তৃ তীয় মাত্রা
পর্-৬৫২৭
ব
উপস্থাপনাাঃ জিল্লুর রহমান
আল াচকাঃ বিজিএমইএ-এর সাবিক সহ-সভাপবি ও আওয়ামী লীগ ননিা
নমাহাম্মদ নাবির এিং বিবনস অ্যাপাবরলস বলিঃ-এর িযিস্থাপনা পবরচালক ও
নসানালী লাইি ইন্সুবরবন্সর পবরচালক নেখ নমাহাম্মদ দাবনয়াল।
তারিখাঃ ১৫.০৬.২০২১
জিল্লুি িহমানাঃ িাংলাবদে ও িাংলাবদবের িাইবর পৃবিিীর বিবভন্ন প্রাবে নে
নেখান নিবক চযাবনল আই নদখবিন আপনাবদর সকলবক সাদর আমন্ত্রণ িৃিীয়
মাত্রা নদখিার িনয। দেক
শ নদবের নকাবভড পবরবস্থবি বিশ্বপবরবস্থবি নেখাবন
খাবনকটা উন্নবির বদবক েবদও দবিণ এবেয়ার পবরবস্থবি খুি একটা সুখকর নয়।
িাংলাবদবের পবরবস্থবি বনবয় অ্বনকটা ন ালাবট অ্িস্থা। মৃবির সংখযা কম নিবে
িাড়বির বদবক। আক্রাবের সংখযা নমাটামুটট ভাবি িাড়বির বদবক। বিবেষ কবর
েনাবের হার ক্রমাগি িাড়বি এিং িারমবযয সংকট ভযাকবসন বনবয় একটা িীব্র
সংকট তিবর হবয়বি। এই বনবয় ভযাকবসন কবি পাওয়া োবি, নকাবেবক পাওয়া
োবি নসটট বনবয় েবিষ্ট েবিষ্ট রকবমর সংেয় রবয়বি। আর িাংলাবদে সরকাবরর
আগামী অ্িিিবরর
শ
িাবিট অ্িমন্ত্রী
শ
সংসবদ নপে কবরবিন নসখাবন পবরকল্পনা
নদখবল অ্বনবকই বেউবর উঠবি হয় কারণ নসখাবন িলা হবয়বি িিবর ২৫ লাখ
কবর ভযাকবসবন িযিস্থা করা হবি োবি কবর িাংলাবদবের সি মানুষবক েবদ
ভযাকবসবনর আওিার মবযয আনবি হয় োবদর িনয প্রবোিয সকবল আসবিন
এই আওিায় খুিই িরুরী িাহবল ৮ িিবররও নিবে সময় লাগবি এই ভযাকবসন
বদবি িাংলাবদবের িনগণবক। এিং িিবদবন নকাবভবডর নকাবভড নকািায় বগবয়
দাাঁড়াবি িার কিিার রূপ পাল্টাবি বক হবি নসটট আমরা নকউ এখন বনজিি কবর
িলবি পারবিনা। আগামী অ্িিিবরর
শ
িাবিট বনবয় নানা রকবমর িেিয আবি
বমশ্র িেিয আবি এিং অ্বনবক মবন কবর নে এই িাবিবট আসবল নদবের
বসংহভাগ মানুবষর অ্ংেগ্রহণটা ননই অ্িাৎ
শ িাবদর িনয প্রবয়ািনীয় বকিু করা
হয়বন কবিপয় নগাষ্ঠী িাবদর মবযয একটা িড় নগাষ্ঠী হবে িযিসায়ী নগাষ্ঠী এিং
আবরকটট হবে সরকাবর কমকিশ
শ া-কমচারী।
শ
িাবদর িনয োবকিু সুরিার িযিস্থা
হবয়বি সাযারণভাবি িুদ্র মাঝাবর বেবল্পর সবে োরা িবড়ি িা দবরদ্র নিু ন দবরদ্র

িনবগাষ্ঠী োরা তিবর হবয়বিন িা আবগর নিবক দবরদ্র আবিন িাবদর কিা
িাবিবট নিমনভাবি ননই। এিং নসই সবে নদবের রািননবিক উত্তাপ ও খুি একটা
ননই নসটট একবদক নিবক স্বজির আিার অ্বনবকর বদক নিবক অ্বনক কারবণই
অ্স্বজির এিং িাংলাবদে িিয প্রেুজেবি এবগবয় োবে এ কিা নেমন িলা হবে
বকন্তু িািি নিবত্র অ্বনবক মবন কবরন নে িিযপ্রেুজেবি িাংলাবদবের অ্গ্রগবির
নসই অ্বি কাঙ্ক্ষ
শ িি নয় এিং আমরা েবদ বিবশ্বর নানা নরংবকং নদবখ সি নরংবকং
এ িাংলাবদবের অ্িস্থা অ্বনক বনবচ নসটট িিযপ্রেুজের কিা িবল, নসটট জ্ঞাবনর
কিা িবল, নদবের বিশ্ববিদযালবয় কিাগুবলা িবল কবরাটট আসবল বিশ্ব মানবক
এমনবক দবিণ এবেয়ার মানবক মান অ্িশন করবি পারবি না সি বমবলবয় এই
সকল বিষয় বনবয় আমরা কিা িলবিা। কিা িলিার িনয দুইিন িযিসায়ী ননিা
আমাবদর সবে রবয়বিন আমার িাাঁবয় িসা আবিন িাংলাবদবের সিবচবয়
েজেোলী নে নেড িবল িাংলাবদে গাবমন্টস
শ
মযানুিযাকচার এন্ড এক্সবপাটশ াস শ
অ্যাবসাবসবয়েন িার সাবিক পবরচালক এিং িাংলাবদে আওয়ামী লীবগর
িমিাসীন িাংলাবদে আওয়ামী লীবগর রািনীবির সবে সজক্রয়ভাবি েুে নানান
কবমটটবি আবিন অ্েসংগঠবনর এিং বিবভন্ন কবমটটবি বিবন রবয়বিন নমাহাম্মদ
নাবসর আমাবদর সবে রবয়বিন আমার িাাঁ পাবে িসা। আমার ডাবন রবয়বিন
একিন িরুণ উবদযাো স্ত্রী নসানালী লাইি ইন্সুযবরন্স এর পবরচালক এিং বিবনস
অ্যাপাবরলস বলিঃ-এর িযিস্থাপনা পবরচালক নেখ নমাহাম্মদ দাবনয়াল। স্বাগিম
আপনাবদর দু'িনবকই িৃিীয় মাত্রার' অ্নুষ্ঠাবন। নমাহাম্মদ নাবসর আপনাবক বদবয়
শুরু কবর নকাবভড পবরবস্থবি বক মবন হবে এিং আমরা িাবন নে, নকাবভবডর
কারবণ আপনারা নে খাবির সাবি েুে নসই খাি নানাভাবি িবিগ্রি হবয়বি।
আিার নানাভাবি সুবিযাও নপবয়বি। আিার এর মবযয বদবয় অ্নয অ্বনক খাবির
নচবয়ও িু লনায় েঙ্কাটা নেমন নিবে বিল আিার সুবোগ-সুবিযাও িার চাইবি
অ্বনক নিবে রবয়বি িবল অ্বনবক অ্বভবোগ কবরন। সিচাইবি িড় কিা হবে নে
কািটা িন্ধ হবয় োয়বন। িযাক্টবর বকন্তু চালু নিবকবি অ্বনক নিবত্রই। আপনার
কাি নিবক শুনবি চাই।
মমাহাম্মদ নারিিাঃ যনযিাদ আপনাবক জিল্লুর ভাই।
যনযিাদ আপনাবক জিল্লুর ভাই। অ্বনকবদন পর আপনার প্রগ্রাবম আিার আসলাম
আপবন নেটা িবলবিন প্রিবমই এইবে িুদ্র একটা িীিাণু কবরানার কাবি বকন্তু
সারা পৃবিিী আিবক েুদ্ধ িাড়া অ্িরুদ্ধ হবয় আবি। পৃবিিীর সি অ্িনীবি
শ
বকন্তু
বিপেি
শ হবয় নগবি আপবন নেটা িবলবিন আমরা নপাোকবেল্প বকন্তু প্রবিটা
নসবকন্ড কাউন্ট কবর করার মি একটট িযিসা। বনবদশ ষ্ট সমবয় বনবদশ ষ্ট পণযটা
গেবিয নপ ৌঁবি নদয়া হবি েবদ এই সময়টা পার হবয় োয় িাহবল বকন্তু আপনার

ইয়ার বেপবমন্ট করবি হবি নাহবল আপনার কযানবসবলেন হিার সম্ভািনা আবি।
কযান্সবলেন হওয়া মাবন একটা অ্ডশাবর আমার হয়বিা প্রবিট হবি ৩ টু ৪
পারবসন্ট বকন্তু আবম বরস্ক বনবয়বি বকন্তু হাবেড পারবসন্ট। হাবেড পারবসন্ট
লাইবিবলটট বকন্তু একিন উবদযাোর াবড়ই িিশায়। নসিনয আবম যনযিাদ িানাই
মাননীয় প্রযানমন্ত্রী এিং প্রোসনবকই নে নকাবভবদর মবযয ইন্ডাবিগুবলা নখালা
নরবখবি। আমরা প্রমাণ কবরবি বিবভন্ন সময় আমাবদর কােক্রম
শ
বদবয় নে আমরা
নে নকান কমপ্লাবয়ন্স নমবন আপনার ওয়াবডশর নিস্ট নরাল মবডল আমরা হবয়বি।
বিবভন্ন সমবয় কাি কবরবি রানা প্লািা পরিিী সমবয় এিং আমরা নেটা প্রিম
নিবক িবলবিলাম আমাবদর িযাক্টবরগুবলা েবদ নখালা িাবক িাহবল আমাবদর
ইনবিকেন এর নরট বকন্তু নসখাবন িাড়বি না। কারণ আমরা সুরিা সামগ্রী কবর
বডসবটন্স নমনবটন কবর নেভাবি কাি করবি হয় নস কািগুবলা আমরা নসভাবি
করি পাোপাবে আমাবদর আবরকটা অ্যাডভাবন্টি আবি নে আমাবদর নে
ওয়াকশার গররুপ িাবদর িয়স বকন্তু ১৮ নিবক ৩০এর মবযয। িাবদর কােক্রম,
শ
সিমিা োরীবরক ভাবি নসই িায়গায় একটা অ্যাডভাবন্টি রবয়বি। োর কারবণ
আমরা বকন্তু ইন্ডাবিগুবলা চাবলবয় নরবখবি চাবলবয় রাখার আমাবদর সিবচবয় িড়
নিবনবিট নেটা হবয়বি, েবদ আমাবদর িযাক্টবরগুবলা িন্ধ হবিা িাহবল আমাবদর
এজক্সবস্টং অ্ডশারগুবলা কযানবসল হবি এিং নিু ন নে অ্ডশার গুবলা আসা শুরু
হবয়বিল নসই অ্ডশারগুবলা অ্নয নকান প্রবিবিেী নদবে বকন্তু চবল নেবি পারি।
োর কারবণ আমরা এই িির গুবলা হল টটবক িাকার িির। নকানভাবি
িযাক্টবরবক রান করা, িযাক্টবর ওয়াকশার নদর নিিন নদওয়া এিং িযাক্টবরবি িাবি
জ্বাবলবয় রাখা এটাই হবলা সিবচবয় িড় চযাবলঞ্জ এই কবরানার মবযয। োর কারবণ
িযাক্টবর নখালা িাকার কারবণ আমার লস হবে বকন্তু আবম ভবিষযবি আবস
আমাবদর িযাক্টবরগুবলা চালু নরবখবি। োর কারবণ আমাবদর কমবিবে অ্ডশার বকন্তু
আসবি িাংলাবদবে এিং আবরকটা কারন হবলা ইজন্ডয়াবি নে পবরমাবণর এখন
কবরানা আক্রাে হবে ইজন্ডয়ার বকিু বকিু অ্ডশার বকন্তু িাংলাবদবে আসার একটা
সম্ভািনা আবি। আিার নেবহিু মায়ানমাবর বিেৃংখলা, রািননবিক অ্বস্থরিা
চলবিবসখান নিবক বকিু অ্ডশার বকন্তু িাংলাবদবে আসার সম্ভািনা রবয়বি।
িারকন আমরা মবন কবর আগামী বদনগুবলাবি অ্বক্টাির নাগাদ িাংলাবদবের
নপাোকবেল্প একটা ভাবলা িায়গা আসবি িবল আমরা আো করবি।
জিল্লি
ু িহমানাঃ স্বাভাবিকভাবি িাংলাবদবের পবরবস্থবিটা বক মবন হবে?
মমাহাম্মদ নারিিাঃ িাংলাবদবের নকাবভড পবরবস্থবি এই মুহবূ িশ নেটা আবি,
আপবন নেটা িবলবিন েিাি িাবিবটর
শ
েবদ ২৫ লি কবর প্রবিিিবর আপনার
ভযাজক্সবনেন করা হয় িাহবল অ্বনক সমবয় প্রবয়ািন হবি নসই সংখযা টাবক

