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শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবােয়ের অগ্রগশি ৯৯ দিশমক ৩০ িিাংি 

অর্ থনেশিক বািথা পশরয়বিক 

গি অর্ থবছয়র (২০১৮-১৯) শিল্প মন্ত্রণালে সংয়িাশিি বাশষ থক উন্নেে কম থসূশিয়ি (আরএশিশপ) অন্তর্ভ থক্ত প্রকল্পগুয়লার অনুকূয়ল 

বরাদ্দকৃি অয়র্ থর িিকরা ৯৯ দিশমক ৩০ ভাগ ব্যয়ে সক্ষম হয়েয়ছ। এয়ক্ষয়ে জািীে অগ্রগশির হার িিকরা ৯৪ দিশমক ৩২ ভাগ। 

উয়েখ্য, ২০১৭-১৮ অর্ থবছয়র এ অগ্রগশির হার শছল ৭৫ দিশমক ৪২ ভাগ। গিকাল ২০১৮-২০১৯ অর্ থবছয়র শিল্প মন্ত্রণালয়ের 

সংয়িাশিি বাশষ থক উন্নেে কম থসূশিয়ি (আরএশিশপ) অন্তর্ভ থক্ত প্রকল্পগুয়লার বাস্তবােে অগ্রগশি পর্ থায়লািো সভাে এ িথ্য প্রকাি করা 

হে। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ সভা অনুশিি হে। 

শিল্প সশিব আবদুল হাশলয়মর সভাপশিয়ে অনুিায়ে প্রিাে অশিশর্ শছয়লে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মশজদ মাহমুদ হুমায়ূে। সভাে মন্ত্রণালয়ের 

ঊর্ধ্থিে কম থকিথা, মন্ত্রণালয়ের আওিািীে শবশভন্ন সংস্থা ও করয়পায়রিয়ের প্রিাে এবং সংশিষ্ট প্রকল্প পশরিালকরা উপশস্থি শছয়লে। 

সভাে জাোয়ো হে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংয়িাশিি বাশষ থক উন্নেে কম থসূশিয়ি মমাট ৫৩টি উন্নেে প্রকল্প রয়েয়ছ। এর ময়ে ৪৮টি 

শবশেয়োগ প্রকল্প, িারটি কাশরগশর এবং একটি শেজস্ব অর্ থােয়ে বাস্তবাশেি প্রকল্প রয়েয়ছ। সব শমশলয়ে এসব প্রকয়ল্প বরায়দ্দর পশরমাণ 

শছল ১ হাজার ৮৭ মকাটি ৩৬ লাখ টাকা। এর ময়ে শজওশব খায়ি ১ হাজার ৩০ মকাটি ১ লাখ টাকা, প্রকল্প সাহায্যখায়ি ৫৭ মকাটি ২৯ 

লাখ টাকা এবং সংস্থার শেজস্ব অর্ থােে খায়ি ৬ লাখ টাকা বরাদ্দ শছল। সভাে প্রকল্পগুয়লার বাস্তবােে অগ্রগশি শবস্তাশরি পর্ থায়লািো 

করা হে। এ সমে সদ্য শবদােী অর্ থবছয়রর অশভজ্ঞিার আয়লায়ক িলশি অর্ থবছয়রর এশিশপয়ি অন্তর্ভ থক্ত প্রকল্পগুয়লার বাস্তবােয়ের জন্য 

কার্ থকর ব্যবস্থা গ্রহয়ণর িাশগদ মদো হে। এছাড়া প্রকল্প সম্পশকথি সমস্যাগুয়লা দ্রুি শেষ্পশি, অর্ থছাড়, দরপে আহ্বাে, মকন্দ্রীেভায়ব 

প্রকয়ল্পর বাস্তবােে িদারশক, সংশিষ্ট পশরিালকয়দর শপশপআর সম্পশকথি প্রশিক্ষণ, প্রকল্প এলাকাে অবস্থাে শেশিিকরণ এবং 

প্রকয়ল্পর বাস্তব অগ্রগশির শিে গণমােয়ম তুয়ল িরার শেয়দ থিো মদো হে। 

সভাে েরশসংদী মজলার পলায়ি বাস্তবােোিীে ম াড়ািাল-পলাি ইউশরো ফাটি থলাইজার প্রকল্পয়ক শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি মর্ থাদাপূণ থ 

