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শিত ভেঙে ঋণ পুনঃ িফতিল, জাঙনন না অর্ তমন্ত্রী 

ভ ালাবাজার ভর্ঙে এলএনতজ আমদাতন েরঙব িরোর 

তনজস্ব প্রতিঙবদে    

 

শিত ভেঙে ১১ ব্যবিায়ীঙে ঋণ পুনঃ িফতিঙলর সুঙ াগ ভদওয়ার তবষয়টি জানঙিনই না অর্ তমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা 

োমাল। তিতন তিঙলন এঙেবাঙরই অন্ধোঙর। ভ াদ অর্ তমন্ত্রী গিোল বুধবার িাংবাতদেঙদর বঙলন, ‘১১ ব্যবিায়ীর 

ঋণ পুনঃ িফতিঙলর তবষয়টি আতম পতিোয় ভদঙ তি। আমার োি ভর্ঙে এ তবষঙয় ভোঙনা অনুঙমাদনও ভনওয়া 

হয়তন। িঙব আতম এ তবষঙয় ভ ঁজ ভনব।’ গিোল িতিবালঙয়র মতন্ত্রপতরষদ েঙে িরোতর ক্রয়িংক্রান্ত মতন্ত্রিো 

েতমটির ববঠে ভশঙষ িাংবাতদেঙদর প্রঙের জবাঙব তিতন এিব ের্া বঙলন। 

তবতেন্ন গণমাধ্যঙমর  বঙর বলা হঙয়ঙি, ২০১৫ িাঙল ১১ ব্যবিায়ীঙে ঋণ তরতশতিউল বা পুনঃ িফতিঙলর সুতবধা 

ভদওয়া হঙয়তিল। ি ন বলা হঙয়তিল, িারা  তদ ঋণ পতরঙশাধ না েঙর িাহঙল আর এ ধরঙনর সুঙ াগ ভদওয়া হঙব 

না। তেন্তু গি মঙ্গলবার বাংলাঙদশ ব্যাংঙের ভবাি ত তমটিং আবারও িাঙদর নতুন েঙর তরতিতিউঙলর সুঙ াগ ভদয়। 

এ ব্যাপাঙর অর্ তমন্ত্রীর প্রতিতক্রয়া জানঙি িাইঙল মন্ত্রী বঙলন, ‘আমার োি ভর্ঙে এ তবষঙয় ভোঙনা অনুঙমাদন 

ভনওয়া হয়তন। ভ টা তমতিয়ায় এঙিঙি ভিটাঙে ভরফার েঙরই আতম আঙরা তিঙটইঙল  াব। িার পর তবষয়টি 

সুন্দরোঙব বলঙি পারব।’তিতন বঙলন, ‘আতম এ ঙনা জাতন না ভোন তবঙবিনায় িাঙদর এ সুঙ াগ ভদওয়া হঙলা। 

আঙগ েী শিত তিল ভিগুঙলা আমাঙদর ভদ ঙি হঙব। তদঙে তে না িাও জাতন না।’ তিতন আঙরা বঙলন, ‘মাঙে মাঙে 

তমতিয়া তেছুটা ভুলও ভলঙ । িঙব িব িময় এমনটা হয় না। দু-এে িময় এ িমস্যাটা হয়।’ 

এর আঙগ অর্ তমন্ত্রী অর্ তননতিে তবষয় িংক্রান্ত মতন্ত্রিো েতমটি এবং িরোতর ক্রয়িংক্রান্ত েতমটির ববঠঙের তবতেন্ন 

প্রস্তাঙবর তবস্তাতরি তুঙল ধঙরন। মন্ত্রী বঙলন, ‘স্পট মাঙেতট বা ভ ালাবাজার ভর্ঙে এলএনতজ (িরলীকৃি প্রাকৃতিে 

গ্যাি) আমদাতন েরঙব িরোর। এ জন্য মাস্টার ভিল অনাড প পাঙি তজ অনাতিঙমঙের (এমএিতপএ) তেতিঙি 



