তৃ তীয় মাত্রা
পর্-৬৫২০
ব
উপস্থাপনাাঃ জিল্লুর রহমান
আল াচকাঃ আিকের অতিতি ভারি-বাাংলাকেশ চেম্বার অব েমার্-এর
স
র্ভাপতি
ও এফতবতর্তর্আই-এর র্াকবে র্ভাপতি আবেুল মািলুব আহমাে এবাং ঢাো
তবশ্বতবেযালক়ের অিনীতি
স
তবভাকের অধ্যাপে ড. র্া়েমা হে তবতেশা।
তারিখাঃ ০৮.০৬.২০২১
জিল্লুি িহমানাঃ বাাংলাকেশ ও বাাংলাকেকশর বাইকর চে চেখাকনই আকেন র্বাইকে
িৃিী়ে মাত্রা়ে র্াের আমন্ত্রণ। তি়ে েশে
স ২০২১-২০২২ র্াকলর অিবেকরর
স
বাকিট
তনক়ে আকলােনা েরকি আি আমাকের র্াকি উপতিি আকেন গুলশাকনর বার্া
চিকে ভারি-বাাংলাকেশ চেম্বার অব েমার্-এর
স
র্ভাপতি ও এফতবতর্তর্আই-এর
র্াকবে র্ভাপতি আবেুল মািলুব আহমাে এবাং আমাকের র্াকি ফুলার চরাড
চিকে েুক্ত হকেন ঢাো তবশ্বতবেযালক়ের অিনীতি
স
তবভাকের অধ্যাপে ড. র্া়েমা
হে তবতেশা। স্বােি িৃিী়ে মাকর্ আপনাকের েুিনকে। র্া়েমা হে আপনাকে
চবতশ েকর স্বােিম িিমবাকরর মকিা িৃিী়ে মাত্রা েুক্ত হবার িনয। আবেুল
মািলুব আহমাে আপনাকে তেক়ে শুরু েরকি োই। বাকিট র্ম্পকেস এর্টটজি
বাস্তবা়েকনর নােতরে প্ল্যাটফম আওিা়ে
স
ডক্টর চেবতি়ে ভট্টাোে সউন্ন়েন চবাঝাকি
তেক়ে তিতন বকলতেকলন রাস্তাটা বড় হক়েকে বাাংলাকেকশর চর্ই রাস্তার োতড়কি োত্রী
িু লকি ভুকল চেকেন অিমন্ত্রী।
স
তপতেক়ে পড়া মানুকের ওই োড়ীোত্রী হকি পাকরতন
এিতেন ধ্কর চে র্েল উন্ন়েন পতরেল্পনা বাস্তবা়েন েরা হক়েকে িাকি শুধ্ু রাস্তা়ে
বড় হক়েকে তেন্তু মানুে িার র্ুফল পাকে না। আপতন তে মকন েরকেন চেমন
হকলা আোমী অিবেকরর
স
বাকিট?
আর্দু মাত ুর্ আহমাদাঃ বাকিট এবার চেও়ো হক়েকে চোতভড নাইনটটকনর
তভিকর। বুঝকি হকব এরমকধ্য চিা আর্কল োরতেকেই র্মর্যা িারমকধ্য র্বাই
বলকে আমাকে োও আমাকে োও। র্রোর চেষ্টা েকরকে চে চবতশর ভাে মানুেকে
র্যাটটস্ফাইড েকর বাকিট আোকনার িনয। এখন বাকিকটর তেকে িাোকল
অকনকেই এটা চনকেটটভ বলকি পাকরা অকনকে এটা পজিটটভ বলকি পাকরন। তেন্তু
এবাকরর বাকিট েতে আমরা চেতখ িাহকল এেটা চেশাতলটট হকে এই বাকিটটা

বড় বড় চোম্পাতনর তেকে িাতেক়েকে চবোরকের তেকে িাতেক়েকে এবাং উইকমন
এন্টারকিনারর্ তেকে িাতেক়েকে। এমনতে িাতিে বযবর্া়েী োরা আকে িাকের
তেকে িাতেক়েকে। েকরানাকে ফাইট েরার িনয টাো বরাদ্দ চর্টাও আকে চহলি
চর্ক্টরকে ফাইট েরার িনয চর্টাও আকে। র্বকেক়ে চবতশ িাোকনা হক়েকে িীবন
এবাং িীতবোকে তনক়ে আমরা চেন বযবর্া বাতণিয ও তশল্প েরকি পাতর। র্বাইকে
র্াকি তনক়ে আমরা চে চেশকে েকড় িু লকি পাতর র্ামকনর তেকে এতেক়ে তনক়ে চেকি
পাতর চর্তেকে চখ়োল েরা হক়েকে। বাকিট তরএেশন েতে আপতন চেকখন িাহকল
অলকমাস্ট এভতর বতড অযাতিতশক়েট ো বাকিট। এবাং এই বাতড় তেন্তু র্রোর
তেিাভাবনা তেন্তু অকনেটা বেকল চেকে িারা তেন্তু র্রার্তর বলকে এইবার
িাক়োতরটটকি িােকব িাইকভট চর্ক্টর এবাং িাকের মাধ্যকমই চেশকে আমাকের
এতেক়ে তনক়ে চেকি হকব। এইকে েনকর্প্ট বযবর্া-বাতণিয তশল্পকে িাধ্ানয োও
িাকের োিগুকলা র্ুশৃাংখলভাকব চেন েরকি পাকর িাকেরকে ভযাট টযাক্স তেক়ে
বাধ্াগ্রস্ত না েকর, িাকেরকে ভযাট টযাক্স েতমক়ে তেক়ে গুডর্ গুকলা চেন িনেকণর
োকে চপ ৌঁকে চেকি পাকর চর্তেকে চখ়োল রাখকি হকব। আকরেটা চেটা বলকি
পাতর এস্ক্যাকলশন অফ িাইর্ ৫.৩ চি রাখার চেষ্টা েকরতে এখাকনও তেন্তু এখাকনও
তেন্তু ইনকেশকনর তবে়েটা র্রোর চখ়োল চরকখকে। ইনকেশন েতে ৫ চিকে ৬
শিাাংকশর মকধ্য িাকে িাহকল িনেণ তেন্তু েম োকম জিতনর্পত্র তেনকি পারকব।
েকরানা়ে অকনে চেকশ খাবাকরর ক্রাইতর্র্ হক়ে চেকে তেন্তু আল্লাহর রহমকি
বাাংলাকেশ এেটট হ়েতন িার মাকন এতগ্রোলোরকে র্াকপাটস চে়ো হক়েকে। র্বতেকে
েতে তেিা েতর িাহকলই বাকিটটা শুধ্ু বযবর্া বান্ধব ন়ে িনেণ বান্ধবও হক়েকে।
জিল্লি
ু িহমানাঃ জি আপনার বক্তবয শুনলাম। ড. র্া়েমা হে বাকিটটা শুধ্ু
বযবর্া বান্ধব ন়ে িনেণ বান্ধবও হক়েকে। আতম এেটু আপনার োে চিকে শুনকি
োইকবা বযবর্া-বান্ধব বলকি তেক়ে অকনকে বলকেন চে বড় বড় বযবর্া়েীকের তেকে
নির চেও়ো হক়েকে তেন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝাতর বযবর্া়েীরা তেন্তু বাকর্, োতড়কি অিবা
চপ্ল্কন চোকনাটাকি উঠকি পাকরনতন। এেিন অিনীতিতবে
স
তহকর্কব আপনার োে
চিকে শুনকি োই চেমন এবাকরর বাকিট। চেমনটা মািলুব আহমাে বলতেকলন
চে চেউই এবার বাকিট তনক়ে অখুতশ না বা খারাপ মিবয েকরতন। চিা আপতন তে
বকলন আমরা র্বাই তমকল শুতন।
ড. সায়মা হক রর্রদশাাঃ আতম েখন বাকিটটট হাকি পাই িখন আতম এেেম
চপেকনর তেকে েকল ো়ে। চর্খাকন আপতন চেখকবন েলতি অিবেকরর
স
র্াকি
িস্তাতবি চেই বাকিট চর্টার র্াকি ের, জিতডতপর অনুপাি, বাকিট ঘাটতির র্াকি
জিতডতপর চে অনুপাি চমাটামুটট তেন্তু এতে। র্ুিরাাং এই বাকিট চেকখ আমরা

