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রনিবার, ১০ই জু ি , ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
ক োম্পোনি এ ীভূত রণ ও অনিগ্রহণ প্রনিয়ো সহজতর হচ্ছে
ক োম্পোনি এ ীভূত রণ ও অনিগ্রহণ প্রনিয়োর গুরুত্ব নিচ্ছিচিো চ্ছর এ-সংিোন্ত নিনিনিিোি সহজতর ও পূ ণোণ ঙ্গ রোর উচ্ছযোগ নিচ্ছয়চ্ছে
সর োর। িতুি ক োম্পোনি আইি প্রণয়চ্ছির কেচ্ছে এ ীভূত রণ ও অনিগ্রহচ্ছণর নিষয়টিচ্ছ গুরুত্ব কেয়ো হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভি
প্রস্তোনিত আইিটি জোতীয় সংসচ্ছে উত্থোপচ্ছির জন্য উচ্ছযোগ কিয়ো হচ্ছি। গত োল রোজিোিীর নে ইিনিটিউট অি চোটণোর্ণ অযো োউন্ট্যোন্ট্স
অি িোংলোচ্ছেচ্ছের (আইনসএনি) অনর্চ্ছটোনরয়োচ্ছে আচ্ছয়োনজত ‘ব্যিসো সহজী রচ্ছণ ক োম্পোনি আইচ্ছির আিু নি োয়ি’ েীষণ এ
কসনেিোচ্ছর প্রিোি অনতনির িক্তচ্ছব্য এ িো জোিোি িোনণজয সনচি শুভোেীষ িসু ।http://bonikbarta.net

প্রস্তোনিত িোচ্ছজটচ্ছ স্বোগত জোনিচ্ছয়চ্ছে নর্এসই
৭ জু ি জোতীয় সংসচ্ছে অিণেন্ত্রী আিু ল েোল আিদুল েু নহচ্ছতর প্রস্তোি রো িোচ্ছজটচ্ছ স্বোগত জোনিচ্ছয়চ্ছে ঢো ো ি এক্সচ্ছচঞ্জ
(নর্এসই) ততণপে। এ সংিোে নিজ্ঞনিচ্ছত নর্এসই িচ্ছল, ২০১৮-১৯ অিণিেচ্ছরর জন্য সংসচ্ছে ৪ লোখ ৬৪ হোজোর ৫৭৩
ক োটি টো োর কয িোচ্ছজট অিণেন্ত্রী কপে চ্ছরচ্ছেি, তো িতণ েোি সর োচ্ছরর দুই কেয়োচ্ছে টোিো েেে িোচ্ছজট। টোিো েেে
িোচ্ছজট উপস্থোপচ্ছির কগৌরি অজণি রোয় অিণেন্ত্রীচ্ছ অনভিন্দি জোনিচ্ছয়চ্ছে ি এক্সচ্ছচঞ্জটি। ‘সেত দ্ধ আগোেীর পিযোেোয়
িোংলোচ্ছেে’ নেচ্ছরোিোচ্ছে কট সই ও সেত দ্ধ িোংলোচ্ছেে গচ্ছে কতোলোর সু পনর নিত েণপন্থো ও ব্যিস্থোপিো ক ৌেলপে অনভনহত
চ্ছর প্রস্তোনিত িোচ্ছজটচ্ছ স্বোগত জোিোয় নর্এসই। http://bonikbarta.net
োঠোচ্ছেোগত সংস্কোচ্ছরর ক োচ্ছিো নে নিচ্ছেণ েিো কিই
২০১৮-১৯ অিণিেচ্ছরর প্রস্তোনিত িোচ্ছজচ্ছট োঠোচ্ছেোগত ক োচ্ছিো সংস্কোচ্ছরর নে নিচ্ছেণ েিো কিই। জোতীয় সংসচ্ছে উত্থোনপত
িোচ্ছজট প্রস্তোিিো নিচ্ছয় প্রনতনিয়োয় সোউি এনেয়োি কিটওয়ো ণ ফর ইচ্ছ োিনে েচ্ছর্নলংচ্ছয়র (সোচ্ছিে) এ অনভেত গত োল
প্র োে রো হয়। রোজিোিীর ব্র্যো কসন্ট্োর ইি নেলিোয়তচ্ছি ‘িোংলোচ্ছেচ্ছের অিণিীনতর ত্রেেোনস পযণোচ্ছলোচিো’ েীষণ এ
আচ্ছলোচিো অিু ষ্ঠোচ্ছির আচ্ছয়োজি চ্ছর সোচ্ছিে। অিু ষ্ঠোচ্ছি ত্রেেোনস পযণোচ্ছলোচিোর িোইচ্ছর িোচ্ছজট নিচ্ছয়ও নিস্তোনরত আচ্ছলোচিো
