বাাংলাদেশ চিচি ও খােয চশল্প করদ াদরশি
চিচিচিল্প ভবি, ৩ চিলকুিা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী কর্তৃ ক প্রিত্ত প্রচর্শ্রুচর্/চির্িৃ িিাসমূর্ের বাস্তবায়ি অগ্রগচর্।
মাস: জুি ২০১৯।
ক্র.
িং

প্রিত্ত চির্িৃ িিা

চির্িৃ িিা
প্রিার্ির
সময়

০৩
.

ির্ু ি চিল্প কারখািায় বজৃয শিাধিাগার
Central Effluent Treatment Plant
(CETP) থাকর্র্ ের্ব এবং পুরার্ি
কারখািায় মাচলকর্ির ইটিচপ তর্চরর্র্
বাধয করর্র্ ের্ব। প্রর্য়াজর্ি সরকারী
শকন্দ্রীয় CETP তর্চর কর্র চিল্প
মাচলকর্ির সংচিষ্ট বযয় ও চি প্রিাি
করর্র্ ের্ব।

২৪-০৮২০১৪ চি.

ধরণ

বাস্তবায়ি অগ্রগচর্

চির্িৃ িিা  প্রকর্ল্পর শপ্রার্জক্ট ইচিচিয়াচরং অযান্ড চিজাইি কার্জর জিয
পরামিৃক প্রচর্ষ্ঠাি BRTC, BUET -শক চির্য়াগ শিয়া
ের্য়র্ে। পরামিৃক প্রচর্ষ্ঠাি ১২ এচপ্রল ২০১৯ র্াচরর্খ
প্রকর্ল্পর িুইটি সাইট পচরিিৃি কর্রর্ে। BRTC, BUET
ইচর্মর্ধয Design প্রিাি কর্রর্ে ও র্িািুযায়ী সংস্থার
চসচভল ইচিচিয়াচরং চবভার্গর মাধযর্ম পূর্ৃ কার্জর Design
ও Estimate করা ের্ে।
 কচমটির মাধযর্ম প্রকর্ল্পর সাইট চিবৃািি করা ের্য়র্ে এবং
কাযৃক্রম শুরু ের্য়র্ে। প্রকর্ল্পর আওর্ায় গঠির্ চষ্টয়াচরং
কচমটির ১৫-০৪-২০১৯ র্াচরর্খর চসদ্ধান্ত শমার্ার্বক সংচিষ্ট
সুগার চমলস গুর্লার মাধযর্ম প্রস্তাচবর্ ETP প্রকর্ল্পর সাইট
অচিস ও ভূ চম উন্নয়ি (আংচিক) কাজ ের্য়র্ে।

০৮
.

১০.

১১.

রাষ্ট্রায়াত্ব চিল্প প্রচর্ষ্ঠার্ির অবযবহৃর্
জচম বন্ধ ও বন্ধ প্রায় চিল্প প্রচর্ষ্ঠার্ির
জচম শিচি-চবর্িচি চবচির্য়ার্গর জিয
উপর্যাগী কর্র চবচির্য়ার্গর চিচমত্ত চিল্প
পাকৃ তর্চর করর্র্ ের্ব।
চিল্প মন্ত্রণালর্য়র িপ্তর/সংস্থায় শমধাবী
কমৃকর্ৃ ার্ির চির্য়াচজর্ রাখার উর্ের্িয
চবিযমাি পতথক শবর্ি কাঠার্মার
উর্িযাগ গ্রেণ এবং আর্য়র একটি অংি
কমৃকর্ৃ া/কমৃিারীর্ির প্রর্ণািিা চের্সর্ব
প্রিাি করা শযর্র্ পার্র।
চিল্প পর্ণযর আন্তজৃাচর্ক বাজার্রর
রপ্তািী বতচদ্ধ চিশ্চর্ করার জিয
গর্বষণা
ও
উন্নয়ি
এবং
বাজারজার্করর্ণ গুরুত্ব চির্র্ ের্ব।

২৪-০৮২০১৪ চি.