বলকি পাতর এই বাকিকট েলতি অিবেকরর
স
চেই বাকিট িার ধ্ারাবাতহেিা।
েলতি অিবের
স
চমাটাোকে চের্েল বড় টাকেটস না হক়েতেল চর্গুতল এে ধ্রকনর
েতন্টতনউক়েশন এর মকধ্য। র্াতবেভাকব
স
বাকিকটর চে েশনস চর্ েশকনর
স
খুব এেটা
পতরবিসন আমরা লক্ষয েতরতন। এখন অকনকে িশ্ন েরকি পাকরন চে চেন েশকন
স
পতরবিসন টা েরোর। েশকন
স পতরবিসনটা েরোর এই োরকণ িিমটট হকে েুই
বের োবি েকরানার র্াকি আমরা েুদ্ধ েকর োজে। এটাকিা অভূ িপূণ পতরতিতি
স
এবাং অভূ িপূণ পতরতিতিকি
স
এবার তভন্ন আতিকে তেেু তেিা েরাটা অবশযই
েরোর আকে। তিিী়ে চে তবে়েটা চর্টট হকে েকরানার আকেও তেন্তু আমরা
বাকিট তনক়ে তবতভন্ন র্ম়ে তবতভন্ন ধ্রকনর েিা বকল আর্তে। এই েুকটা তবে়ে েতে
আমরা পাশাপাতশ রাতখ িাহকল আতম চেখব চে আমাকের আকে আকের বক্তা তেতন
তেকলন বযবর্া়েী িতিতনতধ্ তহকর্কব উনার এেটা িিযাশা তেল আতম এেটা
অিনীতি
স
তবকেকশকি আমার চেমন িিযাশা আকে র্াধ্ারন মানুে, রাস্তার
তেনমিুর িারও এেটা িিযাশা আকে। মাননী়ে অিমন্ত্রীর
স
বাকিট িস্তাতবি
েরকলন চর্ িিযাশা র্াকি চে িািী োকরা োকরা িিযাশা-িাতির হ়েকিা খুব
োোোতে হক়েকে। োকরা োকরা র্াকি িিযাশার র্াকি িািীর এেটা ফারাে চেখা
োকে। আমার আকের বক্তা তিতন এেিন বযবর্া়েী তহকর্কব বকলকেন এটট এেটট
বযবর্া বান্ধব বাকিট মাননী়ে অিমন্ত্রী
স
এ েিা বকলকেন। বযবর্া়েীরা চেকহিু এেটা
োকপর মকধ্য তেল অিননতিে
স
পুনরুদ্ধাকরর এেটা তবে়ে তেল চর্ই োরকণ
বযবর্া়েীকের স্বজস্ত চেও়োর এেটা চেষ্টা েরা হক়েকে। তবতভন্ন চক্ষকত্র ের অবযাহতি
চেও়োর মাধ্যকম। র্াতবে
স চে তবে়েটা এেিন র্াধ্ারন মানুকের েৃটষ্টকি েতে আতম
চেতখ এেিন অিনীতিতবে
স
তহকর্কব আতম েতে চেতখ চে আিকে এই পোক়ে
স
মানুকের অতধ্োর চেও়োর তবে়ে গুকলা তে? এেিা আমরা তবতভন্ন র্ম়ে
তবতভন্নভাকব বকল একর্তে চে আিকে আমাকের আর্কল এখন অগ্রাতধ্োকর িিকম
েকল একর্কে িনেকণর স্বািয চর্বা। আকরেটা হকে খােয তনরাপত্তার তবে়েটা।
এবাং িৃিী়ে তেন তবে়েটা চর্টট আতম এেিন তবশ্বতবেযালক়ের তশতক্ষো এবাং
এেিন মা তহকর্কব মকন হক়েকে চে তশক্ষা বযবিা। েি বের আমরা চে বাকিট
তনক়ে েিা বলতেলাম রাি এই ধ্রকনর েিা বকলতেলাম খুব চবশী আমরা তেন্তু
িখন বাকিট তনক়ে েিা বতলতন তেন্তু এখন বলকি হকব োন চেকলকমক়েকের র্ম়ে
র্াকি র্াকি এেটা বড় ধ্রকনর ক্ষতি হক়ে চেকে। এই তবে়েগুকলাকে অগ্রাতধ্োর
চরকখ আমরা েতে তেিা েতর িাহকল েকরানাভাইরার্ চে চেন্দ্র েকর আমাকের
েমর্াংিান,
স
এবাং োতরদ্রিা এবাং এরপর র্ামতগ্রেভাকব আমরা েতে তেিা েতর
িাহকল অিননতিে
স
পুনরুদ্ধার, বযবর্ার পুনরুদ্ধার এই তবে়েগুকলা আর্কল আকর্।
র্াধ্ারণভাকব এেিন অিনীতিতবে
স
তহকর্কব বলকি হ়ে চে বাকিকট র্াতবেভাকব
স
তেেু তেেু ইতিবােে তেে চিা অবশযই রক়েকে। চোট চোট চবশ তেেু তবে়ে রক়েকে

চর্খাকন িশাংর্ার োতবোর মাননী়ে অিমন্ত্রী।
স
তেন্তু িিযাশা এবাং িাতিকে ফারাে
আমাকের চবশতেেু আশা তেল চে েমর্াংিাকনর
স
চে চরাডমযাপ, তে ধ্রকনর
েমপতরেল্পনা
স
িােকব এবাং চর্টট পাশাপাতশ খােয তনরাপত্তা এবাং োতরদ্রিা
েূরীেরকণ এই তবে়েগুকলার িনয এেটা বড় পেকক্ষপ িােকব। নিু ন োরা েতরদ্র
হক়েকে িাকের েমর্াংিান
স
তিতর েরার িনয এেটা বড় বরাদ্দ িােকব,
েমপতরেল্পনা
স
িােকব এবাং র্াংস্ক্াকরর তবে়েটা িােকবই িা়েোগুকলাকি আতম বলব
চে আতম তেেুটা আশাহি হক়েতে। এখাকন আমাকের িিযাশা তেল চর্ই িিযাশা
র্াকি র্াকি িাতিটা ঘকটতন। এখন মাননী়ে অিমন্ত্রীর
স
র্বার র্াকি বকর্ন েিা
বকলন এবাং িারপর বাকিট পার্ েরা হ়ে িাহকল আর্কল চর্ই তবে়েটা র্বার িনয
হ়েকিা এেটু ভাকলা হকব।
জিল্লুি িহমানাঃ চর্ই িা়েো়ে আপতন খাতনেটা আশাবােী মকন হকে।
ড. সায়মা হক রর্রদশাাঃ আশা েরকি চিা চোে চনই আমরা আশা েরকবা, েিা
বলকবা িারপর েতে েুই এেটা জিতনর্ আকর্ পতরবিসন আকর্ চর্টট আর্কল
আমাকের িাতি বার্ার তবে়ে।
জিল্লি
ু িহমানাঃ তম.মািলুব আহমাে আপনার োে চিকে শুনকি োই উতন চেটা
বলতেলাম চে, বাকিকট অবশযই বযবর্া-বান্ধব হক়েকে অিনীতি
স
পুনরুদ্ধাকরর িনয
চেটট েরোর তেল তেন্তু মূল িা়েো আমরা েতে চেতখ অকনে অিনীতিতবেরা
স
বলকেন বাকিকট আর্কল চোতভড চফাোর্ হ়েতন। এবাং তশক্ষা স্বাকিযর আর্কল
খুব এেটা গুরুত্ব চেও়ো হ়েতন। আপনার োে চিকে িানকি োই েমর্াংিান
স
তেভাকব হকব। েমর্াংিাকনর
স
িনয তবতনক়োে েরোর হকব। তবতনক়োে পতরতিতি খুব
এেটা স্বজস্তের ন়ে। র্ামাজিে তনরাপত্তার েিা বলতেকলন চর্খাকন চেখা ো়ে চে
এেটা বড় িনকোষ্ঠী তবকশে েকর নিু ন েতরদ্র হক়েকেন িারা তেন্তু এই তনরাপত্তা
চবষ্টনীর র্ুতবধ্ার আওিা়ে মকধ্য পড়কেন না। িাকেরকে তবকবেনা মকধ্যই না হ়েতন।
আর্দু মাত ুর্ আহমাদাঃ িিমি আতম বলব ড. র্া়েমা তশ ইর্ োকরেট।
এেিন অিনীতিবীে
স
তহকর্কব উতন চেভাকব তবকেেণ েকরকেন র্ুন্দর তবকেেণ
েকরকেন। েখন ইমকপাটস তডউটট, টযাক্স েমাকনা িখন তেন্তু চর্টা িাইর্ এর মকধ্য
তরকেেশন হ়ে। োমটা চনকম ো়ে। চপেঁ়োকির েখন তডউটট চবকড়কে ১০০ শিাাংশ
চপেঁ়োকির োম তেন্তু বািাকর ১০০ শিাাংশ চবকড় ো়ে। আমাকের মাজিসন তেন্তু
এেই িাকে চিা র্রোর েখন তেেু েতমক়ে চে়ে িখন চে অকনকেই মকন েকর চে
বযবর্া়েীরা অকনে লাভবান হকব আমাকের চেটা লাভা আমাকের চো়োতন্টটট চবকড়