িাড়াবি হবি। আবম আসবল আো কবরবিলাম নে এিাবরর িাবিবট স্বাস্থয খাবি
িরাদ্দ টা আবরকটু নিবে হবি কারণ মাননীয় প্রযানমন্ত্রী আবম একটু উদাহরণ নদই
আপনাবক মাননীয় প্রযানমন্ত্রী ২০০৯ সাবল েখন দাবয়ত্ব বনবয়বিবলন িখন
আমাবদর বিদুযবির সিমিা বিল ৪৯৪২ নমগাওয়াট। আিবক বকন্তু আমাবদর
বিদুযবির সিমিা হবলা ২৫,০০০ নমগাওয়াট। এটা উবন প্রাবয়াবরটট খাি বহবসবি
বচবিি কবরবিন আবম মবন কবর মাননীয় প্রযানমন্ত্রী ডাইবরক্টবল আমাবদর
স্বাস্থযখাি টাবক একটু বিবেষ নির েবদ নদন, এখাবন েবদ একটু িরাদ্দ িানান
িাহবল বকন্তু এই স্বাস্থয খািটা অ্বনক অ্বনক উন্নবি লাভ করবি িবল আবম বিশ্বাস
কবর। পাোপাবে অ্নযানয নদবের িু লনায় ইবভন আমাবদর প্রবিবিেী নদবের
িু লনায় আমাবদর নকাবভড পবরবস্থবি এখবনা ভাবলা আবি েবদ ইজন্ডয়ান নভবরবয়ন্ট
আইবসটট িাংলাবদে িযাপকভাবি ঢুবক োয় িাহবল বকন্তু আমাবদর একটা বরক্স
রবয়বি খুি নিবে নসখাবন আমাবদর স্বাস্থয সবচিন হবি হবি। িীিন এিং িীবিকা
দুইটাবক বকন্তু একসাবি চালাবি হবি। আপনার িীবিকার িনয নে িীিবন এই নে
িীিন িাাঁচাবনার িনয আিার িীবিকার প্রবয়ািন রবয়বি। িাহবল আমাবদর কাি
করবি হবি স্বাস্থযবিবয নমবন, সুরিা সামগ্রী বনবয় এিং আমাবদর বডসবটন্স
নমনবটন কবর আমরা েবদ কাি করবি পাবর িাহবলই কবরানা পবরবস্থবিবি
আমরা নমাকাবিলা করবি পারি।
জিল্লি
ু িহমানাঃ বম. নেখ নমাহাম্মদ দাবনয়াল একটু আপনার কাি নিবক শুনবি
চাই নকাবভড পবরবস্থবিবক আপবন নকমন নদখবিন এিং নসইসবে আরএমজি
নসক্টর এর প্রভাি বক পড়বল এিং সি বমবলবয় একবদবক েঙ্কার কিা আমরা শুবন
এিং অ্নযবদবক সম্ভািনার কিাও আমরা শুবন আপনার আপনার বক মবন হবে?
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ যনযিাদ জিল্লুর ভাই আসবল নাবসর আবঙ্কল নে কিাটট
িলবলন নসাটর রু। এটা ইন্ডাবি পালবসর কিা িলবলন আমরা েবদ প্রবিযকটা
নসবকন্ড বনবয় বচো কবর। গাবমন্টস
শ
ইন্ডাবি এমন একটা িায়গায় চবল নগবি
এখন আমাবদর িায়াররা বকন্তু আমাবদর পার নসবকন্ড কস্ট িানবি চায় এিং
আমাবদরবকও অ্যাকবডংবল ওই অ্নুোয়ী কাি করবি হবলা। এই অ্িস্থায়
নকাবভড েখন গি িির শুরু হল িখন বকন্তু স্বাভাবিকভাবিই সারা পৃবিিীবিই
িযিসা প্রবিযকটা প্রবিষ্ঠানই অ্লবমাস্ট িন্ধ হজেল নকান নসই বিল না। গিিার
আপনার নপ্রাগ্রাবমর েখন এবসবিল িখন বকন্তু আপনাবক িবলবিলাম নে
অ্নলাইন নসল দযাট উই সামবিং বনড টু লুক ইন টু। আর এখন নদবখন আমাবদর
িায়ার োরা সিচাইবি িড় িায়ার োরা অ্নলাইন নসবল মুভ কবরবন িারা বকন্তু
এখন িন্ধ হবয় নগবি িা িন্ধ হবয় োবে। ইবিমবযয আমাবদর অ্নলাইন নসবলর
প্লাটিবম নঢাকার
শ
িনয নে ভাবি প্রস্তুবি ননওয়া দরকার এটা আমরা েিটুকু বনজে

িা ননয়ার নচষ্টা করবি বকন্তু আরও অ্বনক কাি িাবক আবি। কারণ শুযু একটা
গারবমন্টস িযাক্টরী েবদ অ্লটাইম নপ্রাডাকেন করবি চায়। আবম আপনাবক
একটা নিাট এক্সাম্পল নদই যবরন একটা অ্নলাইন প্লাটিম গুবগাল
শ
ডট কম
ইউটটউবি এটা মযাবসভবল ২০১৯ সাল নিবক েবদ ২০২১ সাল পেে
শ নেয়ার-এনইয়ার নগ্রাি নদবখন নদ হযাভ গন আপ ওভার ৩ হানবডট পারবসন। িারা অ্ডশাবরর
পযাটানটা
শ হবে নেভাবি অ্ডশার আবস অ্যাকবডংবল িারা অ্ডশারটা নপ্লস কবর
লাইি অ্ডশার নপ্লস কবর। এটার িনয বকন্তু আমরা প্রস্তুি নই। আমাবদর এখাবন
নডবিবনটবল ইজন্ডয়ার অ্ডশার িাংলাবদবে আসবি চায়নার অ্ডশার িাংলাবদবে
আসবি বকন্তু নিু ন বরবয়বলটট নেটা আগামীবি নেটা হবি আমাবদর নসটা বনবয়
প্রস্তুি হবি হবি। এখন নে অ্িস্থায় আবি নসটা বকন্তু নকউই ভাবলানা গাবমন্টস
শ
এর বদক নিবক। কারণ সিার কস্ট নিবড়বি। আিবক ওয়াকশার বিিটট পাবসন্ট
শ
িাদ বদবি হবে, নসােযাল বডসবটন্সইং করার িনয বকিু বকিু নিবত্র নেমন োরা
োন্সবপাটশ নপ্রাভাইড কবর ওয়াকশার নদর নক িারা নসােযাল বডসবটন্সইং করার
িনয ডািলস কযাপাবসটটর োন্সবপাটশ কস্ট হবে। সিবকিু বমবলই বকন্তু কস্ট
নিবড়বি নকান বদবক বকন্তু কস্ট কবমবন। নে িায়গায় আমাবদর সুবোগ আবি
অ্নলাইন নসলস প্লাটিবম নঢাকার
শ
বদস্কবভবর বক নভবর ইম্পরটযান্ট ির দা
বিউচার সাসবটইবনবিবলটট ইন্ডাবি। আমাবদর ওই িায়গায় গভবমবন্টর
শ
নে সি
বডপাটশ বমবন্টর সাবি আমরা কাি কবর ওবয়দার ইট ইস কাস্টমস, ওবয়দার ইট ইি
িযাপিা, ওবয়দার ইট ইস আদার আমসশ অ্ি দা গভারবমন্ট িাবদরবকও বকন্তু
এটার সাবি এবগবয় আসবি হবি। এটার সাবি আবমন্ড কবর িাবদর সাবভশস
নপ্রাভাইড করবি হবি। মাননীয় প্রযানমন্ত্রী বকন্তু গভারবমন্ট নলবভবলর সি
িায়গায় সযালাবর িাবড়বয়বিন এিং ইট ইি আ নভবর এবিসএিল বিং। আই
নরবেক্ট নডট অ্যাট দা সাম নসম টাইম আই হুইল নহাপ অ্ল বদস ওয়ান্ডারিুল
অ্বিসাস শএন্ড এজক্সবকউটটভ অ্ি গভবমন্ট
শ ব্রাবেস আর ইউ উইল নগট প্রভাইড
এগিযাক্টবল সাবভশবসস লাইক নদট। এটা প্রাইবভট অ্রগানাইবিেন আপবন েখন
নিিন িাড়ান আপবন বক এক্সবপক্ট করবিন এট দা নসম টাইম সাবভশস উইল বি
ইমরপ্রুভ। একটা িযাংবক েবদ আপবন কমচারীবক
শ
নিিন িাড়াবনা ২৫%, ১০%
ইবভন ৫% ইউ উইল এক্সবপবক্ট দা নসম আউটপুট। আমরা ওই আউটপুটবক
এক্সবপক্ট কবর োবি নিবসবলবটটস কবর। গাবমন্টস
শ
নেডবক িযাবসবলবটট কবর
এক্সবপােশ নেডবক িযাবসবলবটট কবর। উনারা েবদ আমাবদর সাবপাটশ নদয়
নডবিবনটবল আমাবদর আগামীবি নে চযাবলঞ্জ আসবি নপাস্ট নকাবভড বকন্তু
একটা নিু ন ওয়ার্ল্শ গঠন করবি ইনটারমস অ্ি গাবমন্টস
শ
ইন্ডাবি, ইনটারমস
অ্ি িযােন ইন্ডাবি। ওইটা নমাকাবিলা করবি আমরা প্রস্তুি হবিা অ্নবল ইি ইউ
হযাভ ইট সাবপাট ফ্রম দা এভবরওয়ান।

জিল্লি
ু িহমানাঃ এটা বনবয় েবদ আপবন আমাবদর একটু যারণা বদবি পাবরন নে
বক যরবনর বডজিটাল প্লাটিম আরএমজি
শ
নসক্টর িযিহার করবি পাবর?
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ নদবখন আমাবদর বিজিএমইএ'র বিজিএমইর একটা
নগ্রট এবচভবমন্ট বিল নেবহিু আবঙ্কল এখাবন আবিন ইউবড। অ্বনক আবগ েখন
আমরা নিাট বিলাম িখন আবম নিা ইউবডর েখন এটা কাস্টমস এর কাবি বিল
আবম নিা এই নেবডেন এর সাবি ইনভলভই বিলাম না। বকন্তু িখন আবম শুবনবি
আমার আব্বার কাবি আমার সুবসর কাবি সিার নিবক শুবনবি এই ইউবডর
পারবমেন বনবি বকন্তু সময় লাগবিা দুইবদন, বিনবদন, এক সপ্তাহ সময় লাগবিা,
১০ বদনও সময় লাগবিা। ওই িায়গায় আবম বনবি বকন্তু এখন ইউবড কবমটটবি
আবি চট্টগ্রাবম। এিং উই আর নচবকং অ্ল ডকুবমন্টস অ্নলাইবন। এিং
অ্নলাইবন আমরা বদজে এই নে প্রাইবভট নসক্টর, পািবলক নসক্টর নে ইবন্টবগ্রেন
হল ইউবডবি। একইভাবি সি িায়গায় আমরা েখন একটা িবন্ডর পারবমেন বনবি
চাই একটা নিু ন নিক্টবরবি আপনার বিন মাবসও িবন্ড পারবমেন মাবঝ মাবঝ
পাইনা ইি ইউ ডু নট ননা দযা রাইট বপপল। কারণ িার লি আর নভবর
কমবপ্লবকবটড ইউটটউবি। ইউবডর ল টা বকন্তু বসমবপ্লিাই কবর এবনবি
বিজিএমআই। একইভাবি বকন্তু িবন্ডর ল টা েবদ ইজি কবর আবনন এইবে আপবন
নে চায়নাবি িযিসা িন্ধ হবে গাবমন্টস
শ
ইন্ডািী অ্বনক বকন্তু িযিসা িাংলাবদবে
আসবি। উনারা েখন আসবি আমরা িাঙাবল আমরা বকন্তু বক আবি না আবি ল
আমরা নির কবর বকন্তু আমরা শুরু করি। িন্ড িাড়া বকন্তু আপবন গাবমন্টস
শ
ইন্ডাবি করবি পারবিন না। বকন্তু চাইবনি ইনবভস্টর আসবল ওরা বকন্তু এটা
িুঝবি না। নসারা বডসকাবরি বিল করবি এিং ওরা বকন্তু চবল োবি। এভাবি বকন্তু
আমরা অ্বনক িবরন ইনবভস্টরস হারাবিা নসা য়াট উই বনড ইি অ্যা বসবস্টম
আবম েবদ আিবক একটা জিবনস অ্যাপ্লাই কবর অ্যাবপ্লবকেন এর সাবি বক বক
লাগবি নেবকান নিবত্র অ্যাবপ্লবকেন এর সাবি বক বক িাকবি নসটা বিয়ার িাকবি
হবি বসম্পল। এিং এসওবপ নমইনবটইন কবর আবম েবদ এপ্লাই কবর আই শুড বগভ
ইউ দা টাইম লাইন এিটা বমবনবটর মবযয এিটা ণ্টার মবযয আমরা পারবমেন টা
পাবিা। এই জিবনসটা েবদ করা োয় িাহবল কাস্টমবস িবলন নে নকান জিবনবসর
নিবত্র িবলন কাস্টমবস এমন না নে মানুষ আমাবদর নহল্প কবর না কাস্টমবস োরা
অ্বিবস রবয়বি িারা এক্সটেমবল নডবডবকবটড টু ওয়াডশ নগ্রাি টু আওয়ার
গাবমন্টস
শ
ইন্ডাবি। বকন্তু দা ওবয় ইট নহস বিন নসবটল আমরা বকন্তু এটা বনবয়
এবসবি বব্রটটে আমল নিবক এটাবক এখন ইবনাবভট করার দরকার আবি। আমরা
েবদ নলািাল প্রাবক্টস গুবলা নদবখ িাহবল আমরা নদখি নে একটা নিু ন ইন্ডাবি