চির্িৃ িিা  চবএসএিআইচস’র অধীি চমল প্রচর্ষ্ঠার্ি শকাি অবযবহৃর্
জচম শিই। এোড়া সংস্থার শকাি বন্ধ/বন্ধ প্রায় চমল
প্রচর্ষ্ঠািও শিই।

২৪-০৮২০১৪ চি

চির্িৃ িিা  িপ্তর/সংস্থায় শমধাবী কমৃকর্ৃ ার্ির চির্য়াচজর্ রাখার উর্ের্িয
চবিযমাি পতথক শবর্ি কাঠার্মার উর্িযাগ গ্রেণ এবং আর্য়র
একটি অংি কমৃকর্ৃ া/কমৃিারীর্ির প্রর্ণািিা চের্সর্ব প্রিার্ির
চবষর্য় সরকাচর িীচর্মালা প্রাচপ্ত সার্পর্ে বযবস্থা গ্রেণ করা
ের্ব।

২৪-০৮২০১৪ চি.

চির্িৃ িিা  শকরু অযান্ড শকাং (চবচি) চল. প্রচর্ষ্ঠািটির চিচষ্টলারী
ইউচির্টর পর্ণযর আেরর্ণর োর হ্রাস পাওয়ার কারি খচর্র্য়
শিখা এবং উৎপাচির্ ির্রি চলকার আন্তজৃাচর্ক মার্ি
উন্নয়ি কর্র রপ্তাচির লর্েয গর্বষণা কাযৃক্রর্মর জিয
িােজালাল চবজ্ঞাি ও প্রযুচি চবশ্বচবিযালর্য়র শকচমকযাল
ইচিচিয়াচরং অযান্ড পচলমার সার্য়ন্স চবভার্গর অধযাপক
জিাব ি. আবু ইউসুি এর সার্থ শযাগার্যাগ করা েয়।

 এর পচরর্প্রচের্র্ চর্চি উি ইউচির্টর চিচরট আেরর্ণর োর
ও চিচরর্টর গুিগর্মাি বতচদ্ধকর্ল্প এক গর্বষণা কাযৃক্রম
পচরিালিার জিয একটি শপ্রার্জক্ট প্রর্পাজাল ২৩ অর্ক্টাবর
২০১৮ র্াচরর্খ শকরু অযান্ড শকাং (চবচি) চল. এর বযবস্থাপিা
পচরিালক বরাবর শপ্ররণ কর্রি।
 শস শপ্রচের্র্ প্রস্তাচবর্ শপ্রার্জক্ট প্রর্পাজালটি অত্র
করর্পার্রির্ির
০৬-০২-২০১৯ র্াচরর্খ ২৪০০ র্ম শবািৃ
সভায় উপস্থাপি পূবৃক ১২.৮০ লে টাকা অিুর্মািি প্রিাি
করা েয়। পরবর্ী পির্েপ চের্সর্ব দ্রুর্র্ার সার্থ

১২.

শির্ি চবিযমাি চিচিকল সমূর্ে যার্র্ ২০-০৭-

চির্িৃ িিা

িু চিপত্র/MoU সম্পািিপূবৃক গর্বষণা কাযৃক্রম শুরু করা
ের্ব।
 ‘ঠাকুরগাাঁও চিচিকর্লর পুরার্ি যন্ত্রপাচর্ প্রচর্স্থাপি এবং

ক্র.
িং

প্রিত্ত চির্িৃ িিা

চির্িৃ িিা
প্রিার্ির
সময়

আর্খর পািাপাচি সুগার চবট বযবোর ২০১৪ চি.
কর্র চিচি উৎপািি করা যায়, উোর
লর্েয িু র্য়ল চসর্ষ্টম শমচিিাচর রাখা।
শময়াি: জুলাই ২০১৩ ের্র্ জুি ২০১৯।

