
মি সভায় জাতীয় ুল িমল নীিতমালা  অ েমাদন
কািশত: ২০ - আগ , ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

ধ িনেয় অপ চার একটা ষড়য  ॥ ধানম ী

িবেশষ িতিনিধ ॥ সরকারী াথিমক িবদ ালেয়র িশ াথীেদর জ  পেুরর পিু কর খাবার অ ভু  কের জাতীয়
লু িমল নীিত ২০১৯  এর খসড়ার অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা। এছাড়া মি সভা তথ যিু  উেদ া া তিরেত

আিথক সহায়তায় াটআপ বাংলােদশ িলিমেটড  নােম কা ািন গঠেনর াব অ েমাদন িদেয়েছ। পাশাপািশ
চাঁদপরু িব ান ও যুি  িব িবদ ালয় আইন- ২০১৯ এর খসড়ার নীিতগত অ েমাদন দয়া হেয়েছ। ধানম ী
শখ হািসনার সভাপিতে  সামবার ধানম ীর কাযালেয় মি সভার িনয়িমত বঠেক এই অ েমাদন দয়া হয়।

সংি  সূ  জানায়, দীঘিদন পের অ ি ত মি সভা বঠেক ড়ঁা েধর স  উেঠ আেস। এ সে  ধানম ী শখ
হািসনা বেলন, ধ িনেয় এই অপ চাের চালােনােত দেশ খামাির ব বসা চরম িতর স খুীন হেয়েছ। এিট একিট
ষড়য । দেশর িব ে  ষড়য । দেশ য সব ড়ঁা ধ  আেস তাও পরী া  করা  উিচত। িতিন  আরও বেলন,
সিঠকভােব পরী া না কের যারা এ জাতীয় িব াি  ছড়ায় তােদর িব ে  কউ িরট কের না। এ িবষেয় কিৃষম ী ড.
আব র রা ােকর উেদ াগেক িতিন াগত জানান।

বঠক শেষ সিচবালেয় মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম সাংবািদকেদর বেলন, িমড ড িমল অেনক
জায়গায় পাইলট বেসেজ চালু হেয়েছ। এ েলােক কীভােব সমি তভােব সারােদেশ ছড়ােনা যায় তার জ  এই
নীিতমালা।  এিট বা বায়েনর জ  জাতীয় লু  িমল কমসূচী  বা বায়ন কতৃপ  গঠন করা হেব। এই কমসূচী
বা বায়েনর জ  াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র অধীেন একিট সল বা ইউিনট কাজ করেব। কায েমর পিরিধ
স সারেণ েয়াজনেবােধ াথিমক ম ণালেয়র অধীেন একিট পৃথক জাতীয় লু িমল কমসূচী কতৃপ  গঠেনর
িবষয়িট িবেবচনা করা হেব।

িতিন বেলন, নীিতমালা অ যায়ী, লু িমল উপেদ া কিমিট গঠেনর াব করা হেয়েছ, যখােন সরকার মেনানীত
উপযু  ব ি বগেক িনেয় এই কিমিট কমপিরিধ, কাযকািরতা, অথায়ন ও মূল ায়েন কাজ করেব। সরকার মেনানীত
িবিশ  ব ি র সভাপিতে  এই কিমিটর সদ েদর িনিদ  ময়ােদ িনেয়াগ দেব াথিমক িশ া ম ণালয়। লু
িমল কমসূচীর ধান িনবাহী কিমিটর সদ  সিচব িহেসেব দািয়  পালন করেবন।

শিফউল আলম বেলন, লু িমল কমসূচীর কায েমর ধরন ও ব ব াপনা িনেয় গাইডলাইন স েক বলা হেয়েছ,
িতিদেনর েয়াজনীয় শি  চািহদার ক ালিরর নূ নতম ৩০ শতাংশ ুল িমল থেক আসা িনি ত করা হেব। যা
াক- াথিমক ও াথিমক িবদ ালেয়  অধ য়নরত ৩-১২  বছেরর ছেল ও  মেয়  িশ েদর জ  েযাজ  হেব।