নসবটল করার িনয গভবমন্ট
শ রা বক কবর এই জিবনসগুবলা এখন িাংলাবদবে
ইম্পরবলবমন্ট করার সময় চবল এবসবি কারণ আমরা এখন একটা নদবভবলাবপং
ননেন। আণর্ল্
শ ইন নদবভবলাবপং ননেন। নসই নিবত্র আমার মবন হয় এনবিআর
িা কাস্টমবস আমাবদর বকিু করার সুবোগ আবি। েবদ বিজিএমই নেভাবি উবদযাগ
বনবয়বিল একইভাবি উবদযাগ ননয়ার সুবোগ িাবক আবম বেওর আমাবদর এি
ডাইনাবমক বিজিএমইএর বলডারবেপ ইট উইল ডু ওয়ান্ডার ির দয নেড। ইট উইল
ডু ওয়ান্ডার ির দয ইবকানবম। এটা একটা সুবোগ কবর নদয়ার বিষবয়।
জিল্লুি িহমানাঃ এমবন নদবের পবরবস্থবি বনবয় আপনার মবযয নকানরকম
অ্িিারবভেন িা েঙ্কা িা ……
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ নকাবভড বনবয় আই এম ওয়াবরড, এক্সটেমবল ওয়াবরড।
আমরা একটা একটা জিবনস নদবখবি নসাোবল গি িির গিিির নাম্বার অ্ি
কযাবসস এই িির নিবক অ্বনক কম বিল এই সময়। এখন বকন্তু িার নিবক
অ্বনক নিবে মানুষ আক্রাে হবে। গিিির ভয়টা নিবে বিল এই িির একই সময়
আমাবদর বকন্তু ভয়টা কবম নগবি। অ্ভযি হবয় নগবি একটা ইনবভন্সবসবলটট চবল
আসবি আমাবদর মাবঝ। আমার মবন হয় এই জিবনসটা আমাবদর িাকা উবচি
না। ইবয়স কমবপয়ার েবদ আমরা কবর ভারবির সাবি বকংিা কবম্পয়ার েবদ
আমরা কবর িাইলযাবন্ডর সাবি আমরা ইকবনাবমকযাবল এিং নসােযাল ইকবনাবমক
এসবপক্ট বদবয় আমরা নিটার আবি। আমাবদর নগ্রাি বকন্তু এখবনা নিস্ট বডউবরং
নকাবভড বপবরওড ওয়ান অ্ি দা নিস্ট ইন দা ওয়ার্ল্শ। এটার নডবিবনটবল আমাবদর
িনয একটা নক্রবডবিবলটট নে আমরা কবিবডর ঝড়টা নিবক খুি সুন্দরভাবি নিবরবয়
আসার নচষ্টা করবি। বকন্তু আগামীবি কবিবডর এন্ডটা আমাবদর িনয ইম্পবটশ ন্ট।
ওটার িনয আমরা টু পাবসন্ট
শ ভযাজক্সবনটর হবয়বি পপুবলেন। নডবিবনটবল আমরা
ভযাজক্সবনেন িানাই না গভবমন্ট
শ ইস লুবকং ির অ্ল্টারবনটটভ। গভবমন্ট
শ ইস
লুবকং এবভবরওয়যার ইন বদস ওয়ার্ল্শ ির ভযাজক্সবনেন। েবদ আমরা ভযাজক্সবনেন
িাবক বসবকউর করবি পাবর এিং আমাবদর িনবগাষ্ঠীর েবদ এই জিবনসটাবক ননয়
িাহবল আবম বিশ্বাস কবর নেভাবি নদেটাবক এবগবয় আসবি নদবের প্রবিযকটা
মানুষ, নসক্টর এিং কাি কবর আমরা নদবখন নমার নদন বসক্স পারবসন্ট
আমাবদর নগ্রাি হবয়বি। এটা বকন্তু বরমাবকশিল। েবদ আমাবদর ইবকানবম নডভলপ
হবি পাবর এিং আমাবদর নকাবভড কযাবসস কমবি িাবক িাহবল নডবিবনটবল ইউ
হুইল বস অ্যা নভবর গুড বিউচার ইন কাবমং নডইি। বকন্তু এখন আমাবদর
কম্পরবলবসন্ট হওয়া োবি না নেবহিু আমরা একটু ভাবলা িায়গায় আসবি িা
আসার নচষ্টা করবি িা সুবোগ পাজে এটা বনবয় আমরা েবদ একটু ইজিবল হবয় োয়
নেটা আবম িললাম নে গি িির এই সময় মানুষ অ্বনক নিবে ভয় বিল। মানুষ

অ্বনক নিবে নসইিটট প্রবটাকল নমইনবটইন করি বকন্তু এখন আবম নসইসি
িায়গায় নদবখ বকন্তু নসসি িায়গায় নসইিটট প্রবটাকল নমইনবটইন কবর না িা
করবি চায়না। আপবন ইনবস্টটটউেনাবল েবদ করার নচষ্টা কবরন আপবন গাবমন্টস
শ
ইন্ডাবি নদবখন আমরা বকন্তু খুি িাইক্ট প্রবটাকল নমইনবটইন কবর। একটা জিবনস
সুবিযা গাবমন্টস
শ
ইন্ডাবি নি আপবন নে িলবলন আমরা নেবকান পৃবিিীর
কম্পরলাইন িযাক্টবর সাবি আপবন কবম্পয়ার করবি পারবিন। ওয়াবর্ল্শর সিবিবক
গ্রীন িযাক্টবর আমাবদর নদবে আবি। আমাবদর ওয়াকশ ির বকন্তু খুিই কম্পরলাইন
এই বদক বদবয় উনারাও বকন্তু িাবনন নে নেই জিবনসটা িলা হবে নসটা বকন্তু
একটা কারবন িলা হবে এিং আমাবদর ওয়াকশাররা বকন্তু কাি নেষ কাবি পর
িাসায় োয় িাসায় বগবয় বকন্তু িারা নমইনবটইন করবি না হবল বকন্তু আমাবদর
অ্বনক কযাবসস হি। ওই বহসাবি গাবমন্টস
শ
িযাক্টবরবি বকন্তু আমরা এি
নকইবসস নদবখ না েিটা আমরা িাইবর নদখবি পাই। এই জিবনসটার িনয আবম
মবন কবর নে গাবমন্ট
শ ইন্ডাবিবি আমরা নে কমপ্লাবয়ন্স টা মন নিবক বনবয়বি
জিবনসটাবক নে আমরা এবক্সপ্ট কবর বনবয়বি নে ইট ইি নট িাস্ট আ নপপার
ওয়াকশ। ইট ইি নট িাস্ট আ সযান িজক্সং এটা বকন্তু আসবলই আমরা বরবয়বলটট
বহবসবি বনবয় বনবয়বি এটা একটা প্রমাণ। কবিবডর সময় বকন্তু আমরা সি প্রবটাকল
নমইনবটইন কবর আপবন নে নকান একটা গাবমন্টস
শ
িযাক্টবরবি োন, এক্সবপাটশ
গাবমন্টস
শ
িযাক্টবরবি োন আপবন নদখবিন বকভাবি নসিটট প্রবটাকল নমনবটন
কবর। এিং এটার িনয যনযিাদ িানাবি হবি সরকারবক এিং বিজিএমইএ নক নে
এি সুন্দর ভাবি এটা পবরচালনা কবরবি।
জিল্লি
ু িহমানাঃ নমাহাম্মদ নাবির একটু আমাবক িলবিন নে, নকাবভড পবরবস্থবি
নমাকাবিলা করার িনয িাংলাবদে এিং অ্ল্প কবয়কটা নদে শুরুবিই নপবয়বিন
িার মবযয িাংলাবদে অ্নযিম। সিাই প্রেংসাও কবরবিন। বকন্তু এখন ভযাকবসবনর
নে হা-হুিাে করবি হবে নসটা নকন করবি হবে আর বিজিএমইএর সহসভাপবির দাবয়ত্ব পালন কবরবিন ননিৃবত্ব বিবলন নেটট দাবনবয়ল িলবিবলন নে
িিয প্রেুজের িযিহার িা বডজিটাল প্লাটিবম শিযিহার আসবল িাড়াবি হবি নিে
বপবি চবল নগবি। নসখান নিবক আপনারা বক বচো-ভািনা করবিন িা কবরবিন?
মমাহাম্মদ নারিিাঃ প্রিবম দাবনয়ালবক যনযিাদ িানাই নে অ্নলাইন প্লাটিবম শ
নে নসলস নসখাবন বকন্তু আমাবদর সিমিা খুি কম এখন। এখন বকন্তু পৃবিিীবি
নে নকান পবরবস্থবিবি আপনার অ্বনকগুবলা নপ্রাগ্রাম আবম নদবখবি নে
নপ্রাগ্রামগুবলা নিা আপনার নকস বকন্তু এখাবন আবস নাই। আপবন বকন্তু িাসা
নিবক সংেুে হবয়বিন। এটা বকন্তু বডজিটাল অ্যাবক্টবভটটবির কারবণই সম্ভি
হবয়বি। এখন বকন্তু িায়াবরর সাবি নেবি হবে না অ্নলাইবন বকন্তু বমটটং হবে।

অ্ডশারগুবলা নপ্লস হবে নসখাবন সিবচবয় িড় ইম্পরটযান্ট হল আমাবদর অ্নলাইন
নসলটা িাড়াবি হবি। এ কযাপাবসটট আমাবদর বির্ল্ আপ করবি হবি এটা
বিজিএমইএ নিবক সহবোবগিা বনবয় আমাবদর নমম্বাবরর েবদ এবগবয় োয় িাহবল
বকন্তু নসখাবন কসট ও কবম োওয়ার অ্বনক সম্ভািনা রবয়বি। এিং নসবকন্ড নে
প্রশ্নটা আপবন কবরবিন কবিিা িাংলাবদে বকন্তু সিার আবগ উবদযাগ বনবয়
টেবমন্ডাস বল অ্বনক উন্নি নদবের আবগ িাংলাবদবে বকন্তু ভযাজক্সবনেন শুরু
হবয়বি। নস ভাবি এবগবয় োজেল ইজন্ডয়ার সাবি এবগ্রবমন্ট কবর হঠাৎ কবর িারা
নে এবগ্রবমন্ট টা নেটা নরমাবল হয় িাবদর এখাবন েখন প্রিবলম হবলা িারা ...
জিল্লুি িহমানাঃ িার মাবন বক আপবন অ্নযানয নসাস শিযিহার করবি চানবন শুযু
এক িায়গায় বনভশর করবি োবেন।
মমাহাম্মদ নারিিাঃ এক িায়গায় বনভশরেীলিা ইি অ্লওবয়ি বরবস্ক। আপনার
মাবল্ট কবয়কটা িায়গায় েবদ এগুলা িাকবিা িাহবল বকন্তু এই পবরবস্থবির সৃটষ্ট
হবে না। এখন আবম নদখি কালবক আবম নদখলাম মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী িলবিন
নে, অ্যাবিাবিবনকার ১000000 বকিু ভযাকবসন চায়না নিবক আসবি নচষ্টা
করবিবি বিবভন্ন িায়গা নিবক আসার িনয। সরকার নসই নমািাবিক িাবিবট
বকিু টাকা অ্ি িরাদ্দও
শ
নরবখবি আবম েটর টুক নদখলাম নেন কবরানাবক নিইস
করবি পাবর বকন্তু আমাবদর িনসংখযা অ্নুোয়ী এটা অ্প্রিু ল আবরা অ্বনক নিবে
এখাবন রাখা প্রবয়ািন বিল। িািীয় নকাবভড নমাকাবিলা কবর, নপাস্ট নকাবভড নে
আমাবদর অ্িনীবি
শ
হবি নসখাবন নে সমসযাগুবলা হবি নস সমসযা গুবলা হবি নসই
সমসযাগুবল নেন আমরা নিস করবি পাবর। সিবচবয় িড় বিষয় হবে আমাবদর
িনগণ বকন্তু এখন অ্সুস্থ হবয় নগবি। আপনার মাস্ক বকন্তু অ্বনবকই পড়বি না
হয়বিা প্রপারবল নসবনটাইি করবি না। এিং ইজন্ডয়া পাশ্বিিী
শ
নিলাগুবলার
রবয়বি নসখাবন সংক্রমবণর হার অ্বনক নিবড় নগবি। এই সংক্রমবণর হার েবদ
ঢাকায় বকংিা অ্নযানয নিলায় িবড়বয় পবড় িাহবল একটা বিপদিনক অ্িস্থা
িাংলাবদবের িনয হবি পাবর। আমরা নেটা নদবখবি একটা সময় চট্টগ্রাবম আমরা
নদবখবি একটা বিখযাি ইন্ডাবিয়াল গররুবপ দুই ভাইবক নেয়ার কবর বকন্তু মাস্ক
বকনিা অ্জক্সবিন বদবি হবয়বি নসই অ্জক্সবিন সিমিা আমাবদর হসবপটাবল
বিল না। নসখান নিবক গ্রািুবয়টট আবি আবি অ্বনক িায়গায় ইমপররুভ
কবরবি। হাই ফ্লও কুযনুইয়াল লজি অ্বনকগুবলা হাসপািাবল বিল না নসগুবলা বকন্তু
বিবভন্ন িায়গায় আনা হবয়বি এিং অ্জক্সবিবনর স্বল্পিা বিল নসই অ্জক্সবিন গুবলা
বকন্তু এখন সি িায়গায় পাওয়া োবে আিার ঐবদন নদখলাম েবোবর বকন্তু
অ্জক্সবিবনর স্বল্পিা নদখলাম। এখন এই পোবয়
শ অ্জক্সবিন বকন্তু নকন েট হবি
নসটা বকন্তু খবিবয় নদখবি হবি কারণ অ্জক্সবিন না িাকবল একটা নলাবকর

