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আপৎকালীন বয্য় িনবর্ােহ 25 শতাংশ eবং কমর্ীেদর েপনশন বা pিভেডn ফােnর aথর্
সংরkণ করার িবধান েরেখ আiেনর psাব মিntসভায় aনেুমাদন
pকাশ : 03 েসেpmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

sায়tশািসত,  আধা  sায়tশািসত,  সংিবিধবd  সরকাির  কতৃর্ পk,  পাবিলক  নন-ফাiনয্ািnয়াল
কেপর্ােরশনসহ sশািসত 68 সংsার udtৃ 2 লাখ 12 হাজার 100 েকািট টাকা রা ীয় েকাষাগাের যােc।
সরকােরর unয়নমূলক কমর্কাে  e aথর্ বয্য় করা হেব। িবপুল aে র ei aথর্ ‘aলস’ িহেসেব সংি
pিত ােনর নােম িবিভn বয্াংেক জমা আেছ।
ei টাকা রা ীয় েকাষাগাের জমা িনেত ‘sায়tশািসত, আধা sায়tশািসত, সংিবিধবd সরকাির কতৃর্ পk,
পাবিলক  নন-ফাiনয্ািnয়াল  কেপর্ােরশনসহ  sশািসত  সংsা েলার  udtৃ  aথর্  সরকাির  েকাষাগাের  জমা
pদান আiন 2019’-eর খসড়া aনেুমাদন কেরেছ মিntসভা।
েসামবার  সিচবালেয়  pধানমntী  েশখ  হািসনার  সভাপিতেt  মিntসভার  ৈবঠেক  psািবত  e  আiনিট
aনুেমাদন  েদয়া  হয়।  eছাড়া  ৈবঠেক  ‘বাংলােদশ  সড়ক  পিরবহন  কেপর্ােরশন  আiন  2019’-eর  খসড়া
চূড়াn aনুেমাদন েদয়া হেয়েছ।

  যুগাnর িরেপাটর্
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ৈবঠক েশেষ সাংবািদকেদর eসব তথয্ জানান মিntপিরষদ সিচব েমাহাmদ শিফuল আলম। িতিন বেলন,
আiনিট  চূড়াn  হেল  oiসব  sশািসত  pিত ােনর  পিরচালন  বয্য়সহ  pেয়াজনীয়  টাকা  েরেখ  বািক  টাকা
সরকােরর েকাষাগাের জমা েনয়া হেব। ei টাকা িবিভn বয্াংেক িফkড িডেপািজট িহসােব আেছ।
ei টাকা েলা েকােনা ভােলা কােজ iনেভs হেc না। eজনয্ সরকােরর পিলিস হল, নতুন আiেনর মাধয্েম
িকছু  pিভশন  েরেখ  বািক  টাকা  সরকাির  েকাষাগাের  িনেয়  আসা।  আমােদর  aেনক  pেজk  আেছ,
জনকলয্াণমূলক কাজ, েয েলা আিথর্ক সংকেটর কারেণ ফাiনয্াn করা যায় না, েসখােন eসব টাকা বয্য়
করা হেব।
মিntপিরষদ সিচব বেলন, eসব সংsা চালােত েয খরচ হয় eবং িনজs aথর্ায়েন unয়ন pকl বাsবায়েন
বছের েয aথর্ লােগ, তা তােদর িনজs তহিবেল জমা রাখা হেব। তাছাড়া আপৎকালীন বয্য় িনবর্ােহর জনয্
পিরচালন বয্েয়র আরo 25 শতাংশ aথর্ eসব সংsা সংরkণ করেত পারেব।
oi সংsার কমর্ীেদর েপনশন বা pিভেডn ফােnর aথর্o তারা সংরkণ করেব। eরপর েয aথর্ বািক
থাকেব, েসটা সরকােরর েকাষাগাের জমা েদেব। aথর্াৎ oনােদর িবপেদ েফলা হেব না, oনােদর pেয়াজনীয়
aথর্ েরেখ বািকটা েদেব।
pিত ান েলার  sায়tশাসেন  ‘েকােনা  সমসয্া  হেব  না’  মnবয্  কের  েমাহাmদ  শিফuল  আলম  বেলন,
