দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
সসামবার, ১৪ই সম , ২০১৮ ইং
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ক্যাপটিভ পাওয়ারেে জন্য গ্যারেে অনু র াদন পপরয়রে েু হৃদ
ক্যাপটিভ পাওয়ারেে জন্য নতুন গ্যাে েংর ারেে অনুর াদন পপরয়রে েু হৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ। েম্প্রস্ট্রত স্ট্রততাে গ্যাে ট্রান্সস্ট্র শন অযান্ড
স্ট্রিস্ট্রিস্ট্রিউশন পক্াম্পাস্ট্রন পজনারেটরেে াধ্যর স্ট্রিদ্যযৎ উৎপাদরনে জন্য এ গ্যাে েংর ারেে অনু র াদন স্ট্রদরয়রে। গ্যারেে াধ্যর
উৎপাস্ট্রদত স্ট্রিদ্যযরতে ব্যয় তুলনা ূ লক্ ক্ হওয়াে ক্ােরে এ খারত পক্াম্পাস্ট্রনে ব্যয় োশ্রয় হরি। পাশাপাস্ট্রশ স্ট্রনেিস্ট্রিন্ন স্ট্রিদ্যযৎ েেিোহ
স্ট্রনস্ট্রিত হরল পক্াম্পাস্ট্রনে উৎপাদন ও ু নাফায় ইস্ট্রতিাচক্ প্রভাি পড়রি িরল আশা ক্েরেন পক্াম্পাস্ট্রন-েংস্ট্রিষ্টো। েু হৃদ ইন্ডাস্ট্রিরজে
পচয়ােম্যান ইস্ট্রিস্ট্রনয়াে াহ ু দ্যল হাোন িস্ট্রেক্ িাতত ারক্ জানান, েত িেরেে অরটািরে পক্াম্পাস্ট্রনে িতত ান পর্তদ দাস্ট্রয়ত্ব পনয়াে পেই
পজনারেটরেে াধ্যর স্ট্রনেিস্ট্রিন্ন স্ট্রিদ্যযৎ েেিোহ স্ট্রনস্ট্রিত ক্েরত গ্যারেে জন্য স্ট্রততারেে ক্ারে আরিদন ক্ো হয়। আনু র্স্ট্রিক্ প্রস্ট্রিয়া
পশরর্ েম্প্রস্ট্রত গ্যাে েংর াে অনু র াদন ক্রে স্ট্রি ান্ড পনাট ইেু য ক্রেরে স্ট্রততাে গ্যাে। প্রস্ট্রত ঘণ্টায় ১০ হাজাে ৮০০ ঘনফু ট ও প্রস্ট্রত
ারে ৭৬ হাজাে ৩৩৩ ঘনস্ট্র টাে গ্যাে েেিোহ ক্ো হরি। েেিোহক্ৃত গ্যাে ক্ারজ লাস্ট্রেরয় ৯৫০ স্ট্রক্রলাওয়াট ক্ষ তােম্পন্ন
পজনারেটরেে াধ্যর স্ট্রিদ্যযৎ উৎপাদন ক্ো হরি।http://bonikbarta.net
শুধু ব্লু-স্ট্রচপ েূ চক্ পিরড়রে
আরেে স্ট্রদরনে ধাোিাস্ট্রহক্তায় ব্রি ইনরিরেে স্ট্রনম্ন ু খী প্রিেতায় েপ্তাহ শুরু ক্রেরে পদরশে পশয়ােিাজাে। তরি েতক্াল উভয়
স্টক্ এেরচরিই পরয়ন্ট প াে ক্রেরে ব্লু-স্ট্রচপ েূ চক্। স্ট্রদন পশরর্ উভয় িাজারেই দে হাস্ট্রেরয়রে স্ট্রেংহভাে স্ট্রেস্ট্রক্উস্ট্রেটিজ। িাজাে
