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দুi হাজার েকািট টাকার 7 য় াব aনুেমাদন 
ছাতক িসেম  েকা ািন oেয়ট েসস েথেক াi েসেস রূপা িরত হে । e সং া  eকিট াবসহ েমাট 
ছয়িট য় াব aনুেমাদন িদেয়েছ সরকাির য় সং া  মি সভা কিমিট। eেত য় হেব দুi হাজার 413 
েকািট 74 লাখ টাকা। 
 
বুধবার (26 েম) সিচবালেয় মি পিরষদ িবভােগর সে লন কে  aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামােলর সভাপিতেতব্ 
সরকাির য় সং া  মি সভা কিমিটর ƣবঠেক াবগুেলা aনুেমাদন েদয়া হয়। ƣবঠেক কিমিটর সদ , 
মি পিরষদ িবভােগর িসিনয়র সিচব, সংি  ম ণালেয়র সিচব o ঊধব্র্তন কম র্কত র্ারা uপি ত িছেলন। ƣবঠক 
েশেষ aনুেমািদত য় ােবর িবিভ  িদক তুেল ধেরন aথ র্ম ী। 
 
িতিন বেলন, বাংলােদশ েকিমকয্াল i াি জ করেপােরশন (িবিসআiিস) কতৃর্ক বা বায়নাধীন 'ছাতক িসেম  
েকা ািন িলিমেটেডর uৎপাদন প িত oেয়ট েসস েথেক াi েসেস রূপা রকরণ (সংেশািধত)' শীষ র্ক 
কে র আoতায় িসেম  প য্া  াপেনর য় াব aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। eেত য় হেব 77৯ েকািট 42 

লাখ টাকা। 
 
ƣবঠেক েস াল িকuরেম  েটকিনকয্াল iuিনেটর (িসিপিটiu) মতামেতর আেলােক িসিসিজেপ কতৃর্ক 
aনুেমািদত 'বাংলােদশ েরলoেয়র জ  311িট eমিজ যা ীবাহী েকাচ সং হ' শীষ র্ক য় ােবর দরদাতার নাম 
পিরবত র্েনর িবষয়িট িসিসিজিপ -eর েগাচরীভূতকরেণর eকিট াব aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। ক িটেত য় 
হেব 943 েকািট 84 লাখ টাকা। 
 
aথ র্ম ী বেলন, 'িদ কাঁচপুর, েমঘনা, েগামিত েসেক  ি েজস ক াকশন aয্া  eি সিটং ি েজস ির ািবলাiশন 
েজ ' শীষ র্ক কে র েভিরেয়শন-3 াব aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। কে  aিতির  89 েকািট দুi লাখ টাকার 

কাজ েবিশ হেয়েছ। তা aনুেমাদেনর জ  কিমিটর কােছ uপ াপন করা হেল কিমিট তােত aনুেমাদন িদেয়েছ।  
 
মু ফা কামাল বেলন, বাংলােদশ aভয্ রীণ েনৗ-পিরবহন কতৃর্প  (িবআiডিব uিটe) বা বায়নাধীন বাংলােদশ 
আ িলক aভয্ রীণ েনৗ-পিরবহন ক -2 (চ াম, ঢাকা, আশুগ  o সংযু  েনৗ-পথ খনন eবং টািম র্নালসহ 
আনুষি ক াপনািদ িনম র্াণ' শীষ র্ক কে র আoতায় িবিভ  কােজর পরামশ র্ক িনেয়ােগর চুি মূ  aনুেমাদেনর 
পািঠেয়িছল। াবিট আরo পয র্েলাচনা করার জ  াবকারী ম ণালেয় েফরত পাঠােনা হেয়েছ। 
 
িতিন বেলন, বাংলােদশ িবদ্ুযৎ u য়ন েবােড র্র আoতাধীন েভালা 336 েমগাoয়াট কমব্াi  সাiেকল িবদ্ুযৎ 
েকে র গয্াস টারবাiন iuিনট-2 o 3 eর পিরচালন o র ণােব েণর জ  খুচরা য াংশ eবং সংি  িবেশষ  
েসবা সং েহর য় াব aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। iuিনট-2 e য় হেব 318 েকািট 81 লাখ টাকা eবং 
iuিনট-3 e য় হেব 482 েকািট 61 লাখ টাকা। েমসাস র্ েজনােরল iেলি ক ক  দুিট বা বায়ন করেব। 
 
ম ী বেলন, বাংলােদশ পল ী িবদ্ুযতায়ন েবােড র্র 'পল ী িবদ্ুযতায়ন স সারেণর মা েম 26 লাখ াহক 



সংেযাগ (2৯ দশিমক 6 লাখ াহক সংেযােগর সং ানসহ 2ম সংেশাধন) শীষ র্ক কে র eকিট ােকজ 27 
হাজার িমটার ক া র, eিসeসআর o েবয়ার য় াব aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। e জ  য় হেব 254 েকািট 
48 লাখ টাকা। 
 
িতিন জানান, কনেসািট র্য়াম aব আনিলমা েট টাiল িলিমেটড aয্া  িজi কয্ািপটাল েগ াবাল aয্ানািজর্ 
iনেভ েম  িবিভ কতৃর্ক নারায়ণগ  েজলার েমঘনাঘােট 511 েমগাoয়াট মতার গয্াস/আরeলeনিজ িভি ক 
কমব্াi  সাiেকল িবদ্ুযৎ েক  াপেনর াব শত র্সােপে  aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। িব oন aপােরট প িতেত 
িবদ্ুযৎ uৎপাদন েক িট গেড় uঠেব। uে া া সং া 33 বছেরর জ  eিট াপন করেব। তেব িত পাঁচ বছর 
a র চুি  িরিভu করা হেব। 

 