এলএনতজ আমদাতন েরার জন্য িরবরাহোরীঙদর এেটি িংতেপ্ত িাতলো েরা হঙয়ঙি। ফঙল খুব েম িমঙয় 

এলএনতজ আমদাতন েরা িম্ভব হঙব।’অর্ তমন্ত্রী বঙলন, ‘এলএনতজ আমদাতনর জন্য ভবশ তেছু ভদঙশর িঙঙ্গ 

আমাঙদর লংটাম ত চুতি রঙয়ঙি। িঙব আমরা স্বল্প িমঙয় িাত্ক্েতণেোঙবও এলএনতজ আমদাতন েরঙি িাই। িাই 

স্পট মাঙেতট ভর্ঙে এলএনতজ আমদাতনর এেটি প্রস্তাঙবর অনুঙমাদন ভদওয়া হঙয়ঙি।’িরোতর ক্রয়িংক্রান্ত 

মতন্ত্রিো েতমটির ববঠঙের ব্যাপাঙর মন্ত্রী জানান, িোয় ক্রয়িংক্রান্ত দুটি প্রস্তাঙবর অনুঙমাদন ভদওয়া হঙয়ঙি। 

প্রস্তাব দুটিঙি ব্যয় হঙব ৩৪২ ভোটি ৪৬ লা  ৫২ হাজার ৬১৯ টাো। এর মঙধ্য এেটি িট্টিাম বন্দঙর িয় বিঙরর 

জন্য িাইফ পাওয়ারঙটে তলতমঙটি নামে প্রতিষ্ঠানঙে টাতম তনাল অপাঙরট তহঙিঙব তনঙয়াগ িংক্রান্ত। 

অর্ তমন্ত্রী বঙলন, িট্টিাম বন্দঙরর তিটাগাং েনঙটইনার টাতম তনাল (তিতিট) এলাোয় েনঙটইনার ও েনঙটইনারজাি 

োঙগ তা হনাড পতলং োজটি জটিল প্রকৃতির। িাই তপতপআর ২০০৮ অনুিরণ েঙর ‘তিঙঙ্গল ভস্টজ টু ইনঙেলাপ’ 

পদ্ধতিঙি িয় বিঙরর জন্য টাতম তনাল অপাঙরটর তনঙয়াগ ভদওয়া হঙব। প্রেল্পটি বাস্তবায়ঙন ব্যয় ধরা হঙয়ঙি ৩০৩ 

ভোটি ৯৯ লা  ৩৫ হাজার ৬৪০ টাো। প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন েরঙব ভনৌপতরবহন মন্ত্রণালয়।িোয় অনুঙমাতদি অন্য 

প্রস্তাবটি হঙলা ঢাো মহানগরীর পাতন িরবরাহ ব্যবস্থার দীর্ তঙময়াতদ উন্নয়ঙনর লঙেন ঢাো ওয়াটার িাপ্লাই 

ভনটওয়ােত ইম্প্রুেঙমে প্রঙজঙের আওিায় েনিালঙটতি িাতে তি ফর ভেপাতিটি তবতিং ফর িািঙটইন্যাতবতলটি 

(তিববএি) োঙজর জন্য পরামশ তে প্রতিষ্ঠান তনঙয়াগ।এ প্রস্তাঙবর ব্যাপাঙর অর্ তমন্ত্রী বঙলন, এ োঙজর জন্য জঙয়ে 

ভেনিার অব এনঙজএি েনিালট্যােি েম্পাতন তলতমঙটি অনাড প এঙোয়া েনিালট্যােি অনাড প অনাঙিাতিঙয়ট 

তলতমঙটি ইন অনাঙিাতিঙয়শন ইউর্ ম্যাক্সওয়ওঙয়ল স্টনাম্প তলতমঙটিঙে পরামশ তে প্রতিষ্ঠান তহঙিঙব তনঙয়াগ ভদওয়া 

হঙয়ঙি। এঙি ৩৮ ভোটি ৪৭ লা  ১৬ হাজার ৯৭৯ টাো ব্যয় হঙব। প্রেল্পটি বাস্তবায়ন েরঙব স্থানীয় িরোর 

তবোগ। 

 