প তরিক্ষরে পদখা ায়, প্রথ আধা ঘণ্টায় ব্রি ইনরিে স্ট্রক্েু টা িাড়রত থাক্রলও িাস্ট্রক্ ে য় তা টানা ক্র রে। ঢাক্া স্টক্ এেরচরিে
(স্ট্রিএেই) ব্রি ইনরিে স্ট্রিএেইএে ২৮ দশস্ট্র ক্ ৫৫ পরয়ন্ট িা দশস্ট্র ক্ ৫১ শতাংশ ক্র দাাঁড়ায় ৫ হাজাে ৫৫৮ দশস্ট্র ক্ ৬৭
পরয়রন্ট। তরি স্ট্রক্েু ে য় পে পে স্ট্রনিতাস্ট্রচত পক্াম্পাস্ট্রনগুরলাে পশয়ারে িয়ারদশ িাড়রত থাক্ায় স্ট্রদন পশরর্ ো ান্য পরয়ন্ট প াে
ক্েরত পপরেরে ব্লু-স্ট্রচপ েূ চক্। ১ দশস্ট্র ক্ ৮৩ পরয়ন্ট িা দশস্ট্র ক্ শূ ন্য ৯ শতাংশ পিরড় ২ হাজাে ৭৫ দশস্ট্র ক্ ৩৭ পরয়রন্ট অিস্থান
ক্েরে স্ট্রিএে ৩০। এস্ট্রদরক্ ৫ দশস্ট্র ক্ ৩৫ পরয়ন্ট িা দশস্ট্র ক্ ৪১ শতাংশ ক্র ১ হাজাে ৩০১ দশস্ট্র ক্ ৫৩ পরয়রন্ট অিস্থান ক্েরে
শস্ট্রেয়াহ েূ চক্ স্ট্রিএেইএে। োো স্ট্রদরন স্ট্রিএেইরত পলনরদন হয় ৩৭৮ পক্াটি ৭৯ লাখ ৩৯ হাজাে টাক্া। আরেে ক্া তস্ট্রদিরে তা ৫৬২
পক্াটি ৪৭ লাখ ৫৭ হাজাে টাক্া। পলনরদনক্ৃত স্ট্রেস্ট্রক্উস্ট্রেটিরজে রধ্য স্ট্রদন পশরর্ দা পিরড়রে ৭৫টিে, ক্র রে ২১৯টিে ও অপস্ট্রেিস্ট্রততত
স্ট্রেল ৪৪টিে িাজােদে। http://bonikbarta.net
স্ট্রিস্ট্রনরয়ারে িাধা ওয়যােহাউজ স্বল্পতা ও দ্যিতল িন্দে ব্যিস্থাপনা
িাংলারদরশ ওয়যােহাউজ স্বল্পতা ও িন্দে ব্যিস্থাপনাে দ্যিতলতায় পিেেক্াস্ট্রে খারত স্ট্রিস্ট্রনরয়াে িাধাগ্রস্ত হরি িরল রন ক্েরেন
স্ট্রিরশর্জ্ঞো। িহুজাস্ট্রতক্ প্রস্ট্রতষ্ঠানগুরলারক্ িাংলারদরশ তারদে পণ্য েংেক্ষরেে েু র াে ক্রে স্ট্রদরত নীস্ট্রত ালা প্রেয়রনে াধ্যর
ওয়যােহাউজ েম্প্রোেরেে ওপে পজাে স্ট্রদরয়রেন তাো। েতক্াল োজধানীে পোনােোাঁও পহারটরল ইন্টােন্যাশনাল স্ট্রফন্যান্স
ক্েরপারেশরনে (আইএফস্ট্রে) েহায়তায় ঢাক্া পচম্বাে অি ক্ ােত অযান্ড ইন্ডাস্ট্রি (স্ট্রিস্ট্রেস্ট্রেআই) আরয়াস্ট্রজত ‘িাংলারদশ লস্ট্রজস্ট্রস্টক্ে

ক্স্ট স্টাস্ট্রি (ওয়যােহাউজ অযান্ড পস্টারেজ)’ শীর্তক্ ক্ তশালায় িক্তাো এেি ক্থা িরলন। স্ট্রিস্ট্রেস্ট্রেআই েভাপস্ট্রত আিু ল ক্ারশ