ো়ে। চো়োতন্টটট েখন ইনজক্রি েকর িখন আমাকের ওভার চরডক্রর্ েকম ো়ে।
িাই আতম িিকমই বকলতেলাম বাকিটটা তেন্তু িনবান্ধব হক়েকে। এখন েতে আমরা
বতল চে খাকেযর বযাপাকর তে েরা হক়েকে আমরা েতে চেতখ চে এতগ্রোলোর তফকে
র্বরেম র্াকপাটস চেও়ো হক়েকে। তবকশে েকর টযাক্স মওেুফ েরা হক়েকে এবাং
এতগ্রোলোর চমতশন একক্ষকত্র আমাকের বলকেন চেখাকন তিতর েকরা। ধ্ান োটার
চমতশন এবাং অনযানয চমতশন এগুকলার তেন্তু তডউটট একেবাকর েতমক়ে চেও়ো
হক়েকে। েকরানাই তশক্ষা তেক়েতেল েকমতস্টে ইন্ডাতি এই েুকটা িা়েোকি
চোম্পাতন আর্কল না চখক়ে মরকব না। চেশটা না চখক়ে মরকব না। এতগ্রোলোর
উপর তহউি ভাকব র্াকপাটস চেও়ো হক়েকে। আবার েকমতস্টে ইন্ডাতিকি র্াকপাটস
চেও়ো হক়েকে। এমনতে েকমতস্টে ইন্ডাতিকি েতে এ়োরেজন্ডশন, তেকেন
ইেুইপকমন্ট এগুকলা েতে র্বাই বযবহার েকর এগুকলার তেন্তু োম েকম আর্কব।
োরণ এগুকলার উপর চে র্েল তডউটট চেও়ো হক়েতেল চর্গুকলা েতমক়ে চেও়ো
হক়েকে। এবার েতে আতম এম্প্ল়েকমন্ট এবাং তশক্ষার তেকে আতর্ িাহকল আতম
চেখব চে এম্প্ল়েকমন্ট তবে়েটা এবাকরর বাকিকট আর োেতর ন়ে বযবর্া। এবাকরর
বাকিকট এই তেকে মানুেকে ধ্াতবি েরার চেষ্টা েরা হকে । িধ্ানমন্ত্রী তেন্তু
চর্লফ এম্প্ল়েকমকন্টর তবে়েটটর গুরুত্ব চে়োর েিা বকলকেন। এবাকরর বাকিকট
োরা তনকির চেষ্টা়ে তবিকনর্ েরার েিা তেিা েরকেন র্রোর িাকেরকে র্াহােয
েরার িনয এতেক়ে আর্কে। িারমাকন মানুেকে েমমুস খী েরার িনয এই বাকিকট
তিতর েরা হকে। এখন োেতর েিিনকে তেকব তেন্তু বযবর্ার র্বাই েরকি
পারকব। িার ফলাফল তেন্তু আতম এে েকরা নাকমা চি চেখকি চপক়েতে। আতম
তেন্তু চেকখতে ই়োাং বক়েি এন্ড োলর্স িারা তেন্তু আকশপাকশ চিকে র্বজি মাে
এগুকলা তেকন তনক়ে একর্ মানুকের োকে তবজক্র েরকে। অকনকেই আকেন এখন
োরা েযাপতর্োম চিাডােশন েরকেন। আকে চেমন ভাতর্টট
স চিকে চবর হক়ে
মানুে বলকিা চে আতম চোন চোম্পাতনকি োি েরব চর্ই চোম্পাতনকি োি
েকর এখন মানুে আর েি চবিন পাকব তেন্তু চে়োর নাতিাং চবটার চেন চর্লফ
ইমপ্ল়্েকমন্ট। আমাকের মি চোম্পাতন অকনে আকে িাকেরকে এতেক়ে োও়োর
িনয আমরা তেন্তু োি েরতে। র্ুিরাাং ইমপ্ল়্েকমকন্টর চক্ষকত্র এবাকরর বাকিকট
চবশ শজক্তশালী িতিফলন আমাকে চিা চেখকি চপক়েতে। এখন আতম আর তশক্ষার
তেকে োই ডক্টর েীপু মতন েিতেন আকে বকলকেন চে আমাকের েতে বাচ্চারা
পাটঠক়ে তেিাম আকেেুকধ্র তেন্তু েকরা না হক়ে োও়ো র্ম্ভব না িােকিা। এখাকন
বাচ্চাকের চেউ চশভ রাখা হকে বাবা-মাকেও চর্ইভ রাখা হকে। র্া়েমা অবশযই
টঠে বকলকেন চে িাকেরকে চিা নরমাল এডুকেশন তর্কস্টকম আনকিই হকব আর
েি তেন। অনলাইন এেটা ৬বা ৭ বেকরর বাচ্চা তে তশখকব িাকের চিা
েম্পম্পউটাকরর র্ামকন বর্াকনাই ো়ে না। এখন আতম চেটা মকন েতর চে

ইউতনভাতর্টট
স চিকে শুরু েকর েকলি স্ক্ুল একের আর্কল টঠোোর তবে়েটাকে
অগ্রাতধ্োর তেকি হকব। েি র্ম্ভব িাড়ািাতড় িাকেরকে আর্কল স্ক্ুকল নাতমক়ে তেকি
হকব। েি িাড়ািাতড় র্ম্ভব এডুকেশন আমাকের শুরু েকর তেকি হকব। এডুকেশন
টানা হও়োকি আমাকের এেটা চিনাকরশন েযাপ হক়ে োকে চেটা আমাকের
চটাটাল চনশন এর উপর এেটা োপ আর্কব। িাই এটা তেন্তু র্রোর খুব
ভালভাকবই িাকন এবাং র্রোর তেন্তু তেিা েরকে চে তেভাকব িাড়ািাতড় স্ক্ুলটা
চখালা ো়ে। তে েকর িাকের পরীক্ষা চনও়ো ো়ে এবাং এই চেড় বেকর েযাপটা
তেভাকব আর্কল টঠে েরা ো়ে গুকলা তনক়ে র্রোর তেন্তু অকনে রেম আলাপ
আকলােনা েরকে।
জিল্লি
ু িহমানাঃ এখাকন বলকি হ়ে চে িাইকভট তশক্ষা িতিষ্ঠাকন তেন্তু ১৫শিাাংশ
বাতড়ক়ে চেও়ো হক়েকে। আপতন তে মকন েকরন চেকশর তশক্ষা র্ম্প্রর্ারকণ র্হা়েিা
েরকব নাতে র্াংকোেকনর র্হা়েিা েরকব?
আর্দু মাত ুর্ আহমাদাঃ েক়েেটা িা়েো আতম আর্কল মকন েতর
ইতনতশক়েটটভ চনও়ো েরোর িিকম আতম বলকি পাতর চে েম্পম্পউটার পাটস র্।
এগুকলা তেন্তু আমরা এখকনা চশলফ র্াফতশক়েণ্ট না। তডজিটাল বাাংলাকেকশর র্াকি
োকপটস অিকিািভাকব িতড়ি। চর্খাকন আতম মকন েতর র্রোকরর তেিা েরার
র্ুকোে রক়েকে। আকরেটা জিতনর্ এডুকেশন উপর ের চে়োর র্ুকোে আর্কে তে
আকর্তন। উনারা হ়েকিা চেখকেন চে িাইকভট তবশ্বতবেযাল়ে হািার হািার োত্র
পড়কে তনশ্চ়েই এই িা়েো গুকলা চিকে েরনা চেও না িােকল এগুকলা চখ়োল
েকরন চে চোিা চিকে তেেু টযাক্স আনা ো়ে। তেন্তু আমার মকন হ়ে চে আরও
২,৪,৫ বের র্ম়ে চেও়ো উতেি। ঢাো চিকে র্কর তেক়ে ঢাোর আকশপাকশ বড়
বড় েযাম্পার্ হকে এবাং এগুকলা এক্সকপজিভ। এবাং এই েযাম্পাকর্ এক্সকপি তেন্তু
র্রোর েরকেন এগুকলা িাইকভট চর্ক্টকর েরকি হকে এবাং আতম মকন েতর চে
িাকেরকে র্ুকোেগুকলা চেও়ো উতেি। ইট ইি টু আতল ট
স ু টযাক্স ডযাম। আতম মকন
েতর আরও তেেু র্ম়ে তেকলই চে আমাকের োত্রোত্রীরা ঢাোর বাইকর েূকর তেক়ে
টঠেমকিা পড়াকশানা েকর আবার তফকর আর্কে এটা ইতিবােে। ঢাোর
আকশপাকশ অকনে বড় বড় ইউতনভাতর্টট
স আকে িারা অকনে ভাকলা েকরকে।
আতম মকন েতর এটা েলমান হও়ো উতেি িাকেরকে টযাক্স তেক়ে তনরুৎর্াতহি
েরার র্ম়ে এখকনা আকর্তন।
জিল্লুি িহমানাঃ ড. র্া়েমা হে তবতেশা শুনতেকলন আপতন।
ড. সায়মা হক রর্রদশাাঃ চেকহিু তশক্ষে তহকর্কব োত্রকের র্াকি র্বর্ম়ে ওঠা বর্া
আকে। তবে়ে হকে স্বািযেি ঝু েঁ তেটাকে উকপক্ষা েরার চোকনা তবে়ে চনই। আমরা