রো হয়। অিু ষ্ঠোচ্ছি েূ ল প্রিন্ধ উপস্থোপি চ্ছরি সোচ্ছিচ্ছের নিিণোহী পনরচোল এিং ঢো ো নিশ্বনিযোলচ্ছয়র অিণিীনত নিভোচ্ছগর
অধ্যোপ র্. কসনলে রোয়হোি। অিু ষ্ঠোচ্ছি িোচ্ছজচ্ছটর নিনভন্ন নিষয় তুচ্ছল িচ্ছর প্রনতনিয়ো জোিোি সোচ্ছিচ্ছের গচ্ছিষণো পনরচোল
সোয়েো হ নিনেেো, গচ্ছিষ
http://bonikbarta.net

িোজেু ল অনভ কহোচ্ছসি, ইফফোত আঞ্জুে ও কজোিোচ্ছয়র কহোচ্ছসি।

র িত নদ্ধর প্রস্তোি নিচ্ছয় নচনন্তত িয় নিনজএেইএ
আগোেী ২০১৮-১৯ অিণিেচ্ছরর প্রস্তোনিত িোচ্ছজচ্ছট কপোেো খোচ্ছতর রচ্ছপোচ্ছরট র ১২ কিচ্ছ িত নদ্ধ চ্ছর ১৫ েতোংে
চ্ছরচ্ছেি অিণেন্ত্রী আিু ল েোল আিদুল েু নহত। এেোেো িতুি চ্ছর ক োচ্ছিো র নিিণোরচ্ছণর ক োষণো িো কেয়োয় কপোেো

রফতোনিচ্ছত কউস র েেনে ৭০ কিচ্ছ কিচ্ছে ১ েতোংে হচ্ছয় যোচ্ছে। তচ্ছি র িত নদ্ধ নিচ্ছয় কেোচ্ছটও নচনন্তত িয় কপোেো
নেি েোনল চ্ছের সংগঠি নিনজএেইএ। সংগঠিটির কিতোরো িচ্ছলচ্ছেি, সর োচ্ছরর সচ্ছিণোচ্চ পযণোচ্ছয়র সচ্ছঙ্গ আচ্ছলোচিোয়
রচ্ছপোচ্ছরট র ও কউস র চ্ছে আসচ্ছি।http://bonikbarta.net
ট্রোচ্ছম্পর িোনণজযযুচ্ছদ্ধর হুেন চ্ছত নজ৭ সচ্ছেলচ্ছি সু স্পষ্ট নিচ্ছভে
ত্রিনশ্ব িোনণজয ব্যিস্থোর ওপর েোন ণ ি কপ্রনসচ্ছর্ন্ট্ কর্োিোল্ড ট্রোচ্ছম্পর আ োত কেো োচ্ছিলো, নিচ্ছজচ্ছের েচ্ছধ্য েতচ্ছভে দূর ও
এ চ্ছজোট হচ্ছয় োজ রোর ইেোর প্রনতফলি টোচ্ছত শুিিোর োিোর্োয় ত্রিঠচ্ছ িচ্ছসি নিচ্ছশ্বর িিী কেেগুচ্ছলোর কজোট
নজ৭-এর কিতোরো। দুনেচ্ছির ত্রিঠ কেচ্ছষ কজোচ্ছটর িোনণনজয সম্পচ্ছ ণ র পযণোচ্ছলোচিো নিচ্ছয় কযৌি নিিত নত আসচ্ছত পোচ্ছর িচ্ছল
আেো রো হচ্ছে। খির এএফনপ ও ব্লুেিোগণ। এিোচ্ছরর ত্রিঠচ্ছ র ক চ্ছে নেল কর্োিোল্ড ট্রোচ্ছম্পর িোনণজযিীনত। নিশ্ব িোনণজয
ব্যিস্থো নিচ্ছয় ট্রোচ্ছম্পর অিস্থোি এরই েচ্ছধ্য পনিেো কজোচ্ছট গভীর ফোটল ত্রতনর চ্ছরচ্ছে। এিোচ্ছরর ত্রিঠচ্ছ নিচ্ছজচ্ছের ভোঙো
সম্প ণ িোাঁচোচ্ছিোর প্রচ্ছচষ্টো রচ্ছেি নজ৭-এর কিতোরো। তচ্ছি ট্রোম্প ও নজ৭-এর অনি োংে কিতোরো যু দ্ধংচ্ছেহী েচ্ছিোভোি নিচ্ছয়
ত্রিঠ শুরু রোয় ঐ েতয নিচ্ছয় খু ি এ টো আেোিোে কেখো যোচ্ছে িো।http://bonikbarta.net
কে েোচ্ছসও চীচ্ছি উৎপোে েূ ল্যস্ফীনত কিচ্ছেচ্ছে
চ্ছেোনর্টি পচ্ছের েোে কিনে িো োয় কে েোচ্ছসও চীচ্ছি উৎপোে পযণোচ্ছয় েূ ল্যস্ফীনত কিচ্ছেচ্ছে। টোিো দুই েোস উৎপোে