খারনে েভাপস্ট্রতরত্ব ক্ তশালায় প্রধান অস্ট্রতস্ট্রথ স্ট্রেরলন পনৌ েস্ট্রচি আব্দু ে োলা । স্ট্রিরশর্ অস্ট্রতস্ট্রথ স্ট্রেরলন আইএফস্ট্রেে িাংলারদশ ও
পনপারলে ক্াস্ট্রি স্ট্রিরেটে ওরয়স্ট্রন্ড ওয়ানতাে। ূ ল প্রিরেে ওপে আরলাচনায় অংশ পনন স্ট্রিশ্বব্যাংরক্ে পজযষ্ঠ অথতনীস্ট্রতস্ট্রিদ ি. াশরুে
স্ট্রেয়াজ, স্ট্রিস্ট্রেস্ট্রেআইরয়ে পস্ট্রেচালক্ খন্দক্াে োরশদ্যল আহোন, ফরেন পচম্বারেে আহ্বায়ক্ সেয়দ োদাক্ত পহারেন প্র ু খ।
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োজধানীরত স্কুল ব্যাংস্ট্রক্ং ক্নফারেন্স অনু স্ট্রষ্ঠত
িাংলারদশ ব্যাংরক্ে আরয়াজরন পদরশে েি তফস্ট্রেস্ট্রল ব্যাংরক্ে অংশগ্রহরে েতক্াল ঢাক্া পেস্ট্রেরিস্ট্রন্সয়াল রিল ক্রলজ প্রািরে
‘স্কুল ব্যাংস্ট্রক্ং ক্নফারেন্স ঢাক্া ২০১৮’ অনু স্ট্রষ্ঠত হয়। ক্নফারেরন্স ঢাক্া পজলাে ৬০টি স্ট্রিদ্যালরয়ে ৬০০ স্ট্রশক্ষাথী অংশগ্রহে ক্রে।
অনু ষ্ঠারন প্রধান অস্ট্রতস্ট্রথ স্ট্রেরলন িাংলারদশ ব্যাংরক্ে পিপু টি েভনতে আিু পহনা প াহা. োস্ট্রজ হাোন। স্ট্রিরশর্ অস্ট্রতস্ট্রথ স্ট্রশক্ষা ন্ত্রোলরয়ে
ক্াস্ট্রেেস্ট্রে ও াদ্রাো স্ট্রশক্ষা স্ট্রিভারেে অস্ট্রতস্ট্রেক্ত েস্ট্রচি েস্ট্রফউস্ট্রিন আহর দ, িাংলারদশ ব্যাংরক্ে স্ট্রনিতাহী পস্ট্রেচালক্ প া. আিদ্যে েস্ট্রহ ,
রূপালী ব্যাংরক্ে ব্যিস্থাপনা পস্ট্রেচালক্ প া. আতাউে েহ ান প্রধান, ব্যাংক্ এস্ট্রশয়াে ব্যিস্থাপনা পস্ট্রেচালক্ ও অযারোস্ট্রেরয়শন অি
ব্যাংক্ােত িাংলারদরশে োধােে েম্পাদক্ প া. আেফান আলী। েভাপস্ট্রতত্ব ক্রেন িাংলারদশ ব্যাংরক্ে স্ট্রফন্যাস্ট্রন্সয়াল ইনক্লুশন স্ট্রিভারেে
হাব্যিস্থাপক্ প া. আিু ল িশে। http://bonikbarta.net
ন্ত্রাংরশে িাজারে রনার াে িাড়ারি এয়ােিাে ও পিাস্ট্রয়ং
আন্তঃ হারদশীয় উরড়াজাহারজে াধ্যর এয়ােিাে ও পিাস্ট্রয়ং সিস্ট্রশ্বক্ োফল্য পপরলও প্রস্ট্রতষ্ঠান দ্যটি এখন ব্যিোে ধেন পস্ট্রেিতত ন
ক্েরত চাইরে। আক্াশরেিায় এক্টু ক্ পচাখ ধাাঁধারনা অথচ পিস্ট্রশ লারভে পক্ষত্র— ন্ত্রাংশ ও প ো ত পেিাে স্ট্রদরক্ নজে স্ট্রদরত
