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 মি সভার ƣবঠক 

িবেশষ িতিনিধ ॥ চার পিরবত র্ন eেন ‘বাংলােদশ টয্ািরফ কিমশন (সংেশাধন) আiন, 312৯’ eর খসড়া চূড়া  aনুেমাদন িদেয়েছ 
মি সভা। eছাড়া বাংলােদশ জািতসংেঘর ময র্াদাপূণ র্ aথ র্ৈনিতক o সামািজক পিরষেদর (iেকাসক) সদ  িনব র্ািচত হoয়ায় মি সভা 
ধানম ী o সংি েদর aিভন ন জািনেয়েছন। পাশাপািশ খয্াত নাটয্কার, িনেদ র্শক o aিভেনতা a াপক মমতাজ uদদীন 

আহমেদর মৃতুয্েত েশাক কাশ কেরেছ মি সভা। ধানম ীর কায র্ালেয় েসামবার মি সভার ƣবঠেক e aনুেমাদন েদয়া হয়। 
ধানম ী েশখ হািসনা ƣবঠেক সভাপিততব্ কেরন। ƣবঠক েশেষ সিচবালেয় মি পিরষদ সিচব েমাহা দ শিফuল আলম সাংবািদকেদর 

e কথা বেলন।  

িতিন বেলন, টয্ািরফ কিমশনটা মূলত 2৯84 সােল ব ব র আমেল শুরু হয়, রা পিতর আেদশ িদেয় eিট শুরু করা হয়। 
আনু ািনকভােব 2৯৯3 সােল eটার আiন ণয়ন করা হয়। েসi আiেনর মে  িকছুটা ঘাটিত িছল। সমেয়র ে াপেট বসা-
বািণেজয্র ে ে  aেনক িকছু পিরবত র্ন হেয় েগেছ। নতুন আiেন েমাটা দােগ চারিট িবষেয় পিরবত র্ন আনা হেয়েছ জািনেয় 
মি পিরষদ সিচব বেলন, নতুন আiন aনুযায়ী ‘টয্ািরফ কিমশন’ eর নাম পিরবত র্ন কের ‘ে ড eয্া  টয্ািরফ কিমশন’ করা হেয়েছ। 
আর 2৯৯3 সােলর 8 ধারা িরে স করা হেয়েছ aথ র্াৎ কিমশেনর কাজ বাড়ােনা হেয়েছ। েযমন- শু নীিত পয র্ােলাচনা; আ জর্ািতক, 
আ িলক o বহুপাি ক বািণজয্ চুি ; ানিজট, া িশপেম , িজeসিপ, িশ -বািণজয্ িবিনেয়াগ, শু নীিত, ƣবেদিশক বািণজয্- e 
রকম aেনক িবষয় কায র্পিরিধেত আনা হেয়েছ, কায র্পিরিধ াপক পিরবত র্ন হেয়েছ। নতুন আiেন তে র েগাপনীয়তা িনি ত করা 
সং া  eকিট ধারা যু  করা হেয়েছ জািনেয় শিফuল আলম বেলন, e িত ানিট খুবi সংেবদনশীল, eটা যিদ েকান ত  আেগi 
িলক কের েদয় তাহেল eটা বসা-বািণেজয্র িতেযািগতার ে ে  েবশ ƣবষ  বা স ট সৃি  করেত পাের। eেদর oপর eকটা 
াে ড েদয়া হেয়েছ তারা েগাপনীয়তা র া করেত বা  থাকেব। eটা আiেনর 9 ধারার 3 uপধারায় iনসাট র্ করা হেয়েছ। 

মি পিরষদ সিচব বেলন, গেবষণা বা সমী া কােজ সহায়তা েদয়ার লে য্ কিমশন সরকােরর পূব র্ানুেমাদন েম িনিদ র্  েময়ােদর জ  
েয়াজনীয় সংখয্ক পরামশ র্ক o গেবষণা সহায়তাকারী িনেয়াগ করেত পারেব। গেবষণার জ  তারা eখন আuটেসািস র্ং করেত পাের 

না। eখােন তারা েয়াজনীয়সংখয্ক কনসালেট  িনেয়াগ করেত পারেবন। e সুিবধাটা দরকার কারণ িত ানিট গেবষণাধম । মূলত 
e চারিট পিরবত র্ন। 

