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সংসদ িরেপাটার ॥ জাতীয় সংসেদ পৃথক িট িবল পাস হেয়েছ। রা ীয় পতাকাবাহী জাহােজর র ায় ‘বাংলােদেশর
পতাকাবাহী জাহাজ ( র া) িবল-২০১৯’ এবং িচিন উৎপাদন হয় এমন ফসেলর গেবষণা অব াহত রাখার েয়াজেন
‘বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি িটউট আইন-২০১৯’ নামক এ িট িবল পাস হয়। এর আেগ িবেলর ওপর
আনীত জনমত যাচাই ও বাছাই কিমিটেত পাঠােনার াব েলা ক েভােট নাকচ হেয় যায়।

ম লবার রােত জাতীয় সংসদ অিধেবশেন কিৃষম ী আ রু রা াক  ‘বাংলােদশ  গার প গেবষণা ইনি িটউট
িবল-২০১৯’ পােসর াব করেল করেল তা ক েভােট পাস হয়। ওই িবেলর াব অ যায়ী, ইনি িটউট িচিন, ড়ঁ,
িসরােপর পাশাপািশ মধু উৎপাদেনর লে ও যিু  উ াবন করেব। আেগর আইেন ‘ গার েপর’ সং া িনধািরত
িছল না। এখন গার েপর সং ায় বলা হেয়েছ, আখ, গারিবট, তাল, খঁজুর, গালপাতা, িভয়া ও অ া
িমি  জাতীয় ফসল বা বৃ  এর আওতাভু  হেব।

িবেলর উে  ও কারণ স েক বলা হেয়েছ, সমেয়র পির মায় ইনি িটউেটর কােজর পিরিধ বিৃ  পেয়েছ। তাই
িত ানিটর িশেরানাম পিরবতনসহ িবদ মান আইনিট অিধকতর সংেশাধন ও হালনাগাদ করার েয়াজনীয়তা দখা

িদেয়েছ।

িবেল বলা হেয়েছ, ই ু  গেবষণা ইনি িটউট জলবায়ু পিরবতনজিনত সৃ  ঝঁুিক মাকােবলায় গার প গেবষণা
কায ম হণ করেব। এ ইনি িটউট সরকােরর অ েদান িনেয় ীকতৃ িব িবদ ালয় থেক কিৃষিব ােনর িবিভ
িবষেয় সাফল  ও কিৃতে র সে  িড ী অজনকারীেদর ফােলািশপ িদেত পারেব।

এিদেক সংসেদ ‘বাংলােদেশর পতাকাবাহী জাহাজ ( র া) িবল-২০১৯’ পােসর াব কেরন নৗপিরবহন িতম ী
খািলদ মাহমদু  চৗধুরী। পের ক েভােট  িবলিট  পাস হয়। িবেল বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর বেদিশক বািণেজ
সমু পেথ পিরবািহত পেণ র অনূ ন ৫০ শতাংশ  পণ  এই আইেনর িবধান সােপে  বাংলােদেশর পতাকাবাহী
জাহােজর মাধ েম পিরবািহত হেব। ১৯৮২ সােলর এ সং া  অধ ােদশ অ যায়ী সমু পেথ পিরবািহত পেণ র ৪০
শতাংশ পতাকাবাহী জাহােজ পিরবহেনর িবধান িছল।

িবেলর উে  ও কারণ সংবিলত িববিৃতেত বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর জাহাজ মািলকরা যন আরও বিশ বিশ
জাহাজ য় বা সং হ করেত আ হী হন, সজ  নতুন আইেন র া িবধা িবদ মান অধ ােদেশর চেয় আরও বিৃ
করা হেয়েছ। িবেলর িবধান অ যায়ী, কান জাহাজ এই আইেনর কান িবধান ল ন করেল ওই জাহাজ কতৃপ েক
সেবা  ৫ লাখ টাকা পয  শাসিনক জিরমানা করা হেব।
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