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প্রধানমন্ত্রীর ভারত েফর: ৪৭ প্রকপ্টের অগ্রগতত তুপ্টে ধরা হপ্টে 

ভারপ্টতর এতিম ব্যাংক োংোপ্টেপ্টে স্থাপপ্টন স্বাক্ষর হপ্টে এমওইউ 

হাতমে-উজ-জামান 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাতেনার আেন্ন ভারত েফপ্টর তেতভন্ন ইস্যুর মপ্টে ভারতীয় ঋপ্টের ৪৭টি প্রকপ্টের অগ্রগতত তুপ্টে ধরা হপ্টে। এছাড়া 

োংোপ্টেপ্টে ভারপ্টতর এতিম ব্যাংপ্টকর অতফে স্থাপপ্টন েমপ্ট াতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়ার কথা আপ্টছ। ৩-৬ অপ্টটাের পর্ যন্ত ভারত েফর 

করপ্টেন প্রধানমন্ত্রী। 

েংতিষ্ট সূত্র জানায়, উতিতখত দুটি তেষপ্টয় প্রস্তুতত তনপ্টে অথ যননততক েম্পকয তেভাগ (ইআরতি) এেং প্রধানমন্ত্রীর কার্ যােয়। এরই অংে 

তহপ্টেপ্টে ভারতীয় ততনটি োইন অে সেতিট (এেওতে) আওতায় গৃহীত প্রকেগুপ্টোর অগ্রগতত তেষপ্টয় আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর বেঠক 

করপ্টেন প্রধানমন্ত্রীর অথ যননততকতেষয়ক উপপ্টেষ্টা ি. মতেউর রহমান। 

এছাড়া আজ মঙ্গেোর োংোপ্টেপ্টে ভারপ্টতর এতিম ব্যাংপ্টকর অতফে স্থাপপ্টনর তেষপ্টয় আন্তঃমন্ত্রোেয় বেঠক অনুতিত হপ্টে। 

এ প্রেপ্টঙ্গ জানপ্টত চাইপ্টে ইআরতি’র েতচে মপ্টনায়ার আহমে যুগান্তরপ্টক েপ্টেন, আন্তঃমন্ত্রোেয় বেঠকটি উইং তচফ পর্ যাপ্টয় হপ্টত 

পাপ্টর। আর প্রধানমন্ত্রীর কার্ যােপ্টয় এেওতের প্রকেগুপ্টো তনপ্টয় পর্ যাপ্টোচন বেঠক অনুতিত হপ্টে। 

আরও জানা সগপ্টছ, ভারতীয় প্রথম এেওতে’র আওতায় ১৫টি প্রকে গ্রহে করা হপ্টয়তছে। এর মপ্টে ১২টি ইততমপ্টেই োস্তোতয়ত 

হপ্টয়প্টছ। ততনটি প্রকপ্টের কাজ চেপ্টছ। ২০১০ োপ্টে প্রথম এেওতের আওতায় ১০০ সকাটি িোপ্টরর চুতি হপ্টেও পরেতীকাপ্টে ২০ 

সকাটি িোর অনুোন তহপ্টেপ্টে স াষো কপ্টর ভারত। 

এর আওতায় ৮৬ সকাটি ২০ োখ িোর তেপ্টয় এ ১৫টি প্রকে গ্রহে করা হপ্টয়তছে। এেে প্রকপ্টের অনুকূপ্টে ১ আগস্ট পর্ যন্ত ছাড় হপ্টয়প্টছ 

৫৩ সকাটি ৬০ োখ িোর। চেমান প্রকেগুপ্টোর মপ্টে খুেনা-সমাংো সরেোইন তনম যাপ্টের কাজই শুরু হয় ২০১৬ োপ্টে। এ কাজ 

২০১৮ োপ্টের জুন মাপ্টে সেষ হওয়ার কথা থাকপ্টেও সময়াে েংপ্টোধন কপ্টর ২০২১ োপ্টের জুন মাে পর্ যন্ত করা হপ্টয়প্টছ। 

