাজার ৩১৯ টাকা। ২০১৬ সােলর আওয়ামী লীেগর আয় হেয়িছল ৪ কািট ৮৪
লাখ ৩৪ হাজার ৯৭ টাকা, সই বছর ব য় হেয়িছল ৩ কািট ১ লাখ ৮৪ হাজার ৭৯৯ টাকা এবং ি িত িছল ১
কািট ৮২ লাখ ৪৯ হাজার ২৯৯ টাকা। ২০১৫ সােল দলিটর আয় হেয়িছল ৭ কািট ১১ লাখ ৬১ হাজার

৩৭৫ টাকা, আর ব য় িছল ৩ কািট ৭২ লাখ ৮১ হাজার ৪৬৯ টাকা। অথাৎ স সময় দলিট ায় সােড় ৩
কািট টাকা উ ৃ  দিখেয়িছল। ২০১৪ সােল দলিট আয় দিখেয়েছ ৯ কািট ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪৩ টাকা,

আর ব য় দিখেয়েছ ৩ কািট ৪৪ লাখ ৪০ হাজার ৮২১ টাকা। ওই বছর ায় সােড় ৫ কািট টাকা উ ৃ
িছল। ২০১৩ সােল আওয়ামী  লীগ আয় দিখেয়িছল ১২ কািট ৪০ লাখ টাকা, আর ব য় দিখেয়িছল ৬
কািট ৭০ লাখ টাকা। এেত ায় ৬ কািট টাকা দলিটর উ ৃ  িছল।

আয় বেড়েছ  জাপার  :  ২০১৮-২০১৯  সােলর  জাতীয়  পািট  তােদর  আয়-ব েয়র  িহসাবিববরণী  িনবাচন
কিমশেন জমা িদেয়েছ। গতকাল পািটর িসিডয়াম সদ  রজাউল ইসলাম ভঁূইয়া ও সাংগঠিনক স াদক
মা.  হলাল উি ন িনবাচন  কিমশেন আয়-ব েয়র িহসাবিববরণী  জমা  দন। ২০১৮-২০১৯ সােল জাতীয়

পািটর আয় হেয়েছ ১ কািট ৯৭ লাখ ৩৬ হাজার এবং ব য় হেয়েছ ১ কািট ২০ লাখ ২৬ হাজার টাকা। এর
আেগ ২০১৭ সােল জাপার আয় িছল ১ কািট ৮ লাখ ৫৫ হাজার ২৪০ টাকা। ওই সময় দলিটর ব য় িছল ১
কািট ৭ লাখ ১৭ হাজার ৩৬১ টাকা। তখন ১ লাখ টাকারও বিশ উ ৃ  িছল। ২০১৬ সােল জাপার আয় িছল

৭৩ লাখ ৬০ হাজার ৫০০ টাকা। এর িবপরীেত ব য় হয় ১ কািট ৫ লাখ ৮৩ হাজার ৩০৩ টাকা। ওই বছর
ব য় বিশ হেয়েছ ৩২ লাখ ২২ হাজার ৮০৩ টাকা।
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