েতে অনযানয চেশগুকলাকি চেমন ভারকির েিাই তেিা েতর িাহকল ভারকি তিিী়ে
চঢউ এর আকে েখকনা অনলাইকন র্ব েলকে। তেন্তু অনলাইকন আমাকের চে বড়
ধ্রকনর এে চক্রিার চবর্াম আকে চর্টা আতম বলকি োজে না। অনলাইকন
র্বতেেু েলার চক্ষকত্র চেটা বড় র্মর্যা রক়েকে চর্টা হকলা অনলাইন তডভাইড।
এবাং এই তডজিটাল তডভাইর্ এর চক্ষকত্র আমরা োরা ঢাো তবশ্বতবেযালক়ের তশক্ষে
িারা চেখকি পাজে চে এটা েিটা ক্রড তবেময েকর তেকে এেটা শহকরর চেকলর
র্াকি এেটা গ্রাকমর চেকলর। চিা এই তবে়েটাকে টযাকেল েরবার িনয বাকিট
বজক্তিা চেখকল িানা োকব তেেু তেেু উকেযাে চনও়ো হক়েকে। আমাকের চে োতহো
এবাং তডজিটাল তডভাইকডর চে বযাপেিা এটা অযাকের্ েরবার িনয খুব বড়
ধ্রকনর বরাদ্দ বা িেল্প আমরা চেতখতন। তেেু তেেু চোট চোট তেেতনকেস শনা
আকে। চেমন আমরা েখন অনলাইন পরীক্ষা চনও়োর েিা তেিা েরতে েখন
চেকলকমক়েকের মকধ্য এে ধ্রকনর আশঙ্কা োি েরকে চেমন গ্রাকম বকর্
চেকলকমক়েরা বকল চে চেমন নেীর পাকড় েতে আমরা িাতে িাহকল ইন্টারকনকটর
ম্পেরটা টঠে িাকে। তশক্ষার চক্ষকত্র আমরা তেিা েতর ধ্নী-েতরব র্বাই তনতবকশকে
স
তশক্ষাটা পা়ে। তশক্ষার চক্ষকত্র চে তবে়েটা আকে চে েতরদ্র পতরবাকরর োরা আকেন
নিু ন েকর োরা েতরদ্র হক়ে োকেন এবাং আমরা তবতভন্ন িেল্প চেমন ইউতনকর্ফ
চেখতে িখন ঝকর পড়ার এেটা আশঙ্কা চেখা োকে। িািতমে পোক়ে
স মাধ্যতমে
পোক়ে
স ঝকর পড়া েম ব়েকর্ চমক়েকেরকে তবক়ে তবক়ে চেও়ো এবাং উচ্চ তশক্ষার
মাধ্যকম তডজিটাল তডভাইকড ক্লার্ েরকি না চপকর অকনকে তপতেক়ে োও়ো এটা
শটস টাকম স তেিা েরকল তেন্তু হকব না। এটা েীঘকম়োতে
স
এেটা বড় ধ্রকনর
ইনতিটটের্ন আকে। এই তবে়েগুকলা চিাকরকশাকর বাকিকট আর্া েরোর। আর
বযজক্তখাকি তবশ্বতবেযাল়েগুকলাকি আপতন চে পকর েিা বলকি োকেন চর্টা
চর্খাকন আতম বলকি োজে চে বযজক্তখাকি আপতন তে তেকেন বযাপারটা তেন্তু
এরেম না চে িাইকভট তবশ্বতবেযাল়েগুকলাকি শুধ্ুমাত্র বড়কলাকের চেকল চমক়েরা
পড়কে । র্াধ্ারণ চেকল চমক়েরাও অকনকে গ্রাকমর িা়েো িতম তবজক্র েকরও
পড়কে। এই ধ্রকন বযাাংেগুকলা খুব চবতশ চেখা ো়ে চেটা আমরা অিনীতিকি
স
চেকখতে চেটা েনজিউমার এর উপর পকড় ো়ে। ওটা চেখা োকব চবিকনর উপকর
টযাক্সটা পকড় োকব এই আশঙ্কাটা আকে। চেকহিু র্রোকরর তেেু িা়েো চিকে
টযাক্স োড় চেও়ো হক়েকে চর্িু অনয িা়েো়ে টযাক্স বাড়াকি হকব।
জিল্লি
ু িহমানাঃ র্া়েমা হে আমরা চেকখতে চে েি েক়েে বের আকে
চবর্রোতর তবশ্বতবেযাল়ে তশক্ষািীরা এই ভযাট তনক়ে আকন্দালন েকরতেকলা। এবার
তে তশক্ষািতিষ্ঠান বন্ধ চেকখ ভযাটটা োতপক়ে চেও়ো হকলা।

ড. সায়মা হক রর্রদশাাঃ িখন চেকহিু হ়েতন এটা হ়েকিা র্ামত়েেভাকব বন্ধ
তেকলা। তেন্তু এখন আবার চেকহিু পুকরা িকর্র্টা চোকখর র্ামকন েকল একর্কে
আমরা এ তবে়েটা িাতননা তেন্তু তেেুতেন পকর আবার এ তবে়েটা তনক়ে িেস তবিেস
শুরু হকব িখন হ়েকিা আমরা চেখকিও পাতর চেকলকমক়েরা এই তবে়ে তনক়ে
আকন্দালন েরকে। তেন্তু এখকনা িাইকভট তবশ্বতবেযালক়ে চেকলকমক়েরা চবিকনর
মকধ্য ইনকেেশনটা চেখকি পারকে না। েখন চেখকি পাকব িখন তবে়েটা তনক়ে
এেটা তেিা-ভাবনা েরার বযাপার আকে। ের আর্কল বাড়াকনার তেেু স্বািপর
স
আকে চর্খান চিকে চবশ তেেু ের বাড়াকনা ো়ে। েমর্াংিাকন
স
তবে়ে চোট চোট
তেেু িকণােনা রক়েকে চেটা বযটষ্টে পো়ে
স চবশতেেু পেকক্ষপ রক়েকে চেটা
আমাকের বযবর্া গুকলাকে এেটু স্বজস্ত তেকি এবাং পকরাক্ষভাকব েমর্াংিাকন
স
র্হা়েিা েরকব। চেমন বযবর্া েতে ভাকলা েকর িাহকল েমর্াংিান
স
হকব এবাং
েমর্াংিাকনর
স
মাধ্যকম মানুকের র্াতবে
স অবিার পতরবিসন হকব। আতম চেটা বলকি
োজে এই তলাংকেিটা পকরাক্ষ এটা িিযক্ষ না। এই তলাংকেিটার এেটা তবে়ে েতে
আমরা বড় বযবর্া়েী েমর্াংিাকনর
স
তেিা েতর েমর্াংিানটা
স
আর্কল শ্রম ও ধ্রন
তবে়ে হকে তেনা চর্টা চেখার তবে়ে আকে। তিিী়ে তবে়ে বযবর্া শুধ্ু োড় তেকি
হকব না আকরা বড় ধ্রকনর চবশ তেেু র্মর্যা আকে। চেমন আমলািাতন্ত্রে র্মর্যা
বকলন অবোঠাকমা িটটলিা বকলন উনারা এই তবে়েগুকলাই োি েকর োকে এবাং
িতিতেনই এই তবে়ে মুকখামুতখ হকেন। চর্ তবেক়ে েতে িাো়ে িাহকল আমাকের
এই বযবর্া তনক়ে চে িেপ নিু ন উকেযাক্তা তিতর েরা বা নিু ন এে ধ্রকনর
তবতনক়োে তিতর েরা চর্টা তেন্তু র্হি হকব না। েিতেন পেি
স বযবর্া র্হি
োরকণর চক্ষকত্র অনয িা়েো়ে আমাকের বড় ধ্রকনর পতরবিসন আর্কব না। আর
িৃিী়ে তবেক়ে ভাকলা এেটা ইতনতশক়েটটভ তবে়ে আমাকের চেও়ো হক়েকে চর্টাকি
আপতন েৃতেখাকি এটা অবশযই আমাকের আকলােনার মকধ্য িাো উতেি।
আকরেটা তবে়ে চেকখতে চে চবশ ভাকলা েক়েেটা তবে়ে আমাকের ইতনতশক়েটটভ
আকে চেমন এতগ্রোলোর এ খাকি উকেযাক্তারা তবতনক়োে েরকি োন িাহকল েশ
বের চম়োেী এেটা েম র্ু
স কোে চেও়ো হক়েকে চর্টা অবশযই িশাংর্নী়ে। এটা
অবশযই র্াহােয েরকব। তেন্তু আমাকের চে োঠাকমাগুকলা আকে তবকশে েকর নিু ন
উকেযাক্তা োরা বযবর্া েরকে োরা অকনে বের ধ্কর ইতনতশ়োল পো়ে
স র্াংগ্রাম েকর
আিকে এই অবিাকন আকেন। এখন নিু ন চে চেকল-চমক়েগুকলা োত্রা েরকি
োইকব িার িনয চে োঠাকমােি র্মর্যা আকে চর্গুকলা তডল েরা এি র্হি না।
আর িৃিী়েি অকনে চক্ষকত্র চেটা হ়ে বড় বড় িতিষ্ঠান চেমন বযাাংেগুকলাকি
ঋণকখলাতপর তবে়েগুকলা হক়েকে। এই র্মস্ত চেকন্দ্র োরা িতড়ি িারা চে
বযবর্াগুকলা র্ুতবধ্া চনকব। তেন্তু িার পরবিীকি চে শ্রমধ্রকনর এেটা িা়েো়ে
েমর্াংিান
স
তিতর েকর এবাং শ্রতমেকের এেটা িা়েো়ে চরকখ িাকের পতরেল্পনা

