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চ ােমর সরকাির আবাসন সম া সমাধােন পৃথক িট কে  ৭২িট পিরত  বািড়েত ব তল ভবন
িনমােণর িট াবসহ ৭িট য় াব অ েমাদন িদেয়েছ সরকাির য় সং া  মি সভা কিমিট। এ জ
মাট ব য় হেব ৪৬৫ কািট ৫২ লাখ টাকা।

সরকাির য় সং া  মি সভা কিমিটর চয়ারম ান অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল িবেদেশ থাকায় কৃিষম ী
আব র রা াক বঠেক সভাপিত  কেরন। এ সময় কিমিটর সদ , মি পিরষদ িবভােগর সিচব সংি
ম ণালেয়র সিচব এবং ঊ তন কমকতারা উপি ত িছেলন। বঠক শেষ অ েমািদত ক েলার িবিভ
িদক তেুল ধেরন মি পিরষদ িবভােগর অিতির  সিচব নািসমা বগম।

িতিন  বেলন,  গণপূত  অিধদফতর  কতৃক  বা বায়নাধীন  ‘চ ােম  ৩৬িট  পিরত  বািড়েত  সরকাির
কমকতা/কমচারীেদর জ  আবািসক াট িনমাণ’ শীষক কে র আওতায় চ ােমর িবিভ  জায়গায়
১০ তলা আবািসক ভবন িনমােণর একিট াব অ েমাদন দয়া হেয়েছ। এেত ব য় হেব ১০১ কািট ৬১
লাখ ৪৬ হাজার টাকা।  ক িট বা বায়ন করেব মসাস নরূানী  ক াকশন িলিমেটড নােমর একিট
িঠকাদার িত ান।

িতিন বেলন, একই কে র আওতায় ৩৬িট পিরত  বািড়েত আবািসক াট িনমাণ- শীষক কে র
অ েমাদন দয়া হেয়েছ। কে র একিট প ােকেজর আওতায় ৫িট পিরত  েট িবিভ  আয়তেনর াট
িনমাণসহ অ া  আ ষি ক কােজর জ  উ ু  প িতেত দরপ  আ ান করেল ৫িট দরপ  িবি  হেলও
১িট দর াব পাওয়া যায়। িটইিস কতৃক পািরশকতৃ রসপনিসভ একমা  দরদাতা িত ান মসাস
জামাল অ া ড কা ািন িলিমেটেডর নাম াব কের। কিমিট াবিটেত অ েমাদন িদেয়েছ। কে  ব য়
হেব ১০৬ কািট ২০ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

অিতির  সিচব বেলন, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর (িবউেবা) আওতাধীন িবতরণ অ েলর অ ভু
৪িট শহের আ ডার াউ ড কবল িডি িবউশন নটওয়াক িসে ম াপন কােজর স াব তা যাচাই া লন
ও িডিপআর তকরেণর জ  পরামশক িনেয়ােগর য় াব অ েমাদন িদেয়েছ। কে  ব য় হেব ২৫
কািট ৩১ লাখ টাকা। অে িলয়ার নেলজ ই টার াশনাল নােমর একিট পরামশক িত ােনর কাছ থেক

পরামশক সবা নয়া হেব।

িতিন বেলন, া  সবা িবভােগর িনয় ণাধীন ১৩ হাজার ৭২৪িট কিমউিনিট ি িনেক ওষধু সরবরােহর
জ  কিমউিনিট  বইজড হলথ  (িসিবএইচিস)  অপােরশনাল  ােন  ২০১৯-২০২০  অথবছের  িজওিব
(উ য়ন) খােতর আওতায় সরকাির িত ান অ ােসনিশয়াল াগস কা ািন িলিমেটড থেক সরাসির য়
প িতেত ২৭ কার ওষধু েয়র ােব অ েমাদন িদেয়েছ কিমিট। সরকাির িত ান অ ােসনিশয়াল

াগস এসব ওষধু সরবরাহ করেব। এ জ  ব য় হেব ১৪৯ কািট ৯৯ লাখ টাকা।

পযটন মহাপিরক না ণয়েনর লে  আ জািতক পযটন পরামশক িত ান িনেয়ােগর লে  য় াব
বঠেক অ েমাদন দয়া হেয়েছ বেল জানান নািসমা বগম। ক িটেত ব য় হেব ২ কািট ৬৬ লাখ টাকা।

ভারেতর আইিপই াবাল িলিমেটেডর সে  া  ও বাংলােদেশর একিট িত ান যৗথভােব পরামশক

  যুগা র িরেপাট
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ভার া  স াদক : সাইফুল আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমুনা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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সবা দেব।

এছাড়াও বঠেক িট াব উপ াপন করা হয়। একিট হে  সংযু  আরব আিমরাত থেক িট লেট ২৫
হাজার টন ইউিরয়া সার আমদািনর একিট াব অ েমাদন দয়া হেয়েছ। িত টন সােরর দাম ২৪৪
দশিমক ২৫ ডলার িহেসেব বাংলােদিশ টাকায় ব য় হেব ৫১ কািট ৭৫ লাখ টাকা। এর আেগ সংযু
আরব  আিমরাত  থেক  আমদািন  করা  সােরর  একিট  ােব  ভতূােপ  অ েমাদন  দয়া  হেয়েছ  বেল
অিতির  সিচব জানান।
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