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মি সভায় নীিতমালা অ েমাদন

িবেশষ  িতিনিধ  ॥  ু  ও  মাঝাির  িশ  (এসএমই)  খােতর  উেদ া ােদর  িবধা  বাড়ােত  একিট  নীিতমালা
অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা। এেত এসএমই খােতর উেদ া ােদর ঋণ ও অ া  িবধা বৃি  পােব। এছাড়া সভায়
বাংলােদশ  অভ রীণ  নৗপিরবহন  কেপােরশন  আইন,  ২০১৯ -এর  খসড়ার  নীিতগত  অ েমাদন  দয়া  হয়।
পাশাপািশ িত বছর ৪ িডেস র জাতীয় ব  িদবস  িহেসেব ঘাষণা এবং িদবসিট উদ াপেনর জ  সায় িদেয়েছ
মি সভা। সামবার ধানম ীর কাযালেয় অ ি ত মি সভার িনয়িমত বঠেক এই অ েমাদন দয়া হয়। ধানম ী
শখ হািসনা বঠেক সভাপিত  কেরন।

বঠক শেষ সিচবালেয় মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম সাংবািদকেদর বেলন, জাতীয় িশ নীিতর
আেলােক এ নীিতমালা তির করা হেয়েছ। এ খােত ায় ৭৮ লাখ অিত ু , ু  ও মাঝাির িশ িত ান আেছ।
িজিডিপেত এ খােতর অবদান হেলা ায় ২৫ শতাংশ। এসএমই র বাইের মাইে া এবং িটর িশ ও যু  করা
হেয়েছ। মাইে া, িটর, ু  ও মাঝাির িশ  িমেল এসএমই। মাটামুিট সারা পৃিথবীেত এভােবই এসএমই গণ
করা হয়।

িতিন বেলন,  ছয়িট উে েক সামেন রেখ নীিতমালা  করা  হে । এসএমই উেদ া ােদর অথ াি র  েযাগ,
যুি  ও উ াবেনর েযাগ, বাজাের েবেশর েযাগ, িশ া ও িশ েণর েযাগ, ব বসায় সহেযািগতা এবং

তেথ র েযাগ াি । নীিতমালার বা বায়ন কৗশল তুেল ধের িতিন  বেলন, কৗশলগত অথায়ন িবধা াি েত
এসএমই খােতর েযাগ বৃি  করা, এসএমই খােতর ঋণ বাহ বৃি  করা, অথায়েনর ব ব া করা, এসএমই িডট
গ ারাি ট ফা ড চালু করা। এ ফা ড চালু হেল মটেগজ (ব ক) থাকেব না, অথ াি  সহজীকরণ হেব। সহজ শত ও

 েদ ঋণ দােনর কথাও বলা হেয়েছ নীিতমালায়।

এছাড়া নতুন ব বসা িত ান ( াটআপ) করার ে  সহায়তা করা, অনলাইন বা িডিজটাল ব ব া চালুর মাধ েম
াটআপ ি য়া সহজ করার কথা নীিতমালায় বলা হেয়েছ।

মি পিরষদ সিচব বেলন, তথ যুি র ব বহার িনেয় নীিতমালায় ই-কমাস, অনলাইন সােপাট, আউট সািসং ও
আইিট িভি ক এ াি েকশেনর মাধ েম এসএমইেদর সহায়তা দয়ার কথা বলা হেয়েছ।

নীিতমালায় নারী উেদ া ােদর জ  িবেশষ িবধা দয়ার কথা বলা আেছ জািনেয় মি পিরষদ সিচব বেলন, তােদর
(নারী) স মতা ও দ তা বৃি র জ  িশ েণর ব ব া করা, ঋণ দয়া, তহিবল গঠন, ািত ািনক স মতা বৃি ,
উ ু করণ এবং বাজার সংেযােগ েযাগ বৃি  করার কথা বলা হেয়েছ। টকসইেয়র জ  ফেরায়াড ও ব াকওয়াড
িলে েজর ব ব া করার কথা বলা হেয়েছ নীিতমালায়। এসএমই তথ ভা-ার তির, পিরেবশবা ব িশ  িত ায়
এসএমইেদর উৎসািহতকরণ, িশ  বজ  ব ব াপনায় এসএমইেদর েণাদনা দয়া, পিরেবশবা ব িশ  যুি র
উ য়ন এবং ব বহার বৃি র কথা বলা হেয়েছ।

এসএমই খােত ঋণ ও অন ান  সুিবধা বাড়েছ » থম পাতা » DAILYJANAKA... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/446615/

1 of 3 9/11/2019, 10:47 AM



শিফউল আলম বেলন, এসব নীিত- কৗশল বা বায়েনর জ  ই ধরেনর পষদ থাকেব। িশ ম ীর নতৃে  ৩৭
জেনর  পষেদ  িতম ী  সহ-সভাপিত,  বাংলােদশ  ব াংেকর  গবনর,  িবিভ  ম ণালেয়র  সিচব,  এসএমই
ফাউে ডশেনর চয়ারম ান, বসরকারী খােতর পাঁচজন িতিনিধ থাকেবন। আর সিচেবর নতৃে  পষেদ এসএমই
ফাউে ডশেনর ব ব াপনা পিরচালকসহ ২৯ সদ  থাকেবন। এ নীিতমালা  ২০১৯-২০২৪ সােলর জুেনর মেধ
কাযকর করা হেব।