‘আিথর্ক িডিসিpেনo েকােনা সমসয্া হেব না। eটা হেc oনােদর েয আiডল মািন আেছ, তা সরকােরর
iনেভsেমেn কােজ লাগােনা। আiিন aিধকারo kু  করা হয়িন, oনােদর েয টাকার pেয়াজন হয়, তা
েতা সরকার িদেc। পিরচালন বয্য় িহেসেব েকান সংsা কত টাকা রাখেব, তা তারা িনেজরাi িনধর্ারণ
করেব।’
25িট বড় pিত ােনর সাmpিতক তথয্ সরকােরর কােছ রেয়েছ জািনেয় মিntপিরষদ সিচব বেলন, eর মেধয্
বাংলােদশ েপে ািলয়াম কেপর্ােরশেনর 21 হাজার 580 েকািট টাকা (েম 2019-eর তথয্), েপে াবাংলার
18 হাজার 204 েকািট টাকা, িপিডিবর 13 হাজার 454 েকািট টাকা, চ gাম বnেরর 9 হাজার 913
েকািট টাকা, রাজuেকর 4 হাজার 30 েকািট টাকা udtৃ আেছ। বাংলােদশ পlী unয়ন েবাডর্  বাদ িদেল e
রকম 68িট pিত ােনর eকিট তািলকা iেতামেধয্ করা হেয়েছ বেল তথয্ েদন মিntপিরষদ সিচব শিফuল
আলম।  eর  মেধয্  েকােনা  িশkাpিত ান  রেয়েছ  িক  না  জানেত  চাiেল  মিntপিরষদ  সিচব  বেলন,  ‘e
তািলকায় িশkা েবাডর্ েলা রেয়েছ।
তােদর  aেনক  aলস  টাকা  রেয়েছ।  কািরগির  িশkা  েবােডর্ র  udtৃ  425  েকািট  টাকা  রেয়েছ।  জাতীয়
িব িবদয্ালেয়র 2 হাজার 232 েকািট টাকা।’ িতিন আরo বেলন, ‘আকাের েছাট হেলo ধরেনর িদক িদেয়
e আiন হেব ‘সুপারিসিডং’। aথর্াৎ, aনয্ানয্ কেপর্ােরশেনর আiেন যা-i বলা থাkক না েকন, তার oপরo
e আiেনর িবধান কাযর্কর হেব।’
সড়ক পিরবহন কেপর্ােরশন আiন : মিntসভা ‘বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কেপর্ােরশন আiন 2019’-eর
খসড়া  চূড়াn  aনুেমাদন  িদেয়েছ  জািনেয়  মিntপিরষদ  সিচব  েমাহাmদ  শিফuল  আলম  বেলন,  ‘1961
সােলর aধয্ােদশ িদেয় িবআরিটিস চলেছ।
ei aধয্ােদশেক ঘষামাজা কের আiেন পিরণত করা হেয়েছ। eিটর খুব েবিশ পিরবতর্ ন েনi, কারণ eিট
আেগi  aেনক  পিরবতর্ ন  করা  হেয়িছল।’  আiেন  নতুন  eকিট  ধারা  সংেযাজন  করা  হেয়েছ  জািনেয়
মিntপিরষদ সিচব বেলন, ‘িবেশষ পিরিsিত েযমন হরতাল, পিরবহন ধমর্ঘট, জ ির aবsা, pাকৃিতক
দেুযর্াগ, িব  iজেতমা, মুিkেযাdা সমােবশ eবং aনু প েকােনা পিরিsিতেত িবেশষ সড়ক পিরবহন েসবা
pদান করার িবষয়িট িবআরিটিসর কােজর মেধয্ নতুন যুk করা হেয়েছ।
আেজর্n কাজ িহেসেব িবআরিটিসর কােজর aংশ িহেসেব নতুন সংেযাজন করা হেয়েছ। psািবত আiন
aনুযায়ী, কেপর্ােরশেনর aনেুমািদত মলূধন হেব eক হাজার েকািট টাকা। আেগ িছল ছয় েকািট টাকা।
আেগ পিরেশািধত মলূধন িছল দiু েকািট টাকা। িকn নতুন আiেন পিরেশািধত মলূধেনর পিরমাণ সুিনিদর্
করা হয়িন।