ধরণ

বাস্তবায়ি অগ্রগচর্

সুগার চবট শথর্ক চিচি উৎপাির্ির প্রর্য়াজিীয় যন্ত্রপাচর্
সংর্যাজি (১ম সংর্িাচধর্)’ িীষৃক প্রকল্পটি পিগৃঠির্
চিচপচপ ৪৮৫৬২.০০ লে টাকা প্রাক্কচলর্ বযর্য় গর্ ০৫-১২২০১৬ র্াচরর্খ অিুর্মাচির্ েয়।
 ইর্:পূর্বৃ ০৩ (চর্ি) বার আন্তজৃাচর্ক িরপত্র আেবাি করা
ের্লও শকাি শরসপিচসভ িরপত্র পাওয়া যায়চি।
 পরবর্ীর্র্ PIC সভার সুপাচরি শমার্ার্বক শটন্ডার
িকুর্মর্ের চকেু Clause এর সংর্িাধি/পচরবর্ৃ র্ির চবষর্য়
০১-০৮-২০১৮ র্াচরর্খ প্রকর্ল্পর চিয়াচরং কচমটির সভা
অিুচষ্ঠর্ েয়। চিয়াচরং কচমটির চসদ্ধান্ত শমার্ার্বক TSM-1
এর জিয ১৩-০৯-২০১৮ র্াচরখ ও TSM-2 এবং TSM-3
এর জিয ১৬-০৯-২০১৮ র্াচরখ িরপত্র গ্রের্ণর চিি ধাযৃয
কর্র পুিঃআন্তজৃাচর্ক িরপত্র আেবাি করা েয়।
 Package (TSM-1,TSM-2 এবং TSM-3) এর জিয
িরিার্া কর্তৃ ক প্রিত্ত ির চিচপচপ বরাে এবং িাপ্তচরক
প্রাক্কচলর্ বযয় অর্পো অর্িক শবচি েওয়ায় এবং বর্ৃ মাি
বাজার মূর্লযর সার্থ সামিসযপূণৃ িা েওয়ায় িরপত্রসমূে
বাচর্ল করর্ণর জিয টিইচস সুপাচরি কর্র যা সংস্থার শবািৃ
কর্তৃ ক অিুর্মাচির্ েয়। চবষয়টি অবচের্ কর্র চিল্প
মন্ত্রণালর্য়র পত্র শপ্ররণ করা েয়।

 সবৃর্িষ ০৪-০৩-২০১৯ র্াচরর্খ চিয়াচরং কচমটির ৬ষ্ঠ
সভার চসদ্ধান্ত শমার্ার্বক শটন্ডার িকুর্মর্ের চকেু
পচরবর্ৃ ি/সংর্িাধি কর্র ১০-০৩-২০১৯ র্াচরর্খ িরপত্র
আেবাি কর্র চবজ্ঞচপ্ত প্রকাি করা েয়। চবজ্ঞচপ্ত শমার্ার্বক
Package TSM-1, TSM-2 এবং Package TSM-3 এর
িরপত্র জমািার্ির সবৃর্িষ সময় যথাক্রর্ম ২৪-০৪-২০১৯ ও
২৫-০৪-২০১৯ র্াচরখ ১২.৩০ ঘটিকা। পরবর্ীর্র্ শটন্ডার
িকুর্মে ক্রয়কারী শবচিরভাগ প্রচর্ষ্ঠার্ির আর্বির্ির
শপ্রচের্র্ িরপত্র জমািার্ির সবৃর্িষ সময় বতচদ্ধ কর্র যথাক্রর্ম
০৯-০৫-২০১৯ ও ১২-০৫-২০১৯ র্াচরখ ১২.৩০ ঘটিকা
চিধৃারণ করা েয়। চিধৃাচরর্ র্াচরর্খ প্রাপ্ত িরপত্রসমূে উম্মুি
করা ের্য়র্ে। িত্রপত্র মূলযায়র্ির কাজ িলমাি।
 জুি ২০১৯ পযৃন্ত ক্রমপুচির্ আচথৃক বযয়/অগ্রগচর্:
১৪৬৯.৮৮ লে টাকা (১ম সংর্িাচধর্ প্রকর্ল্পর ৩.০২%)।
শভৌর্ অগ্রগচর্র োর: ১৭%।
১৩
.

চিল্প মন্ত্রণালর্য়র অধীিস্থ িপ্তর/সংস্থার
িূিয পর্ি জিবল চির্য়াগ।

১২-০৪২০০৯ চি.

১৪.

সরকাচর অচিস/সংস্থায় সরকাচর
মাচলকািাধীি
প্রচর্ষ্ঠাি
কর্তৃ ক
প্রস্তুর্কত র্ পণয সামগ্রী যথা- জীপগাচড়,
ট্রান্সিরমার, কযাবল ও ট্রাক্টর
বযবোর।

১২-০৪২০০৯ চি.