ধানম ীেক aিভন ন ॥ বাংলােদশ জািতসংেঘর ময র্াদাপূণ র্ aথ র্ৈনিতক o সামািজক পিরষেদর (iেকাসক) সদ  িনব র্ািচত হoয়ায় 
মি সভা ধানম ী o সংি েদর aিভন ন জািনেয়েছন। শিফuল আলম বেলন, iেকাসক সদ  িনব র্ািচত হoয়ায় মি সভা মাননীয় 
ধানম ী eবং সংি েদর aিভন ন াপন কেরেছ। eেত i ােরি ং িবষয় হেলা 2৯2 েভােটর মে  292 েভাট বাংলােদেশর 

পে  পেড়। eটা বাংলােদেশর জ  eকিট বড় িবষয়। e জ  মি সভা aিভন ন াব হণ কের। 

মি সভার রদবদেলর ত  েনi  

মি সভার আকার বৃি  বা রদবদল হে  বেল গু েনর মে  মি পিরষদ সিচব েমাহা দ শিফuল আলম জািনেয়েছন, e িবষেয় eখন 
পয র্  তার কােছ েকান ত  আেসিন। মি সভার দাফতিরক দািয়তব্ পালন কের মি পিরষদ িবভাগ। 

মি সভায় রদবদেলর কথা েশানা যাে । e িবষেয় দৃি  আকষ র্ণ করা হেল শিফuল আলম সহাে  বেলন, না, আমার পয র্ােয় 
আেসিন, eেল েতা আপনারা েটর পােবন। 



িশগিগরi মি সভার আকার বাড়েব eবং মি সভার কারo কারo দফতর বদল হেত পাের বেল গু ন রেয়েছ। িকছু সংবাদ মা েম e 
িবষেয় সংবাদo কািশত হেয়েছ। 

গত বছেরর 41 িডেসমব্র eকাদশ জাতীয় সংসদ িনব র্াচেনর পর গত 8 জানুয়াির টানা তৃতীয়বােরর মেতা সরকার গঠন কের আoয়ামী 
লীগ। 57 সদে র oi মি সভায় 35 ম ী, 2৯ িতম ী o িতনজন uপম ী রেয়েছন। ধানম ী েশখ হািসনার aধীেন ছয় 
ম ণালয় রাখা হয়। 

মি সভা গঠেনর ায় সােড় চার মােসর মাথায় গত 2৯ েম তা পুনিব র্ াস করা হয়। oiিদন সব্া য্ o পিরবার ক াণ িতম ী ডাঃ 
মুরাদ হাসানেক ত  ম ণালেয়র িতম ী করা হয়। e ছাড়া ডাক, েটিলেযাগােযাগ o ত যুি  ম ী েমা াফা জবব্ারেক eকi 
ম ণালেয়র ডাক o েটিলেযাগােযাগ িবভােগর ম ী করা হয়। e ম ণালেয়র ত  o েযাগােযাগ যুি  িবভােগর দািয়তব্ েদয়া হয় 
িতম ী জুনাiদ আহেমদ পলকেক। 

ানীয় সরকার, প ী u য়ন o সমবায় ম ণালেয়র aধীেন ানীয় সরকার িবভােগর ম ী করা হয় তাজুল iসলামেক। তাজুল 
iসলামেক আেগ ানীয় সরকার, প ী u য়ন o সমবায় ম ণালেয়র ম ী o সব্পন ভ াচায র্েক িতম ীর দািয়তব্ েদয়া হেয়িছল। 
eকi ম ণালেয়র প ী u য়ন o সমবায় িবভােগর িতম ীর দািয়তব্ পান সব্পন ভ াচায র্। 

মমতাজ uদদীেনর মৃতুয্েত মি সভার েশাক ॥ খয্াত নাটয্কার, িনেদ র্শক o aিভেনতা a াপক মমতাজ uদদীন আহমেদর মৃতুয্েত 
েশাক কাশ কেরেছ মি সভা। 

েসামবার ধানম ীর কায র্ালেয় aনুি ত মি সভা ƣবঠেক e েশাক াব হণ করা হয়। মি পিরষদ সিচব বেলন, বের  নাটয্ 
িনেদ র্শক o aিভনয় িশ ী, েলখক কলািম , চলি  ি তব্, ভাষা সং ামী, িশ ািবদ a াপক মমতাজ uদদীন আহমেদর মৃতুয্েত 
মি সভা েশাক কাশ কের o তার পিরবােরর িত সমেবদনা াপন কের।’ গত 3 জুন িচিকৎসাধীন aব ায় মারা যান মমতাজ 
uদদীন। 
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