এ খারত স্ট্রনরজরদে ক্তৃতত্ব িজায় োখরত চাইরে পক্াম্পাস্ট্রন দ্যটি। খিে এএফস্ট্রপ। স্ট্রিশ্বজু রড় আক্াশ ভ্র রেে চাস্ট্রহদা িৃ স্ট্রিে পপ্রক্ষাপরট
স্ট্রিরশ্বে িৃ হৎ উরড়াজাহাজ স্ট্রন তাতা প্রস্ট্রতষ্ঠানগুরলা উৎপাদন িাড়ারলও পক্াটি পক্াটি িলারেে স্ট্রিিরয়াত্তে পেিাে িাজারেে স্ট্রদরক্
তারদে রনার াে ি ান্বরয় িাড়রে। এ খারতে িড় িড় প্রস্ট্রতষ্ঠান আগ্রােীভারি ব্যিো িৃ স্ট্রি ক্েরে। এরক্ষরত্র ূ লত েক্ষোরিক্ষে,
প ো ত ও উরড়াজাহাজ েংস্কারেে স্ট্রির্য় থাক্রলও ন্ত্রাংশ েেিোহ ও প্রস্ট্রশক্ষরেে রতা পেিাও পদয়া হয়। ইউরোপ ও ু ক্তোরেে
পক্াম্পাস্ট্রনগুরলা িহুস্ট্রদন ধরেই স্ট্রিিরয়াত্তে পেিাে ব্যিো ক্রে আেরে, তরি েম্প্রস্ট্রত পক্াম্পাস্ট্রনগুরলা এ িাজারে স্ট্রনরজরদে উপস্ট্রস্থস্ট্রত
আরো িৃ স্ট্রি ক্েরে এিং জা তাস্ট্রনে লু ফতানো পটক্স্ট্রনক্ ও
http://bonikbarta.net

ু ক্তোেস্ট্রভস্ট্রত্তক্ এএআেরক্ চযারলি েু রড় স্ট্রদরি।

চাে িেে পে স্ট্রিপক্ারটতে আইস্ট্রপও োড়রি ওয়াল াটত
ু ক্তোরেে িহুজাস্ট্রতক্ খু চো পক্াম্পাস্ট্রন ওয়াল াটত ইনক্েরপারেশন জাস্ট্রনরয়রে, আো ী চাে িেরেে রধ্য অস্ট্রধগ্রহে ক্ো ভােতীয়
পক্াম্পাস্ট্রন স্ট্রিপক্ারটতে আইস্ট্রপও োড়রি তাো। শস্ট্রনিাে স্ট্রেস্ট্রক্উস্ট্রেটিজ অযান্ড এেরচি ক্স্ট্র শরন দারয়ে ক্ো ফাইস্ট্রলংরয় ওয়াল াটত এ
ক্থা জাস্ট্রনরয়রে। খিে েয়টােত। েত েপ্তারহ ওয়াল ারটতে পক্ষ পথরক্ িলা হয়, ১ হাজাে ৪০০ পক্াটি িলারে তাো ভােরতে ইক্ ােত পক্াম্পাস্ট্রন স্ট্রিপক্ারটতে ৭৭ শতাংশ পশয়াে স্ট্রক্রন স্ট্রনরি। এটি ওয়াল ারটতে এ ািত্ক্ারলে রধ্য েিরচরয় িড় অস্ট্রধগ্রহে চুস্ট্রক্ত।
১১ প ু ক্তোরেে পেগুরলটস্ট্রে ক্স্ট্র শরন আেক্ানোেস্ট্রভস্ট্রত্তক্ পক্াম্পাস্ট্রনটি জানায়, ‘চাে িেে পে ওয়াল াটত-স্ট্রিপক্ারটতে পলনরদন
েম্পন্ন হরল স্ট্রিপক্ারটতে প্রাথস্ট্র ক্ েেপ্রস্তাি (আইস্ট্রপও) োড়া হরি।’ পেখারন আরো িলা হয়, ভােতীয় পক্াম্পাস্ট্রনটিরত ওয়াল ারটতে
স্ট্রিস্ট্রনরয়াে অনু ায়ীই আইস্ট্রপওে ূ ল্য স্ট্রনধতাস্ট্রেত হরি। http://bonikbarta.net

