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পঞ্চবানষিকী পনিকল্পিাি আওতায় কাজ শুরুি তানিৈ
ঢাকা স্টক এক্সক্ষেক্ষেি (নিএসই) সক্ষে েীিা শেিক্ষেি ও সাংহাই স্টক এক্সক্ষেক্ষেি শকৌেলিত অংেীৈানিক্ষেি সু ফল শৈক্ষেি
অর্িনিনতক উন্নয়ক্ষিও প্রনতফনলত হক্ষত পাক্ষি। এজন্য শৈক্ষেি পুুঁ নজবাজািক্ষক মূ লধি উক্ষতালক্ষিি জন্য যক্ষর্াপযু ক্ত জায়িা নহক্ষসক্ষব
দতনি কিক্ষত হক্ষব। নিএসইক্ষত িতুি িতুি প্রিাক্ট োলু , নবনিন্ন শেকনিকযাল অগ্রিনত, এসএমইবান্ধব প্লােফমি িক্ষে শতালাসহ
এক্সক্ষেক্ষেি শেকসই উন্নয়ক্ষি একটি পঞ্চবানষিক পনিকল্পিাি আওতায় কাজ শুরু কিক্ষত হক্ষব। িতকাল িাজধািীি একটি শহাক্ষেক্ষল
‘বাংলাক্ষৈে-োয়িা কযানপোল মাক্ষকি েস’ েীষিক এক শিালক্ষেনবল আক্ষলােিায় দুই শৈক্ষেি বক্তািা এ মত শৈি। স্টক এক্সক্ষেক্ষেি
শকৌেলিত অংেীৈানিে ও অর্িনিনতক শপ্রোপক্ষে এি িািা নৈক নিক্ষয় আক্ষলােিাি জন্য িতকাল িাজধািীি একটি শহাক্ষেক্ষল পনলনস
নিসােি ইিনস্টটিউে (নপআিআই), শেিক্ষেি স্টক এক্সক্ষেে ও সাংহাই স্টক এক্সক্ষেে শযৌর্িাক্ষব এ অিু ষ্ঠাক্ষিি আক্ষয়াজি কক্ষি।
আক্ষয়াজক্ষি অংেীৈাি নহক্ষসক্ষব আক্ষিা নিল হংকংনিনতক নসটিক নসনকউনিটিক্ষজি অেপ্রনতষ্ঠাি নসএলএসএ ও স্থািীয় এনেয়াি োইিাি
কযানপোল পােিিাসি। শিালক্ষেনবল আক্ষলােিায় বাংলাক্ষৈে ও েীক্ষিি পুুঁ নজবাজাি-সংনিষ্টিা িাোও শৈক্ষেি অক্ষিক িীনত িক্ষবষক অংে
শিি। http://bonikbarta.net
এমএল িানয়ংক্ষয়ি আইনপও অিু ক্ষমাৈি
প্রার্নমক িণপ্রস্তাক্ষবি (আইনপও) মাধ্যক্ষম এমএল িানয়ং নলনমক্ষেিক্ষক দুই শকাটি সাধািণ শেয়াি ইসু য ও নবনিি অিুক্ষমাৈি নৈক্ষয়ক্ষি
বাংলাক্ষৈে নসনকউনিটিজ অযান্ড এক্সক্ষেে কনমেি (নবএসইনস)। িতকাল নবএসইনসি ৬৪৪তম সিায় এ অিুক্ষমাৈি শৈয়া হয়। সিা শেক্ষষ
কনমেক্ষিি মুখপাত্র ও নিবিাহী পনিোলক শমা. সাইফু ি িহমাি স্বােনিত এক সংবাৈ নবজ্ঞনিক্ষত নবএসইনস জািায়, ১০ োকা অনিনহত
মূ ক্ষে শেয়াি শবক্ষে বাজাি শর্ক্ষক ২০ শকাটি োকা মূ লধি সংগ্রহ কিক্ষব প্রনতষ্ঠািটি। এ অর্ি তািা যন্ত্রপানত িয় ও স্থাপক্ষি ব্যয় কিক্ষব।
নকিু অর্ি আইনপও প্রনিয়াি ব্যয় নিবিাক্ষহ খিে কিা হক্ষব। http://bonikbarta.net
মূ ে সংক্ষযাজক্ষিি মাধ্যক্ষম কৃনষপক্ষেি িতুি বাজাি ধিক্ষত হক্ষব
শৈক্ষেি অর্িিীনতক্ষত কৃনষ খাক্ষতি অবৈাক্ষিি নবষয়টিক্ষক গুরুে নৈক্ষয় এ খাক্ষত প্রক্ষয়াজিীয় িক্ষবষণা বৃ নি ও কৃনষপক্ষেি িফতানি
বহুমু খীকিক্ষণি ওপি শজাি নৈক্ষয়ক্ষিি ব্যবসায়ী শিতািা। পাোপানে তািা কৃনষ যন্ত্রপানত আমৈানিক্ষত শুল্ক প্রতযাহাক্ষিি ওপিও গুরুে
আক্ষিাপ কক্ষিি। তাক্ষৈি মক্ষত, সু ষ্ঠু পনিকল্পিাি মাধ্যক্ষম শৈক্ষেি কৃনষপক্ষেি নবপু ল িাণ্ডাি শর্ক্ষক আক্ষিা শবনে পে িফতানিি উক্ষযাি
শিয়া এবং কৃনষপক্ষে মূ ে সংক্ষযাজক্ষিি মাধ্যক্ষম িতুি বাজাি শখাুঁজা ৈিকাি। িতকাল এফনবনসনসআই সক্ষেলি কক্ষে বাংলাক্ষৈে এক্ষগ্রাশবজি প্রিাক্ট প্রনিউসাসি অযান্ড মাক্ষেি্টসস অযাক্ষসানসক্ষয়েি (নবএনপএমএ) আক্ষয়ানজত ‘অর্িনিনতক সু নবধা অজিক্ষি কৃনষপক্ষেি বহুমুখী
ব্যবহাি এবং আন্তজিানতক মাক্ষিি িযালু অযানিেি’ েীষিক শসনমিাক্ষি বক্তািা এমি মত শৈি। শসনমিাক্ষি প্রধাি অনতনর্ নিক্ষলি বানণজয
সনেব শুিােীষ বসু । নবক্ষেষ অনতনর্ নিক্ষলি এফনবনসনসআই সিাপনত শমা. সনফউল ইসলাম মনহউনিি। নবএনপএমএি সিাপনত শমা.
