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সভা পরবত  সংবাদ সে লেন ধানম ীর িবিভ  িনেদ র্শনা তুেল ধেরন পিরক না িবভােগর সিচব েমা. নূরুল 
আিমন। সভায় 9 হাজার 64 েকািট টাকা েয় 22িট কে র aনুেমাদন েদoয়া হেয়েছ। eরমে  সরকােরর 
িনজসব্ তহিবল (িজoিব) হেত 4 হাজার 49৯ েকািট টাকা, সং ার িনজসব্ aথ র্ায়ন 662 েকািট টাকা eবং ক  
ঋণ আকাের 5224 েকািট টাকা য় করা হেব। েসামবার oেয়  iি েজর িবপে  বাংলােদেশর aিব রণীয় জয় 
পাoয়ায় eকেনক সভায় সািকব আল হাসান, িলটন দাসসহ জাতীয় ি েকট দেলর শংসা কেরন ধানম ী। 
সভায় িবমানব েরর িনরাপ ার আধুিনকায়েন ক  িনেয় আেলাচনার সময় ধানম ী েদেশর সকল িবমানব ের 
িনরাপ া u ত করেত ডগে ায়াড বহােরর কথা বেলন। িতিন বেলন, পৃিথবীর aেনক েদেশ ডগ ে ায়াড 
iuিনট আেছ। আমােদরo করেত হেব। সভায় aনুেমািদত a  ক গুেলা হেলা, 821 েকািট টাকা েয় 
েন েকাণা-েক য়া-আঠারবাড়ী-ঈশব্রগ  েজলা মহাসড়ক u য়ন ক , 2862 েকািট টাকা েয় বাংলােদেশর 
41িট েপৗরসভায় পািন সরবরাহ o ািনেটশন ক , 463 েকািট টাকা েয় গাজীপুের aবি ত ঢাকা েকৗশল 
o যুি  িবশব্িব ালেয়র aিধকতর u য়ন ক  (2ম সংেশািধত), 428 েকািট টাকা েয় iনেভ েম  
কমেপােন  ফর ভালনােরবল প েডভলপেম  ে া াম (3য় পয র্ায়) ক , 436 েকািট টাকা েয় কুিম া-
চাঁদপুর- া ণবািড়য়া েজলা েসচ eলাকা u য়ন ক , 234 েকািট টাকা েয় েপাি  গেবষণা o u য়ন 
েজারদারকরণ ক , 216 েকািট টাকা েয় ািণস দ uত্পাদন uপকরণ o ািণজাত খাে র মান িনয় ণ 
গেবষণাগার াপন ক  (2ম সংেশািধত), 4 হাজার ৯2৯ েকািট টাকা েয় খুলনা 441 েম.o. ডুেয়ল ফুেয়ল 
কমব্াi  সাiেকল িবদুয্ত্ েক  িনম র্াণ ক  (2ম সংেশািধত), ৯2 েকািট 85 লাখ টাকা েয় গাজীপুের রাসায়িনক 
গুদাম িনম র্াণ ক , 3৯6 েকািট 86 লাখ টাকা েয় িবিসক িশ  পাক র্, টা াiল ক  (2ম সংেশািধত) 
aনুেমাদন েদoয়া হেয়েছ। 

সভায় জানােনা হয়, জনগেণর িনরাপ ার সব্ােথ র্ পুরেনা ঢাকার ঝুিঁকপূণ র্ভােব সংরি ত রাসায়িনক পদাথ র্সমূহ 
িনরাপদ ানা র o আপদকালীন সমেয় ƣব ািনক প িতেত িবিভ  দা  o uদব্ায়ী পদােথ র্র িনরাপদ সংর ণ 
করার জ  গাজীপুের রাসায়িনক গুদাম িনম র্াণ ক  aনুেমাদন েদoয়া হেয়েছ। ক িট 3131 সােলর জুেনর 
মে  বা বায়ন করার ল য্ রেয়েছ। eকেনক সভায় েবশিকছু িনেদ র্শনা েদন ধানম ী। iuিনয়ন পিরষদ পয র্  
বজর্য্ ব াপনা কায র্ ম বা বায়েনর জ  eকিট মা ার য্ান করার িনেদ র্শনা েদন ধানম ী। সারােদেশর 
হাioেয়গুেলােত eমন eকিট মা ার য্ান করেত হেব, যােত চালক-যা ীেদর জ  িনিদ র্  দূরতব্ a র সািভ র্স 
েস ার থাকেব। দাির য্সীমা েথেক েকান েকান েজলা েবর হেয় আসেত পারেলা- তার eকটা ডাটােবজ ƣতিরর 
িবষেয়o িনেদ র্শ েদন ধানম ী। 

  

 