চির্িৃ িিা  আচথৃক সংকর্টর কারর্ণ চবএসএিআইচস'র িূিযপর্ি জিবল
চির্য়াগ আপার্র্ স্থচগর্ রর্য়র্ে। এর ির্ল িে মািবসম্পি
তর্চর বযের্ ের্ে।
 চিচিকর্ল চিচি উৎপাির্ি বযবহৃর্ চরিাইন্ড সালিার সরকাচর
মাচলকািাধীি চিল্প প্রচর্ষ্ঠাি টিএসচপ কমর্েক্স, িট্টগ্রাম শথর্ক
ক্রয় করা েয়।

 আখ উৎপাির্ি বযবহৃর্ সার চবএচিচস এবং চবচসআইচস শথর্ক
ক্রয় কর্র িাষীর্ির মর্ধয চবর্রণ করা েয়। পদ্মা অর্য়ল শকাং
চলঃ ের্র্ কীটিািক ক্রয় করা েয়।

 চিচিকর্ল রেণার্বেণ ও শমরামর্ কার্জ বযবহৃর্ শির্ির
অভযন্তর্র প্রাপ্ত যন্ত্রপাচর্ ও যন্ত্রাংিসমূে সরকার্রর
চিয়ন্ত্রণাধীি প্রচর্ষ্ঠাি শরণউইক যর্জ্ঞশ্বর অযান্ড শকাং (চবচি)

ক্র.
িং

প্রিত্ত চির্িৃ িিা

চির্িৃ িিা
প্রিার্ির
সময়

ধরণ

বাস্তবায়ি অগ্রগচর্

চলঃ, চবটাক (ঢাকা, খুলিা) ও খুলিা চিপইয়ািৃ শথর্ক
তর্চর/শমরামর্ করা েয়।

 ির্ু ি গাচড় ক্রর্য়র শের্ত্র প্রগচর্ ইন্ডাচিজ চল. শথর্ক গাচড়
ক্রর্য়র চির্িৃ িিা শিয়া আর্ে এবং শসই অিুযায়ী কাযৃক্রম
গ্রেণ করা েয়।
 কর্পৃার্রির্ির চিয়ন্ত্রণাধীি চিচিকলসমূের্ক সরকাচর
মাচলকািাধীি চবচভন্ন চিল্প প্রচর্ষ্ঠাি ের্র্ মালামাল ক্রয়
করার চির্িৃ িিা শিয়া আর্ে।
২০.

চিচি
আমিাচি:
চবএসএিআইচস
শবসরকাচর খার্র্র পািাপাচি চিচি
আমিাচির কাযৃক্রম গ্রেণ করর্ব।

১২-০৪২০০৯ চি.

২১.

চিচিকর্ল পাওয়ার শজিার্রির্ির
বযবস্থা করা।
শময়াি: শিব্রুয়াচর ২০১৪ ের্র্ জুি
২০১৯।

১২-০৪২০০৯ চি.

চির্িৃ িিা  অিুর্মাচির্ ১ লে (°১০%) শম.টি চিচি আমিাচির চবপরীর্র্
ইর্র্ামর্ধয ১০৭৭৯২.৭৯০ শম.টি চিচি আমিাচি করা ের্য়র্ে
এবং চবপণি অবযাের্ আর্ে। ২০-০৬-২০১৯ র্াচরর্খ পযৃন্ত
চিচি মজুি আর্ে ৪১৮.১৪ শম.টি।
চির্িৃ িিা  “িথৃর্বঙ্গল চিচিকর্ল শকা-শজিার্রিি পদ্ধচর্র্র্ চবিুযৎ
উৎপািি ও সুগার চরিাইিাচর স্থাপি” প্রকর্ল্পর প্রর্জক্ট
ইচিচিয়াচরং অযান্ড চিজাইি কার্জর জিয পরামিৃক প্রচর্ষ্ঠাি
চির্য়াগ প্রিাি করা েয়।
 ইর্:পূর্বৃ ০৩ (চর্ি) বার আন্তজৃাচর্ক িরপত্র আেবাি করা
ের্লও শকাি শরসপিচসভ িরপত্র পাওয়া যায়চি।
 পরবর্ীর্র্ উি চবষর্য় ০১-০৮-২০১৮ র্াচরর্খ প্রকর্ল্পর
চিয়াচরং কচমটির ৫ম সভা অিুচষ্ঠর্ েয়। চিয়াচরং কচমটির
চসদ্ধান্ত শমার্ার্বক PPRএর বযর্যয় িা ঘটির্য় প্রকল্প বাস্তবায়ি
কচমটির (চপআইচস) সুপাচরি শমার্ার্বক শটন্ডার িকুর্মে
পুিগৃঠি করা েয় এবং PPR-2008 এর প্রিচলর্ চবচধ চবধাি
অিুসরণপূবৃক পুিরায় িরপত্র আেবাি কর্র ০২-০৮-২০১৮
র্াচরর্খ পচত্রকায় চবজ্ঞচপ্ত প্রকাি করা েয়।
 চবজ্ঞচপ্ত শমার্ার্বক Package-NBSM-1 এবং PackageNBSM-2 এর িরপত্র জমািার্ির সবৃর্িষ সময় যথাক্রর্ম
১৩-০৯-২০১৮ ও ১৬-০৯-২০১৮ র্াচরর্খ জমা শিওয়া
েয়। িরপত্র মূলযায়র্ির কাজ সম্পন্ন ের্য়র্ে। িরপত্র মূলযায়র্ি
িরিার্া কর্তৃ ক সবৃর্িষ ০৪-০৩-২০১৯ র্াচরর্খ চিয়াচরং
কচমটির ৬ষ্ঠ সভার চসদ্ধান্ত শমার্ার্বক শটন্ডার িকুর্মর্ের
চকেু পচরবর্ৃ ি/সংর্িাধি কর্র ১০-০৩-২০১৯ র্াচরর্খ
িরপত্র আেবাি কর্র চবজ্ঞচপ্ত প্রকাি করা েয়। চবজ্ঞচপ্ত
শমার্ার্বক Package-NBSM-1 এবং NBSM-2 এর িরপত্র
জমািার্ির
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ক্র.
িং

