
গতকাল একেনেকর বঠেক সভাপিত  কেরন ধানম ী শখ
হািসনা —িপআইিড

িব িবদ ালয় েলােত অিতির  িশ াথী ভিত
করা যােব না
একেনেক ১৩ ক  অ েমাদন

কাশ : ১০ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িব িবদ ালয় েলােত  ধারণ মতা
অ যায়ী  ছা -ছা ী  ভিত  করেত
হেব।  অিতির  িশ াথী  ভিত  করা
যােব না। এখন থেক যসব জলায়
নতনু  িব িবদ ালয়  হেব  তার
আশপােশর  যত  সরকাির  কেলজ
থাকেব সব েলা  ঐ িব িবদ ালেয়র
অিধভু  হেব।  গতকাল
শেরবাংলানগের  এনইিস  সে লন

কে  জাতীয়  অথৈনিতক পিরষেদর
িনবাহী  কিমিটর  (একেনক)  বঠেক
এই অ শাসন িদেয়েছন ধানম ী।
একেনক  সভা  শেষ  সংবাদ
সে লেন  পিরক নাম ী  এম  এ
মা ান এ তথ  জানান। ধানম ীর
িনেদশনা  তুেল  ধের পিরক নাম ী
বেলন, ধানম ী দরূ সারী িস া
িদেয়েছন। িব িবদ ালয় েলােত ৩০

হাজার,  ৬০ হাজার িশ াথী,  এটা  হেত পাের না।  ধারণ মতার বিশ ছা ছা ী  ভিত  করা  যােব  না,
েয়াজেন নতুন িব িবদ ালয় হেব। পিরক নাম ী জানান, রাজধানী সরকাির িততুমীর কেলেজর মাঠিটেক

মাঠ  িহেসেবই রাখার িনেদশনা  দওয়া  হেয়েছ। সখােন যােত  কােনা  অবকাঠােমা  না  হয় স িবষেয়
িনেদশনা দওয়া হেয়েছ। িব িবদ ালয় েলােত গেবষণা বাড়ােতও িনেদশনা িদেয়েছন ধানম ী।

গতকাল একেনক সভায় সাত হাজার ৭৪৪ কািট ৪৭ লাখ টাকা ব েয়র মাট ১৩িট ক  অ েমাদন
দওয়া হেয়েছ। এর মেধ  িতনিট সংেশািধত এবং বািক েলা নতুন ক । মাট ব েয়র মেধ  সরকাির

তহিবল হেত ছয় হাজার ৪১৪ কািট ৯৭ লাখ টাকা, সং ার িনজ  অথায়ন থেক ১৮৯ কািট টাকা এবং
বেদিশক ঋণ আকাের এক হাজার ১৪০ কািট ৪৪ লাখ টাকা ব েয়র ল  িনধারণ করা হেয়েছ।

সভায়  বাংলােদশ  ডাক  িবভােগর  অধীন  জরাজীণ  ডাকঘরসমেূহর  সং ার/পুনবাসন  (২য়  পযায়)
ক িটর  ১ম  সংেশাধনী  অ েমাদন  দওয়া  হেয়েছ।  এেত  ব য়  ধরা  হেয়েছ  ২২৫  কািট  টাকা।

পিরক নাম ী জানান, বাধঁ িনমােণর সময় খয়াল রাখেত হেব যােত বাঁধিট একবােরই করা যায়, স
িবষেয় ল  রাখেত বেলেছন ধানম ী। তাছাড়া নৗ চলাচেলর পথ রেখই হাওের ি জ করেত বেলেছন।
সড়ক-মহাসড়ক তিরর সময় ধীরগিতর যানবাহেনর জ  পৃথক লেনর ব ব া রাখেত হেব।

  ইে ফাক িরেপাট
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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।

|

সভায়  অ েমািদত  অ  ক েলা  হেলা—৭০৭  কািট  ৩২  লাখ  টাকা  ব েয়  ব ড়া
(জাহা ীরাবাদ)-নােটার জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও শ তায় উ ীতকরণ ক , ৬৯৬ কািট ৩১
লাখ টাকা ব েয় ঢাকা (িমরপুর)-উথলুী-পাটিুরয়া জাতীয় মহাসড়ক এর নবীনগর হেত নয়ারহাট ও পাটিুরয়া
ঘাট এলাকা শ করণসহ আিমনবাজার হেত পাটিুরয়া ঘাট পয  িবিভ  বাস া ড এলাকা ডিডেকেটড
লনসহ সািভস লন ও বাস- ব িনমাণ ক ,  ৬১ কািট ৪৫ লাখ টাকা ব েয় লাকসাম (িবনয়ঘর)-

বাইয়ারা বাজার-ওমরগ -না লেকাট জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শ তায় উ ীতকরণ ক , ২২৫
কািট টাকা ব েয় চ াম িসিট করেপােরশেনর িবিভ  এলাকায় সড়ক বািতর আধিুনকায়ন ক  (১ম

সংেশািধত), ৯৮৭ কািট ৭৯ লাখ টাকা ব েয় শাহজালাল িব ান ও যিু  িব িবদ ালেয়র অিধকতর
উ য়ন (২য় পযায়)  ক ,  ২২৬ কািট ৩৪ লাখ টাকা ব েয় ম  ও কমসং ান ম ণালেয়র অধীেন
কল-কারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র আধিুনকায়ন ও শি শালীকরণ এবং ১৩িট জলা কাযালয়
াপন ক , ৩১১ কািট টাকা ব েয় িবএিডিস’র িবদ মান সার দামসমেূহর র ণােব ণ, পুনবাসন

এবং নতনু দাম িনমােণর মাধ েম সার ব ব াপনা কায ম জারদারকরণ (২য় পযায়) ক , ৬০৯
কািট ৩৮ লাখ টাকা ব েয় নদী তীর সংর েণর মাধ েম মঘনা নদীর ভাঙন হেত ভালা জলার তজুমিু ন

উপেজলা সদর সংর ণ ক ,  ১২৬ কািট  ৫২ লাখ টাকা  ব েয় ব ব ু  শখ মিুজব সাফাির পাক,
ক বাজার এর উ য়ন ও স সারণ (২য় পযায়) ক , ১২০ কািট ৫৭ লাখ টাকা ব েয় া ণবািড়য়া
জলার ৯িট ি জ িনমাণ ক , ই হাজার ৫২ কািট ৯৫ লাখ টাকা ব েয় িব ত্ িবতরণ ব ব া উ য়ন
ক , িসেলট িবভাগ (১ম সংেশািধত) ক , এক হাজার ৩৫৮ কািট ৮৮ লাখ টাকা ব েয় চ াম

অ েলর িব ত্ স ালন ব ব ার স সারণ ও শি শালীকরণ ক  অ েমাদন দওয়া হেয়েছ। 
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