েমর্াংিাকনর
স
মকধ্য চরকখ েমর্াংিান
স
তিতর েরকব তেনা? চর্ই তবে়েটা অকনে
চক্ষকত্রই পতরষ্কার। তেন্তু আমাকের চেকশ চেটা চেখা ো়ে চে র্ুতবধ্াগুকলা িারা
পাকে তেন্তু র্ুতবধ্াগুকলার র্ুতবধ্া র্াধ্ারণ মানুে পাকে তেনা? চর্টার চক্ষকত্র র্ব
র্ম়ে চেখা ো়ে চে এেটা অস্বেিা িাকে। এটা পকরাক্ষভাকব হ়েকিা র্ুতবধ্া পাকব
তেন্তু র্াতবেভাকব।
স
এই েকরানার োরকণ মানুকের তে ধ্রকনর অতভঘাি হক়েকে
মানুকের তে ধ্রকনর োি হাতরক়েকে আমরা এটার িনয চোট চোট তেেু েকবেণা
েকরতে। েকরানার আকে চোট চোট তেেু োঠাকমা রক়েকে েিু ি তশল্প
স
তবপ্ল্কব বড়
ধ্রকনর তেেু েযাকলঞ্জ রক়েকে অকটাকমশকনর েযাকলঞ্জ রক়েকে িরুণ চবোরকত্বর
র্মর্যা রক়েকে চর্গুকলা চে চেন্দ্র েকর এই বেকর েলতি বাকিকট েমপতরেল্পনা
স
বা
ইতনতশক়েটটভ চে উকেযােগুকলা চনও়ো হক়েকে চর্গুকলা আর্কল েিগুকলা োেতর
চিাোড় েরকি পাকর। েিগুকলা োেতর বা স্বতনক়োজিি োকি তে ধ্রকনর এেটা
এম্প্ল়েকমন্ট এর বযবিা েরকি পারকব। এবাং পরবিীকি চে ফারােটা িােকব
চর্ই ফারােটা পূরণ েরার িনয পরবিী অিবেকর
স
চেক়ে তে েরা হকব? ভাকলা
হকিা র্ুতবধ্া হি এবাং এই ধ্রকন আমাকের চে পতরেল্পনা তেকলা। আতম আর্কল
শ্রমতবিরণ তনক়ে োি েতর র্বর্ম়ে আমার মকন হ়ে চে তেেু তেেু চক্ষকত্র আর্কল
খুব িিযক্ষ চোট্ট এেটা উোহরণ এেটা র্ম়ে তেকলা িরুণকের িনয স্টাফ অফ
েযাতপটাকলর এেটা বরাদ্দ তেকলা এটা ২০১৯ র্াকল। চিা এই র্ামাজিে তনরাপত্তা
েমর্াংিাকনর
স
চবশ তেেু বান্ধব েকর বজস্ত এলাো়ে চের্ব মানুে োি হাতরক়েকে
িাকেরকে েমর্াংিাকন
স
তফতরক়ে তনক়ে আর্া এবাং একেবাকর তনন্ম আ়ে মধ্যম
আক়ের চে মানুেগুকলা রক়েকে িাকেরকে েমর্াংিান
স
তফতরক়ে চে়োর চে তবে়েটা।
এখাকন আকরেটা জিতনর্ মকন রাখকি হকব চে স্বতনক়োজিি োকির তবে়েটা
আমাকের অর্ম্ভব িরুতর। এখাকন মকন রাখকি হকব েকরানার অবিা়ে আমরা
েখন তেিা েরতে স্বতনক়োজিি োকির চক্ষকত্র চোট চোট োিগুকলাকি বড়
ধ্রকনর এেটা ঝু েঁ তে িাকে। এটা োতহো তবতশষ্ট োতহোর অকনে চক্ষকত্র এক্সকপ্ল্ন্ট
হক়েকে। এখাকন অকনে ঝু েঁ তে িাকে চর্ োরকণ এই তবে়েগুকলা মািা়ে রাখা
িরুতর।
জিল্লি
ু িহমানাঃ তমস্টার মািলুব আহমাে শুনতেকলন আপতন। এেটট তবে়ে চেমন
অকনকেই র্াংতেষ্ট চে েকপাকরট
স
ের েমাকনা হক়েকে তেন্তু ক্ষুদ্র মাঝাতর চে
উকেযাক্তা িাকের চক্ষকত্র র্হা়েিা চেও়োর িনয চিমন চোকনা উকেযাে চনই। এবাং
ড. র্া়েমাও চেটা বলতেকলন শুধ্ু ের ঘুমাকল হকব না বযবর্া র্হিীেরণও েরকি
হকব। চে োরকণ এখন নিু ন োরা বযবর্া েরকি আর্কব িাকের িনয খুব র্হি
োি ন়ে। বযবর্া়ে েুক্ত হও়ো। েমর্াংিান
স
এখন চর্ল পাও়োরকমকন্টর র্ম়ে

একর্কে। চর্টটকে উৎর্াতহি েরা হকে তেন্তু র্ুকোে-র্ুতবধ্া টা চেমন চেও়ো হকে
না।
আর্দু মাত ুর্ আহমাদাঃ বযবর্া-বাতণিয তোংবা িকফশন আপতন চেটা োকবন
এটা চবতর্েযাতল আপনার উপর তনভসর েকর আপতন চোন তেকে োকবন? ড. র্া়েমা
র্ম্পূণ র্টঠে
স
উতন বলতেকলন চে এগুকলার চক্ষত্র তিতর েকর তেকেন তেনা
বাকিকট। বাকিট এে বেকরর িনয আকর্ ৫ বেকরর প্ল্যান গুকলা ৫ বেকর চেশটট
চোন তেকে োকব িার তেকে এেটট তেেতনকেস শনা িাকে। এবাং বাকিটকে চর্টট
অযালাইন েরকি হ়ে। চখ়োল েকর চেখকি হকব চে আমাকের এই বাকিকট এর্ব
তেকে টাে েরা হক়েকে তেন্তু খুব চবতশ তডকটলর্ বাকিকট চেও়ো ো়ে না। আমরা
োরা চেম্বার অব েমাকর্ সআতে আপনারা োরা এডুকেশন ইউতনভাতর্টট
স চি আকেন
এই ইন্ডাতি়োল এোকডতম িক়েনকট তেন্তু র্রোকরর বযাপারটা চে োইডলাইন
আতম চেকখতে চর্টা আকের চিকে এখন অকনে চবশী চর্নতর্টটভ। এবাং িাকের
চভিকর চেতনাং হকে চে তে েকর িাকেরকে আকরেটু িাইকভট চর্ক্টকর চেও়ো
ো়ে। তে েকর িনেকণর োকে ি্রু িাইকভট চর্ক্টকর োও়ো ো়ে। র্মর্যা এেটা
একগ্রতর্ভ চেকশ িােকবই। এবাং আমরা রাস্তার পাকশ খুব র্ুন্দর ফুটপাি োই
ওভারতিি োই তেন্তু এগুকলা পাকবা চোিা়ে? এইকে তলতমকটশন মাতন। চর্খাকন
চমো পড়কি না েরকলই চিা একেবাকর োি চিকম োকে না। িাইকভট চর্ক্টকর
চর্ই ২২% চিকে চোিা়ে চনকম চেকে আমাকের ইনকভস্টকমন্ট?
জিল্লি
ু িহমানাঃ মাতনর র্াংেট চোিা়ে চেখকেন আপতন বযাাংকে িারলয আকে,
ফকরন তরিাভস েকিষ্ট পতরমাকণ আকে।
আর্দু মাত ুর্ আহমাদাঃ না আতম চিা মাতন র্াংেট বতলতন। িাইকভট চর্ক্টর
ইনকভস্টকমন্ট চে তবে়েটা িাকে চর্টা চি আমরা ২২-২৩% তেলাম। চর্টা চনকম
এখন ৮-১০% এর মকধ্য আকে। আমরা বযাাংে চিকে তনিাম ১৪-১৬% চর্টা ৮১০% েকল আর্কে। এর োরণটা হকলা ২০১৯ এর আকে পেি
স চেক়ে চবতশ
ইনকভস্টকমন্ট েরার িা়েো তেকলা এগুকলার শকটস ি তেকলা। মাননী়ে িধ্ানমন্ত্রী
এগুকলার ওপর এেটা এেটা েকর তক্ল়োর েকর তেক়েকেন। েযাকর্র িনয এল এন
জি েনভাটস েকর চশ়োর চেকশর মকধ্য ঢুতেক়ে চেও়ো হক়েকে। পাও়োকর েতে
চেকখন তবএনতপ'র র্ম়ে আমরা এে ঘন্টা পাও়োর চপিাম এেঘন্টা চপিাম না।
এখন আমাকের পাও়োর ো়েই না চিনাকরটর এর বযবর্া বন্ধ হক়ে চেকে। এই চে
জিতনর্গুকলা এইগুকলা হকে ওই আর চরতড ফর ো েযা চনক্সট মুন। আতম লক্ষয
েকরতেলাম ২০১৯ র্াকল আমরা তহউি অযামাউন্ট অফ চলাোল ইনকভস্টকমন্ট
পাকবা। বাট উই হযাভ টু তরক়েলাইি এই র্বতেেু িমকে তেক়েকে েতভকডর িনয।