স ি িফংেয় উপি ত িশ  ম ণালেয়র কমকতা জানান, বতমােন এসএমই উেদ া ারা এসএমই ফাউে ডশন
এবং  ব াংক থেক িসে ল  িডিজট েদ ৫০  হাজার  থেক দড় লাখ  টাকা  পয  ঋণ িবধা  পেয়  থােকন।
কমপিরক না অ যায়ী ১৩৬িট এ াকিটিভিটজ ও ৬২িট কৗশল আেছ। সময়াব  কমপিরক নায় রেয়েছ কী কী
অজন করেত হেব। এ েলা বা বািয়ত হেল ২০২৫ সােল এসএমই খােতর িজিডিপেত অবদান ৩২ শতাংেশ উ ীত
হেব।

মূলধন বৃি  কের অভ রীণ নৗপিরবহন কেপােরশন আইন অ েমাদন ॥ সভায় বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন
কেপােরশন আইন, ২০১৯  এর খসড়ার নীিতগত অ েমাদন দয়া হয়। মি পিরষদ সিচব বেলন, আইনিট অেনক
পুরেনা, পািক ান আমল থেক ই  পািক ান ল হেয়  হেয় এ পয  আেছ। ১৯৭২ সােল িসেডি য়াল অডার
হয় বাংলােদশ ইনল া ড ওয়াটার া েপাট কেপােরশন অডার,  এর পর ই এ ােম ডেম ট হয় ১৯৭৬ ও ৭৯
অিড া  আকাের, যেহতু এ েলা সামিরক আমেল হওয়া তাই এ েলােক আপেডট কের বাংলায় করার িস া
রেয়েছ।

আেগর য ১৯৭২ সােলর য িসেডি য়াল অডার তার সে  ািবত আইেনর খুব বিশ ব বধান নই জািনেয়
মি পিরষদ সিচব বেলন, য পিরবতন েলা আনা হেয়েছ তা হেলা, অ েমািদত মূলধন আেগ িছল মা  ৫ কািট
টাকা , পইড আপ ক ািপটাল স েক বলা হেয়েছ সরকার কতৃক সময় সময় যা জাগান দয়া হেব তা। এখন সই
পযােয় এটা বাড়েত বাড়েত ৪৫ কািটেত এেস ঠেকেছ। এখন বলা হে  কেপােরশেনর অ েমািদত মূলধন হেব
৫০০ কািট টাকা এবং পইড আপ ক ািপটােলর িবষেয় বলা আেছ সরকার জাগান িদেয় ৫০০ কািট টাকায় উ ীত
করেব।

পিরচালনা পষেদর িনেয়াগ আেগর মেতাই সরকার দেব জািনেয় মি পিরষদ সিচব বেলন, পিরষেদর গঠন িছল
একজন চয়ারম ান, ৪ জন পিরচালক িনেয়, এখন াব করা হেয়েছ একজন চয়ারম ান ও ৪ জন পিরচালেকর
সে  আেরকজন খ-কালীন পিরচালক যু  হেব িযিন নৗপিরবহন ম ণালেয়র যু সিচব হেবন।

আইেন বািষক িতেবদেনর িবধান রাখা হেয়েছ জািনেয় মি পিরষদ সিচব বেলন, পরবতী অথবছর শষ হওয়ার ৬
মাস আেগই তা শষ করেত হেব। অথাৎ জুলাইেত আমােদর অথবছর শষ হয়, আগামী িডেস েরর মেধ ই বািষক
িরেপাট দান করেত হেব। কেপােরশেনর পাওনা আদােয় নতুন ম ােনজেম ট দয়া হেয়েছ আেগ কান িনিদ
িবধান িছল না জািনেয় মি পিরষদ সিচব বেলন, কেপােরশেনর কান পাওনা থাকেল সটা ১৯১৩ সােলর িপিডআর
এ া  অ যায়ী আদায়েযাগ  হেব।

৪ িডেস ের জাতীয় ব  িদবস  ॥ িতবছর ৪ িডেস র জাতীয় ব  িদবস পািলত হেব। এ জ  এ সং া  াব
অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা। একই সে  িদবসিট উদযাপেনর জ  মি পিরষদ িবভােগর জাির করা পিরপে র খ

িমেক তা অ ভু করেণর াবও অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা।
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আলম বেলন,  িতবছর  ৪  িডেস ের  জাতীয়  ব  িদবস  িহেসেব  অ েমাদন  িদেয়েছ  মি সভা।  এখন  থেক
িতবছর ৪ িডেস র জাতীয় ব  িদবস  পািলত হেব। এভােব িদবস পালন মােন মা ষেক একটু সনিসটাইজড

করা। মা ষ রণ করেব আজ ব  িদবস, এ জ  আমােদর িকছু করণীয় আেছ। আমােদর রফতািন আয় সবেচেয়
বিশ ব  থেকই পাই।

িতিন বেলন, পাট িদবস মােচর একটা তািরেখ (৬ মাচ) আেছ। মাচ হে  াধীনতার মাস, আর িডেস র হে
িবজেয়র মাস, েটা িমেল ওনারা (ব  ও পাট ম ণালয়), ওনারা াধীনতা ও িবজয়েক একসে  িনেয় চলেত চান।

ড. নঈম চৗধুরীর মৃতু েত শাক ॥ িবিশ  পরমাণু িব ানী ও বাংলােদশ পরমাণু শি  িনয় ণ কতৃপে র চয়ারম ান
অধ াপক ড. নঈম চৗধুরীর মৃতু েত শাক কাশ কেরেছ মি সভা। মি পিরষদ সিচব মাহা দ শিফউল আলম

স ি িফংেয় বেলন, সভার েত একিট শাক ব হণ করা হয়। িবিশ  পরমাণু িব ানী ও বাংলােদশ পরমাণু
শি  িনয় ণ কতৃপে র চয়ারম ান অধ াপক ড. নঈম চৗধুরীর মৃতু েত মি সভা গভীর শাক কাশ কেরেছ। গত

বার ঢাকার একিট হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় ইে কাল কেরন নঈম চৗধুরী।
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