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নতুন রূক্ে পুরক্নো প্রকল্প 

চীক্নর কঠিন শক্তের ঋক্ে ররক্ে আসক্ে ২০০ বগি 

 

চীন রেক্ক বোাংেোক্েশ ররেওক্ের জন্য ২০০টি গিটোরক্িজ প্যোক্সঞ্জোর কযোক্রজ গকনক্ে সরকোর। অনিনীে ঋে বো সোপ্লোইেোস ে রেগিক্টর িোধ্যক্ি 

বগিগুক্েো রকনো হক্ব। এক্ত ব্যে হক্ব প্রোে ৯২৭ রকোটি ৫২ েোখ টোকো। এর ফক্ে ররেওক্ের যোত্রীক্সবোর িোন বোড়ক্ব বক্ে জোগনক্েক্েন অে েিন্ত্রী আ 

হ ি মুস্তফো কোিোে। রসোিবোর রশক্রবোাংেোনিক্র অে েিন্ত্রীর কোয েোেক্ে অনিনীে ঋেসাংেোন্ত স্থোেী কগিটির ববঠক রশক্ে অে েিন্ত্রী এ তথ্য জোনোন। 

ববঠক্ক কগিটির সেস্য এবাং বোাংেোক্েশ ররেওক্ের কি েকতেোরো উেগস্থত গেক্েন।  

ববঠক রশক্ে অে েিন্ত্রী বক্েন, রটন্ডোরোস ে ফোইন্যোগসাংক্ের িোধ্যক্ি ‘বোাংেোক্েশ ররেওক্ের জন্য ২০০টি গিটোরক্িজ যোত্রীবোহী রকোচ সাংগ্রহ’ শীে েক  

 

প্রকক্ল্পর অে েোেক্নর জন্য রেগিট এগগ্রক্কোে করক্েোক্রট অযোন্ড ইনক্েস্টক্িন্ট ব্যোাংক রেক্ক ঋে রনওেোর একটি 

প্রস্তোব অনিনীে ঋেসাংেোন্ত স্থোেী কগিটির ববঠক্ক অনুক্িোেন রেওেো হক্েক্ে।  

গতগন বক্েন, বোাংেোক্েশ ররেওক্ে গিটোরক্িজ যোত্রীবোহী রকোক্চর চোগহেো পূরক্ের জন্য প্রকল্পটি অে েননগতক গবেেসাংেোন্ত িগন্ত্রসেোে অনুক্িোেন 

রেওেো হক্েক্ে। প্রকল্পটিক্ত প্রধোনিন্ত্রী রশখ হোগসনোর নীগতিত অনুক্িোেন রক্েক্ে। ওক্েন রটন্ডোর কক্র গসফোন কম্পোগন গেগিক্টিক্ক (যো েরবতী 

সিে গসআরআরগস গসফোন কম্পোগন গেগিক্টক্ি রূেোন্তগরত হক্েক্ে) গ্রহেক্যোগ্য েরেোতো গহক্সক্ব এবাং সোাংহোই পুিাং রিক্েেেক্িন্ট ব্যোাংক্কর 

অে েোেক্ন বোস্তবোেক্নর সুেোগরশ করো হে। এটি অক্নক পুরক্নো প্রকল্প, এখন বোস্তবোেন হক্ে। 

বোাংেোক্েশ ররেওক্ের প্রকল্প েগেক্ে রেখো যোে, ররেেে িন্ত্রেোেে ২০০ গিটোরক্িজ প্যোক্সঞ্জোর কযোক্রজ সাংগ্রহ প্রকল্পটি ২০১১ সোক্ের ২০ জুেোই 

অে েননগতক গবেেসাংেোন্ত িগন্ত্রসেো কগিটি অনুক্িোেন রেে। ২০১২ সোক্ের ৯ এগপ্রে অগগ্রি েে প্রগেেোকরে গবেক্ে প্রধোনিন্ত্রীর নীগতিত 

অনুক্িোেন েোে কক্র। প্রকক্ল্প গবক্েগশ ঋক্ের েগরিোে ৮৪ েশগিক ৯৭ গিগেেন িোগকেন িেোর সিেগরিোে ইউক্রো। প্রকক্ল্পর রিেোেকোে ধরো 

হক্েগেে ২০১৬ সোক্ের ১ জুেোই রেক্ক ২০২০ সোক্ের ৩০ জুন েয েন্ত। 

প্রকক্ল্পর অে েোেন সম্পক্কে অে েিন্ত্রী বক্েন, প্রকল্পটি বোস্তবোেক্ন ব্যে হক্ব প্রোে ৯২৭ রকোটি ৫১ েোখ ৬৯ হোজোর টোকো। এর িক্ধ্য প্রকল্প সোহোয্য 

েোওেো যোক্ব ৭৩১ রকোটি ৫১ েোখ ৯২ হোজোর টোকো। সরকোর রেক্ব ২১৩ রকোটি ৯৯ েোখ ৭৭ হোজোর টোকো।  

রকোচগুক্েোর গুেিত িোন যোচোইক্ে একটি কগিটি হক্ব জোগনক্ে গতগন বক্েন, রযক্হতু এই জোতীে রকোচ আক্ি আিরো ব্যবহোর কগরগন, তোই চীক্নর 

রয কম্পোগনটি এসব রকোচ সরবরোহ করক্ব তোক্ের উৎেোগেত রকোচগুক্েো সম্পক্কে আিোক্ের জোনো প্রক্েোজন। তোরো রকোন রকোন রেক্শ এসব রকোচ 

সরবরোহ কক্রক্ে এবাং এসব রকোক্চর গুেিত িোন রকিন তো যোচোই করক্ত একটি কগিটি িঠন করো হক্ব। তাঁরো সাংগিষ্ট রেশগুক্েোক্ত গিক্ে এসব 

রেখক্বন।  

ঋক্ের সুক্ের হোর সম্পক্কে অে েিন্ত্রী বক্েন, ঋে িোক্নই রতো সুে গেক্ত হক্ব। আক্ি রতো েোইবক্রর গেগিক্ত ঋক্ের সুে গনধ েোরে হক্তো। এখন 

ইউগরবক্রর গেগিক্ত ঋে রনওেো হক্ে। এ গেগিক্ত ঋক্ের সুক্ের হোর ২ শতোাংক্শর রবগশ হক্ব নো। এ ঋক্ে রকোক্নো কঠিন শতে রনই। জোেোন রেক্ক 

আিরো রয ঋে রনই তো নিনীে ঋে। সুক্ের হোর খুবই নিণ্য। তক্ব অন্যোন্য ঋে সোধোরেত েোইবক্রর ওের ২ শতোাংশ সুে গেক্ত হে। এখোক্ন 

আিরো ইউক্রোর িোধ্যি ঋক্ের অে ে রনব এবাং েগরক্শোধ করব। 

 