প্রিত্ত চির্িৃ িিা

চির্িৃ িিা প্রিার্ির
সময়

ধরণ

বাস্তবায়ি অগ্রগচর্
সবৃর্িষ সময় যথাক্রর্ম ২৪-০৪-২০১৯ ও ২৫-০৪-২০১৯
র্াচরখ ১২.৩০ ঘটিকা। পরবর্ীর্র্ শটন্ডার িকুর্মে
ক্রয়কারী শবচিরভাগ প্রচর্ষ্ঠার্ির আর্বির্ির শপ্রচের্র্
িরপত্র জমািার্ির সবৃর্িষ সময় বতচদ্ধ কর্র যথাক্রর্ম ০৯০৫-২০১৯ ও ১২-০৫-২০১৯ র্াচরখ ১২.৩০ ঘটিকা
চিধৃারণ করা ের্য়র্ে। চিধৃাচরর্ র্াচরর্খ প্রাপ্ত িরপত্রসমূে
উম্মুি করা ের্য়র্ে। িত্রপত্র মূলযায়র্ির কাজ িলমাি।

ক্র.
িং

প্রিত্ত চির্িৃ িিা

চির্িৃ িিা প্রিার্ির
সময়

ধরণ

বাস্তবায়ি অগ্রগচর্
 জুি ২০১৯ পযৃন্ত ক্রমপুচির্ আচথৃক বযয়/অগ্রগচর্:
৯৩০.৭২ লে টাকা (১ম সংর্িাচধর্ প্রকর্ল্পর ২.৮৭%)।
শভৌর্ অগ্রগচর্র োর: ১৬%।

২২.

২৪.

র-সুগার আমিাচি।

“রুগ্ন চিল্প প্রচর্ষ্ঠািসমূর্ের জচম
লাভজিক
চিল্প
প্রচর্ষ্ঠাি
স্থাপর্ির চিচমত্ত বযবোর করর্র্
ের্ব।''

১২-০৪-২০০৯ চি.

২২ শম ২০১৮
র্াচরর্খ অিুর্ষ্ঠয়
একর্িক সভায়
মািিীয় প্রধািমন্ত্রী
কর্তৃ ক প্রিত্ত

চির্িৃ িিা

চির্িৃ িিা

আর্খর চবকল্প চের্সর্ব সুগার
চবর্টর মাধযর্ম চিচি উৎপাির্ির
উর্িযাগ চির্র্ ের্ব। কত চষ
মন্ত্রণালয় সুগার চবট বীজ
সরবরাে করর্ব। সুগার চবর্টর
মাধযর্ম
চিচি
উৎপাির্ির
উর্িযাগ শিয়া শগর্ল চিচিকলগুচল
সারা বের পচরিালিা করা
সম্ভব ের্ব।

২২-০৫-২০১৮ চি.