প্রািবমক বচবকৎসার িনয অ্জক্সবিন িারপর নভবন্টবলেন হল পরিিী যাপগুবলা
নসখাবন বকন্তু আমাবদর নকান নরাগী নেন িবিগ্রি না হয় অ্জক্সবিবনর কারবণ
আিার হাই ফ্ল নণবিল কযাবনালা নেটা আবি নসটার কারবন নেন নকান নরাগীবক
আমার মৃিুযিরণ করবি না হয়। এই জিবনস গুবলা নদখা দরকার। আবম প্রিবমই
নেটা িলবিলাম এই স্বাস্থয খাি নিবক সম্পূণ প্রাবয়াবরটট
শ
বদবয় নেন এবগবয় নেবি
পাবর আমরা নদবখবি আপবন আরও অ্বনক ভাল িলবি পারবিন আপবন অ্বনক
নলাবকর সাবি ডাোর-ইজঞ্জবনয়ার, আবম,শ বিবভন্ন নলাবকর সাবি নপ্রাগ্রাবমর মাযযবম
কিা িবলন। আপনার আমাবদর হসবপটাবল নে ইন্সটর রুবমবন্টর প্রবয়ািন নাই নসই
ইন্সটর রুবমন্ট বকন্তু বনবয় আসা হবে অ্বনক লি লি নকাটট টাকা বদবয়।
নটকবনবেয়ান নাই। এই নমবেনগুবলা উপবিলা পোবয়
শ চবল নগবি। বকন্তু নেটা
সিবচবয় নিবে প্রবয়ািন নসটা বকন্তু আনা হবে না ইনপুট করা হবেনা।
বডবিবিউট করা হবে না। নসই িায়গাটা েবদ প্রপারবল নির নদয়া হয় অ্িেয
নহলি বমবনস্টার নচষ্টা করবি, স্বাস্থয অ্বযদপ্তর নচষ্টা করবি আবম িলি না নে নচষ্টা
করবি না। অ্বনক েুদ্ধ কবরবি গি এক-নদড় িিবর শুরু নিবক। এটা বকন্তু কাবরা
নকান অ্বভজ্ঞিা বিলনা। নদবখবি একটা সময় আবমবরকাবি নডানার্ল্ োম্প
অ্সহায় বিল।
জিল্লি
ু িহমানাঃউবন স্বীকার করবি চাইবন। সমসযা নিা নসটট আপবন েবদ
িারমবযয নিা এটট একটট িড় সমসযা হবি উবন স্বীকার করবি চায় বন।
মমাহাম্মদ নারিিাঃ স্বীকার করবি চায়বন। একটা সময় অ্বনক নপ্রাগ্রাবম নস বকন্তু
মাস্ক পরবি চায়বন নসটাও আবম নদবখবি। ইিাবল প্রাইম বমবনস্টার িলল আকাবের
বদবক িাবকবয় িাকা িাড়া আমার নকান বকিু করার ননই। আপনার ব্রাজিবলর
নপ্রবসবডন্ট িলল বমরাবেল করার মি আমার কাবি নকান িমিা নাই নসই
িায়গাটার মবযয সারা পৃবিিী বকন্তু এমন একটা ঝাাঁকুবন বদবয়বি এই কবরানায়।
নসখান নিবক আবম মবন কবর িাংলাবদবে অ্বনক ভাবলা হবি নসটা নিইস করার
নচষ্টা কবরবি। এখন নকান লং টাবম শনকাবভড নপাস্ট নেন আমরা েবদ টটবক িাকবি
পাবর, আমাবদর হসবপটালগুবলা, আমাবদর স্বাস্থযখািবক আমরা োরা ইউবকউি
করবি পাবর, প্রবয়ািনীয় ইন্সটর রুবমন্ট গুবলা নিবনা হসবপটাবল িাবক। নেগুবলা
অ্প্রবয়ািবন নসই জিবনস গুবলা িানান আনা হয়। বিবভন্ন কবমেবনর কারবণ
নেরকম ইন্সটর রুবমন্ট গুবলা আনা হবিা নসগুবলা িানান আনা হয়। আমাবদর
স্বাস্থযখািবক সিবিবক প্রাবয়াবরটট বদবয় আমাবদর দাাঁড়াবনার িনয আবম নেটা
উবল্লখ কবরবিলাম নে আমাবদর একটা সময় ইবলকটেবসটটর িনয আমরা হাহাকার
করিাম। আমাবদর গযাবসর িনয একটা বিরাট সমসযা বিল বকন্তু এই সমসযাগুবলা

বকন্তু অ্বনকাংবে কবম নগবি এখন আমাবদর িযাক্টবরবি নিনাবরটর খুি একটা
নিবে চালাবি হয় না ইবলকটেবসটট িাকার কারবণই িায়গাটট ইমপররুভ কবরবি
অ্বনক। নসইখান নিবক আবম মবন কবর একটা সময় নহলি নসক্টর েবদ প্রপারবল
এটাবক এডবেস করা হয় সমসযাগুবলা বচবিি করা হয় আমাবদর িনগণ নে
িনগবণর টযাক্স বদবয় সরকার চবল িনগণ নেন ভাল স্বাস্থয নসিা চায় নম বলক
অ্বযকাবরর মবযয একটা নসটা নেন পায় আবম মবন কবর সরকার কাি করবি।
জিল্লি
ু িহমানাঃ স্বাভাবিকভাবি িাবিট নকমন হবলা এিাবরর মি?
মমাহাম্মদ নারিিাঃ িাবিট আবম িলবি এটা িযিসা-িান্ধি একটা িাবিট হবয়বি।
এখাবন ৬ লি...
জিল্লি
ু িহমানাঃ অ্বনবকই নিা িলবিন নেখাবন িযিসা মাবন িড়বদর িযিসা
মমাহাম্মদ নারিিাঃ না আবম এটা শুযু িড়বদর িলি না কারন হল কারণ হবলা নে
প্রবণাদনা নদওয়া হবয়বি নসটা আপনার বনবচ নিবক উপর পেে
শ প্রবিটট…
জিল্লি
ু িহমানাঃ নে পদ্ধবিবি নদওয়া হবয়বি নসখাবন বনবচর বদবক প্রবণাদনা
পাওয়ার খুি একটা সুবোগ ননই।
মমাহাম্মদ নারিিাঃনা গি িিবরর িাবিট আপনার নদবখবিন নপবয়বি। বভিুক
নিবক বেল্পপবি পেে
শ সিাই নপবয়বি।
জিল্লুি িহমানাঃ নসটা আপবন যবরন নিাক একটা টাকা…
মমাহাম্মদ নারিিাঃনা এক লি নকাটট টাকার নে প্রবণাদনা নদয়া হবয়বি নসখাবন
বকন্তু সিাই ইবকায়াবল নপবয়বি কই? গিিাবরর িাবিবট। এিাবরর িাবিবট নেটা
আবম মবন কবরবে কর কমাবনা হবয়বি কমসংস্থান
শ
িাড়ার একটা সুবোগ সৃটষ্ট
হবয়বি মানুবষর।
জিল্লি
শ
হবি নকািায় নদবের বিবনবয়াগ
ু িহমানাঃবিবনবয়াগ না হবল কমসংস্থান
পবরবস্থবি নিা খুি একটা ইবিিাচক না।
মমাহাম্মদ নারিিাঃ না শুযু িাংলাবদবেই নয় সারা পৃবিিীবিই বিবনবয়াগ হবেনা।
নিকার হবে নলাক। দাবরদ্রযসীমার বনবচ মানুষ চবল োবে সারা পৃবিিীবিই নট
অ্নবল িাংলাবদবে। আমরাবিা উন্নয়নেীল নদে বকন্তু উন্নি নদবেও বকন্তু একই

পবরবস্থবি হবয়বি। আবম নেটা িলবি নে নচষ্টা করবি নেন ইনবভসবমন্ট হয়।
ইনবভস্টবমন্ট হবলই নিা কমসংস্থান
শ
হবি বিবনবয়াগ িাহবলই নিা এখাবন নলাক
আপনার হবি পারবি। নেটা আবঙ্কল িলবিবলা দাবনয়াল নে আমাবদর এখাবন
চায়না নিবক অ্নযানয নদে নিবক ইনবভসবমন্ট হওয়ার একটা সুবোগ আবি বকন্তু
আমলািবন্ত্রর িটটলিা নেটা আবি নসখাবন েবদ আমরা ওয়ানস্টপ সাবভশস বনবয় না
আসবি পাবর। আমার এখাবন একটট ইনবভস্টর এবসবি দুয়াবর দুয়াবর একটা
ইবলকটেবসটট পারবমেবনর িনয বু র , গযাস কাবনকেন এর িনয ুবর িখন নস
খানার ইনবভস্ট করবি না। নসই িায়গাটায় আমাবদর সহিীকরণ করবি হবি ইি
ডুইং বিিবনস আমরা নে বপবিবয় আবি নসখাবন আমাবদর এবগবয় নেবি হবি।
িাংলাবদবের আিবকর নে িাবিট ৩৩০ বিবলয়ন ডলাবরর আমাবদর নেই জিবডবপ
সাইি নসখাবন বকন্তু ২২% এরমি আমাবদর নে িািারটা করা হবয়বি এটা নিবে
িড় আহামবর বকন্তু না বকন্তু এখাবন নে াটবিটা রবয়বি নসটা একটু িড় চযাবলঞ্জ
এিং নরবভবনউ আহরবণর নে বচত্রটা নদয়া হবয়বি এটা বকন্তু নরবভবনউ নে আহরণ
করার িা আদায় করা নসটা বকন্তু একটা িড় চযাবলঞ্জ রবয়বি এই িাবিবটর মবযয।
পাোপাবে আপনাবদর নে নমগা প্রবিক্ট গুবলা নে প্রবিক্টগুবলা চলমান রবয়বি।
িাংলাবদে আমরা সিাই িলবি এখন অ্দময অ্প্রবিবরাযয গবিবি এবগবয় োজে
িাংলাবদে নে প্রবিক্টগুবলা বকন্তু নিবম ননই। আবম বকন্তু আমার িাসা উত্তরা
আসা োিার সময় আবম নদবখ নে িাডশ নফ্রবি নি এয়ারবপাবটশ নে কাি চলবি
হেরি োহিালাল আেিশাবিক বিমানিন্দবর আমার মবন হয় নড-নাইট কাি
করবি ওয়াকশাররা। উবঠ োবে আপনার ইয়াটা। পদ্মা বব্রি নেষ পোবয়
শ চবল
নগবি। মািারিাবড়বি আপনার নে প্রবিক্ট টা হবে নসটা, রূপপুর পারমাণবিক
বিদুযৎ নকন্দ্র হবয় নগবি, নমবোবরল নেষ হবয় নগবি এগুবলাবি সরকার প্রচুর
ইনবভসবমন্ট করবি। উন্নয়নমূলক কাি কবমরশ িনয এগুবলা নিবনবিট নিা
আমরা িনগন আমরা সিাই নিা পাি। নমবোবরল েবদ নেষ হবয় োয় অ্বনক
নলাবকর নিা গাবড় িযিহার করবি হবি না। নেবন বকন্তু আপনারা চবল নেবি
পারবি এক িায়গা নিবক আবরক িায়গায় এটা বকন্তু একটা সময় আমাবদর িনয
স্বপ্ন বিল। এই স্বপ্ন বকন্তু িািিায়ন মাননীয় প্রযানমন্ত্রী িাংলাবদবের িনয
িাংলাবদবের িনগবণর িনয কবর নদবখবয়বিন এিং আল্লাহ রব্বুল আলামীন
উনাবক হায়াি দারাি করুন ভবিষযবিও আবরা িড় িড় প্রবিক্ট গুবলা আমাবদর
নদেবক এবগবয় ননওয়ার িনয উবন করবি পাবর।
জিল্লুি িহমানাঃ দাবনয়াল আপনার বক যারণা িাবিট নকমন হবলা িা বিবেষ
নকাবনা মেিয িা অ্িিারবভেন?

মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ আবম আবঙ্কবলর সাবি একমি িাবিবট িযাপাবর
িাবিট আসবল বিিবনস নফ্রন্ডবল। এটা বিিবনস নফ্রন্ডবল। সি নলবভবল
বিিবনস নফ্রন্ডবল হবে বকন্তু বকিু নসক্টর হয়বিা িাদ পবড় োবে এরকম নহলি
নসক্টর এ কিা আপবন িলবলন। নহলি নসক্টবরর িযাপাবর আবম মবন কবর
আইএম নট ইন এক্সবপাট অ্ন নহলি নসক্টর িাট টু মাই নবলি েবদ আপবন
নদবখন পৃবিিীর নেবকাবনা ইউবনভাসাল
শ নহলি নপ্রাভাইডার োরা আবিন আবফ্রবদ
নদবখন অ্বিবলয়া। অ্বিবলয়া নহস দা নিস্ট নহলি নসক্টর ইন দা ওয়ার্ল্শ।
সুইিারলযান্ড, সাম অ্ি দা ইউবরাবপন কনটেি এগুবলা নহলি নসক্টর বকন্তু খুিই
ভাবলা। আবমবরকার নহলি নসক্টর খুিই নপার একটা নহল্প নসক্টর। কারণ
আমাবরকার নহলি নসক্টর হবে কমবপ্লটবল প্রাইবভট নহলি নসক্টর। আর
অ্বিবলয়ার মবডলটা েবদ নদবখন, কযানাডার মবডলটা েবদ নদবখন ইউবরাবপয়ান
মবডল েবদ আপবন নদবখন এগুবলা বকন্তু প্রাইবভট-পািবলক পাটশ নারবেপ একটা
মবডল। আিার রাবেয়াবি েবদ আপবন নদবখন এটা বকন্তু খুিই পর এটা বকন্তু এটা
বকন্তু কমবপ্লটবল পািবলক নসক্টর। এই িায়গায় আমাবদর িুঝবি পারা উবচি নে
পািবলক নসক্টর উপর েবদ আমরা কমবপ্লটবল বরলাই কবর নহলিবকয়ার এর িনয
িাহবল বকন্তু নিইবলওর আমরা নদখি এিং আিার কমবপ্লটবল েবদ আমরা প্রাইবভট
নসক্টর িা পািবলক নসক্টর নেবকান একটাবি িাবক িাহবল আমরা বকন্তু নিল
করি। আমাবদর এখাবন একটা বমক্স অ্যান্ড মযাচ িাকবি হবি নেটা অ্বিবলয়াবি
করা প্রাইবভট হসবপটাবল আপবন নেবি পারবিন। োর নেখাবন ইো নসখাবন এবস
নেবি পারবি। আি লং এ গভনবমন্ট
শ
প্রাইবভট নমবডবকল ইন্সুবরন্স িার কাবি
িাবক। নমবডবকয়ার িবল নেটা গভনবমন্ট
শ
নপ্রাভাইড কবর ইি ইউ আর নটক্স
নপয়ার আপবন নমবডবকয়ার পাবিন। আপবন েবদ ওবয়লবিয়াবর িাবকন িাও
আপবন টযাক্স পাবিন। নদবের মানুষ নটক্স নপ করবি এটা বকন্তু ডাইবরক নিবনবিট
নদবে মানুষ পাবি এিং বকভাবি িররু ইন্সুবরন্স। একটা ইউবনভাসাল
শ নহলিবকয়ার
ইন্সুবরন্স কবরবি নেটা ওিামা নচষ্টা কবরবিল ওিামা নকয়ার এিং অ্বনকটা
সাকবসসিুল হবয়বি এটার ভযাবলউ বকন্তু এই পযাবন্ডবমবক িুঝা নগবি।
পযানবডবমক এর েবদ খারাপ বসচুবয়েন নিবক ওবয়স্ট বসচুবয়েন না হবয় িাবক
ইস অ্নবল নিকি অ্ি ওিামাবকয়াবরর এক্সজিসবটন্স । এখন এই িায়গায়
আমাবদর বচো করবি হবি ইবনাবভটটভ আমরা শুযু িাবিট িাড়াবলই সম্ভি না।
ইজন্ডয়া হযাস আ নভবর নমবসভ িাবিট নহলিবকয়ার এর িনয। ইজন্ডয়া ইি ওয়ান
অ্ি দা লারবিস্ট প্রবডউসার অ্ি ভযাকবসন, ইজন্ডয়া ইি ওয়ান অ্ি দা লাবিশস্ট
প্রবডউসার অ্ি নমবডবসন। বকন্তু ইজন্ডয়া ইি নগাইং টু দয োবিল কারণ ওবদর
মবডল আর আমাবদর মবডল অ্বনকটা বসবমলার। আপবন বকন্তু বচো কবর নদখুন।
নমিবরটট অ্ি নহলিবকয়ার নপ্রাভাইডার ইস অ্যা প্রাইবভট ইনবস্টটটউেন। একটা

প্রাইবভট ইনবস্টটটউেন কযান নট বিক্সড ডা প্রাইস অ্ি সাবটশ ন সািশাবর। ইট নহস
টু বি ইউবনভাবসল।
শ সাবভশস নপ্রাভাইড কবর প্রাইবভট ইনবস্টটটউেন ননা প্রিবলম
িাট এবলবমন্ট নহস টুবি ইউবনভাবসল।
শ এই িায়গাটা আবম িাবননা নে আমাবদর
স্বপ্ন নদখা সহি হবি বকনা বকন্তু আমরা এিবকিু সুন্দর নদখবি নদবে। আবঙ্কল
এিগুবলা নমগা প্রবিক্ট এ কিা িলবলন। আমাবদর চট্টগ্রাবম অ্বনকগুবলা নমগা
প্রবিক্ট হবে। আপবন এয়ারবপাবটশ আবগ োওয়া কি সময় লাগবিা এখন
মমাহাম্মদ নারিিাঃ এয়ারবপাটশ নিবক লালখান িািার এটা বকন্তু আবগ ১৬
বকবলাবমটার লাগবিা। বচটাগাং নিবক কক্সিািার ডাইবরক নরললাইন হবে।
কণি
শ ু লীবি টাবনল এটা বকন্তু অ্লবমাস্ট হবয় নগবি।
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ আবম েখন চট্টগ্রাবমর লযান্ড কবর িা নটক অ্ি কবর
িখন বকন্তু আবম কণি
শ ু লীর কািটা নদবখ। এটা মযাটার অ্ি প্রাইড িরাস এি
িড় িড় প্রবিক্ট েবদ আমরা করবি পাবর নডবিবনটবল আমরা ইউবনভাসাল
শ
নহলিবকয়ার আমরা পারি। ওই নদবের মানুষ এখাবন সিবকিু সম্ভি আমাবদর
রানা প্লািা পবর ওয়াবর্ল্শর সিবিবক কমপ্লাইন িযাক্টবর আমাবদর এখাবন হবয়বি।
িাহবল নকন আমরা ইউবনভাসাল
শ নহলিবকয়ার পারি না বনিয়ই পারি েবদ
আমরা পািবলক প্রাইবভট নসক্টর এখাবন একসাবি কাি কবর িাহবল এটা সম্ভি
ইট ইস পবসিল। ইন টামসশ অ্ি আদার ইন্ডাবিি নেটা িাবিবট িাইবর রবয়বি
আবম মবন কবর ইনসুযবরন্স নসকটর এখাবন িাবিবট িাইবর রবয়বি। িাংলাবদে
ইন্সুরান্স নসক্টর অ্যাবসাবসবয়েবনর নপ্রবসবডন্ট বমস্টার নেখ কবির সাবহি বিবন
অ্বনক ভাবলা বকিু প্রবপািাল বদবয়বিল নেটার মাযযবম আমরা ইন্সুযবরবন্সর
আওিায় অ্বনক মানুষ নক আনবি পাবর। এই সময় েখন একটা পযানবডবমক
চলবি আপবন নদবখন নসানালী লাইি ইন্সুযবরন্স নকাম্পাবনবি আমরা উই সবসা
আ
নগ্রাি অ্ি ওভার বি হাবেড পাবসন্ট
শ ইয়ার এন্ড নহয়ার নগ্রাি। কারন মানুষ এখন
ভবয় আবি নহায়াট ইি সামবিং হযাবপন্ডস টু বি। নহায়াট উইল নটক নকয়ার অ্ি
মাই িযাবমবল। এই িায়গাটাবি আমরা েখন িুল নপবমন্ট টা কবর গ্রাহকবক
এখাবন নকান টযাক্স িাকার নকান মাবন ননই। নহলি ইন্সুবরন্সবর নসাস শ নটক্স িাকার
নকান মাবন ননই। পৃবিিীর নকান নদবে নাই। নহলি ইন্সুযবরন্স নসাস শনটক্স িাকা
আমার মবি এই েুজেটা বকিুটা কম। এই িায়গায় বকন্তু িাংলাবদে ইন্সুযবরন্স
ইনবস্টটটউেন অ্বনক কাি কবরবি হয়বিািা এইিার িাবিবট এসি জিবনস রাবখ
নাই হয়বিািা আগামী টা িাকবি। আমার আো িাকবি ইনসুযবরন্স নসক্টরবক
সরকার নেভাবি আমাবদর গাবমন্টস
শ
নসক্টরবক ভাবলাভাবি নদবখ একইভাবি
ইনসুযবরন্স নসকটর নক আমরা নদখি কারণ এটট আবরকটা নসক্টর নেখাবন অ্বনক

এম্পরলয়বমন্ট জক্রবয়ট করা অ্পরচুবনটট আবি। আপবন নিবন খুবে হবিন নে
নসানালী লাইি ইন্সুযবরন্স আমরা ২০১৩ সাবল শুরু কবর আবঙ্কল িখন
বিজিএমইবি বিবলন এিং বিজিএমইএনি িখন আবঙ্কবলর সাবি এিং আবি
আংবকল িখন নপ্রবসবডন্ট আমরা বিজিএমইএর মাযযবম ওয়ার্ল্শ এর সিবচবয় িড়
গররুপ ইন্সুবরন্স বকন্তু কবর । বিজিএমইএর মাযযবম ৪৪ লাখ সরকাবরর আমরা বকন্তু
গররুপ ইন্সুবরন্স কবর। এই নকাম্পাবন এখন২০১৩ নি শুরু হবয় এখন আইবপউবি
এবসবি এিং এই অ্িস্থা আমাবদর ১৪ অ্যাবক্টভ ইমপ্লয়ী আবি কম সমবয়র মবযয।
নেগুবলা িড় নকাম্পাবন আবি দে বিে পাঁবচে িির যবর লাখ খাবনক এর উপর
িাবদর ইমপ্লয়ী। এটাও বকন্তু খুি নিবে একটা বকিু না আমাবদর নপবনবটেন
মাবকশবট মাত্র ৪%। েবদ পবলবসগি ভাবি আমাবদর সাবপাটশ নদয়া হয় েবদ আপবন
ইজন্ডয়াবি নদবখন বপ্রবময়াম নেটা নদয়া হয় লাইি ইন্সুবরন্স এটা বকন্তু নটক্স
বডবটকটটভ। হাবন্ডট পাবসন্ট
শ টযাক্স বডবটকটটভ আমরা েবদ একই পবলবসটা কবর
িাংলাবদবের কারণ আপবন নটক্সটা বদবয় আপবন ওবয়লবিয়ার বকবন বনবেন
একইভাবি আপবন নটক্সবটর মাযযবম আপবন ইন্সুযবরবন্সর ওবয়লবিয়ার টা বকবন
বনবেন। এই ওবয়লবিয়ারটা েবদ আমরা টযাবক্সিল না কবর। ইন্সুবরন্স ইি
ওবয়লবিয়ার িাই প্রাইবভট নসক্টর। এটাবক েবদ আমরা টযাক্স এিং না কবর িাহবল
বকন্তু অ্বনক নিবে িীমাকমী সংখযা িাড়বি িাংলাবদে এিং মানুষ অ্বনক নিবে
নসইি িাকবি। একটু নসক্টর আমার মবন হয় আমার জ্ঞাবন নেটা যবর এডুবকেন
নসক্টর। এডুবকেন নসক্টরটা অ্লবরবড নলািাবল খুি এবিবক্টড এক্সটেমবল
এবিবক্টড। আমার িাচ্চা আবি নস বর িবস অ্নলাইবন িাস করবি িাট ইট ইি
নভবর বডবিকাল্ট টু অ্নলাইন িাস। কারণ আপবন প্রযাকটটকযাল টটচাবরর সামবন
িবস নে কবমউবনবকেন টা এটা নিা আপবন অ্নলাইবন হবেনা। আপনার পাবে
সরটুবডন্ট িবস আবি আপনার িন্ধু িবস আবি নে ইন্টাবরকেন টা হবে নসটা বকন্তু
হবে না। েখন িাচ্চারা স্কুবল নিরি োবি িখবনা বকন্তু একটা িড় যাো আসবি।
নসা স্কুবলর িনয, স্কুবলর নসিটটর িনয, স্কুবলর িাচ্চাবদর নসিটটর িনয আমার
মবন হয় িাবিবট বকিু সুবোগ-সুবিযা রাবত্র হয়বিা ভাবলা হবিা। এিং ভযাবটর নে
ইসুযটা আসবি এডুবকেবনর ওপর ভযাট ননবগটটভ এসবপবরেন জক্রবয়ট করবি
এমাং নদাি হু এডুবকেন ইি নট বরবয়বল আপ টুাঁ বপ্রবভবলি। সিার িনয বকন্তু
এডুবকেন বপ্রবভবলি না। োবদর িনয এডুবকেন টা আসবল বপ্রবভবলি না িাবদর
িনয নডবিবনটবল বচো করা উবচি। এডুবকেন শুড বি আ রাইট। ইট শুড নট বি
বপ্রবভবলি ির এবনওয়ান। ইট শুড বি আর রাইট ির এভবরওয়ান। এটা এমন
একটা িায়গায় নেটা লাইক নসইবভং ির ইউর বিউচার। আিবক নে িাচ্চারা
পড়াবোনা করবি এটা নিা আগামীকালবক বলডার হবি। আবঙ্কবলর সাবি নিবক
নিা আমরা কাি বেবখ। আবঙ্কলরা নেসি কাি কবর আসবি। বিজিএমই এর