কেপর্ােরশন  িনেজi  eটা  িঠক  করেব।  তেব  ei  a  aনেুমািদত  মলূধেনর  েচেয়  েবিশ  হেব  না।  মলূধেন
সরকাির েশয়ােরর পিরমাণ থাকেব 51 শতাংশ eবং েবসরকাির েশয়ার থাকেব 49 শতাংশ।
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eছাড়া িবআরিটিসর পিরচালনা পষর্েদ সদসয্ সিচেবর নতুন পদ সৃি  করা হেয়েছ। েমাট 24 সদসয্ িনেয়
পিরচালনা  পষর্দ  গিঠত  হেব।  ei  24  জেনর  মধয্  সরকার  মেনানীত  12  জন,  আট  িবভােগর  আটজন,
েশয়ারেহাlারেদর মেধয্ িতনজন, sানীয় সরকার িবভাগ েথেক eকজন সদসয্ থাকেবন।
তেব  eর  মেধয্  aবশয্i  িতনজন  নারী  সদসয্  থাকেত  হেব।  বছের  কমপেk  চারিট  সভা  করেত  হেব।
পিরচালনা পষর্েদর েচয়ারময্ান eসব সভায় সভাপিতt করেবন। িতিন না থাকেল oনার মেনানীত বয্িk
সভাপিতt করেবন।
মেনানীত বয্িk না থাকেল aনয্ সদসয্েদর মতামেতর িভিtেত eকজন সভাপিতt করেবন। pিতবছেরর
েসেpmের  বািষর্ক  সাধারণ  সভার  িবধান  থাকেলo  নতুন  আiেন  েকােনা  সময়  িনধর্ারণ  করা  হয়িন।
পিরচালনা পষর্দ যখন চাiেব, তখনi করেত পারেব।
মানব পাচার pিতেরাধ pেটাকেল বাংলােদশ : জািতসংেঘর মানব পাচার িবেশষ কের নারী o িশ  পাচার
pিতেরাধিবষয়ক pেটাকেল েযাগ িদেc বাংলােদশ। e সংkাn psাব aনুেমাদন িদেয়েছ মিntসভা।
e িবষেয় শিফuল আলম বেলন, ‘মানব o িশ  পাচার pিতেরাধ, দমন o e সংkাn শািs pদানিবষয়ক
জািতসংেঘর pেটাকেল আমােদর েযাগদান সংkাn psাব aনুেমাদন িদেয়েছ মিntসভা।
আমােদর িনজs েয আiন ‘মানব পাচার pিতেরাধ o দমন আiন 2012’ eটা জািতসংেঘর আiেনর সে
স িত  েরেখ  করা  হেয়েছ।  আমােদর  আশপােশর  েদশ েলা  েযমন  ভারত,  লংকা,  মালdীপ,
আফগািনsানসহ 173িট মানব পাচার pিতেরাধ pেটাকেল েযাগদান কেরেছ। আমােদর মিntসভা িসdাn
িনেয়েছ, আমরাo েসখােন েযাগদান করব।’
পরমাণু  ast  িনিষdকরণ  চুিk  aনsুাkেরর  psাব  aনেুমাদন  :  জািতসংঘ  সাধারণ  পিরষেদর  74তম
aিধেবশন চলাকােল ‘ি িট aন দয্ pিহিবশন aব িনuিkয়ার oেয়পনস’ aনুsাkেরর psাব aনুেমাদন
িদেয়েছ মিntসভা।
মিntপিরষদ সিচব বেলন, ‘iেতামেধয্ আমরা ‘ি িট aন দয্ pিহিবশন aব িনuিkয়ার oেয়পনস’ sাkর
কেরিছ। িকn eটা aনsুাkেরর pেয়াজন হয়। eজনয্ মিntসভায় uপsাপন করা হেয়েছ।
আগামী 72তম aিধেবশন চলাকােল sাkেরর জনয্ unkু করা হয়, sাkরকারী েদেশর সংখয্া 70িট। eর
মেধয্  25িট  রা  aনুsাkর  কেরেছ,  বািকরাo  পযর্ায়kেম  করেব।  26  েসেpmর  সmাবয্  তািরখ  ধরা
হেয়েছ, েযিদন 74তম aিধেবশেন aনsুাkেরর জনয্ unkু করা হেব।’
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