অধিদবস েুলর ে  দিনক েয়াজন অ পিু কণার চািহদা নূ নতম ৫০ শতাংশ িনি ত করা। এছাড়া জাতীয়
খাদ  হণ িনেদিশকা অ যায়ী দিনক েয়াজনীয় শি র ১০-১৫ শতাংশ ািটন থেক এবং ১৫-৩০ শতাংশ চিব
থেক আসা িনি ত করা হেব। নূ নতম খাদ  তািলকার বিচ  িবেবচনায় িনেয় ১০িট খাদ েগা ীর মেধ  নূ নতম

চারিট খাদ েগা ী িনবাচন িনি ত করা হেব।
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িতিন আরও বেলন, িবভাগ, জলা ও উপেজলা পযােয় জাতীয় লু িমল কমসূচী বা বায়েনর জ  াথিমক িশ া
অিধদফতেরর উপ-পিরচালক,  জলা  াথিমক িশ া  অিফসার,  উপা ািনক িশ ার  সহকারী  উপপিরচালক ও
উপেজলা িশ া অিফসার স ৃ  থাকেবন। এছাড়া উপেজলা পিরষদ চয়ারম ান, উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং
পাবত  চ ােমর ে  পাবত  জলা পিরষদ ও ানীয় শাসেনর অংশ িহেসেব কমসূচীেত স ৃ  থাকেবন।

এ িবষেয় াথিমক িশ া ম ণালেয়র অিতির  পিরচালক িগয়াস উি ন আহেমদ বেলন, বতমােন িতন উপেজলার
েুল রা া করা খাবার এবং ১০৪িট উপেজলায় িব টু খাওয়ােনা হে । ১০৪িটর মেধ  ৯৩িট উপেজলায় সরকার ও

১১  উপেজলায়  িব  খাদ  কমসূচী  অথায়ন  করেছ।  িতিন  বেলন,  এই  কমসূচীর  মাধ েম  আমরা  দেখিছ  য
িশ াথীেদর উপি িতর হার বেড়েছ। রা া কের খাবার িদেল ১১ শতাংশ উপি িতর হার বাড়েব। ধু িব টু িদেল
উপি িতর হার বােড় ৬ শতাংশ। কমসূচীর আওতাধীন এলাকায় ঝেরপড়ার হার ৬ দশিমক ৬ শতাংশ াস পেয়েছ
এবং শারীিরক অব ারও অ ল দখেত পেয়িছ। রা া করা খাবার এলাকায় ১৬ দশিমক ৭ শতাংশ এবং িব টু
দয়া এলাকায় র  তা কেমেছ ৪ দশিমক ৭ শতাংশ। এই িবেবচনায় জাতীয় লু িমল কমসূচী অ েমািদত

হেয়েছ মি সভায়। একই িব টু বা ারা খেত চায় না- খাবােরর বিচ  িবেবচনায় আমরা িব টু, কলা ও িডম
কমন রাখার চ া করিছ। আর বহৃ িতবার অধিদবেস ধু িব টু রাখব।

ধু িব টু িদেল িতিদন িত িশ াথীর ৯ টাকা হাের বছের ২ হাজার ৮৩৫ কািট টাকা, পাচঁ িদন রা া করা
খাবার ও একিদন িব টু িদেল খরচ হে  ৫ হাজার ৫৬০ কািট ৮০ লাখ টাকা। িব ুট এবং িডম, কলা ও িট
িদেল ২৫ টাকা হাের খরচ হেব ৭ হাজার ৪৭৫ কািট টাকা হেব। আমরা সব মেডেল চালাব, যখােন যটা েযাজ
হেব।

িতিন বেলন, ভিব েত পিরক না আেছ সব ইউিনয়েন চালাব। ২০২৩ সােলর মেধ  সারােদেশ কাভার করা হেব।
সরকােরর সে  ানীয় কিমউিনিটর স ৃ তা ছাড়া সফল করা যােব না। কারণ লু েলােত রা াঘর করেত হেব।
এজ  িপিপিপ মেডেল করেত পারেল সফল হেব। দেশ ৬৬ হাজার সরকারী াথিমক িবদ ালেয় এক কািট ৪০
লাখ িশ াথী রেয়েছ। এর মেধ  বতমােন ১৫ হাজার ৩৪৯ েুলর ৩০ লাখ িশ াথীেক খাওয়ােনা হে । এেত খরচ
হে  ৪৭৪ কািট টাকা। ক  চলেব ২০২০ সাল পয ।

