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ে ান পিরচালনা o আমদািনর জনয্ নীিতমালা চূড়াn পযর্ােয় রেয়েছ বেল জািনেয়েছন েবসামিরক িবমান
পিরবহন o পযর্টন pিতমntী মাহবুব আলী। গতকাল সংসেদর pে াtের িতিন eকথা জানান।
সরকাির দেলর eমিপ েমারেশদ আলেমর pে র জবােব িবমান pিতমntী বেলন, িকছু utসাহী বয্িk o
pিত ান  িবনাaনমুিতেত  বাংলােদেশর  আকাশসীমায়  আনময্াn  eিরেয়ল  েভিহকয্াল  িসেsম,  িরেমাট
কেnাল  িবমান  বা   েখলনা  িবমান  iতয্ািদ  oড়ােcন।  eেত  েদিশ-িবেদিশ  িবমান,  েহিলকpার  eবং
dতগিতসmn সামিরক িবমােনর সে  আকিsক দঘুর্টনা ঘটেত পাের। েদেশ কী পিরমাণ ে ান রেয়েছ
েসিটর তথয্ সরকােরর কােছ েনi uেlখ কের pিতমntী জানান, ে ান পিরচালনা o আমদািনর িবষেয়
নীিতমালা  ৈতির  চূড়াn  পযর্ােয়।  ei  নীিতমালায়  ে ােনর  আকার,  েরিজেsশন  o  u য়ন  সmিকর্ ত
তথয্ািদসহ  aনয্ানয্  তথয্  anভুর্k  থাকেব।  নীিতমালা  pকােশর  পর  ে ান  সmিকর্ ত  যাবতীয়  তথয্
রা ীয়ভােব সংরিkত থাকেব।
oয়ািসকা আয়শা খানেমর pে র জবােব pিতমntী মাহবুব আলী জানান, 2018-19 aথর্বছের িবমােনর
আয় 5 হাজার 790 েকািট টাকা, বয্য় 5 হাজার 518 েকািট টাকা। িবeনিপর িমন ফারহানার pে র
জবােব িবমান pিতমntী জানান, uেড়াজাহােজর jালািন েতেলর দাম 25 শতাংশ বিৃd, uেড়াজাহােজর িলজ
খরচ বৃিd, ৈবেদিশক ঋেণর সুদ বাবদ খরচ বৃিd, ৈবেদিশক মুdার িবিনময় হার বিৃd eবং kুেদর েবতন-
ভাতা বিৃd পাoয়ায় 2017-18 সােল িবমােনর েলাকসান হেয়েছ।
নয্াযয্মূলয্ না েপেয় কৃষকরা kুb : কৃিষমntী

eক সmূরক pে র জবােব কৃিষমntী ড. আbুর রাjাক বেলেছন, কৃষকরা ধান িবিk কের নয্াযয্মলূয্ না
পাoয়ায় তােদর মেধয্ বয্াপক েkাভ িবরাজ করেছ। eিট িনেয় জাতীয় পযর্ােয় বয্াপক আেলাচনা হেc।
িবষয়িট tপূণর্। তাi আমরা pিতিট uপেজলা o iuিনয়েন কৃষকেদর তািলকা ৈতির কের তা টািনেয় 
েদব।
iuকয্ািলপটাস  গাছ  েকেট  েফলা  হেব  :  সরকাির  দেলর  eমিপ  শহীদjুামান  সরকােরর  সmূরক
pে র  জবােব  বন,  পিরেবশ  o  জলবায়ু  পিরবতর্ ন  uপমntী  হািববnুাহার  বেলন,  iuকয্ািলপটাসসহ
পিরেবেশর জনয্ kিতকর গাছ েকেট েফলা হেব। জাতীয় পািটর্ র (জাপা) পীর ফজলরু রহমান p  কেরন,
জলবায়ু ফােnর টাকায় কমর্কতর্ ারা িবেদশ সফর করেছন, eটা সতয্ িক না? জবােব হািববnুাহার বেলন,
েয ফােnর টাকায় িবেদশ সফেরর কথা বলা হেc েসখােন টাকার পিরমাণ েবিশ েনi। আিম al িকছুিদেন
েদেখিছ, েকu িবেদশ যানিন। িবেদেশ যারা যােcন তারা িবেদেশর ফােn যােcন।
েগেজটভুk নারী মিুkেযাdা 322 : িদদা ল আলেমর pে র জবােব মুিkযুd িবষয়কমntী আ ক ম
েমাজােmল হক সংসদেক জানান, েদেশ েগেজটভুk নারী মিুkেযাdার সংখয্া 322 জন।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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