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pায় সােড় 3 হাজার েকািট
টাকা  বয্েয়  পপুর
পারমাণিবক  িবেদযু্কেndর
িনরাপtা  o  েভৗত  সুরkা
বয্বsা  pকl  aনুেমাদন
িদেয়েছ জাতীয় aথর্ৈনিতক
পিরষেদর  িনবর্াহী  কিমিট
(eকেনক)।  চলিত  বছর
েথেক   কের  2023
সােলর  মেধয্  pকlিট
বাsবায়েনর  সময়সীমা
িনধর্ারণ  করা  হেয়েছ।
সm ূণর্  সরকাির  খরেচ
pকlিট  বাsবায়ন  করা
হেব।  গতকাল  ম লবার
েশেরবাংলানগেরর  eনiিস
সেmলন কেk pধানমntী o
eকেনক  েচয়ারপারসন

েশখ  হািসনার  সভাপিতেt  aনিু ত  ৈবঠেক  4  হাজার  447  েকািট  76  লাখ  টাকা  বয্েয়  6িট  pকl
                aনেুমাদন  েদoয়া  হেয়েছ।  সভা  েশেষ  পিরকlনামntী  eম  e  মাnান  pকl েলার  িবষেয়
সাংবািদকেদর aবিহত কেরন।
pকl েলা  িবষেয়  pধানমntীর  িনেদর্ েশর  িবষেয়  পিরকlনামntী  জানান,  িনিদর্  সমেয়র  মেধয্  unয়ন
pকেlর  কাজ  সmn  করার  িনেদর্শনা  িদেয়েছন  pধানমntী।  eছাড়া  বাsবায়ন  মলূয্ায়ন  o  পিরবীkণ
িবভাগেক  (আieমiিড) িনেদর্শ  িদেয়েছন  যােত  িপিপআর  সংেশাধন  করা  হয়।  েকননা  eখনকার  িনয়ম
aনুযায়ী বেড়া িঠকাদাররা কাজ পােcন। বেড়া িঠকাদােরর পাশাপািশ েদখেত হেব যােত েছােটা eবং নতুন
িঠকাদারo  েযন  কাজ পায়, pিতেযািগতা  বােড়।  েটnার  ডkেমn eমনভােব ৈতির  করা  যােব  না  েযন
িনিদর্  েকাmািন বারবার কাজ পায়। pধানমntীর িনেদর্শনা সmেকর্  পিরকlনামntী আেরা জানান, pায়i
আgহ িনেয় pকl পাশ করা হয়, দালান-েকাঠা িনমর্াণ করা হয়। তারপের আর বািক কাজ হয় না। জনবল
েনi, যntবল েনi। pধানমntী বেলেছন, েয আgহ িনেয় আপনারা pকেlর কাজ  কেরন, eকi আgহ
িনেয়  আপনারা  বািক  কাজ েলা  করেবন।  েদেশর  নদী েলােত  aেহতুক  েসতু  িনমর্াণ  না  করার  িনেদর্শ
িদেয়েছন pধানমntী। eমিনেতi নদী েলা ভরাট হেয় যােc। তার oপর যিদ aেহতুক েসতু িনমর্াণ করা হয়
তাহেল আেরা সমসয্া হেব। তাi েসতু িনমর্ােণ সাবধান হেত হেব। েছােটা নদীেত কয্াবল পdিতেত িbজ
করেত হেব যােত েবিশ িপলার না লােগ। eখন েথেক নতুন রাsা করার েচেয় িবদয্মান রাsা েলা চার েলন
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

eবং pশs করার িদেক t েদoয়া হেব।
সভায়  aনুেমািদত  aনয্  pকl েলা  হেলা—366  েকািট  28  লাখ  টাকা  বয্েয়  যেশার  (রাজারহাট)-
মিনরামপুর-েকশবপুর-চুকনগর আ িলক মহাসড়ক unয়ন pকl, 71 েকািট 38 লাখ টাকা বয্েয় েফনী-
েসানাগাজী-মু রী  pকl  সড়েকর  391.34  িমটার  দীঘর্  মু রী  েসতু  eবং  বkারমুnী-কািজরহাট-
দাগনভঁূঞা সড়েকর 50.12 িমটার দীঘর্ ফািজলাঘাট েসতু িনমর্াণ pকl।
 ‘pতারণা েথেক িবমা gাহকেদর রkায় ঐকয্বd বাতর্ া pদান

pয্াটফরম চালু করেত হেব’

pধানমntী েশখ হািসনা মানবকলয্ােণ িবমা িশlেক বয্বহার করার জনয্ িবমা েকাmািন েলার pিত আhান
জািনেয় বেলেছন, pতারণা েথেক িবমা gাহকেদর রkা করেত eকিট ঐকয্বd বাতর্ া pদান pয্াটফরম চালু
করেত হেব। িবমা েকাmািন েলা মানবকলয্ােণ eবং utপাদন o ঝঁুিকমkু aথর্নীিত গেড় তুলেত তােদর
বীমা েকাmািন বয্বহার করেব বেল আশাবাদ বয্k কেরন িতিন। গতকাল পয্ান পয্ািসিফক েসানারগাঁo
েহােটেল আেয়ািজত িবমা সংkাn 15তম আnজর্ ািতক সেmলেন pধান aিতিথর বkৃতায় িতিন e কথা
বেলন।  pধানমntী  বেলন,  তেথয্র  apাপয্তা  িবমা  gাহকেদর  জনয্  বেড়া  সমসয্া।  িবমা  িশেl  gাহকেদর
আsার aভাব রেয়েছ। কারণ তারা যত েলা িবমা িকিs জমা িদেয়েছ, তার সব েলা েকাmািনর pধান
কাযর্ালেয় আেদৗ জমা হেয়েছ িক না, েস বয্াপাের anকােরi েথেক যায়। িতিন বেলন, ‘e সমসয্া েথেক
েবিরেয় আসেত eকিট ঐকয্বd বাতর্ া pদান pয্াটফরম চালরু pিkয়া চলেছ।’
িমuিনক  ির  inুেরn  eবং  মাiেkাinযু্েরn  েনটoয়ােকর্ র  সহেযািগতায়  বাংলােদশ  inুয্েরn
aয্ােসািসেয়শন িতন িদনবয্াপী e সেmলেনর আেয়াজন কেরেছ। 42িট েদেশর pায় চার শতািধক িবেশষj
eবং pিতিনিধ e সেmলেন aংশgহণ করেছন। aথর্মntী আ হ ম মsুফা কামাল eবং বাংলােদশ inুেরn
েডেভলপেমn  ের েলটির  aথিরিটর  েচয়ারময্ান  শিফkর  রহমান  পােটায়ারী  pমুখ  বkৃতা  কেরন।
িমuিনখ  ির  ফাuেnশেনর  েচয়ারময্ান  টমাস  েলাsার  eবং  মাiেkাinুেরn  েনটoয়ােকর্ র  েচয়ারময্ান
ডবল েচmারিলনo aনু ােন বkৃতা কেরন। িবআie সভাপিত েশখ কিবর েহােসন aনু ােন সভাপিতt
কেরন eবং সংগঠেনর সহসভাপিত বানা হািমদ sাগত বkৃতা কেরন।
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