প্রকল্প শহয়সয়ব উয়েখ করা হে এবং সয়ব থাচ্চ দক্ষিা ও মপিাদাশরয়ের সয়ে দ্রুি এর বাস্তবােয়ের শেয়দ থিো মদো হে। একই সয়ে 

শিেটি মকশমকযাল পেী শেম থাণ প্রকল্প, এশপআই শিল্প পাকথ, সাভার িামড়া শিল্পেগশরসহ অন্যান্য অগ্রাশিকার প্রকল্পগুয়লার গুণগিমাে 

বজাে মরয়খ শেশদ থষ্ট সময়ের ময়ে সম্পন্ন করার িাশগদ মদো হে। প্রিাে অশিশর্র বক্তয়ব্য শিল্পমন্ত্রী শবদােী অর্ থবছয়র প্রকল্প 

বাস্তবােয়ে সফল কম থকিথায়দর পুরস্কায়রর পািাপাশি ব্যর্ থ কম থকিথায়দর শবরুয়ে শবভাগীে ব্যবস্থা মেোর শেয়দ থিো মদে। শিশে বয়লে, 

মর্সব প্রকল্প পশরিালক ইচ্ছাকৃিভায়ব প্রকল্প বাস্তবােয়ে শবলম্ব কয়রয়ছে বয়ল প্রিীেমাে হয়ব, িায়দর শবরুয়ে প্রিাসশেক ব্যবস্থা মেো 

হয়ব। শিশে প্রকল্প বাস্তবােয়ে পুরািে োে-িারণা পশরহার কয়র মন্ত্রণালয়ের কম থ সম্পাদে গশির সয়ে িাল শমশলয়ে কাজ করার 

জন্য প্রকল্প পশরিালকয়দর প্রশি আহ্বাে জাোে। 

অনুিায়ে শিল্পসশিব আবদুল হাশলম বয়লে, মর্ৌর্ উয়দ্যায়গ গৃহীি প্রকল্পগুয়লা দ্রুি বাস্তবােয়ের জন্য শবয়দশি শবশেয়োগকারীয়দর িাশহদা 

মাশফক িথ্য-উপাি সরবরায়হ িৎপর র্াকয়ি হয়ব।  

অর্ থবছয়রর মিষ শদয়ক মম ও জুে মায়স িশড় শড় কয়র কাজ মিষ করার প্রবণিা পশরহার করয়ি হয়ব। শিশে িলশি অর্ থবছয়র 

কমপয়ক্ষ ৩ হাজার মকাটি টাকা ব্যয়ের লক্ষয মার্াে মরয়খ কাজ করয়ি প্রকল্প পশরিালকয়দর শেয়দ থিো মদে। শিল্পসশিব বয়লে, আসন্ন 

ঈদুল আজহা উপলয়ক্ষ অসিয িথ্য পশরয়বিে কয়র মকাে মহল র্ায়ি িামড়া ও লবণ শেয়ে মকাে িরয়ের অোকাশিক্ষি পশরয়বি 

সৃশষ্ট ো করয়ি পায়র, মসজন্য এখে মর্য়কই এ শবষয়ে বাস্তব িথ্য গণমােয়ম তুয়ল িরয়ি শিশে শবশসয়কর প্রশি শেয়দ থিো মদে। এর 

আয়গ মন্ত্রণালয়ের সয়েলে কয়ক্ষ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওিািীে প্রশিিাে মজোয়রল ইয়লকশিক ম্যানুফযাকিাশরং মকাম্পাশে শলশময়টি 

(য়জময়কা) এবং জ্বালাশে মন্ত্রণালয়ের অিীে প্রশিিাে ইস্টাে থ শরফাইোশর শলশময়টয়ির ময়ে শলজ দশলল স্বাক্ষশরি হে। এ সমে 

শিল্পমন্ত্রী, শিল্প এবং জ্বালাশে মন্ত্রণালয়ের সশিব, উভে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্থিে কম থকিথা ও সংশিষ্ট প্রশিিায়ের প্রিােরা উপশস্থি শছয়লে। 


