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unয়ন pকl gহেণ মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমা (eমিটিবeফ) মানেছ না মntণালয় o িবভাগ েলা। eর
মধয্ িদেয় ধু আিথর্ক  o পিরকlনা  শৃ লা ভ i  হেc না, pকেl  কািkkত বরাdo িমলেছ না। ফেল
িপিছেয় যােc pকl বাsবায়ন। সািবর্কভােব eটা বািষর্ক unয়ন কমর্সূিচেত (eিডিপ) চাপ সৃি  করেছ।
েসi  সে  pকেlর  সু ু  বাsবায়ন  eবং  সীিমত  সmেদর  দk  ব েন  kিতকর  pভাব  েফলেছ।  e
পিরেpিkেত কেঠার হেc পিরকlনা কিমশন। নতুন pকl gহেণর েkেt eমিটিবeফ িসিলং বা pেkপণ
িবেবচনার তািগদ েদয়া হেয়েছ। সmpিত aনিু ত আnঃমntণালয় সভায় e তািগদ েদয়া হয়।
সাধারণ  aথর্নীিত  িবভােগর  সদসয্  (িসিনয়র  সিচব)  ড.  শামসুল  আলম  েরাববার  যুগাnরেক  বেলন,
‘eমিটিবeফ জাতীয় সংসেদ গৃহীত eকিট পdিত। eিট করা হেয়িছল আিথর্ক খােতর শৃ লা o সিঠক বয্য়
িবনয্ােসর জনয্। িকn েসিট aেনক সময় মানা হয় না। eমিটিবeফ আিথর্ক শৃ লা িনি ত কের। eিট
আিথর্ক scতার eকিট মাপকািঠo। আিথর্ক aবয্বsাপনা েথেক মিুk েপেত চাiেল eিট মানেতi হেব।’
সূt জানায়, eমিটিবeফ কাঠােমা হেc eমন eকিট পdিত, যার মাধয্েম eক বছেরর বােজট বরাd eবং
তার পরবতর্ী দiু বছেরর বােজেট কী ধরেনর বরাd থাকেব তা িনধর্ারণ করা হয়। দিুট লkয্ িনেয় eিট
করা হেয়িছল। e েলা হেc, সরকাির বয্েয়র দkতা o কাযর্কািরতা বৃিd করা eবং সরকােরর েকৗশলগত
লkয্ o uেdশয্ েলা aজর্ ন িনি ত করা।
e pসে  পিরকlনা সিচব েমা. নূ ল আিমন বেলন, ‘eমিটিবeফ সীমার মেধয্i মntণালয় েলােক থাকেত
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হেব।  e  িবষেয়  সীমা  ল ন  করা  যােব  না।  পিরকlনামntীসহ  আমরা  eকািধকবার  ৈবঠক  কেরিছ।
eমিটিবeফ সীমা েযমন ল ন কের pকl েনয়া যােব না, েতমিন যা বরাd থােক তার aিতিরk বয্েয়র
েkেto আমরা কেঠার হিc। e বয্াপাের iিতমেধয্i সংি  মntণালয় o িবভাগ েলােক িচিঠ েদয়া হেয়েছ।
pেয়াজেন আরo িচিঠ িদেয় সতকর্  করা হেব।’
সূt জানায়, পিরকlনামntীর সভাপিতেt aনিু ত আnঃমntণালয় সভায় বলা হেয়েছ, pায়শi লkয্ করা
যায়  মধয্েময়ািদ  বােজট  কাঠােমার  (eমিটিবeফ)  িসিলংেয়র  মেধয্  সীমাবd  না  েথেক  মntণালয়  o
িবভাগ েলা pকl gহণ করেছ। ফেল pকেlর aনkুেল pেয়াজনীয় বরাd েদয়া সmব হয় না। pেয়াজনীয়
