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পেণ র ভুয়া  খালাস রােধ ৯০ কািট  টাকায় ২িট ািনং  মিশন  ( ানার)  কনার াব  অ েমাদন
িদেয়েছ য় সং া  মি সভা কিমিট। এছাড়া উপেজলা িনবাহী কমকতােদর জ  ১০০ গািড় ও ১ লাখ
টন গম আমদািনর াবও অ েমাদন দয়া হেয়েছ। রাজধানীর িমরপুের  ও মধ ম আেয়র লাকেদর
জ  ৮৩২িট াট িনমােণর ােবও সায় িদেয়েছ কিমিট।

বঠক শেষ ে র জবােব অথম ী বেলন, পণ  কনায় খালা দরপে র অব ান থেক আিম সের যাইিন।
একই জায়গায় আিছ। জাতীয় ােথ িকছু সরাসির কনার অ েমাদন দয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, গািড়
িনেজরাই তির করিছ। সরকােরর গািড়র েয়াজন হেল িবেদশ থেক আনার জ  খালা দরপ  আ ান
করা হেব না। গম কনার সে  িতিন বেলন খালা দরপে  গম কনা যােব। দীঘেময়ািদ চিু  করেত
হয়।

অথম ী বেলন, আস  বােজেট ব াংিকং খােতর জ  যা েয়াজন, তা-ই থাকেব। পঁুিজবাজার িনেয় িকছু
উেদ াগ থাকেব। ঋণেখলািপেদর দয়া িবধা েলা পৃথকভােব সা লার জাির করা হেব। বােজেটর আেগই
বাংলােদশ ব াংক াপন জাির করেব।

বধুবার সিচবালেয়র মি পিরষদ কে  সরকােরর য় সং া  মি সভা কিমিট ছাড়াও অথৈনিতক সং া
মি সভা কিমিটর বঠক হয়। িটেতই সভাপিত  কেরন কিমিটর আ ায়ক অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল।
কিমিটর সদ , মি পিরষদ িবভােগর িসিনয়র সিচব, ম ণালেয়র সিচব এবং জ  কমকতারা উপি ত
িছেলন।

অথম ী  ািনং  মিশন  কনার াব  সে  বেলন,  সরকােরর িস া  অ যায়ী  আগামী  বছর থেক
শতভাগ পণ  িবেদেশ পাঠােনা এবং আনার ে  ব ের ািনং করা হেব। এর বাইের আরও ১০ শতাংশ
পেণ র দবচয়ন প িতেত পরী া করা হেব। এ ব ব ার মাধ েম আমদািন-রফতািনর আড়ােল টাকা পাচার
ব  হেব। ব  হেব পণ মলূ  িনেয় িমথ া ঘাষণাও। এ মিশেনর মাধ েম জানা যােব িবেদেশ কান পেণ র
দাম কত। িতিন বেলন, ধু চ ােমর জ ই ১২িট ানার েয়াজন। চারিট আেছ, নতুন িট এেল ছয়িট
হেব। আরও ছয়িট কনা হেব। সারা দেশর জ  আরও চারিট মিশন দরকার। মিশন ব বহারকারীেদর
আইেনর আওতায় আনা হেব।

বঠেক অথম ী বেলন, ইউএনওেদর জ  গািড় িকনেত হয়। আজ (বধুবার) ১০০িট গািড় কনার ােব
নীিতগত অ েমাদন দয়া হেয়েছ। সরাসির য় প িতেত এসব গািড় রা ীয় িত ান গিত ই ডাি জ
থেক কনা হেব। কােনা দরপ  আ ান না কের সরাসির য় প িতেত আপাতত ১০০িট গািড় কনা

হেব। খরচ স েক বঠেক উপ ািপত জন শাসন ম ণালেয়র সিচব বেলন, াব অ যায়ী িতিট গািড়র
দাম পড়েব ৯১ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। অথম ী বেলন, ঘাটিত মটােত এক লাখ টন গম আমদািন করা
হেব। রািশয়া থেক িজ টু িজ িভি েত আমদািন করা হেব। এর জ  ব য় হেব ২২৪ কািট ৫৩ লাখ ২০
হাজার টাকা।  এছাড়া  জাতীয় গৃহায়ন  কতৃপে র িনজ  অেথ  ঢাকার িমরপুের  ও  মধ ম আেয়র
লাকেদর জ  ৮৩২িট াট িনমাণ ক ও অ েমাদন দয়া হেয়েছ। ব য় হেব ১১৩ কািট ৫ লাখ

  যগুা র িরেপাট
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টাকা।  িব াস  িডং  অ া ড  কন াকশন  কাজিট  পেয়েছ।  বঠেক  রা  ম ণালেয়র  াশনাল
টিলকিমউিনেকশন সেলর জ  একিট ভিহক াল মাউি টং মাবাইল ই টার সফটওয় ার য়,  হযরত

শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের কিমউিনেকশন মিশন,  রাডার য় ও নতুন একিট িনয় ণ ক
িনমাণ াব অ েমাদন দয়া হেয়েছ। এছাড়া চ াম পযটন উপল মােটল িনমােণ বসরকাির পাটনার
খাঁজার িস া , জলা ও উপেজলা শাসকেদর ব বহােরর জ  ১৩িট কিবন জুা এবং সৗিদ আরব
থেক ৩ লাখ ৫০ হাজার টন িডএিপ আমদািনর িস া  নয়া হয় বঠেক। তেব িডএিপ আমদািনর ব য়

হেব ১ হাজার ৩১৮ কািট ৩৮ লাখ টাকা।

বঠেক বছেরর েত িশ াথীেদর নতুন বই দয়ার জ  মু ণ কােজর অ েমাদন দয়া হয়। নতনু বই
ছাপােনার জ  এ বছর কাগজ েয়াজন হেব ১৮ হাজার ৫০০ টন। ব য় হেব ১৭২ কািট টাকা। বলা হয়,
যােদর  িব ে  অিভেযাগ  নই,  তােদর  কাজিট  দয়া  হেয়েছ।  এরপরও  শত  দয়া  হেয়েছ  কােজর

ণগতমান খারাপ হেল জিরমানাসহ কােলা তািলকাভু  করা হেব সারা জীবেনর জ ।

এছাড়া িশ া েকৗশল অিধদফতরেক আরও শি শালী করেত ১৩ তলািবিশ  ভবন িনমােণর অ েমাদন
দয়া হয়।  এছাড়া  প ী  িব ৎ স সারেণর জ  া ফরমার কনা  হেব।  এ  খােত পাচঁিট  কে র

অ েমাদন দয়া হেয়েছ। িতিট কে  সােড় ১৯ লাখ াহক সবা পােবন।
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