চোতভড আমাকের োকরার জক্রক়েশন না এটা হঠাৎ েকর েকল একর্কে। র্রোর
মািা ঠান্ডা চরকখ এি বড় পপুকলশন তনক়ে ফাইট েরকেন আমরা র্বাই এের্াকি
মাননী়ে িধ্ানমন্ত্রী িনকনত্রী চশখ হাতর্নার হাি ধ্কর োি েকর োজে িার
োইকডকি। একি আমাকের ভাকলা পতরশ্রম হকে। ইফ ইউ লুে অযাট তের্
েভকমন্ট িারা তর্ম োডস চোিা়ে নাতমক়ে তনক়ে আর্কেন? তর্ম োডস চোিা়ে
তেকলা। টঠে চর্ভাকব েতে আপনারা ইনকেেশন চেকখন চমাটামুটট এেটা স্টযান্ডার
পো়ে
স নাতমক়ে তনক়ে চেকেন। িকিযেটা িা়েো়ে িনেণ আকস্ত আকস্ত চবতনতফট
পাকেন। ড. র্া়েমার চোিা়ে আতম আর্তে ওনার চে বক্তবযটা িার এম্প্ল়েকমন্ট
চিনাকরশনটা তেভাকব েরকবা িার এেটা চরাডমযাপ িাো েরোর। তর্ ইি
এযাবর্লুযটলী োকরন্ট। োর িনয তস্ক্ল চডকভলপকমন্ট চেতনাং এর ওপর ফান্ড
চেও়ো হকে। আমরা োরা চেম্বার অফ েমার্ সআতে আমাকের ইনক্রকমশন
স
রুম
িাকে আমরা ওকেরকে চেইতনাং চেও়োর চেষ্টা েতর। তেন্তু চে বযবর্া েরকবন এবাং
তেভাকব েরকবন চে হযাভ টু োম ফরও়োডস। িকিযেটা চিলা়ে চেম্বার অব েমার্ স
আকে। এবাং োরা আগ্রহী বক়ের্ এন্ড োল িারা
স
তেন্তু অকনকেই এতেক়ে আর্কে।
চহামনার োকমর তভির চেখা চেল চর্তেন বাোর
স এবাং ো়েতনি চোোন খুকলকে।
তের্ আর চডভলপকমন্ট তমনর্ চে গ্রাকমও শহকরর তেেু তেেু টার্ েকল আর্কে।
এবাং মাননী়ে িধ্ানমন্ত্রী চে বকলতেকলন গ্রাম হকব শহর িার তেেু তেেু আলামি
পাকে। চর্টা এেতেকন হ়ে না টাইম লাকে। তেন্তু এবাকরর বাকিট টা খুব
তডতফোল্ট টাইকম চেও়ো হক়েকে। এবাং এবাকরর বাকিকট আমাকের বযবর্াবাতণিয টটতেক়ে রাখকি হকব। এবাং িাতিে োরা বযবর্া আকেন িাকেরকেও এতেক়ে
তনক়ে চেকি হকব। িার িনয এবার েিবেকরর চে িকণােনা চেও়ো হক়েতেকলা ফর
তে এতর্তমি এটা চবতশরভাে তেকি পারা ো়ে নাই। োরণ িাকের বযাাংকের র্াকি
তরকলশনতশপ েম তেকলা। আনলাইে েযা চবস্ট তবিকনর্ তডল। এবাকর
অল্টারকনটটভ চমিড চখােঁিা হকে। এবাং আন্ডারলাইন বটম লাইন চেটা হকে চে
টাো চপ োকি হকব িাকের োকে। চে মাস্ট তব চবতনতফকটড। এবাং এতগ্রোলোকরর
উপকর ইন্টাকরস্ট মকন েকরন আমাকের ক্রপ চফল হকলা িার ইিুকরি। এভাকব
অকনে নিু ন নিু ন ইিুকরি আনা হকে োকি এইকে ঝু েঁ তে চেটা আকে ড. র্া়েমা
বলকল চর্ই ঝু েঁ তেটা তেেু এড়াকনার িনয ইিুকরি তস্ক্ম েরা হকে। চেটা আকে
বাাংলাকেকশর তেকলা না। র্ুিরাাং বযবর্া মাকনই ঝু েঁ তে আর ঝু েঁ তে না িােকল িতফট
আর্কব না। বাট ফরেুকনটতল বাাংলাকেকশর র্ব বযবর্া়েীরা বীকরর মকিা র্ব তবেক়ে
ফাইট েরকি পাকর এবাং চেকোকনা পতরকবকশ িারা এতেক়ে িাকে। িার চরিাল্ট
হকে এই েতভকডর মকধ্যও আমাকের মািাতপেু আ়ে বাড়কলা। এবাং আমাকের
এক্সকপাটস ও বাড়কে। এবাং আমরা এক্সকপক্ট েরতে চে ইউএর্এ এবাং ইউকে এবাং
ইউকরাপ েকরানা ভাইরার্ চিকে চবতরক়ে আর্ার এেটা র্ম্ভাবনা রক়েকে। িাহকল

অকক্টাবর নকভম্বর মার্ চিকে আমাকের োকমন্টর্
স
আর এক্সকপাটস আকের চিকে
বাড়কি িােকব। িখন এেতেকে আমাকের চরতমকটি বাং অনযতেকে আমাকের
এক্সকপাটস েুইটা তমতলক়ে আমাকের েম্পাটটবল ির্ার িােকব। িখন র্রোর আকরা
চবতশ তেকি পারকব োকের তরকো়োডস আকে। মল তমতড়ো িাতিে বযবর্া়েী এতেকে
আকরা তেকি হকব তর্ ইি এবর্ুকলটতল োকরক্ট। ৭০-৮০ বযবর্া োরা েকরন িারা
তেন্তু এই ে্রুপটা। এবাং এেটা চেকশ েতে চমরুেন্ড বলকি হ়ে িাহকল এই ে্রুপ
টাই। এবাং চর্খাকনই েমকক্ষত্র
স
র্বকেক়ে চবতশ। উই র্ুড হযাভ েনতফকডি চে
আমরাও চেখকবা চোন তেকে োকে অবশযই েম্পম্পউটাকরর উপকর ভযাট টযাক্স
চেটা বাতড় আকে চর্টা র্রাকনা উতেি। অবশযই েতে এরেম আকরা তেেু িাকে
িাহকল চর্টার উপর তরেনতর্ডার েরা উতেি।
জিল্লুি িহমানাঃ তমস্টার আহমাে আপতন আপনার বক্তকবযর র্ম়ে বলতেকলন চে
বাাংলাকেশ এলতডতর্র চেশ বাাংলাকেশ এলতডতর্ গ্রািুক়েশন েরকে এবাং চর্খাকন
চে উন্ন়েনশীল চেশগুকলার মকধ্য িকবশ েরকি োকে বাাংলাকেশ িার িনয চে
েযাকলঞ্জগুকলা আকে এই বাকিকট চমাোকবলা েরার িনয আর্কল চোকনা
পতরেল্পনা আপতন চেখকি চপক়েকেন তেনা?
আর্দু মাত ুর্ আহমাদাঃ এলতডতর্ চিকে আমরা আরও উকত্তালন েরব চর্টা
২০২৬ চর্টা আকরা তিন বের েতন্টতনউ েরকবা। বাকিট হকলা এে বেকরর। এবাং
িা হল চোতভড চিকে আমাকেরকে বােঁোকনার বাকিট। এবাকরর বাকিকট নিু ন
চোন বযাে চে়ে নাই। র্রোর িাকন আহরণ চবতশ েরা োকব না। িাহকল র্বতেেু
পাশও়োন হক়ে োকব চি বা়োরর্। এখাকনও েতে ১৫% িারা ভযাট চে়ে। এটা
চখ়োল রাখকি হকব। চেকহিু এডুকেশন এর বযাপারটা আকে। র্রোর েতে এটাকে
তরেনতর্ডার না েকর িাহকল আমার র্াকিশন িােকব োরা বড় বড় ইউতনভাতর্টট
স
েকরকে িারা োকি এই ভযাট এবিব েকর
স
িারা োকি চবিন চেন চর্টা আকের
চলকভকল িাকে। চবিনটা হকব ইনটেতবউশন অফ ভযাট। এবাং চর্ ভাকব িাকের েরা
উতেি একি িতফট তেেুটা েকম োকব। োকি োরা তশক্ষা তনকেন িাকের বয়ে ভার
না বাকড়। আমার তরকোক়েস্ট িােকব র্রোকরর োকে িিম হকে চে র্তরক়ে চেন
েতে উনারা না র্রাকি োন িাহকল বড় ইউতনভাতর্টট
স গুকলার োকে আমার
আকবেন িােকব চে এই ভযাটটা আপনারা এবিব েরুন।
স
আপনাকের চবিনটা
ইনে্লুতডাং অফ ভযাট েকর তেক়েন। িাহকল হািার হািার চেকলকমক়েরা োরা েতরব
ঘর চিকে আর্কে েষ্ট েকর চবিন তেকে িারা এই েষ্টটা আর পাকব না এবাং
চহাপফুতল িারা চোন রেম িকেষ্টা েরকবন না।