aেথর্র aভােব aনুেমািদত pকl দিলেলর বািষর্ক কমর্পিরকlনা aনযুায়ী pকেlর কাযর্kম যথাযথভােব
েশষ করা যায় না। e কারেণ সংি  মntণালয় বা িবভােগর আিথর্ক শৃ লা o বােজট বয্বsাপনাসহ সািবর্ক
কাযর্kম  িবি ত  হয়।  চলিত  aথর্বছেরর  eিডিপেত  বরাdহীন  aননেুমািদত  নতুন  pকেlর  তািলকায়
িবিভn মntণালয় o িবভােগর 1 হাজার 45িট pকl রেয়েছ। সীিমত সmেদর সু ু  বয্বহার িনি ত করেত
eমিটিবeফ িসিলং বা pেkপণ িবেবচনায় মntণালয় o িবভাগিভিtক eকিট agািধকার তািলকা pণয়ন
কের েস aনযুায়ী pকl gহেণর পদেkপ gহণ করা আবশয্ক।
বাsবায়ন, পিরবীkণ o মূলয্ায়ন িবভােগর সিচব আবুল মনসুর েমা. ফেয়জulাহ বেলন, eমিটিবeেফর
বাiের যােত pকl gহণ করেত না পাের, িকংবা pকl aনুেমাদেনর পর যােত aথর্ায়েনর সমসয্া না হয়
েসজনয্ pকl হােত েনয়ার সময়i aথর্সংsােনর সনদ েনয়া হেc।
সূt  জানায়,  আnঃমntণালয়  সভায়  জানােনা  হেয়েছ,  চলিত  2019-20  aথর্বছেরর  eিডিপেত  বরাdসহ
anভুর্k  সংেশািধত  aননুেমািদত  pকেlর  aনুেমাদন  eবং  েময়ােদাtীণর্  pকেlর  েময়াদ  বিৃd  খুবi

tপূণর্।  সিঠক  সমেয়  েশষ  না  হoয়ায়  e  বছর  eিডিপেত  60িট সংেশািধত  aননেুমািদত  pকl  যুk
হেয়েছ।  eসব  pকেlর  সংেশািধত  unয়ন  pকl  psাব  (আরিডিপিপ)  aনুেমাদন  dত  aনেুমাদেনর
pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ করেত হেব। যােত কের eসব pকেlর চলমান বাsবায়ন কাযর্kম aবয্াহত রাখা
যায়। েসi সে  eিডিপেত বরাd েদয়া aথর্ যথাসমেয় ছাড় o বয্য় করা যায়। e েলা ছাড়াo যথাসমেয়
pকেlর েময়াদ বৃিdর কাযর্kম সmn না হoয়ায় eিডিপেত িবেশষ িবেবচনায় 271িট েময়াদ utীণর্ pকl
anভুর্k  করা  হেয়েছ।  েযেহতু  eসব  pকেlর  েময়াদ  বৃিd  িকংবা  সংেশাধন  pিkয়া  dত  েশষ  না  হেল
pকl েলার  aনkুেল  বরাd ছাড়  বা বয্য়  করা  যােব না  েসেহতু  মntণালয়  বা িবভাগেক  eসব pকেlর
িবষেয় dত বয্বsা িনেত হেব। তা নাহেল eসব pকেlর কারেণ eিডিপর সামিgক বাsবায়ন agগিতেত
িব প pভাব পড়েব ।
e pসে  aথর্নীিতিবদ o ঢাকায় িনযুk িব বয্াংেকর সােবক িলড iেকানিমs ড. জািহদ েহােসন বেলন,
েছাট েছাট pকl gহেণর kমতা pকl সংি  মntণালেয়র মntীেদর রেয়েছ। িকn তারা যত খুিশ pকl
gহণ করেত পারেবন িবষয়িট েযন eরকম না হয়। েসজনয্ েকndীয়ভােব eকিট মিনটিরং িসেsম থাকা
uিচত।
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