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সংসদে প্রদনোত্তদে বিমোন প্রবিমন্ত্রী 

বিদেবি এদেদেে কোদে বিমোদনে ২০ ককোটি টোকো পোওনো 

কিসোমবেক বিমোন পবেিহন ও পর্ যটন প্রবিমন্ত্রী কমো. মোহবুি আলী িদলদেন, বিদেদি িোংলোদেি বিমোদনে দুই হোেোে ১৮৬টি ট্রোদেল 

এদেে েদেদে। িোদেে মদে ১৮টি এদেদেে কোদে সংস্থোটিে িদকেো টোকোে পবেমোণ ২০ ককোটি দুই লোখ ৩৫ হোেোে ৫৫৯ টোকো। 

এসি িদকেো টোকো আেোদে মোমলো কেো হদেদে, র্ো িিযমোদন চলমোন েদেদে। 

গিকোল কসোমিোে েোিীে সংসদে প্রদনোত্তে পদি য সেকোবে েদলে সংসে সেস্য হোবে কমো. কসবলদমে বলবখি প্রদনে েিোদি বিবন এ 

িথ্য েোনোন। বিকোে ড. বিেীন িোেবমন কচৌধুেীে সেোপবিদে সংসে অবিদিিদন প্রবিমন্ত্রী িদলন, কলকোিোে কমসোস য কুকো 

ট্রোদেলদসে কোদে ২১ লোখ ১০ হোেোে ৬৬৯ টোকো, কেদ্দোে আল হোমেো ট্রোদেদলে কোদে পাঁচ লোখ ৯২ হোেোে ৯০৮ টোকো, কেদ্দোে 

আদলোকলবি ট্রোদেদলে কোদে ৩৮ হোেোে ৫৯২ টোকো, বেেোদেে কমসোস য অসফোে ট্রোদেল অযোন্ড টুবেেদমে কোদে ৯ ককোটি ৪০ লোখ ৩৭ 

হোেোে ৫২২ টোকো, লন্ডদনে কমসোস য ইউনোইদটড ট্রোদেলদসে কোদে দুই ককোটি ৭৬ লোখ ৫৫ হোেোে ৩৮৭ টোকো, লন্ডদনে কমসোস য 

িসুন্ধেোে কোদে ১৮ লোখ ৪৪ হোেোে ২৫৩ টোকো, লন্ডদনে কমসোস য নীল আকোদিে কোদে ৪৬ লোখ ৮২ হোেোে ৭৯৯ টোকো, লন্ডদনে 

কমসোস য কুবিেোেোে কোদে বিন ককোটি ৪২ লোখ ৯৮ হোেোে ১৫ টোকো, লন্ডদনে কমসোস য ককএমবস ট্রোদেলস বলবমদটদডে কোদে ৩৩ লোখ 

৮০ হোেোে ৭৩৫ টোকো, লন্ডদনে এইচএবস ট্রোদেলদসে কোদে ১৮ লোখ ৬১ হোেোে ৫০৩ টোকো, লন্ডদনে কমসোস য এেোে এক্সদপ্রস ট্রোদেলস 

অযোন্ড টুেদসে কোদে ৪১ লোখ ৪২ হোেোে ১০৩ টোকো, কুদেদিে ইেোেবনটি ইেোেন্যোিনোল ট্রোদেলদসে কোদে ৩০ লোখ ৬৩ হোেোে ৬৫১ 

টোকো, কুদেদিে সোলওেো ট্রোদেল অযোন্ড টুবেেদমে কোদে দুই লোখ ৫৩ হোেোে ৩৫ টোকো, কুদেদিে আল ফেওেোবনেো ট্রোদেলদসে 

কোদে এক লোখ ৬৪ হোেোে ৫৩ টোকো, কুদেদিে েোমবসস ট্রোদেলদসে কোদে পাঁচ লোখ ১২ হোেোে ৭৫ টোকো, কুেোলোলোমপুদেে কমসোস য 

িোেো ট্রোদেলদসে কোদে ১৭ লোখ ১১ হোেোে ৫৪৯ টোকো ও েোম্মোদমে আল নোদসে ট্রোদেদলে কোদে পাঁচ ককোটি ৪১ লোখ ৫৮৮ টোকো 

পোওনো েদেদে। সংবিষ্ট এদেবিগুদলোে কোদে িদকেো টোকো আেোদেে েন্য স্থোনীেেোদি মোমলো কেো হদেদে িদলও বিবন েোনোন। 

সংেবিি িন : সংসে সেস্য মনজুে কহোদসদনে প্রদনে েিোদি পবেদিি, িন ও েলিোয়ু পবেিিযনমন্ত্রী িোহোি উবদ্দন সংসেদক 

েোনোন, কেদি সংেবিি িদনে আেিন ১৮ লোখ ১৮ হোেোে ২১৮ েিবমক ৭৯ একে। এই িন ভূবমদি ৩৯০ প্রেোবিে বৃি আদে। 

এসি বৃদিে মদে সুন্দেী, কগওেো, গেযন, কসগুন, িোল ইিযোবে েদেদে। েোিীে পোটি যে সেস্য সোলমো ইসলোদমে প্রদনে েিোদি মন্ত্রী 

েোনোন, কেদি িোপমোত্রো বৃবি কেোদি িন অবিেপ্তদেে আওিোে বিবেন্ন উন্নেন প্রকল্প ও েোেস্ব িোদেদটে আওিোে সড়ক, কেল ও িাঁদিে 

পোদি প্রবিিেেই গোে লোগোদনোে কম যসূবচ িোস্তিোেন কেো হদে। 

 