ড. সায়মা হক রর্রদশাাঃ এই তবে়ে তনক়ে আতম এেমি আমারও চোন িেস
তবিেস চনই। চে তবে়েটা আমাকের খুব িরুরী হক়ে োেঁতড়ক়েকে চে তেেু তেেু খাকি
তশক্ষাবযবিা এবাং স্বািযবযবিা এই েুকটার চক্ষকত্র আমাকের চিাপার নীতিমালা
নীতিকে শল পতরকবক্ষন এই িা়েো গুকলাকি ফােঁেকফাের রক়েকে। োত্র োত্রীকের
চক্ষকত্র চেখা ো়ে চে বা তেেু তেেু বড় হর্তপটাকল চেখা ো়ে চে িারা একেবাকর
চশে র্ম্বল তেক়ে তেতেৎর্া েরকি একর্কে। এখন চে তবে়েগুকলা িরুরী চর্টা হকে
চবিন আর্কল েিটুেু ধ্াে েরা
স
োকব? চপকশকন্টর িনয তে ধ্রকনর িাইতর্াং েরা
োকব? চর্কক্ষকত্র িপার মতনটতরাং তন়েম-নীতি িাো এেেম িরুতর। এমন না চে
এটা হকে না এটা হকলও চেখা ো়ে চে এ তবে়েগুকলা খুব হালোভাকব রক়েকে। চে
চবিনটা আর্কল েিটুেু েুজক্তর্িি? অিাৎ
স এেটা েৃেকের চেকল চে চবিন
তেকে চর্ চর্ িু লনা়ে তশক্ষা পাকে তেনা এটা চে জক্তে তেনা হযােঁ এই তবে়েটা র্হি
না তেন্তু িারপর তশক্ষা স্বািয চক্ষকত্র চে তবে়েটা চেকড় তেকি হকে চর্টা আতম
চনতিবােে তেেু বলতে না। শুধ্ুমাত্র র্রোতর র্ব চর্বা তেক়ে র্বতেেু েরা র্ম্ভব
না। তেন্তু চর্ চক্ষকত্র এই তবে়েগুকলা এেটু নিরোতর িাো েরোর। চর্ চক্ষকত্র
িপার রুলর্ চরগুকলশন এর চে তবে়েটা িাো েরোর িার বড় ধ্রকনর এেটা
র্ুকোে আকে। আমরা আমাকের আকলােনার মকধ্য চে তবে়েটা রাখকি োই
আকরেটা তবে়ে মািা়ে রাখকি হকব চে বাাংলাকেকশ চবশ তেেু িা়েো়ে চনতিবােে
পতরবিসন র্াংঘটটি হক়েকে। িকব আমরা েতে র্ামকন চেতখ িাহকল চপাস্টটা চবশ
বন্ধু। এেটা তবে়ে েকরানার চক্ষকত্র েতে বলা হ়ে এেটা তবে়ে েতরদ্র েূরীেরণ
চক্ষকত্র আমরা তেন্তু অকনে পি এতেক়ে একর্তে তেন্তু েকরানা এেটা বড় ধ্াক্কা
তেক়েকে। চিা এই র্বগুকলা জিতনর্ মািা়ে চরকখ চবশ এেটা বড় ধ্রকনর
পতরেল্পনা আমরা চেকখতে চে অষ্টম পঞ্চবাতেে
স পতরেল্পনা চবশ তেেু তন়েম উকঠ
একর্কে তেন্তু এ তবে়েগুকলাকে চেন্দ্র েকর বড় ধ্রকনর আমাকের চটের্ই
উন্ন়েকনর লক্ষযমাত্রা মািা়ে চরকখ আমাকের চেমন পঞ্চবাতেে
স পতরেল্পনা়ে চবশ
তেেু োি র্ম্পন্ন হক়েকে চেগুকলাকে আতম িশাংর্া েরকবা। আমাকের বাকিকটর
তেকেও চখ়োল েরকি হকব আমরা বতল চে বরাদ্দ েিটুেু চেও়ো হকে বাবা চে
েিটুেু বাস্তবা়েন হকে? িিম তবে়েটা বরাদ্দ আমাকের অগ্রাতধ্োর িা়েো়ে
হকে তেনা চর্টা চেখকি হকব। বাস্তবা়েকনর চক্ষকত্র আমরা হ়েকিা িাতন
স্বািযকক্ষকত্র বাস্তবা়েকনর তে হার? তিিী়েি হকে বরাদ্দ চে়ো হকলা স্বািয চক্ষকত্র
আমরা তে বুঝাকি োজে চর্টা আমাকের উন্ন়েকনর লক্ষযমাত্রা র্াকি েিটা র্াংতেষ্ট
আমরা েতে চটের্ই উন্ন়েকনর েিা বতল পঞ্চবাতেেী
স লক্ষযমাত্রার েিা বতল চর্টার
র্াকি েিটা র্াংতেষ্ট চর্টা তেন্তু তেিা েরবার েরোর রক়েকে। চর্টা এেতেন হ়েকিা
র্ম্ভব হকব না তেন্তু এই ধ্রকনর পতরেল্পনার েিা বাকিট বজক্তিা়ে আর্কিই পাকর।
তেন্তু চর্ চক্ষকত্র চে তবে়েটা িরুরী চর্টা হকে চে হযােঁ বাস্তবা়েন হকে না

বাকিকটর। চিা আমাকের চটের্ই উন্ন়েকনর লক্ষযমাত্রার র্ম়েটা আকেই আর্কে।
চর্টা হকে চে আমাকের এেটা িেৃি পতরবীক্ষণ এবাং মূলযা়েকনর েরোর।
আমাকের বাকিকট বড় এেটা অাংশ পা়ে িনিশার্ন। তিিী়ে তবে়েটা হকে চে
আমাকের বাতেে
স েমর্ূস তে। চর্ই বাতেে
স উন্ন়েন েমর্ূস তে চক্ষকত্র চেখা ো়ে চে
অকনে চক্ষকত্রই টাো খরে েরা ো়ে না। চর্ র্বতেেু েতে আমরা তবকবেনা েতর
িাহকল আমাকের লক্ষয রাখকি হকব চে চটের্ই মাত্রার আমরা েিা বলতে চোতভড
এর োরকণ আমাকের তেেু তেেু চক্ষকত্র চে অগ্রেতি তবকশে েকর োতরদ্র তবকবেনা
চক্ষকত্র আমাকের চে অগ্রেতি চর্টা এেটা বড় ধ্রকনর ধ্াক্কা চখক়েকে। নিু ন েতরদ্র
র্ীমা োরা র্ৃটষ্ট হক়েকে একেবাকর েতরদ্রর্ীমার তনকে তেকলা িারা এই েতভড এর
োরকণ একেবাকর তনকে েকল চেকে। িাকেরকে চেন্দ্র েকর আমাকের এই চে
চনতিবােে এেটা পতরবিসন হক়েকে চর্টাকে তরভার্ েরবার
স
িনয এেটা বড়
ধ্রকনর পতরেল্পনা ও বরাদ্দটা েরোর তেকলা। তেন্তু চোট চোট চবশ তেেু োি
হক়েকে চেগুকলা আতম িশাংর্া তেজে। র্ামাজিে তনরাপত্তা খাকি বরাদ্দ চপক়েকে
এটা অবশযই িশাংর্ার োতবোর। এখাকন এেটা তবে়ে চর্টা হকে নিু ন েতরদ্র
তবে়েটা আকরেটা তবে়ে আমাকের র্ামাজিে তনরাপত্তা চে শল রক়েকে এবাং চর্টা
চেকি চেখকল চেখা োকব িনবান্ধব চবশতেেু চে শকলর েিা বলা হক়েকে।
আমাকের র্ামাজিে তনরাপত্তাই চে র্মর্যাগুকলা চর্টাকে েতে এলাইন েরকি
পাতর চর্ই বাকিকট চিকে োও়োর েতে তেেু িকেষ্টা িােকিা চর্টা আমাকের এেটা
িিযাশা তেকলা।
জিল্লুি িহমানাঃ তমস্টার মািলুব আহমাে আমরা একেবাকর অনুষ্ঠাকনর চশে
িাকি চর্া ফাইনাল রাউন্ড।
আবেুল মািলুব আহমােঃ এবাকরও খরে েরা ো়ে নাই। এবাং অনযানয
চডকভলপকমকন্টও েরা ো়ে নাই। বহু টাো আমাকের এভাকব নষ্ট হ়ে। িুন মার্
েকল আকর্ এবাং িতড়ঘতড় েকর োি েকর োকির চো়োতলটটও নষ্ট হ়ে। চর্িনয
আতম েযাকনল আই এর মাধ্যকম র্রোকরর োকে আকবেন িানাকবা। িকর্র্টা
আকরা ইজি েরকি হকব। তডকর্ম্বকরর মকধ্য োিগুকলা শুরু েরকি হকব। িাহকল
িুকনর মকধ্য চশে হকব। এখন েতে চেখা ো়ে তডকর্ম্বকরর মকধ্য তেক়ে ওই র্াংিা
টাো পা়ে িাহকল মাকেস তেক়ে চশে হ়ে িখন োি শুরু েকর িখন বৃটষ্ট েকল আকর্
োকির মান ভাল হ়ে না। েতে এটা তিন মাকর্র মকধ্য চশে েরকি পাকর িাহকল
োকির মান ভাল হকব এবাং িািা গুকলা টঠেভাকব খরে হকব। েতে তডকর্ম্বকরর
মকধ্য এেটট চরতডও তমটটাং েকর চেখা ো়ে চে টঠেমকিা েরকি পারকে না িাহকল
চর্ই টাোগুকলা োকের লােকব িাকেরকে োনস্ফার েকর চেও়ো উতেি।
অকনেগুকলা েভকমন্ট েতমউতনটটকি তেলাম আকে চর্খাকন আতম চেকখতেলাম

