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চলিত  অথবছের  বা বায়ন   হওয়া  নতুন  ভ াট  আইেনর  আওতায়  ভ াট  সং েহর  জ  এক লাখ
ইেলক িনক িফসক াল  িডভাইস (ইএফিড)  য়সহ  মাট  ছয়িট  দর ােবর  অ েমাদন  দওয়া  হেয়েছ।
জাতীয়  রাজ  বােডর (এনিবআর) একিট য়  ােবর  আওতায় ১০ হাজার  মিশন কনার থম লট
গতকাল সিচবালেয় য়সং া  মি সভা  কিমিটর বঠেক অ েমাদন করা  হেয়েছ। এেত সভাপিত  কের
অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল। পের িতিন সাংবািদকেদর বেলন, িতিট মিশন আমদািনেত খরচ হেব ায়
৩২ হাজার টাকা। এসব মিশন িবিভ  দাকান ও শিপং মেল দান করা হেব। পরবতীেত ল া িকি েত
মিশেনর দাম সরকারেক পিরেশাধ  করেবন ব বসায়ীরা। এসেজডেজড- কএমএমিট-িসেনিসস-ইএিটএল

নােম একিট চীনা কা ািন এসব মিশন আমদািনর কাজ পেয়েছ।

গতকােলর বঠেক অ  আরও পাচঁিট দর ােবর অ েমাদন দওয়া হয়। এ েলা হেলা- গাপালগে  ১০০
মগাওয়াট উৎপাদন মতা স  চলমান িপিকং পাওয়ার াে টর জ  িকছু েয়াজনীয় য পািত য়।

এেত ব য় হেব ৬৩ কািট টাকা। িব ৎ উ য়ন বােডর ঘাড়াশাল িব ৎ কে র য পািত য়। এিট একিট
ভিরেয়শন াব। এেত অিতির  ব য় হেব ৫৩ কািট টাকা। কণফলুী ফািটলাইজার কা ািনর ইউিরয়া

সার য়-সং া  একিট াব অ েমাদন করা হয়। এখন থেক ৫০ কািট টাকার জ  সার কনার াব
আর য় কিমিটর অ েমাদেনর েয়াজন হেব না। তেব সার েয় যন কােনা  অিনয়ম না  হয় সজ
মিনটিরং জারদার করা হেব।

নৗপিরবহন ম ণালেয়র াব অ যায়ী পুরাতন পু  নেদর িকছু অংেশ ক ািপটাল িজং করা  হেব।
এেত খরচ হেব ১০৪ কািট টাকা। রলওেয় ম ণালেয়র অধীেন ৭০িট িমটারেগজ লােকােমািটভ য় করা
হেব। এেত ব য় হেব ৩৩ কািট টাকা।
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