
     

সাiবার িনরাপtাসহ 12 pকl eকেনেক aনেুমাদন

জাতীয়  ডাটা  েসnাের  রিkত  সরকােরর  tপূণর্  তথয্ভা ার  সাiবার  আkমণ  েথেক  সুরkায়  ‘িবিজিড
i-িজoিভ িসআiআরিট eর সkমতা বিৃd’ pকlসহ 12 pকেlর চূড়াn aনেুমাদন িদেয়েছ জাতীয় aথর্ৈনিতক
পিরষেদর িনবর্াহী কিমিট (eকেনক)। eসব pকl বাsবায়েন েমাট খরচ হেব 3 হাজার 470 েকািট টাকা।
গতকাল রাজধানীর েশেরবাংলানগর eনiিস সেmলনকেk eকেনক েচয়ারপারসন o pধানমntী েশখ হািসনার
সভাপিতেt aনুি ত eকেনক সভায় eসব pকেlর aনেুমাদন েদoয়া হয়। সভা েশেষ পিরকlনামntী eম e
মাnান  সাংবািদকেদর  িbফ  কেরন।  মntী  বেলন,  জাতীয়  ডাটা  েসnাের  সরকােরর  tপূণর্  তথয্  রেয়েছ।
pিতিদন  তেথয্র  সংখয্া  েবেড়  চেলেছ।  পাশাপািশ  tপূণর্  তথয্  aবকাঠােমা  রেয়েছ।  e েলােক  সাiবার
আkমণ েথেক সুরkা েদoয়া জ ির। eজনয্ আমরা িবিজিড i-িজoিভ িসআiআরিটর সkমতা বিৃd pকlিট
aনেুমাদন  কেরিছ।  মntী  জানান,  eিট  বাsবায়েন  বয্য়  হেব  146  েকািট  টাকা।  বাংলােদশ  কিmuটার
কাuিnল (িবিসিস) pকlিট বাsবায়ন করেব। eকেনেক aনুেমািদত aনয্ pকl েলা হেc- িজeনeস করস-
eর েনটoয়াকর্  পিরিধ  সmpসারণ eবং  টাiডাল  েsশন  আধুিনকীকরণ pকl, যার খরচ ধরা হেয়েছ  114
েকািট  টাকা।  থানিচ-িরমকীর-মদক-িলকির  সড়ক  িনমর্াণ  pকেlর  বয্য়  ধরা  হেয়েছ  853  েকািট  টাকা।
সুনামগ -মদনপুর-িদরাi-শাlা-জলসুখা-আজিমিরগ -হিবগ  মহাসড়েকর  শাlা-জলসুখা  সড়কাংশ  িনমর্াণ
pকেlর  জনয্  বয্য়  হেব  769  েকািট  টাকা।  রাঙামািট  সড়ক  িবভােগর  aধীন  পাহাড়  ভূিমধেস  kিতgs
সড়েকর িবিভn িকেলািমটাের ে নসহ sায়ী pিতরkামলূক আরিসিস িরেটনিনং oয়াল িনমর্াণ pকেlর খরচ
ধরা হেয়েছ 249 েকািট টাকা। খুলনা কর ভবন িনমর্াণ pকেlর খরচ ধরা হেয়েছ 71 েকািট 76 লাখ টাকা।
মধুমতী-নবগ া uপ-pকl পুনবর্াসন o নবগ া নদীপুনঃখনেনর মাধয্েম পুন jীবন পিরেবশগত ভারসাময্
রkা  pকেlর  বয্য়  ধরা  হেয়েছ  303  েকািট  টাকা।  e  ছাড়া  েমঘনা  নদীর  ভাঙন  েথেক  েভালা  েজলার
চরফয্াশন  েপৗর  শহর  সংরkণ  pকl  (278  েকািট  টাকা);  বাhণবািড়য়া  েজলার  নবীনগর  uপেজলার
বিড়কািn  হেত  ধরাভা া  eমিপ  বাঁধ  পযর্n  েমঘনা  নদীর  বাম  তীর  সংরkণ  pকl  (71  েকািট  টাকা);
ভূuপিরs পািনর সেবর্াtম বয্বহার o বৃি র পািন সংরkেণর মাধয্েম নােটার েজলায় েসচ সmpসারণ pকl
(175  েকািট  টাকা);  কৃিষ  িবপণন  aিধদফতর  েজারদারকরণ  pকl  (160  েকািট  টাকা)  eবং  uপkলীয়
জনেগা ীর  িবেশষত  নারীেদর  জলবায়ু  পিরবতর্ নজিনত  লবণাkতা  েমাকািবলায়  aিভেযাজন  সkমতা
বিৃdকরণ pকl (277 েকািট টাকা)।
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