েূ ল্যস্ফীনত িত নদ্ধচ্ছত নিচ্ছশ্বর নিতীয় িত হত্তে অিণিীনতর কেেটিচ্ছত প্রিত নদ্ধর গনত অপনরিনতণ ত িো চ্ছি িচ্ছল িোরণো রো হচ্ছে।
যনেও দূষণ েোচ্ছত চ্ছঠোর পেচ্ছেপ এিং যু ক্তরোচ্ছের সচ্ছঙ্গ চলেোি িোনণজয উচ্ছত্তজিোর পনরচ্ছপ্রনেচ্ছত আেঙ্কো রচ্ছয়চ্ছে,
চীচ্ছির অিণনিনত সম্প্রসোরণ শ্লি হচ্ছয় পেচ্ছি। খির রয়টোসণ। চীচ্ছির ন্যোেিোল িু যচ্ছরো অি িযোটিনি স (এিনিএস)
েনিিোর জোনিচ্ছয়চ্ছে, খোযপচ্ছের েূ ল্য এখচ্ছিো অচ্ছি োংচ্ছে নস্থনতেীল িো োর সু িোচ্ছে এনপ্রচ্ছলর তুলিোয় কে েোচ্ছস িোনষণ
কভোক্তো েূ ল্যস্ফীনতচ্ছত এখচ্ছিো ভোরসোম্য অিস্থো নিরোজ রচ্ছে।http://bonikbarta.net
ভোরচ্ছত কপাঁ য়োচ্ছজর েোে চ্ছেচ্ছে কুইন্ট্োচ্ছল ২ হোজোর ৭০০ রুনপ
েধ্যপ্রচ্ছেে, উত্তর প্রচ্ছেে, হনরয়োিো, রোজস্থোি, গুজরোটসহ উত্তর ভোরচ্ছতর রোজযগুচ্ছলোয় সিচ্ছচচ্ছয় কিনে কপাঁ য়োজ উৎপোেি
হয়। েধ্যপ্রচ্ছেচ্ছের ইচ্ছন্দোর কজলোর েোনন্দচ্ছত এনেয়োর সিচ্ছচচ্ছয় িে কপাঁ য়োজ কিচোচ্ছ িোর ক ে অিনস্থত। এখোি কিচ্ছ
পু চ্ছরো ভোরচ্ছত কপাঁ য়োজ সরিরোহ রো হয়। এেোেো নিচ্ছশ্বর নিনভন্ন কেচ্ছে কপাঁ য়োজ রফতোনির ক ে নহচ্ছসচ্ছি েোনন্দ সু পনরনচত।
স্থোিীয় পোই োনর িোজোচ্ছর নতি েোচ্ছসর ব্যিিোচ্ছি কপাঁ য়োচ্ছজর েোে কুইন্ট্োলপ্রনত ২ হোজোর ৭০০ রুনপ িো ৭৯ েতোংে চ্ছে
এচ্ছসচ্ছে। ইচ্ছন্দোর েোেোও কেেটির কপাঁ য়োজ নিপণি োরী অন্য ক েগুচ্ছলোচ্ছতও পেটির েোে উচ্ছেখচ্ছযোগ্য পনরেোণ চ্ছেচ্ছে।
খনরফ কেৌসু চ্ছে িোম্পোর ফলচ্ছির োরচ্ছণ সরিরোহ কিচ্ছে যোওয়োর কজর িচ্ছর ভোরচ্ছতর িোজোচ্ছর কপাঁ য়োচ্ছজর েোে চ্ছেচ্ছে িচ্ছল
জোনিচ্ছয়চ্ছেি খোতসংনশ্লষ্টরো। খির নিজচ্ছিস িযোন্ডোর্ণ ও ইচ্ছ োিনে টোইেস। ভোরচ্ছতর নর্পোটণচ্ছেন্ট্ অি িনজউেোর
অযোচ্ছফয়োচ্ছসণর তথ্য অিু যোয়ী, ২০১৮ সোচ্ছলর কফব্রুয়োনরর কেষ িোগোে েোনন্দর পোই োনর িোজোচ্ছর প্রনত কুইন্ট্োল কপাঁ য়োজ নিনি
হচ্ছয়নেল ৩ হোজোর ৪০০ রুনপচ্ছত। নতি েোচ্ছসর ব্যিিোচ্ছি স্থোিীয় িোজোচ্ছর পেটির েোে ৭৯ েতোংে চ্ছে এচ্ছসচ্ছে। কে েোচ্ছসর
কেচ্ছষ িোগোে পেটির ব্যোপ েরপতি হয়। িতণ েোচ্ছি স্থোিীয় িোজোচ্ছর প্রনত কুইন্ট্োল কপাঁ য়োজ নিনি হচ্ছে ৭০০ রুনপচ্ছত। কসই
নহসোচ্ছি, েোনন্দচ্ছত কপাঁ য়োচ্ছজর েোে কুইন্ট্োলপ্রনত ২ হোজোর ৭০০ রুনপ চ্ছেচ্ছে।http://bonikbarta.net

