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সংসেদ কৃিষম ী

সংসদ িরেপাটার ॥ আস  রমজান মােস িনত েয়াজনীয় ব  সাম ীর দাম অ াভািবক হেব না। মা েষর য়
মতার মেধ  থাকেব সব পেণ র দাম। পিব  রমজান মােস ব মূল  ভা ােদর য় মতার মেধ  রাখেত সেচ

থাকেবন বেল ব বসায়ী নতারা আ  কেরেছন। এছাড়াও বািণজ  ম ণালয় থেক িতিদন িবিভ  বাজােরর মলূ
পিরি িত পযেব ণ করা হে ।

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  বহৃ িতবার জাতীয় সংসদ অিধেবশেন ে া র পেব একািধক
স রূক ে র জবােব এ তথ  জানান কিৃষম ী ড. আব র রা াক। বািণজ ম ী িটপু মুনিশর অ পি িতর কারেণ
সংসেদ তার পে  ে র উ র দন কিৃষম ী।

ম ী জানান, পিব  রমজান উপলে  িনত েয়াজনীয় ব  সাম ীর বাজার িনয় েণ রাখেত বািণজ  ম ণালেয়র
কমকতােদর নতৃে  িতিদন ২িট কের মাট ১৪ িটম ঢাকা মহানগরীর িবিভ  বাজাের মূল  পিরি িত পযেব ণ
কােজ িনেয়ািজত রেয়েছ। বাজার মিনটিরং  িটম িবিভ  পাইকাির ও খুচরা  বাজার িনয়িমতভােব পিরদশন কের
িনত েয়াজনীয় পণ  সাম ীর মলূ , মজুদ ও সরবরাহ পিরি িত স েক তথ  সং হ থােকন। কান প অ াভািবক
অব া/পিরি িত  পিরলি ত  হেল  স  স েক  তাৎ িণকভােব  আইনা গ ব ব া  হণ  এবং  উধতন কতৃপ েক

িতেবদন দােনর মাধ েম অবিহত কের থােক। এই িটম ব বসায়ীেদর রণা দান এবং েয়াজেন জিরমানাসহ
অ া  শাি  আেরাপ কের থােক।

এক স রূক ে র জবােব ড. আব র রা াক বেলন, রমজান মােস অেনক ােন চাঁদাবািজ হয়। আ ঃম ণালয়
গঠন  কের এ  িবষেয়  একািধক  িটম চাঁদাবািজ বে  ব াপক  অিভযান  পিরচািলত  হে ।  এ  িবষেয়  সাব িণক
নজরদাির করা হে ।

সরকারী দেলর সংসদ সদ  ু বী চৗধুরী শাওেনর ে র জবােব ম ী ড. আব র রা াক জানান, পাশাক িশ
বাংলােদেশর জাতীয় অথনীিতেত অত  পূণ খাত। বতমােন আমােদর রফতািন আেয়র ায় শতকরা ৮৩
দশিমক ৯১ ভাগ এই খাত হেত আেস এবং ায় ৪০ লাখ জনবল এই খােত কমরত রেয়েছ।

সংসদ সদ  মাহা দ সািহ ামােনর ে র জবােব ম ী  জানান,  সাকভু  ছয় দেশর সে ই বাংলােদেশর
উে খেযাগ  বািণজ  ঘাটিত রেয়েছ। এর মেধ  সবািধক বািণজ  ঘাটিত রেয়েছ পাশ¦বতী দশ ভারেতর সে । ভারত
থেক ৮ হাজার ৬২১ িমিলয়ন মািকন ডলােরর পণ  আমদািন করা হেলও িবপরীেত দশিটেত বাংলােদশী পণ

রফতািন হয় মা  ৮৭৩ িমিলয়ন মািকন ডলার। সই িহেসেব ভারেতর সে  বািণজ  ঘাটিতর পিরমাণ ৭ হাজার ৭৪৮
িমিলয়ন মািকন ডলার।

চাকিরেত েবেশর বয়স না বাড়ােনা সরকােরর নীিতগত িস া  ॥ সরকারী চাকিরেত েবেশর বয়স সীমা না
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বাড়ােনার ব াপাের সরকােরর নীিতগত িস া  রেয়েছ বেল জািনেয়েছন জন শাসন িতম ী মাঃ ফরহাদ হােসন।
িতিন বেলেছন, দেশর আইনশৃ লা পিরি িত অত  ভাল। তাই ২২-২৩ বছেরর মেধ  াতেকা র িড ী লাভ
করেত পারেছ আমােদর ত ণরা। কােজই তারা চাকিরেত েবেশ ৭ বছর সময় পাে । চাকিরেত েবেশ এই ৭
বছরই যেথ । বহৃ িতবার রােত জাতীয় সংসদ অিধেবশেন বসরকারী সদ েদর িস া  ােবর িবিধেত ত
সংসদ সদ  রজাউল কিরম লাবলু’র আনীত একিট ােবর জবাব িদেত িগেয় িতম ী এসব কথা বেলন।
সভাপিতর আসেন থাকা ডপুিট ীকার এ াডেভােকট ফজেল রাি  িময়া াবিট ভােট িদেল ক েভােট নাকচ
হেয় যায়। িতম ী বেলন, চাকিরেত েবেশর বয়স সীমার িবষয়িট সরকােরর নীিতগত িস া  রেয়েছ। য নীিতগত
িস া িট এখন চলমান আেছ, তা হে  সরকারী চাকির ে  াধীনতা উ র চাকিরেত েবেশর বয়স সীমা িছল
মা  ২৫ বছর, পরবতীেত ২৭ বছর করা হয়। সবেশষ ৩০ বছর করা হেয়েছ। সাধারণ িশ াথীেদর জ  িবিসএস
পরী ায় ৩০ বছর এবং মুি েযা ার স ানেদর জ  ৩২ বছর করা হেয়েছ। অ  আেরকিট ব াখা িদেয় িতম ী
বেলন, াব অ যায়ী যিদ ২৩ বছের একজন িশ াথী লখাপড়া শষ কের চাকিরেত েবশ কেরন আর ৩৫ বছের
একজন চাকিরেত েবশ কেরন তাহেল ই জেনর মেধ  বয়েসর পাথক  দখা দেব। তােত বয়েসর অসাম তা
দখা দেব। বয়েসর অসাম তার কারেণ একই পেদ চাকির করার ে  মন াি ক সম া হেত পাের। তাই

াবটা অতটা যৗি ক মেন হয় না। িতিন বেলন, আমােদর দেশ সরকারী চাকিরেত অবসেরর বয়স সীমা ৫৯ বছর
রেয়েছ। সরকারী চাকিরেত পনশেনর ে  একটা নীিতমালা রেয়েছ। পনশন পেত হেল অ ত ২৫ বছর চাকির
করেত হয়।
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