ঢাকা-টঙ্গী তৃতীয় ও চতুথ য ডুপ্টয়েপ্টগজ োইন তনম যাপ্টের কাজ চেতত েছর জুপ্টন সেষ হওয়ার কথা থাকপ্টেও েংপ্টোধন কপ্টর ২০২৩ 

োে পর্ যন্ত করা হপ্টয়প্টছ। কুোউড়া-োহোজপুর সেকেন সরেপথ পুনে যােপ্টনর কাজও এ েছপ্টরর জুন মাপ্টে সেষ হওয়ার কথা তছে। 

পরেতীকাপ্টে ২০২০ োপ্টের তিপ্টেম্বর পর্ যন্ত করা হপ্টয়প্টছ েপ্টে জানা সগপ্টছ। 

তিতীয় এেতে’র আওতায় ১৬টি প্রকে হাপ্টত সনয়া হপ্টয়প্টছ। ২০১৬ োপ্টে ২০০ সকাটি িোপ্টরর চুতি স্বাক্ষতরত হয়। এর মপ্টে ৪টি 

প্রকপ্টের কাজ চেপ্টছ। ১০টি প্রকে প্রতকউরপ্টমন্ট পর্ যাপ্টয় অথ যাৎ েরপত্র প্রতেয়াকরে পর্ যাপ্টয় রপ্টয়প্টছ। োতক দুটি প্রকপ্টের উন্নয়ন প্রকে 

প্রস্তাে (তিতপতপ) বততরর কাজ চেপ্টছ। ২০ আগস্ট পর্ যন্ত তিতীয় পর্ যাপ্টয়র এেওতের আওতায় ৮ সকাটি ৩০ োখ িোর। 

এছাড়া ২০১৭ োপ্টে ৪৫০ সকাটি িোপ্টরর তৃতীয় এেওতের আওতায় ১৬টি প্রকে গ্রহে করা হয়। এর মপ্টে ৪টি প্রকে প্রতকউরপ্টমন্ট 

পর্ যাপ্টয় রপ্টয়প্টছ। এ প্রতেয়া সেষ হপ্টেও োস্তোয়প্টন র্াপ্টে। োতক ১২টি প্রকপ্টের তিতপতপ অনুপ্টমােন ও প্রতেয়াকরে পর্ যাপ্টয় রপ্টয়প্টছ। এই 

এেওতে’র আওতায় ২১ সম পর্ যন্ত ছাড় হপ্টয়প্টছ শূন্য েেতমক ৯৬ তমতেয়ন মাতকযন িোর। 

তৃতীয় এেওতের আওতায় সনয়া প্রকেগুপ্টোর মপ্টে উপ্টিখপ্টর্াগ্য হপ্টে, রূপপুর পারমােতেক তেদুুৎ সকন্দ্র সথপ্টক তেদুুৎ অন্য স্থাপ্টন 

সনয়ার অেকাঠাপ্টমা উন্নয়ন, বুতড়গঙ্গা তরভার সরস্টপ্টরেন প্রপ্টজট, চট্টগ্রাম েন্দপ্টর মাতিপারপাে কনপ্টটইনার টাতম যনাে স্থাপন, পায়রা 



েন্দপ্টরর টাতম যনাে তনম যাে, েগুড়া সথপ্টক তেরাজগঞ্জ পর্ যন্ত ডুপ্টয়েপ্টগজ সরেপথ তনম যাে, বেয়েপুর তেমানেন্দর উন্নত করা, ফতরেপুপ্টরর 

ভাঙ্গা সথপ্টক সেনাপ্টপাে পর্ যন্ত মহােড়ক চার সেপ্টন উন্নীত করা, চট্টগ্রাপ্টমর তমরেরাইপ্টয়র োরইয়ারহাট সথপ্টক খাগড়াছতড়র রামগড় 

পর্ যন্ত েড়ক চার সেপ্টন উন্নীত করা, তমরেরাই তেপ্টেষ অথ যননততক অঞ্চে বততর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজোহীপ্টত এক োখ এেইতি োল্ব 