নেসি কাি পাস কবর আসবি ওগুবলার নিবকই নিামরা এক্সবপবরবয়ন্স ননই।
এবনবয় ইউ মুভ িরওয়াডশ এখন আবঙ্কলরা আমাবদর উপর ইনবভস্ট কবরবি
িবলই আমরা সাসবটইন করবি। এখন আমরা নেবড আবি একইভাবি েবদ আপবন
নদবের কিা বচো কবরন আমাবদর িাচ্চাবদর উপর েবদ আমরা ইনবভস্ট না কবর
িাহবল আগামীবি আমরা বক এক্সবপক্ট আমাবদর িাচ্চা িড় হবয় বক করবি। এই
িায়গাটা এই িাবিবটর না িাকবলও আগামী িাবিবট িাকবি এটাই আমার আো
এিং এটাই আমার প্রিযাো।
জিল্লুি িহমানাঃ বমস্টার নাবসর…
মমাহাম্মদ নারিিাঃ আমাবদর নে ইনবভস্টবমন্ট খুি ভাবলা আমাবদর সোনবদর
প্রবি এটা নিা আবম নদখবিই পাজে।
জিল্লুি িহমানাঃউবন নিা নেবসবিক একটা খাবির কিা িবলবি।।
মমাহাম্মদ নারিিাঃ বেিাখাবির কিা িবলবি। আবমও নদবখ আমার িাচ্চারা োরা
নিাবটা আবি িারা অ্নলাইবন িাস করবি। অ্নলাইবন বগবয় স্কুবল বগবয় নেভাবি
িাসটা হয় সহপাঠীবদর সাবি িবস নসভাবি হয় না। িারপর পযানবডবমক
বসচুবয়েবনর মবযয নিা করবিই হবি অ্ল্টারবনটটভ বকিু নাই। সি নখালা নরবখ শুযূ
স্কুল টা িন্ধ রাবখ এটা আিার…
জিল্লুি িহমানাঃ নসটাই এখন সিাই িলবি।
মমাহাম্মদ নারিিাঃ অ্লবমাস্ট বকন্তু সি বকিু নখালা আবি বকন্তু স্কুলটা যাবপ যাবপ
েবদ খুবল নদয়া হয় ইউবনভাবসটটর
শ গুবলা…
জিল্লুি িহমানাঃ সুরিা বনজিি কবর…
মমাহাম্মদ নারিিাঃ সুরিা বনজিি কবর করবি হবি। সুরিা বনজিি কবর
ভযাকবসবনেন কবর নসটা েিটুক খুবল নদওয়া োয় িাহবল আমাবদর বেিার নে
অ্গ্রগবি ও বেিার নে হারটা নস ভাবি িাাঁচবি পারবিা এিং পৃবিিীর অ্নযানয
নদেও আবম েবদ আেিশাবিক নিবত্র কিা িবল িারা বকন্তু খুবল বদবয়বি। স্কুলকবলি বকন্তু খুলবি চলবি কাি করবিবি হয়বিা িারা প্রপারবল নমবন্টন করবি।
জিল্লুি িহমানাঃ িাচ্চাবদরও োবদর পবি ভযাকবসবনেন নদয়া সম্ভি িাবদর
ভযাজক্সবনেন আওিায় বনবয় আসবি।

মমাহাম্মদ নারিিাঃ আমাবদর এখাবনও মাননীয় বেিামন্ত্রী িলল নে, ইউবনভাবসটট
শ
নলবভবল প্রিবম ভযাজক্সবনেন কবর িারপর খুবল নদয়া হবি। েবদ এটা একটা ভাল
উবদযাগ নসভাবি করবি পারবল নসটা একটা ভাল উবদযাগ। না হবল বেিারহার এই
িির গুবলাবি িাবদর মাইনাস হবয় োবে। এই নলখাপড়া নেভাবি এবগবয় োওয়ার
কিা বিল নসভাবি করবি পারবিন না। আবরকটা বিষয় ইন্সুযবরবন্সর কিা
িবলবিন…
জিল্লি
ু িহমানাঃ মাবন আবম আপনাবক এই প্রশ্নটা আপবন িলবিন িাংলাবদবে
আসবল ইনসুযবরন্স নসকটর টাটা ইন্সুরান্স সম্পবকশ মানুবষর আগ্রহটা তিবর হবে
না নকন?
মমাহাম্মদ নারিিাঃ এই জিবনসটা হল একটা সময় বিল
জিল্লুি িহমানাঃ িা সরকাবরর বদক নিবক পবলবস সাবপাবটশ র কিা দাবনবয়ল
িলবিবলন নসটট আসবলই অ্িিিবরর
শ
নাই মাবন এক যরবনর অ্িবহলা মবযযই
আবি পৃবিিীর সি িায়গায় কিায় কিায় ইন্সুবরন্স। গাবড় িবলন, িযিসা িবলন,
নহলবি িবলন, লাইভ িবলন…
মমাহাম্মদ নারিিাঃ আবম ইন্সুবরন্স বনবয় বিবেষ কবর ওয়াকশার ইন্সুরাবন্সর নহলি
ইন্সুবরন্স বনবয় অ্বনকগুবলা িায়গায় বিবদবে োওয়ার সুবোগ রবয়বি। আবম
বনবির িামাবনবি
শ
বগবয়বিল োর লযাবন্ডর নিবনভাবি বগবয়বি বিবভন্ন বমটটংবয়
নসখাবন নে জিবনসটা হবে আপনার ইন্সুবরন্স োরা অ্বনক নিবত্র োরা সাযারন
নাগবরক িাবদরবিা প্রবভবডন্ট িান্ড িা সরকাবরর পি নিবক নকান নিবসবলটট
বকন্তু এখবনা পেে
শ আমাবদর রাষ্ট্রীয় ভাবি নাই নসই িায়গাটায় আমাবদর নহলি
ইন্সুবরন্স টপ পপুলার করা োয় মানুষ েবদ আস্থােীল হয়। হবে বকন্তু। একটা সময়
বিল মানুষ মারা নগবল িার টাকা িা নিবনবিটটা কখবনাই নপি না এখন বকন্তু
অ্বনকাংবে পাবে নেটা দাবনবয়ল িলবিল নে সরকার েবদ এখাবন নকান টযাক্স
ইম্পি না কবর িাহবল িনগবণর িনয উপকার হবি। একটা িযাবমবল েখন হঠাৎ
কবর একটা নলাক মারা োয় হয়বিা িার বকিুই নাই েখন ইন্সুবরন্স নিবক বকিু
টাকা পায় িখন বকন্তু নস দাাঁড়াবি পাবর। স্বািলম্বী হবি পাবর িার নিবলবমবয়
িাচ্চারা স্কুবল নেবি পাবর। এই সুবোগটা বকন্তু িখন তিবর হয় েি নিবে অ্ল্প
টাকায় নহাক েবদ একটা ইন্সুবরন্স করা োয় েবদ একটা নপনেন বস্কল কবর োয়
িাহবল নে নকান িযাবমবলর িনয মানুবষর িীিবন অ্যাপস এন্ড ডাউন িাবক
নেবকাবনা নলাবকর িনয ভাবলা সময় খারাপ সময় আসবিই পাবর িখন বকন্তু
ইনসুযবরন্স িা নপনেন বস্কম োরা করবি এগুবলা বকন্তু মানুবষর প্রিযাবহক িীিবন

অ্বনক নিবে উপকাবর আবস। এখন নদখা োবি নে ইন্সুযবরন্সবক েি নিবে পপুলার
করা োয় আমাবদর িনগণ নেন কবর নহলি ইন্সুবরন্স টা কবর এিং িখন ইন্সুবরন্স
নকাম্পাবনগুবলা িাবদর নে কযইলমটা েবদ প্রপারবল না নদয় িাহবল বকন্তু এই
গ্রহণবোগযিা টা
জিল্লুি িহমানাঃ এটার একটা িেিয আবি দাবনয়াল হয়বিা পবরর িার িলবিন নে
ইন্সুবরন্স অ্ি পাওয়া
শ
নসটা অ্বনক নিবত্র অ্বনবকই িটটল মবন কবরন…
মমাহাম্মদ নারিিাঃ মবন করবি কারা এটাবিা প্রযাকটটকযাল আবম িলবিবি বিবেষ
কবর নিনাবরল ইন্সুবরন্স আবম নদবখবি এমবনবি বিবিএমই নি িাকা অ্িস্থায়
েিগুবলা িযাক্টবরবি অ্বিকাণ্ড হবয়বি দু টনা
শ
বটবি িাবদর িযাক্টবর বকন্তু
ইন্সুবরন্স করা িাবক িায়ার ইন্সুবরন্স করা িাবক। আবম এই পেে
শ একটা িযাক্টবর
মবন হয় ১২ িির নেষ হবয় নগবি বকন্তু নস এখন পেনি নিইম পায় নাই। হয়বিা
একটা সময় নদখা োবি এই নলাকটা মারা োবি বকন্তু িার নিইবমর নকান সুরাহা
হবি না নসই িায়গাটা আবম মবন কবর দাবনয়াল নেবহিু দুইটা ইন্সুযবরবন্সর সাবি
হবে একটা নিনাবরল ইন্সুবরন্স, একটা লাইি ইন্সুবরন্স নসই িায়গাটায় দ্রুিিার
সাবি নেন একটা নিইম নসবটল হয়। নে একটা িাবয়ন্ট িনদুবভশাগ বেকার না হয়
নসই িায়গাটাবি সিবচবয় নিবে নির বদবি হবি িবল আবম মবন কবর।
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃএযািসলুযটলী আবঙ্কল এটা আমাবদর ইউএসবপ হবে
এটা নে আমরা সাি বদবনর মবযয নিইম নসবটল কবর। এই িায়গাটাবি আসবল
এমন না নে নকান ইন্সুবরন্স নকাম্পাবন আবি োরা চায় না নিইম বদবি। সিাই চায়
বকন্তু বিবভন্ন কারবণ হয়বিািা বদবি পাবরন আবম অ্নযবদর কিা িলবি হয়ি
পারিনা এভবর িবড হযান্ডস অ্ন বরিনস। বকন্তু আমরা েখন সরটুবডন্ট লাইি শুরু
কবর আমাবদর সময় নলবগবিল িানবি িুঝবি নে বকভাবি আমরা নিইম
নসবটলবমন্টটা করি। এিং একটা বসম্পল সবলউেন আমরা নির করলাম নে
নিইমটা পাাঁচটা িয়টা িায়গা বদবয় নে োবিনা। নিইমটা নিইবমর একটা
ইজন্ডবপবন্ডন্ট বডপাটশ বমন্ট আবি ওখাবন ডক্টর আবি, ওইখাবন ইন্সুযবরবন্সর দি
নলাক আবি। এিং িারাই বকন্তু বডবসেন ননয় এখাবন বকন্তু নিাডশ ম.বড কাবরা
ইন্টারবিয়াবরর সুবোগ ননই। এিং আমরা িাবদরবক একটা জিবনস িবলবি নে
আপবন ননাটটবিবকেন পাওয়ার পবর ইউ হযাভ ৫বডইস ওবয়দার অ্যাপররুভ অ্র
বডিাইন। ইি ইউ বডিাইন ইউ মাসরসট হযাভ আ নভবর গুড বরবিন। এক্সবপ্রেন
উইল বি অ্নবল বগি ির দয বডিাইন সাইড। এিনয আমরা সাি বদবনর মবযয
নিইমটা বদবি পাবর। নকাবভবডর সময় আমরা প্রিম িয় মাবস ১২২ টা বদলাম
নিইম বদলাম নসানালী লাইি নিবক এিং নকানটাই নি একবসবডং
শ
বসক্স নদইি
আমরা প্রবমি কবরবি নসবভন নডস বকন্তু নট একবসবডং বসক্স নডসরি। এিং এটা

