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কে রo হালনাগাদ ত  েমেলিন। eমন যুি  তুেল ধের গতকােলর সভায় oi ক িটo বািতল করা হয়। eিদেক দুi কে  
বািতল হoয়া টাকার সে  আেরা িতন েকািট ৯1 লাখ টাকা েযাগ কের পাট েথেক েসানািল াগ uৎপাদেনর জ  কায র্ ম হেণ 
eকিট কে  বরা  েদoয়া হেয়েছ। গতকাল াি  েবােড র্র সভায় e ক  aনুেমাদন েদoয়া হেয়েছ। 

গতকােলর াি  েবােড র্র সভায় বাংলােদশ জলবা  পিরবত র্ন াে র (িবিসিসিট) িব মান 93িট পেদর বাiের নতুন কের আেরা 
79িট নতুন পেদর নীিতগত aনুেমাদন িদেয়েছ াি  েবাড র্। ei 79 পেদর মে  িবিভ  ে েডর কম র্কত র্া রেয়েছন। 

পিরেবশ ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা বলেছন, পাট েথেক েযৗিগক পিলমার ƣতির কের পিরেবশবা ব শিপং াগ o েমাড়ক ƣতিরর জ  
রাজধানীর েডমরায় বাংলােদশ পাটকল করেপােরশেনর লিতফ বাoয়ানী জুট িমলস িলিমেটেড eকিট াবেরটির বসােনা হেব। 
াবেরটির বসােনা o য পািত েকনাকাটায় সাত েকািট টাকা খরচ হেব। গত বছর পােটর শ েথেক পিলমার ƣতিরর প িত u াবন 

কেরন বাংলােদশ পাটকল করেপােরশেনর ধান ƣব ািনক uপেদ া a াপক েমাবারক আহমদ খান। েদখেত পিলিথেনর মেতা েদখা 
েগেলo আসেল পিলিথন নয়। eিট eমন ধরেনর াগ, যা পােটর শ বহার কের ƣতির করা হেয়েছ। পােটর শ েথেক ƣতির 
করা পচনশীল পিলমার াগ ƣতিরর প িত u াবন কেরন েমাবাকর আহমদ খান। মূলত তাঁেক সহেযািগতার জ i ei ক  
aনুেমাদন েদoয়া হেয়েছ।  ক িট 3131 সােল েশষ হেব। 

ei কে র আoতায় পােটর েসলুেলাজ েথেক েসানািল ােগর মান u য়ন করা হেব। e ছাড়া পােটর uপজাত  uৎপাদন o 
সংর ণ করা হেব। eকi সে  েসানািল াগ ƣতিরর লে য্ াবেরটির য পািতর জ  aবকাঠােমা িনম র্াণ করা হেব। eর সে  
aি িনব র্াপেণর সর ামo েকনা হেব। সব িমিলেয় কে  21 েকািট টাকা খরচ ধরা হেয়েছ। পিরেবশ o বন ম ণালেয়র কম র্কত র্ারা 
বলেছন, ক িট বা বািয়ত হেল পােটর বহুমুখী বহার িনি ত হেব। eকi সে  পিরেবশবা ব ƣদনি ন বহায র্ প  uৎপাদন 
করা হেব; যােত oi সব প  েদেশর বাiেরo র ািন করা যায়। 

বাংলােদশ পাট করেপােরশেনর ত  বলেছ, ei কাঁচামাল বহার কের েচয়ার, েটিবল, টাiলস, েহলেমটসহ িতিদনকার বহায র্ 
প  uৎপাদন করা যায়। পিরেবশবা ব ei াগ েকনার জ  েদেশ o েদেশর বাiের াপক আ হ ƣতির হেয়েছ। াবেরটির 
বসােনার কাজ েশষ হেল পিরেবশবা ব েসানািল াগ ƣতির কের েদেশ o েদেশর বাiের চািহদা েমটােনা স ব হেব বেল 
জািনেয়েছন বাংলােদশ পাটকল করেপােরশেনর কম র্কত র্ারা। 

 


