
মি সভার বঠেক ধানম ী শখ হািসনা —িপআইিড

ধ িনেয় অপ চার দেশর িব ে  ষড়য
: ধানম ী
মি সভায় সাত এেজ ডা অ েমাদন চাঁদপেুর িব িবদ ালয় হে

কাশ : ২০ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, ধ
িনেয়  অপ চার  চালােনােত  দেশ
খামাির ব বসা চরম িতর স খুীন
হেয়েছ।  এিট  দেশর  িব ে
ষড়য । দেশ যসব ড়ঁা ধ আেস
তাও পরী া  করা  উিচত।  গতকাল
সামবার  ধানম ীর  কাযালেয়

মি সভার  িনয়িমত  বঠেক
অনা ািনক  আেলাচনায়  ধানম ী
এসব  কথা  বেলন।  বঠক  সূ
ইে ফাকেক  এ  তথ  িনি ত
কেরেছ। এ সে  ধানম ী আেরা
বেলন,  সিঠকভােব পরী া  না  কের
যারা এ জাতীয় িব াি  ছড়ায় তােদর
িব ে  কউ  িরট  কের  না।  এ
ব াপাের  কৃিষম ী  ও  আওয়ামী
লীেগর  িসিডয়াম  সদ  ড.

আব র রা ােকর উেদ াগেক িতিন াগত জানান।

পযায় েম ২০২৩ সােলর মেধ  দেশর সব সরকাির াক- াথিমক ও াথিমক িবদ ালেয়র িশ াথীেদর
পুেরর পুি কর খাবার দওয়া হেব। খাবার িহেসেব িব টু, রা া করা খাবার বা িডম, কলা খাওয়ােনা

হেব। এ ব ব া রেখ ‘জাতীয় লু িমল নীিত ২০১৯’র খসড়ার অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা। ধানম ী
শখ  হািসনার  সভাপিতে  তার  কাযালেয়  গতকাল  সামবার  অ ি ত  মি সভার  িনয়িমত  বঠেক  এ

অ েমাদন দওয়া হয়। এছাড়া চাঁদপুর িব ান ও যুি  িব িবদ ালয় আইন-২০১৯, িতব ীেদর জ
িবেশষািয়ত িশ া িত ান সং া  নীিতমালার খসড়া, তথ যিু  উেদ া া তিরেত আিথক সহায়তায়
‘ াটআপ বাংলােদশ িলিমেটড’ নােম কা ািন গঠেনর াব, মাংলা ব র কতৃপ  আইেনর খসড়াসহ
সাতিট এেজ ডায় অ েমাদন িদেয়েছ মি পিরষদ।

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  এ নীিতমালা। এিট বা বায়েনর জ  জাতীয় ুল িমল কমসিূচ বা বায়ন কতৃপ  গঠন করা
হেব। 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

  মেহদী হাসান
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

৯৩িট উপেজলায় সরকার ও ১১িট উপেজলায় িব  খাদ  কমসিূচ অথায়ন করেছ।  

চাঁদপুের িব িবদ ালয় হে  :চাঁদপুরবাসীর 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
দওয়া  হেয়েছ।  অ  িব িবদ ালেয়র  মেতা  এ  িব িবদ ালয়  হেব  জািনেয়  মি পিরষদ  সিচব  বেলন,

চ াে লর থাকেবন মহামা  রা পিত। 

া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।  গতকাল  মি সভার  বঠেক  বাংলােদশ  কি উটার  কাউি েলর

আওতায়  ‘ াটআপ বাংলােদশ িলিমেটড’  শীষক কা ািন  গঠেনর  াব  অ েমাদন দওয়া হয়।  এ
সে  মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম বেলন, দেশ আইিসিট খােত উেদ া া তিরেত এ

কা ািন গঠন করা হে । াথিমক অ েমািদত মূলধন হেব ৫০০ কািট টাকা, ক ািপটাল শয়ার মলূ  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,

কতিকছু লাগেব। এটা লাগেব না। তােদর মাথায় য আইিডয়া আেছ তা থেক টাকা পােব। তথ যুি
সিচব কা ািনর চয়ারম ান িহেসেব থাকেবন এবং মাট পিরচালক হেবন সাত জন। কী পিরমাণ ঋণ ও

েদর হার িনধারণ কের দওয়া হেব তা এখেনা িনিদ  হয়িন জািনেয় মি পিরষদ সিচব বেলন, কা ািন
কাজ  করেল তা িঠক করা হেব। 

‘বাংলােদশ  েকৗশল  গেবষণা  আইন,  ২০১৮’  এর  িবধানাবিল  সািবকভােব  পরী া-িনরী া  কের  তা
পুনগঠেনর লে  মি সভা গিঠত আেগর কিমিট পুনগঠেনর াব অ েমাদন করা হেয়েছ। 

বাংলােদশ পাওয়ার ই ইপেম ট ম া েফকচািরং কা ািন িলিমেটড াপেনর ােব অ েমাদন দওয়া
হেয়েছ। সরকাির মািলকানাধীন রাল পাওয়ার কা ািন িলিমেটড (আরিপিসএল) এবং চীেনর বসরকাির
কা ািন শনজান ার ই েুম ট কা ািনর যৗথ উেদ ােগ একটা জেয় ট ভ ার কা ািন হেব এিট।

এখােন িব েতর ি েপইড িমটার উ পাদন করা হেব।

‘ রািহ ােদর ফরােত চীেনর বড় ভূিমকা থাকেছ’

বাংলােদশ থেক রািহ া শরণাথীেদর ত াবাসেনর উেদ ােগ িময়ানমােরর িম  িহেসেব পিরিচত চীেনর
‘বেড়া ভিূমকা’ থাকেছ বেল জািনেয়েছন মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম। তেব কেব থেক

ত াবাসন  হেব তা এখেনা চড়ূা  হয়িন বেল জানান িতিন। ধানম ীর চীন সফর িনেয় মি পিরষদেক
অবিহত করার িবষেয় শিফউল আলম বেলন, ‘ রািহ া ই েত চীেনর ধানম ী এবং রা পিত ’জনই
ইিতবাচক সাড়া িদেয়েছন।’
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