এবং সুগার চবট শথর্ক চিচি উৎপাির্ির প্রর্য়াজিীয়
যন্ত্রপাচর্ সংর্যাজি” এবং “িথৃর্বঙ্গল চিচিকর্ল শকাশজিার্রিি পদ্ধচর্র্র্ চবিুযৎ উৎপািি ও সুগার
চরিাইিাচর স্থাপি” প্রকল্পদ্বর্য়র আওর্ায় বের্র
প্রচর্টির্র্ ৪০,০০০ শম.টি চবর্বিিায় শমাট ৮০,০০০
শম.টি পচরর্িাচধর্ চিচি উৎপািিকর্ল্প প্রকল্প িুইটির
স্থাপি কাযৃক্রম িলমাি রর্য়র্ে।
 চবএসএিআইচস'র অধীি শকাি রুগ্ন চিল্প প্রচর্ষ্ঠাি
শিই। বর্ৃ মার্ি ১৫টি চিচিকল এবং ১টি ইচিচিয়াচরং
কারখািাসে শমাট ১৬টি চিল্প প্রচর্ষ্ঠাি রর্য়র্ে।

চির্িৃ িিা।

২৫.

 “ঠাকুরগাও চিচিকর্লর পুরার্ি যন্ত্রপাচর্ প্রচর্স্থাপি

চির্িৃ িিা

---*---

র্ম্মর্ধয শকরু এন্ড শকাং (চবচি) চল. এবং শরিউইক,
যজ্ঞর্শ্বর এন্ড শকাং (চবচি) চল. এ প্রচর্ষ্ঠাি িু'শটা
লাভজিক এবং বাকীগুর্লা অলাভজিক চের্সর্ব
পচরিাচলর্ ের্ে।
 এ অলাভজিক প্রচর্ষ্ঠািসমূের্ক লাভজিক করার
লর্েয িাইভারচসিাইি পণয উৎপাির্ির চিচমত্ত
ঠাকুরগাাঁও চিচিকল এবং িথৃর্বঙ্গল চিচিকর্ল ২টি প্রকল্প
বাস্তবায়িাধীি রর্য়র্ে।
 ০৬-০৬-২০১৮ র্াচরর্খ অিুচষ্ঠর্ ২৩৫৯ র্ম শবািৃ
সভায় ‘র’ সুগার ের্র্ চিচি উৎপাির্ির জিয
পরীোমূলকভার্ব ৫টি চিচিকর্ল চরিাইিাচর প্রকল্প
গ্রের্ণর চসদ্ধান্ত গতেীর্ ের্য়র্ে।
 “রাজিােী চিচিকর্ল িল প্রচক্রয়াজার্করণ ও
শবার্লজার্করণ এবং পাল্প োে স্থাপি” িীষৃক
প্রকর্ল্পর সম্ভাবযর্া যািাই কাযৃক্রম িলমাি আর্ে।
 বজৃয বযবস্থাপিার মাধযর্ম ৫টি চিচিকর্ল শপ্রসমাি ের্র্
চসএিচজ উৎপািি ও শবার্লজার্ কর্র চবপণর্ির
উর্িযাগ শিয়া ের্ে। এোড়া মৎসিাষ, মািরুম িাষ,
শগা-খািয উৎপািিসে চবচভন্ন জার্র্র ির্লর বাগাি
এবং ৫টি চিচিকর্লর কত চষ খামার ও অিযািয
চিচিকর্লর আখ আবার্ির অিুপর্যাগী পচর্র্ জচমর্র্
চবচভন্ন ধরর্ণর িলমূল ও িাকসচি উৎপািি ও
চবপণি কাযৃক্রম িলমাি আর্ে।
 সুগারচবট শথর্ক চিচি আেরর্ণর জিয ইর্র্ামর্ধয
ঠাকুরগাাঁও সুগার চমর্ল একটি পাইলট প্রকল্প গ্রেণ করা
ের্য়র্ে।
 সুগারচবর্টর বীজ সংগ্রর্ের জিয বাংলার্িি সুগারক্রপ
চরসাসৃ ইিচিটিউট ঈশ্বরিীপাবিা এর সার্থ
,
শযাগার্যাগ করা ের্ে।

PM -com- (01-07-2019)

