
ধানম ী  শখ হািসনার সভাপিতে  গতকাল  একেনক সভা
অ ি ত হয় — ফাকাস বাংলা

একেনেক আখাউড়া-িসেলট রলপথ কে
১৬ হাজার কািট টাকা অ েমাদন

কাশ : ১০ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয়  অথৈনিতক  পিরষেদর
(একেনক) িনবাহী কিমিট রলওেয়র
আখাউড়া-িসেলট  রলপথ  কে
১৬ হাজার ১শ ৪ কািট  ৪৪ লাখ
টাকা  অ েমাদন  িদেয়েছ।  িমটার
গজ  রলপথেক  ডেুয়ল  গেজ

পিরবতন করার লে  অ েমািদত এ
অথ  ব য়  হেব।  ধানম ী  শখ
হািসনার  সভাপিতে  গতকাল
ম লবার  রাজধানীর  শেরবাংলা
নগেরর  এনইিস  সে লন  কে
একেনক  বঠেক  এ  অ েমাদন
দওয়া হয়।

বঠক শেষ পিরক না ম ী এম এ
মা ান জানান, একেনক বঠেক ১৮
হাজার ১৯১ কািট ৩৮ লাখ টাকার
মাট সাতিট নতুন ক  অ েমাদন
দওয়া  হেয়েছ।  ক  ব েয়র  ৬

হাজার ৬শ ২২ কািট ৪৩ লাখ টাকা
রা ীয় কাষাগার থেক এবং অবিশ
১১  হাজার  ৫৬৮  কািট  ৯৫  লাখ

টাকা  িবেদিশ সাহায  িহেসেব  জাগান  দওয়া  হেব।  আখাউড়া-িসেলট ডুেয়ল গেজ ক িট ২০২৫
সােলর জেুনর মেধ  বা বািয়ত হেব। এিট বা বায়েন ক  সহায়তা িহেসেব িজ টু িজ’র আওতায় ১০
হাজার ৬৫৪ কািট ৩৬ লাখ টাকা চীন থেক নওয়া হেব। কে র আওতায় ২২৫ িকেলািমটার িমটার
গজ রলপথ ২৩৯ দশিমক ১৪ িকেলািমটার ডুেয়ল গেজ পা িরত করা হেব।

পিরক না  ম ী  বেলন,  অপর ধান  কে র  আওতায়  ৪৯িট  বড়,  ২৩৭িট  ছাট  রলেসতু,  ২২িট
শেনর িসগনািলং ব ব া, ১৬ হাজার ৬৯০ বগিমটার আবািসক ভবন িনমাণ, ব ারাক ও ডরিমটির এবং

২শ দশিমক ৩০ একর ভূিম অিধ হণ রেয়েছ। পিরক না ম ী বেলন, চলিত অথবছেরর জুলাই থেক
মাচ পয  সমেয় বািষক উ য়ন কমসিূচ (এিডিপ) বা বায়েনর হার ৪৭ দশিমক ২৪ শতাংশ। এ সমেয়
৮৩ হাজার ৪৩২ কািট টাকা ব য় হেয়েছ। এর আেগর বছের এই একই সমেয় এিডিপ বা বায়েনর হার
িছল ৪৫ দশিমক ৬৫ শতাংশ। এ সমেয় ৭১ হাজার ৯৪০ কািট টাকা ব য় হয়। বঠেক ধানম ী কােনা
সরকাির  িত ান  াপেনর  আেগ  পযা  উ ু  ান,  বারা া  এবং  ভ াি টেলটর  িসে ম,  ফায়ার
ইি ং ইিশং িসে ম রাখা এবং পু র ও জলাধার রাখার িবষেয়ও িনেদশনা দন। এে ে  িত েদর
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

েয়াজনীয় িতপূরণ ও পুনবাসেনরও িনেদশ দন। একেনক সভায় দেশ ভারতীয় িবিনেয়াগকারীেদর
আকৃ  করেত  চ ােমর  িমরসরাইেয়  ৯১৯  দশিমক ৮৫ কািট  টাকার  ভারতীয়  অথৈনিতক জােনর
অ েমাদন  দওয়া  হয়।  ২০২১  সােলর জেুনর  মেধ  ক িট  বা বায়ন  করা  হেব।  এিট  বা বায়েন
ভারেতর ততৃীয় িডট লাইন থেক ায় ৯২০ কািট টাকা পাওয়া যােব। এছাড়া ধান ক েলার
মেধ  রেয়েছ ায় ১৫২ লাখ িকউিবক িমটার ভূিম উ য়ন, পািন সরবরাহ ও িজং িনি ত করেত ফনী
নদী থেক ৯ িকেলািমটার দীঘ পাইপ লাইন াপন, ১০ িকেলািমটার দীঘ সংেযাগ সড়ক াপন, একিট
পা  শন াপন, একিট জলাধার, ই টারনাল িলংেকজ, বিহে ন লাইন িনমাণ, ৫ হাজার িমটার সীমানা
দয়াল িনমাণ ভিৃত।
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