এটা চবশ র্মর্যা হক়ে ো়ে। এখাকন আতম র়্েমার র্াকি এতগ্র েতর। চহলি েি বড়
চর্ক্টর এটা তনক়ে চেন আমরা র্বাই চটনশকন মকধ্য িােকবা? েতে টাোটা পুকরাটা
বযবহার না হ়ে িাহকল খারাপ লাকে। েতে বাকিটকে আমরা এনালাইতর্র্ েতর এই
পতরকবকশর র্াকি িাহকল বলকি হ়ে চে বাকিটটা চেমন হক়েকে? িকব আতম
বলকবা েমৎোর।
ড. সায়মা হক রর্রদশাাঃ েুকটা তবেক়ের মকধ্য পতরবীক্ষণ এবাং মূলযা়েন বাকিকটর
এবাং চর্টার মন্ত্রণালক়ের চক্ষকত্র মূলযা়েন তভতত্তে পতরকবক্ষন চর্টার র্াকি র্াংতেষ্ট
োরা িাকেরকে মকধ্য আনা েিাটা খুব শক্ত শুতনক়েতে তেন্তু এ তবে়েটা খুব িরুরী
হক়ে োেঁতড়ক়েকে। িাহকল আমাকের িতিবের এই তবে়ে তনক়ে েিা বলকি হ়ে এবাং
র্রোরও পতরেল্পনা চিকে তপতেক়ে ো়ে। চোতভড এর বাস্তবিাকে তেিা েকর
মানুে োি হাতরক়েকে অকনে মানুে েতরদ্রর্ীমার তনকে েকল চেকেন অকনকে চপশা
পতরবিসন েকরকে মানুে ঘুকর োেঁতড়ক়ে। এটা অবশযই এেটা ইতিবােে তেে। তেন্তু
এখন আমরা বিসমাকন আকরেটা ক্রাইতর্র্ চমাকমন্ট এর মধ্য তেক়ে োজে। এই
অবিা়ে র্রোকরর পযাকেিগুকলা চিকে তেেু তেেু িা়েো়ে বাস্তবা়েন হ়েতন।
অকনকেই বাে পকড় চেকে নিু ন েকর িকণােনা পযাকেি গুকলা চেখা। আবার
আমাকের িবার্ী োরা চফরি েকল একর্কেন িাকের েমর্াংিাকনর
স
বযবিা েরা
আমার মকন হ়ে এটা েিটা চিাকরর র্কি তেিা েরার েরোর তেকলা িিটা চিাকর
তেিা েরা িরুরী। আমাকের চে ক্ষুদ্র এবাং মাঝাতর িতিষ্ঠানগুকলা রক়েকে িাকের
চক্ষকত্র এেটট তভন্নধ্মী তেিা েরা িরুতর। তবপন্ন তবস্ম়ে র্বার চশে েিা বলকি
চেকল েতে বলকি হ়ে িাহকল র্বার িাতিষ্ঠাতনে র্ক্ষমিা িাতিষ্ঠাতনে চে
র্মর্যাগুকলা রক়েকে চেমন বযাাংতোং খাকি র্মর্যাগুকলা ের োঠাকমাকি তবতভন্ন
তবে়েগুকলা রক়েকে চর্ই জিতনর্ গুকলা। এবাং স্বািখাি
স
অবশযই। চর্খাকন বাকিট
েিৃে
স এেটা আশা িাকে এখাকন চেন এেটা চিার চেও়ো হ়ে। এবাং পরবিী
উন্ন়েন িেল্প চি এই িা়েো গুকলা চেন চিার চেও়ো হ়ে।
জিল্লি
ু িহমানাঃ আবেুল মািলুব আহমাে হাকি র্ম়ে রক়েকে ৩০ চর্কেন্ড।
আপতন তে তেেু বলকি োন?
আর্দু মাত ুর্ আহমাদাঃ বাকিট এে বেকরর িনয এখাকন আতম বলকবা োরা
নিু ন েতরদ্র হক়েকে আমার মকন হ়ে তেেু র্ম়ে রক়েকে অবশযই ইতনতভশন েরার
িনয। চর্খাকন অবশযই িাকেরকে তেভাকব র্ম্পৃক্ত েরা হক়েকে এটট তেন্তু র্রোর
তক্ল়োর েকর চেকবন। বাকিট তনক়ে আতম র্ুখী। আতম মকন েতর চেকশ বযবর্াবাতণিয বাড়কি িােকব র্াধ্ারণ িনেণ উপেৃি হকব এবাং িাতিে োরা পকে
আকেন িারা এই েষ্ট চিকে চরহাই পাকব বকল আতম মকন েতর।

জিল্লি
স
ু িহমানাঃ অকনে ধ্নযবাে তম. মািলুব আহমাে ও ড. র্া়েমা হে। েশে
েিা হজেল আোমী অিবেকরর
স
িস্তাতবি বাকিট তনক়ে তমস্টার মািলুব বলতেকলন
বাকিট তে বযবর্া বান্ধব এবাং এে েিা়ে বা এে শকে তিতন বলকে এটট এেটট
েমৎোর বাকিট। ড. র্া়েমা বলতেকলন চে অিনীতি
স
পুনরুদ্ধাকর িনয এ ধ্রকনর
বাকিকট অবশযই েরোর তেল। িকব বযবর্া-বান্ধব হকলও এই বাকিকট মাধ্যকম ক্ষুদ্র
এবাং মাঝাতর তশকল্পর োরা রক়েকেন িারা খুব চবতশ র্ুকোে পাকেন না। এবাং এই
বাকিকট তশক্ষা এবাং স্বািয বান্ধব ন়ে চর্টট আকলােনা মকধ্য একর্কে এবাং তশক্ষার
চক্ষকত্র চবর্রোতর তশক্ষা িতিষ্ঠান েরাকরাপ েরা হক়েকে চর্টট আর্কল এই মুহকূ িস
র্মীেীন ন়ে। এবাং এই বাকিকট েলতি বেকরর ধ্ারাবাতহেিা়ে চর্ই ধ্ারাবাতহেিার
েিা বলতেকলন। এবাং বাকিট েশকন
স খুব এেটা পতরবিসন হ়েতন চর্টটও তিতন
বলতেকলন। এবাং িিযাশা এবাং িািীর মকধ্য েকিষ্ট পতরমাকণ ফারাে রক়েকে হক়ে
চেকে িা়ে। তশক্ষার চক্ষকত্র তিতন বলকেন চে তশক্ষািীকে ভযাজক্সকনশন আওিার
মকধ্য আনকি হকব। র্াংস্ক্াকরর েিা েুইিন বকলকেন চে িাতিষ্ঠাতনে র্ুশার্ন
েরাটা খুব চবতশ েরোর। তডজিটাল বাাংলাকেকশ তডজিটাল তডভাইর্ িেকল্পর েিা
ডক্টর র্া়েমা হে েষ্টভাকব বকলকেন। বযবর্া র্হিীেরণ এবাং র্ুকোে চে়ো উতেি
চর্টটও বারবার বলতেকলন। বযবর্া-বাতণকিযর চক্ষকত্র শুধ্ু ের েতমক়ে তেকল হকব না
চর্টট োকরা র্হিীেরণ েরকি হকব। তশক্ষা স্বািয খাকি পেকবক্ষণ
স
খুব চবতশ
িরুতর। বাকিকট মন্ত্রণালক়ের পতরবীক্ষণ ও উন্ন়েন চর্টটর েিা বকলকেন। েতরদ্র
োরা োি হাতরক়েকে িাকের তেকে বাকিট িাকের চর্ই অকি মকনাকোে
স
চে়ো
হ়েতন। তে েরোর বল আমাকের ২িকনর অতিতি মকন েরকেন েশে
স আমাকের
র্াকি িাোর িনয অর্াংখয ধ্নযবাে। আপনাকের র্বার িনয শুভোমনা।