েরেরাহ, ঈশ্বরেীপ্টত সরে ও েড়কপপ্টথর জন্য আইতেতি তনম যাে, মংো ১০০ সমগাওয়াট সেৌরতেদুুৎ প্রকে, ঢাকা েতক্ষে তেটি 

কপ্টপ যাপ্টরেপ্টনর তরে েজযু  সোধনাগাপ্টরর র্ন্ত্রপাতত েয় এেং কুতমিা সথপ্টক ব্রাহ্মেোতড়য়া েহর হপ্টয় েরাইে পর্ যন্ত চার সেন েড়ক 

তনম যাে প্রকে। 

এ প্রেপ্টঙ্গ জানপ্টত চাইপ্টে পতরকেনামন্ত্রী এমএ মান্নান সোমোর যুগান্তরপ্টক েপ্টেন, ভারতীয় ঋপ্টের প্রকেগুপ্টোপ্টত র্াপ্টত গতত পায় 

সেজন্য আমরা শুরু সথপ্টকই েতকয রপ্টয়তছ। অনুপ্টমােন পর্ যাপ্টয় র্াপ্টত সকাপ্টনা জটিেতার সৃতষ্ট না হয়। তকন্তু পতরকেনা কতমেপ্টন প্রস্তাে 

এপ্টে আমরা তেতধেদ্ধ সস্টপ সমপ্টন র্ত দ্রুত প্রতেয়াকরে করা র্ায় তা কপ্টর তেতে। 

েংতিষ্টপ্টের েপ্টেতছ, সছাটখাপ্টটা ভুে-েটি হপ্টে এখাপ্টন েপ্টেই সর্ন েমাধান করা হয়। তপ্টে এ কথা ঠিক দ্রুত করপ্টত তগপ্টয় আমরা 

সকায়াতেটি সমপ্টর সফেপ্টত পাতর না। সকায়াতেটি এেং দ্রুত েময়- এ দুটি তেষপ্টয় েমন্বয় কপ্টরই কাজ করতছ। 

সূত্র জানায়, ১২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্ যােয় সথপ্টক তেতভন্ন মন্ত্রোেয় ও তেভাপ্টগ একটি তচঠি সেয়া হপ্টয়প্টছ। সেখাপ্টন েো হপ্টয়প্টছ, 

প্রধানমন্ত্রীর ভারত েফপ্টরর আপ্টগ এেওতের আওতায় গৃহীত প্রকেগুপ্টোর তেদ্যমান েমস্যা েম্পপ্টকয আপ্টোচনা ও এ তেষপ্টয় োংোপ্টেে 

েরকাপ্টরর তেকে মত ো প্রস্তাে চূড়ান্ত করা হপ্টে ১৯ সেপ্টেম্বপ্টরর পর্ যাপ্টোচনা েভায়। 

অন্যতেপ্টক ইততমপ্টেই ঢাকার গুেোপ্টন অতফে খুপ্টে কার্ যেম শুরু কপ্টরপ্টছ োংোপ্টেেপ্টক ঋেোনকারী েংস্থা ভারতীয় এতিম ব্যাংক। 

তকন্তু এখনও েমপ্ট াতা স্মারক স্বাক্ষর হয়তন। তাই প্রধানমন্ত্রীর ভারত েফপ্টরর েময় এ তেষপ্টয় একটি আনুিাতনক েমপ্ট াতা স্মারক 

(এমওই) স্বাক্ষর হপ্টে েপ্টে জানা সগপ্টছ। 

প্রধানমন্ত্রী সেখ হাতেনা ৩-৪ অপ্টটাের ইতিয়ান ইপ্টকানতমক সফারাপ্টম সর্াগ সেপ্টেন। এরপর তততন ৫ অপ্টটাের নপ্টরন্দ্র সমাতের েপ্টঙ্গ 

তিপক্ষীয় বেঠক করপ্টেন। এ বেঠপ্টকর পরই হয়প্টতা েমপ্ট াতা স্মারক েই হপ্টত পাপ্টর। 

 


