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র ািনর জ  3 কােগ র্া ে ন িকনেত বলেলন ধানম ী 
যাযািদ িরেপাট র্ 
 
সবিজ চােষ aসাধারণ সাফ  েদিখেয়েছ বাংলােদশ। চিলত কৃিষর বাiের িবেদিশ জােতর িবিভ  ধরেনর শাক-
সবিজ, ফল-ফুল চাষ সবাiেক তাক লািগেয় িদেয়েছ। e কারেণ িবেশব্র িবিভ  েদেশ সবিজ র ািনর জ  দুিট 
কােগ র্া েপ ন িকনেত বেলেছন ধানম ী েশখ হািসনা। ম লবার েশের বাংলা নগেরর eনiিস সভাকে  জাতীয় 
aথ র্ৈনিতক পিরষেদর িনব র্াহী কিমিটর (eকেনক) সভায় e আেদশ েদন িতিন। ধানম ী বেলন, আমােদর সবিজ 
িবিভ  েদেশ র ািন করিছ। eখন কােগ র্া েপ ন েকনার সময় eেসেছ। দুিট কােগ র্া িকেন েফেলন। পের aথ র্সিচব 
আ র রuফ তালুকদার বেলন, িবমােনর aব া ভােলা। িবমান িনেজর টাকা িদেয়i দুিট কােগ র্া েপ ন িকনেত 
পারেব। eকেনক সভায় 271 েকািট টাকা েয় 'কৃিষ িবপণন aিধদ র েজারদারকরণ' হ কে র aনুেমাদন েদয়া 
হয়। ক িট aনুেমাদেনর সময় কােগ র্া েপ ন েকনার কথা বেলন ধানম ী। সভা েশেষ পিরক নাম ী eম e 
মা ান বেলন, বাংলােদশ সবিজ uৎপাদেন aসাধারণ সাফ  েদিখেয়েছ। িবেশব্র িবিভ  েদেশ সবিজ র ািন করা 
হে । e কােজ আমরা কােগ র্া েপ ন ভাড়া করিছ। তাi, দুিট িহমািয়ত কােগ র্া েপ ন েকনার কথা বেলেছন 
ধানম ী। িতিন বেলন, eকেনক সভায় 23িট কে র aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। ক গুেলার েমাট য় িনধ র্ারণ 

করা হেয়েছ 4 হাজার 274 েকািট 61 লাখ টাকা। সভায় িবদ্ুযেতর লাiন সে  ধানম ী বেলন, ভিব েত সব 
িবদ্ুযৎলাiন মািটর িনেচ াপন করেত হেব। eছাড়া, 82 েকািট 87 লাখ টাকা েয় 'খুলনা কর ভবন িনম র্াণ' 
কে র aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। e সময় েশখ হািসনা বেলন, খুলনা লবণা তা- বণ eলাকা। eখােন ভবন 

িনম র্ােণর সময় বৃি র পািন ধের রাখার ব া করেত হেব। বড় সরকাির ভবেন 'েড েকয়ার েস ার'র ব া করেত 
হেব। নানা িদকিনেদ র্শনা িদেয় ধানম ী বেলন, বৃি র পািনেত ভাঙন েরােধ পাব র্তয্ eলাকায় সড়েকর uভয় 
পােশ িচকন বাঁশ েরাপণ করেত হেব। নদীভাঙন েরােধ কয্ািপটাল ে িজংেয় েজার িদেত হেব। 'েমঘনা নদীর 
ভাঙন েথেক েভালা েজলার চরফয্াশন েপৗর শহর সংর ণ' ক িট সংেশািধত আকাের aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ। 
e কে র েমাট য় 388 েকািট ৯9 লাখ টাকা। e কে  eক কম র্কত র্া গািফলিত কেরিছেলন uেল খ কের 
ধানম ী েশখ হািসনা বেলন, কে র ভুল aয্ােসসেমে র জ  সংি  কম র্কত র্ােক শাি র আoতায় আনেত 

হেব। সড়ক িনম র্ােণর সময় েখয়াল রাখেত হেব যােত, বষ র্ার সময় পািনর বাহ আটেক না থােক। 
 


