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িবিসআইিস’র সার কারখানা েলােত উৎপাদন বৃি র পািরশ

কৃিষখােত  েয়াজন  অ যায়ী  সার  সরবরাহ  িনি ত  করার  লে  বাংলােদশ  কিমক াল  ই ডাি জ
কেপােরশেনর (িবিসআইিস) সার কারখানা েলােত উৎপাদন বৃি র জ  ম ণালয়েক েয়াজনীয় উেদ াগ

হেণর পািরশ কেরেছ িশ  ম ণালয় স িকত সংসদীয় ায়ী কিমিট। সামবার জাতীয় সংসদ ভবেন
অ ি ত বঠেক িচিনকল েলােক লাভজনক করার লে  বছেরর অিধক সময় উৎপাদেন থাকার জ  আখ
চাষীেদরেক িবিভ  িশ ণ িদেয় আেখর উৎপাদন বৃি রও পািরশ করা হেয়েছ। 

বঠেক সভাপিত  কেরন কিমিটর সভাপিত ওমর ফা ক চৗধুরী। উপি ত িছেলন কিমিট সদ  মা. আ ুর
রা াক,  মা.  আহসানূল  হক চৗধুরী,  ফােতমা  তু রা,  িশ  ম ণালেয়র অিতির  সিচব,  ব  ও পাট
ম ণালেয়র  অিতির  সিচব,  িবিসক  এবং  িবিসআইিস’র  চয়ারম ানসহ  ম ণালয়  ও  জাতীয়  সংসদ
সিচবালেয়র সংি  ঊ তন কমকতারা।

বঠেক িচিনকল েলােত মাঠ থেক আেখর সরবরাহ িনি ত করার লে  সংি  এলাকার রা া সং ােরর
জ  ম ণালয়েক েয়াজনীয় উেদ াগ হেণর পািরশ করা হয়। কিমিট সূে  জানা যায় ‘‘বাংলােদশ িশ

িত ান জাতীয়করণ িবল ২০১৭’’ এবং ‘‘ গার িবল ২০১৮’’ িনেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। আেলাচনায়
িবল ’িটেত েয়াজনীয় সংেশাধন, সংেযাজন, পিরমাজন এবং পিরবধন শেষ জাতীয় সংসেদ পােসর জ
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উ াপেনর পািরশ কেরেছ কিমিট।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
িনবাহী স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধুরী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মুি ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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