বকন্তু বসক্স ওয়াবকশং নডসি না বসক্স নডসি। ফ্রাইবড সযাটারবড ইনকরলুবডড এটার
বভির বসক্স নডসবির বভিবর। এটাবি আমাবদর সহবোবগিা করবি আমাবদর নে
িাইনযান্স সাবভশস বডপাটশ বমন্ট ইন এি এস, বিকাে, রবকট, নগদ এি সুন্দর ভাবি
দ্রুি িাবদর মাযযবম আমরা নিইম িানাবি পাবর ইট ইি বরমাবকশিল নেই কারবণ
নে এলাকাবি আমরা নিইম নদই নসই এলাকাটাই নদখা োয় িযিসা নিার হাবেড
টাইমস িাইভ হাবেড টাইমস িাবর। এিং এটা প্রচার হয়বিা। নমবসভ হাবর প্রচার
হয়। এটা অ্বনকটা আনএক্সবপবক্টড আমরা বনবিরাও বকন্তু সক হবয় বগবয়বিলাম
আবম চট্টগ্রাবম অ্বনক গ্রাহবকর নচক ইবনবেয়াল েখন নকাম্পাবনর শুরু হয় িখন
বকন্তু আবম বনবি বগবয় িাসায় নপ ৌঁবি বদবয়বি। আবম সকড হিাম মানুষ েবদ এটা
বনবয় এক্সাইবটড হবিা বকন্তু এটাবি নিা এক্সাইবটড হওয়ার বকিু নাই কারণ এটা
নিা আমার প্রিম দাবয়ত্ব। আমার িাস্ট নরেজন্সবিবলটট নকউ েবদ মারা োয়
িাহবল িার পবরিারবক নচক নপ ৌঁবিবয় বদবয় িা টাকা নপ ৌঁবি নদওয়া এটা আমার
প্রিম দাবয়ত্ব। বিিীয় দাবয়ত্ব হবে টু ওয়ার্ল্শ মাই নেয়ার নহার্ল্ার এিং িৃিীয়
দাবয়ত্ব টু মাই এম্পরলবয়স। অ্বনক সময় নদখা োয় খারাপ ইন নটনেন েবদ িাবক
আবম েবদ আমার এমপ্লয় এিং নেয়ার নহার্ল্ারবদর বনবয় িাবক আবম আমার
গ্রাহকবদরবক ভুবল োজে। এই িায়গা নিবক সবর আসার িনয আমাবদর নে
নচয়ারমযান ডিঃ নমাোরি সাবহি উবন একিন ইন্সুবরন্স নসক্টর নিবক আসা মানুষ।
উবন ইন্সুযবরবন্সর পযাবডলসগুবলা িুবঝ, ইন্সুযবরবন্সর ো সমসযা নসটট িুবঝ। এিং
উবন বকন্তু খুি সুন্দরভাবি ননিৃত্ব বদবয়বি আমরা সাি বদবনর নেই নিইম নদই
এটার িনয ইিরা একটা সুন্দর সাকুল
শ ার িাবর কবরবিল। ইন্সুবরন্স নকাম্পানীর
িনয টুাঁ িবলা দা নসানালী মবডল। এিং এখন িড় িড় ইন্সুযবরন্স নকাম্পাবন গুবলা
বকন্তু ৭ বদবনঅ্ নিইম করবি নলি নদন নডট। ইদ্রা বকন্তু নিইম বদবি রাজি এিং
িারা নদয়া শুরু কবরবি। ইদ্রা প্রবিযক ওবয়ডবনসবডবি পািবলক বমটটং কবর।
বমটটং কবর নে সকল ইন্সুবরন্স নকাম্পাবনর নাম গুবলা িাবক আবি ওরা বকন্তু
এগুবলা নসবটল কবর বদবে। নসা ইদ্রা হযাস নটবকন দা বলডারবেপ এিং নরমাবল
নদখা োয় নরগুবলটর একটা পবলবস ননন সবে সবে বকন্তু নেড িবড একটা
অ্পজিট পজিেন ননন। নরগুবলটর েবদ িবল নে না আপনার ৭বদবনর মবযয
নিইম বদবি হবি িখন িাংলাবদে ইন্সুরান্স অ্যাবসাবসবয়েন েবদ িবল না আমরা
বিন মাবস বদি বকন্তু নরগুবলটর আমাবদর েবদ িবল এক মাস িখন িাংলাবদে
ইন্সুরান্স অ্যাবসাবসবয়েন িবল টাকা ১৫ বদন ননন। নসা নসল্ফ নরগুবলট করার
নটনবডনবসটা নে আসবি ইন্ডাবিবি ইট ইি বরবফ্রবেং। আমার সুবোগ নে আবম
িাংলাবদে ইন্সুবরন্স অ্যাবসাবসবয়েবনর বিবভন্ন বমটটংবয় িাকার সুবোগ পাই। নেখ
কবির সাবহি উবন আমাবদর বসবনয়র, উবন আমাবদর বলডার উবন এবিা সুন্দরভাবি
জিবনসটা পবরচালনা কবর নে উবন প্রবিযকটা িযজের নিবত্র োরা ইন্সুযবরবন্সর

সাবি বরবলবটড সিার সাবি উবন কিা িবল। আমার সাবি কিা িলা বকন্তু উনার
মাবন মাবন না বকন্তু উবন সিার নিবক বিডিযাক ননন উবন আমার কাি নিবক
বিডিযাক ননন এিং বনবয় উবন িাইনাবল এমন একটা বডবসেন নদন নেটাবি সিাই
খুবে হন। আপবন নহলি ইন্সুবরন্স এর কিা িবলন নহলি ইন্সুবরন্স িাইম পাওয়া
োয় না। ও সবর নন-লাইবি নিইন পাওয়া োয় না। নন লাইবি নিইন না পাওয়ার
কারণটা হবলা বকিু ইন্সুবরন্স নকাম্পাবনবি কবমেবনর একটা িযিসা িাবক। নে
আবম বপ্রবময়াম বদলাম ২০ লাখ টাকা আমাবক কি কবমেন নিরি বদবি। এটা
বনবয় িাবগবনং
শ হয় আনিরচুবনটবল।
জিল্লুি িহমানাঃ কবমেনটা কাবদর মাবন োরা িযিসা…
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃমাবন িাড়া িযিসা টা এবন বদবয়বিন যবরন নদখা োবে
আবঙ্কবলরই িযিসা। আবঙ্কল িযাক্টবরবি িায়ার ইন্সুরান্স করল। ২০ লাখ টাকা
বপ্রবময়াম লাগবলা উনারা অ্বিবেয়াল নিবকা উনাবদর নে কমাবেয়াল
শ
মযাবনিার
আবি। আবঙ্কল বরবয়বলটট িলবি। আপবন অ্নযভাবি বনবয়ন না িাস্ট এন এক্সাম্পল
আমাবক আমার নলাকবক িলবলা নে আমাবক ৩০% বদবি হবি এখান নিবক। নিা
এটা একটা ভাবলা নকাম্পাবন কখবনা বদবি পারবি না। িাংলাবদবের নেবকাবনা
পাাঁচটট টপ কম্পাবন যবরন নন লাইি ইন্সুবরবন্সর নিবত্র িা ১০ টা নকাম্পাবন যবরন
এরা কখবনাই কবমেন বদবি না। কবমেবনর িাকচার বকন্তু মাননীয় প্রযানমন্ত্রী
সরাইয়া বদবি নন লাইি ইন্সুবরবন্সর নিবত্র। তিবর সরাবনার পবর িযিসাও কবম
নগবি োরা এটা এসি নমইনবটইন করবি নেসি নকাম্পাবনর এটা নমইনবটইন
করবি না আবম কবমেন বদি না আবম নিইম বদি। কবমেন বদি না বকন্তু আবম
নিইম বদবি এিং এই নিইম আবম সাি বদবনর মবযয বদি এটা োরা োবে এই
নলবভবল োরা োবে িাবদর বকন্তু ইন্ডাবিয়াল নলান িা আই আর কবম োবে।
আবরকটা নদবখন গাবড়র িযাপাবর নমাটর নভবহবকল ইন্সুবরন্স। নমাটর নভবহবকল
ইন্সুবরবন্সর মবযয আপনার নে অ্যাক্টটা হল এই অ্যাক্টবটর আন্ডাবর বকন্তু গাবড়র
ইন্সুবরন্স মযাবন্ডটবর।মাবন লাগবি বকন্তু একটা সাকুল
শ ার আসবলা নে িাডশ পাটটশ
এখন বডসবকায়াবলিাইড। িাডশ পাটটশ বি নিইম নাই বকেু নাই। ইট ইস েুষ্ট এ বপস
অ্ি নপপার নিইম নাই। নিা এটা িাবিল কবর বদল সরকার। সরকার িাবিল
করবলা আমরা এটাবক একবসপ্ট কবর বনলাম নে আমরা এখন নিবক শুযুমাত্র
কবেবহজন্সভ বদি। এখন এটা বনবয় গুিি িড়াইয়া বদল মাবকশবট মানুবষ নে
ইন্সুযবরবন্সর দরকার ননই। বকন্তু এই িায়গায় এটা বকন্তু রং। নদয়ার ইি দা নরাড
নসিটট অ্যাকট নেটা করা হবয়বি ২০১৮ এটাবি চযাপ্টার বসক্সটটন এটাবি পযারা
ওয়ান টু বি নিার িাড় ওটা িায়গা বকন্তু বিয়ারবল নমনেন করা আবি নে নমাটর
ইনবসওবরন্স িাড়া রািায় গাবড় চলবি না। ইন্সুবরন্স লাগবি বকন্তু দুইটা নপ্রাডাক্ট এর

মবযয একটা িাবিল হবয় োবি িারমাবন আবরকটা নপ্রাডাক্ট নেটা আবি নসটা নিা
আপনার করবিই হবি। এই িায়গাটাবি এবস গুিি িড়াবনা হল এিং গুিি
িড়াবনা পবর োরা একসাবি ৫০ নিবক ৬০ টা গাবড় বনবয় আবস ওরা িবল নে
িযিসা করি বকন্তু আমাবদর কবমেন বদবি হবি। নিা কবমেন বদবল নিা
আপনাবদর নিইম হবি না নিা এই িায়গাটাবি বকন্তু মাবকশবট কাবরকেন আবি
এিং েিবদন পেে
শ একটা ইন্সুযবরন্স নকাম্পাবনর েবদ নিইম নদয় মাবকশবট
ইন্সুযবরবন্সর প্রবি মানুবষর নকান সময় আস্থা আসবিনা। কারণ োরা কবমেন নদয়
িারা বসবরয়াস বিিবনসমযান না নেবকাবনা
জিল্লুি িহমানাঃএকটু নেবষর বদবক দাবনয়াল নিাট্ট কবর েবদ আপবন িলবিন
প্রেুজের িযিহার বক ইন্সুবরন্স করার সুবোগ আি নসিা করা হবে?
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ আমাবদর প্রেুজে িাড়া ইন্সুবরন্স আগাবি না।
আমাবদর রুপাবল ইন্সুযবরবন্সর নচয়ারমযান নমািিা নগালাম কুদ্দুস সাবহি
আমাবদর বিজিএমইএর একিন নপ্রবসবডন্ট বিবলন। উবন আমাবদর নিবক নিবে
আবম এিং রাবসল ভাই আমাবদর নিবক অ্বনক নিবে বকন্তু উনার প্রেুজের প্রবি
আগ্রহ। প্রিম নিবক উবন প্রেুজে ইউটটলাইবিেন এ বিষবয় বিবলন নসানালী
নকাম্পাবনবি িবলন রুপাবল নকাম্পাবনবি িবলন নদাবনাটা নকাম্পাবন বকন্তু এখন ই
আই বপ বদবয় রান হবে। আপনার নিইম প্রবসসটা ইজি করার িনয করার িনয
বকন্তু ই আই বপ লাবগ। ইউ বনড আ বসবস্টম। নিইমটা িাংলাবদবের নেবকাবনা
িায়গায় হবি পাবর বিবদবেও হবি পাবর কারণ আমাবদর অ্বনক ভাইবয়রা োরা
নস বদআরবি আবি, োরা বমডলইবস্ট আবি, প্রিাসী আবি িাবদর বকন্তু ইন্সুবরন্স
িাংলাবদবের উচ্চ এিং িারা েখন মারা োয় িখন িাবদর িিযটা আসা এিং
িিযটা নদওয়ার িনয নিা িিযপ্রেুজের দরকার আবিই। এিাড়া আপনার ইন্সুবরন্স
আগাবি না এিং ইন্সুবরন্স ইি আ টেট নিবসবলটট এিং নমাস্ট ইম্পবটশ ন্টবল ইট ইি
দা ইন্সর অ্ি কযাবপটাল। আপনার গাবমন্টস
শ
ইন্ডাবি িবলন িা নেবকান িযাক্টবরর
নহাক আপনার নে ইনবভস্টবমবন্টটা কযাবপটালটা এটা বকন্তু ইন্সুবরন্সই প্রবটক্ট
করবি। িাহবল নে নকাবনা দু টনা
শ
েবদ হয় িাহবল আবম বকভাবি নসটা প্রবটক্ট
করবিা েবদ আমার সাবভশসই অ্নলাইবন না হয়। েবদ আমার সি যরবনর
কযাপাবিবলটটস বডজিটাল না হয়। আবম শুবয়র লাবগ আপনাবক একটা উদাহরন
বদজেলাম গাবড়র িযাপাবর আমরা রূপাবল ইন্সুযবরবন্সর একটা অ্যাপ লে করবি
োজে েরটবল এটার বভির অ্গমযানবটড বরয়াবলটট বদবয় আমরা নিইম প্রবসস
করি। আপনার গাবড় অ্যাকবসবডন্ট হবলা আপবন বকন্তু চাবরবদক নিবক অ্যাপ
বদবয় িাইবমর সময় বভবডও করবলন। জিবনসটার বডজিটাল নস্টার হবলা হওয়ার
পবর নিবড কযান নসটা একবসবডন্ট হয়বন। এিং সবে সবে আবম নিইম প্রবসসটা

