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বাংলােদেশর পতাকাবাহী জাহাজ র া আইন ২০১৯-এর খসড়া চূড়া  অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা। একই
সে  মি সভা  আ জািতক মাতভৃাষা  পদক নীিতমালা  ২০১৯  এর খসড়াও অ েমাদন িদেয়েছ। গতকাল

ধানম ীর  কাযালেয়  ধানম ী  শখ  হািসনার  সভাপিতে  অ ি ত  মি সভার  িনয়িমত  বঠেক  এই
অ েমাদন দওয়া  হয়।  বঠক শেষ সিচবালেয় িনয়িমত ি িফং এ মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল
আলম এসব তথ  জানান।

মি পিরষদ সিচব বেলন,  পতাকাবাহী  জাহাজ র া  আইেন িবধান  রেয়েছ,  বািণেজ র ে  সমু পেথ
বাংলােদেশ যত পণ  আসেব, তার ৫০ শতাংশ বাংলােদেশর পতাকাবাহী জাহােজ পিরবহন করেত হেব। এই
পণ বাহী জাহাজ েলা বাংলােদেশ িনবি ত হেত হেব। বতমােন ৪০ শতাংশ পণ  বাংলােদেশর পতাকাবাহী
জাহােজ আনার িনয়ম রেয়েছ। িতিন বেলন, িবদ মান আইনিট ১৯৮২ সােলর অধ ােদশ অ সাের জাির হয়।
আদালেতর বাধ বাধকতা থাকায় এখন এিট নতনু কের করা হে । ািবত এই আইেন জিরমানার টাকাও
িনিদ  কের  দওয়া  হেয়েছ। এ ছাড়া  আরও ছাট ছাট িকছু  িবষয় এ আইেন সংেশাধন করা  হেয়েছ।
মি পিরষদ সিচব জানান,  গতকাল  বঠেক আ জািতক মাতৃভাষা  ইনি িটউট পদক নীিতমালা  খসড়ার
অ েমাদন দয়া হেয়েছ। এই নীিতমালা অ যায়ী এখন থেক আ জািতক মাতৃভাষা পদক দওয়া হেব। এর
মেধ  িট পদক হেব জাতীয়ভােব। িট পদক হেব আ জািতকভােব। ব ি  ও িত ানেক এই পদক দওয়া
হেব। জাতীয় ে  এই পদেকর মূল  হেব চার লাখ টাকা। আ জািতক ে  পদেকর মূল  হেব পাচঁ
হাজার ডলার। এছাড়াও গতকােলর বঠেক বাংলােদশ ীড়া  িশ া  িত ান আইেনর খসড়া অ েমাদন
দওয়া হয়। এিদেক বঠেক মৗলভীবাজােরর লাউড়ার বরমচাল রল শেনর কােছ একিট সতু ভেঙ

ঢাকাগামী  উপবন  এ ে েসর  ঘটনার  িবষেয়  মি সভায়  আেলাচনা  হেয়েছ  িক  না-  জানেত  চাইেল
মি পিরষদ সিচব বেলন, ন ঘটনা িনেয় মি সভায় আেলাচনা হেয়েছ। মাহা দ শিফউল আলম বেলন,
পুরেনা ি জ েলা পুনঃ াপন (িরে স) করা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। এিট িনেয় আেগও আেলাচনা হেয়েছ।
পুরেনা ি জ েলা সং ার িনমােণর িবষেয় অ শাসন রেয়েছ।

িতিন বেলন, ঢাকার সে  িসেলেটর সরাসির সড়ক যাগােযাগ ব  থাকায় নিটেত অিতির  যা ীর চাপ
িছল। এ কারেণ ঘটনািট ঘেটেছ।
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