াটআপ বাংলােদশ িলিমেটড কা ািন গঠন হে  ॥ তথ যিু  উেদ া া তিরেত আিথক সহায়তায় াটআপ
বাংলােদশ িলিমেটড  নােম  কা ািন  গঠেনর  াব  অ েমাদন  িদেয়েছ মি সভা।  সামবার মি সভার বঠেক
বাংলােদশ  কি উটার  কাউি েলর  আওতায়  াটআপ  বাংলােদশ  িলিমেটড  শীষক  কা ািন  গঠেনর  াব
অ েমাদন দয়া হয়।

মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম বেলন, দেশ আইিসিট খােত উেদ া া তিরেত এ কা ািন গঠন করা
হে । াথিমক অ েমািদত মলূধন হেব ৫০০ কািট টাকা, ক ািপটাল শয়ারমলূ  ১০ টাকা। ইিনিশয়ািল পইডআপ
ক ািপটাল িহেসেব ২০০ কািট টাকা িনেয় যা া  করেব।

মি পিরষদ  সিচব  বেলন,  িবিভ  রকেমর  আইিসিট  াডা  িনেজরা  তির  করেব,  মােকিটং  করেব।  যমন,
আউটেসািসং থেক  কের কা ািন উেদ া ােদর আিথক সহায়তা দেব। ব াংক লান পেত হেল মটেগজ
লােগ, কত িকছু লাগেব। এটা লাগেব না। তােদর মাথায় য আইিডয়া আেছ তা থেক টাকা পােব। তথ যিু
সিচব কা ািনর চয়ারম ান িহেসেব থাকেবন এবং মাট পিরচালক হেবন সাতজন। কী পিরমাণ ঋণ ও েদর হার
িনধারণ কের দয়া হেব তা এখনও িনিদ  হয়িন জািনেয় মি পিরষদ সিচব বেলন, কা ািন কাজ  করেল তা
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িঠক করা হেব।

চাঁদপেুর িব িবদ ালয় হে  ॥ চাদঁপরুবাসীর জ  ািপত হে  একিট িব ান ও যিু  িব িবদ ালয়। এজ
মি সভায় চাঁদপরু িব ান ও যিু  িব িবদ ালয় আইন-২০১৯ এর খসড়ার নীিতগত অ েমাদন দয়া হেয়েছ।

মি পিরষদ সিচব বেলন, মি সভার বঠেক চাদঁপরু িব ান ও যিু  িব িবদ ালয় আইন, ২০১৯  এর খসড়ার
নীিতগত অ েমাদন দয়া হেয়েছ।

অ  িব িবদ ালেয়র মেতা এ িব িবদ ালয় হেব জািনেয় মি পিরষদ সিচব বেলন, চ াে লর থাকেব মহামা
রা পিত, িসি ডেকেটর গঠন স েক বলা আেছ ভাইস চ াে লর, া-ভাইস চ াে লর, জারার, িব িবদ ালয়
ম িুর কিমশন চয়ারম ান কতৃক মেনানীত একজন িতিনিধ,  সরকার কতৃক মেনানীত যু  সিচব পদমযাদার
একজন িতিনিধ, সরকার কতৃক মেনানীত িব ান ও যিু  িবষয়ক গেবষণা িত ান থেক একজন িতিনিধ
এবং চ াে লর কতৃক মেনানীত িতনজন িবিশ  িশ ািবদ থাকেবন। অ  িব িবদ ালেয় একােডিমক কাউি ল
যভােব হয় এ িব িবদ ালেয়ও সভােব হেব। কান জায়গায় এ িব িবদ ালয়িট হেব, তা জানােত না পারেলও

চাঁদপরু জলায় এ িব িবদ ালয় হেব।
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