ইবমবডবয়টবল স্টাটশ করবি হবি নেটার কারবন নিইম আবম খুি িাস্ট বদবি
পারবিা। এই জিবনসগুবলা বকন্তু আমরা বিবভন্ন নদবে বিবভন্ন নকাম্পাবন গুবলা
নদখবি করবি। িাবদর নিবক আমাবদর বেখবি হবি নসটা আমাবদর এপ্লাই করবি
হবি।
জিল্লুি িহমানাঃনমাহাম্মদ নাবির এিং আমরা নেবষর বদবক চবল এবসবি
আপবন…
মমাহাম্মদ নারিিাঃ দাবনবয়বল নিনাবরল ইন্সুবরন্স এিং লাইি বনবয় আবম বকিু
কিা িলি। নিনাবরল ইন্সুবরবন্স নে কবমেবনর কিা। নে নকাম্পাবন েবদ মবন কবর
কবমেন কাউবক বদবি হবি আবম িার পবলবস করবিা না।
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ রাইট।
মমাহাম্মদ নারিিাঃ এটাবিা ইন্সুযবরন্স এবসাবসবয়েন নিবক করা উবচি।
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ এক্সাক্টবল, এক্সাক্টবল
মমাহাম্মদ নারিিাঃকারণ আমাবক নিা এন্ড অ্ি দা নড েবদ নকান নিইম হয়
আমাবক নিা নিইম নসবটল করবি হবি।
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ এযািসলুযটলী।
মমাহাম্মদ নারিিাঃিাহবল আবম নসই িায়গায় কবমেন বদবি োি নকন।
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ রাইট।
মমাহাম্মদ নারিিাঃ আবম িার নিইমটা এসপার গভারবমন্ট রুলস বপ্রবময়াম বনি।
বপ্রবময়াম টা বনবয় আবম পবলবসটা নদবিা এিং েবদ নিইম হয় িাহবল নিইম টা
নসবটল করবিা বকন্তু আবম িলবি এখবনা অ্বনক নজির আবি। নন লাইবির
িুিার অ্বনবকর িয় হবয় নগবি োবদর নিইম নকান নসবটলবমন্ট হয়বন
আবরকটা জিবনস লাইি ইন্সুবরন্স আবম ো নদবখবি বিবিবমবি েখন আবম সাবড়
বিন িির বিলাম িখন নদবখবি নে ভযাবলড নপপারস গুবলা আবি, ডকুবমন্ট আবি
বকন্তু িাাঁর নিইমটা বরবিক্ট কবর নদওয়া হবয়বি। নকান বরিন িাড়া িার সিবকিু
সািবমট করার পরও নকান গ্রাউন্ড িাড়া িার নিইমটা বরবিক্ট কবর নদওয়া
হবয়বি। বডিাইন কবর নদওয়া হবয়বি। এটা বকন্তু নকানভাবি হওয়া উবচি না আবম
েবদ নেষ কবর গাবমন্টবসর
শ
নিবত্র আবম িবল এগুবলা হবলা গবরি ওয়াকশার। একটা

শ্রবমক েবদ মারা নেিাম বকন্তু নিমন বকিু িাবক না। িখন বকন্তু নসখান নিবক দুই
লাখ টাকা পায় এই ইন্সুবরন্স নিবক। এই দুই লাখ টাকা বকন্তু িার িযাবমবল
িাচ্চাবদর িনয অ্বনক িড় িযাপার। নসই টাকাটা নেন িারা পায় নসগুবলার িনয
আমরা বকন্তু আমরা প্রপারবল অ্বনকগুবলা কাি কবরবি। আমরা নসন্ট্রাল িাবন্ডর
মাযযবম কািটা কবরবি। নসিনয আবম িবল এস আ বলডার অ্ি দা ইন্সুযবরন্স
এবসাবসবয়েন নেবকাবনা ইন্সুবরন্স কবমেন বদবি নকন। সরকাবরর নে রুলস আবি
নসটা নমবন নসই পবলবস হযান্ডওভার করবি। নেন এন্ড অ্ি দা নড েবদ নকাবনা
নিইম হয় িাহবল নসই নিইমটা পায়। প্রচুর নিনাবরল ইন্সুবরন্স এরকম নিইম।
আবরকটা বিষয় হবলা নমবরবন িাডশ পাটটশ বি নে ইন্সুবরন্স পবলবসটা ননয়া হয় নসটাও
বকন্তু নকাবনা কাবি আবস না। আমার ভযাবসল েবদ নকান িায়গা ডুবি োয় আমার
গুদস িবিগ্রি হয় িাডশ পাটটশ ইন্সুবরন্স বদবয় নেরকম নমাটর ইন্সুবরন্স নকান কাবি
আবস না িাডশ পাটটশ নমবরন ইন্সুবরন্সও বকন্তু নকাবনা কাবি আবস না। নসই িায়গা
নিবক এটার একটা পবরিিশন হওয়া উবচি িবল আবম মবন কবর।
জিল্লুি িহমানাঃ নদবনয়াল েবদ বকিু িলবি চান িাটটশ নসবকন্ডবস।
মেখ মমাহাম্মদ দারনয়া াঃ ইদ্রাবক এই িায়গায় আনবি হবল আপবন নেটা
িলবিন ইদ্রা অ্বনক কাি করবি। ইন্সুবরন্স অ্যাবসাবসবয়েন সাবপাবটশ ইদ্রা
অ্বনক এবগবয় নগবি এটা বনবয় নে নকউ েবদ নিইম আন ল িুবল মবন কবর নে
আন ল িুবল এটা বডিাইন হবয়বি েবদ ইদ্রার কাবি বনবি পাবর এিং ইদ্রা বকন্তু
এটা অ্বনক িাস্ট নসবটল কবর। ডক্টর নমাোরি সাবহি বনবি ইন্ডাবির নলাবকর
কারবণ বিবন বকন্তু প্রিবলমগুবলা িুবঝ এিং িুবঝ বকন্তু উবন অ্বনক িাস্ট নসবটল
কবর। নমবরবনর নিবত্র একইভাবি নমবরবনর নপ্রাডাক্টগুবলা বকন্তু এখন অ্বনক
নচঞ্জ হবে। আমরা আো কবর বিউচাবর আমরা আবরা বকিু ইবনাবভটটভ নপ্রাডাক্ট
নদখবিা মাবকশবট। মাবকশট নক মািায় নরবখ নেমন িাবিট আমরা পাজে।
মাবকশটবক মািায় নরবখ টঠক একই ভাবি আমরা ইন্সুবরন্স নপ্রাডাক্ট পাি।
জিল্লুি িহমানাঃ দেক
শ আমরা অ্নুষ্ঠাবনর নেষ প্রাবে। বিিীয় মাত্রা সম্পবকশ
আপনারা বলখবি পাবরন ডাবক বকংিা এসএমএবসর মাযযবম। আমাবদর
অ্বিবেয়াল ওবয়িসাইট বকংিা নসােযাল বমবডয়াবি নেসি নপি রবয়বি নসসি
নপইবি আপনারা আপনাবদর মিামি রাখবি পাবরন। িৃিীয় মাত্রা আপবন
নদখবি পাবিন প্রবি িৃহেবিিার এিং শুক্রিার িাংলাবদে সময় রাি দুটায়, সকাল
সাবড় এগারটায় এিং শুক্রিার দুপুর নদড়টায় নদখার আমন্ত্রণ রইল। িৃিীয় মাত্রা
পিটট
শ আপবন সামাজিক নোগাবোগ মাযযম নিসিুবক সরাসবর নদখবি পারবিন।
নিসিুবক এখন িৃিীয় মাত্রা লাইভ বিবমং হবে। বমস্টার নাবসর এিং বমস্টার

দাবনবয়ল অ্সংখয যনযিাদ এই আবলাচনায় অ্ংেগ্রহণ করার িনয। দেক
শ নানা
বিষয় বনবয় আমরা কিা িলবিলাম িযিসা-িাবণিয, অ্িনীবি
শ
এখাবন প্রাযানয
নপবয়বি। নিাট্ট একটা অ্নুিীবির কাবি নগাটা পৃবিিী বকভাবি অ্সহায় নসটট
িবলই আমার অ্িীবি আবলাচনা শুরু কবরবিবলন। এিং আমাবদর আরএমজি িা
তিবর নপাোক খাবির েংকট নেমন আবি, দুজিো নেমন আবি নকাবভবডর
কারবন সম্ভািনার িার অ্বনক উবমাবচি হবয়বি। সম্ভািনাবক বকভাবি কাবি
লাগাবনা োয় নসটট হবে মূল প্রশ্ন। স্বাস্থযখাবি িাবিবট িরাদ্দ ওরা মবন কবরন
আরও িাড়াবনা উবচি বিল। িািীয় স্বাস্থয খাবির অ্দিিা আবি এখাবন নানা
যরবনর দুনীবি আবি বকন্তু িাবিবট আসবল িাড়াবনা উবচি বিল। নে সংকট গুবলা
আবি নসগুবলা দূর করার নচষ্টা করা উবচি বিল। বডজিটাল প্লযাটিম আমাবদর
শ
িযিহার করা উবচি সকল নিবত্র আরএমজি নসক্টর নসই আবলাচনার মযয নসটট
এবসবি। নপাস্ট নকাবভড নে একটা নিু ন বিশ্বিযিস্থা আসবি সামবন নসটট মািায়
নরবখ নেন আমরা ভবিষযি পবরকল্পনাটা। বিবেষ কবর স্বাস্থযখাবির কিা িলবি
বগবয় অ্বনবকই িলবিন নে অ্বনক বকিু আমরা ক্রয় কবর প্রচুর পয়সা খরচ কবর
বকন্তু আসবল নসগুবলা নকাবনা কাবি লাবগ না। িার িনয দি িনেজে তিবর
কারবণ কাবিই ক্রয় বিক্রবয়র নিবত্র অ্গ্রাবযকার টা নেন েিােিভাবি বনযারণ
শ
করা হয় নসই িায়গায়। ইি অ্ি ডুইং বিিবনস নসই িায়গায় িযিসা-িাবণিযবক
আবরা সহিীকরণ করা উবচি কারণ এই িায়গায় িাংলাবদে আবরা অ্বনক
রকবমর দুিলিা
শ
রবয়বি। এিং ইন্টারবসপ্টর বনবয় কিা হজেল অ্বনকটা সময়
আমরা িযয় কবরবি আবলাচনায়। এখাবন পবলবস সাবপাটশ দরকার নসটট উনারা
িলবিবলন। মানুবষর মবযয এক হাি গুবলা বনবয় নে এক যরবনর অ্বনিয়িা িা
সবন্দহ রবয়বি নসটট কাটটবয় ওঠার িনয একযরবনর সবচিনিামূলক কােক্রমও
শ
বকন্তু দরকার। একই সাবি ওনারা িলবিবলন নে আমাবদর বেিা খাবি অ্বনক
নিবে মবনাবোগ নদওয়া দরকার। বেিায় িরাদ্দ িাড়াবনা দরকার। এিং নিসরকাবর
বেিা প্রবিষ্ঠান নে বিিটট পাবসন্ট
শ টযাক্স এর কিা িলা হবয়বি নসটট িু বল ননয়া
উবচি। এিং নসইসবে দ্রুিিার সবে বেিা প্রবিষ্ঠান স্বাস্থয সুরিা বনজিি কবর
খুবল নদিার িনয উনারা দুইিন একমি নপাষণ কবরবিন। দেক
শ আমাবদর সাবি
িাকার িনয অ্সংখয যনযিাদ। আপনাবদর সিার িনয শুভকামনা।