রুহুল আনমক্ষিি সিাপনতক্ষে শসনমিাক্ষি মূ ল প্রবন্ধ উপস্থাপি কক্ষিি বাংলাক্ষৈে কৃনষ িক্ষবষণা ইিনস্টটিউক্ষেি মুখ্য দবজ্ঞানিক কমিকতি া
ি. শমা. খু িেীৈ আলম। http://bonikbarta.net
ধািমনন্ডক্ষত েুি সু ক্ষিি নিতীয় প্রনেেণ শকক্ষেি যাত্রা

েুি সু ি বাংলাক্ষৈে (প্রা.) নলনমক্ষেি সম্প্রনত ধািমনন্ডক্ষত নিক্ষজক্ষৈি নিতীয় প্রনেেণ শকে োলু কক্ষিক্ষি। এটি নপয়ািসি শেস্ট অব
ইংনলে (নপটিই) েুি সু ি শেস্ট শস্টসাি নহক্ষসক্ষব ব্যবহূ ত হক্ষব। েুি সু ি বাংলাক্ষৈক্ষেি ৈনেণ ও ৈনেণ-পূ বি এনেয়া, মধ্যপ্রােয ও আনিকা
অঞ্চক্ষলি প্রধাি নিবিাহী কমিকতি া নিিেি িাৈকািণী প্রনেেণ শকেটিি উক্ষিাধি কক্ষিি। পাোপানে বাংলাক্ষৈক্ষে েুি সু ক্ষিি ১০ বিি
পূ নতি অিু ষ্ঠাক্ষিি আক্ষয়াজি কিা হয়। http://bonikbarta.net
নবনিক্ষয়াি হ্রাস শপক্ষলও োো েীক্ষিি নেক্ষল্পাৎপাৈি
নবনিক্ষয়াি নকিু ো কমনতি নৈক্ষক র্াকক্ষলও এনপ্রক্ষল পূ বিািাসক্ষক িানেক্ষয় শিক্ষি েীক্ষিি নেক্ষল্পাৎপাৈি। খবি ব্লুমবািি ও িয়োসি। মেলবাি
েীক্ষিি পনিসংখ্যাি বু যক্ষিা জানিক্ষয়ক্ষি, এনপ্রক্ষল শৈেটিি নেক্ষল্পাৎপাৈি আক্ষিি বিক্ষিি তুলিায় ৭ েতাংে বৃ নি শপক্ষয়ক্ষি। ব্লুমবািি জনিক্ষপ
এনপ্রক্ষলি উৎপাৈি পূ বিািাস শসখাক্ষি নিল ৬ ৈেনমক ৪০ েতাংে এবং মাক্ষেি ৬ েতাংে। মেলবাি প্রকানেত উপাতটিি একমাত্র
ইনতবােক জায়িা নিল নেক্ষল্পাৎপাৈি বৃ নিি নবষয়টি। িানে ও ইস্পাত নেক্ষল্প উৎপাৈি বৃ নিি ফক্ষল নেল্প খাক্ষত প্রতযাোি শেক্ষয় উৎপাৈি
বৃ নি শপক্ষয়ক্ষি। কযানপোল ইক্ষকািনমকক্ষসি েীি-নবষয়ক অর্িিীনতনবৈ জু নলয়াি ইিািস নপ্রোিি জািাি, ‘দূষণ িীনতমালা নেনর্ল কিাি
ফক্ষল নেক্ষল্পাৎপাৈি োো হক্ষয়ক্ষি।’ েীতকাক্ষলি জন্য দূষণ িীনতমালা কক্ষ াি কিা হক্ষয়নিল। http://bonikbarta.net
এনেয়াি বধিিেীল োনহৈা শমোক্ষত সাশ্রয়ী ফ্লাইে োলু কিক্ষি শজএলএ
এনেয়ায় স্বল্প খিক্ষে আকােপক্ষর্ ভ্রমণ োনহৈা িক্ষমই বােক্ষি। এ সুক্ষযািটিক্ষক ব্যবসা প্রসাক্ষি কাক্ষজ লািাক্ষত সাশ্রয়ী মূ ক্ষেি উক্ষোজাহাজ
শসবা োলু ি পনিকল্পিা গ্রহণ কক্ষিক্ষি জাপাি এয়ািলাইিস শকাম্পানি (ক্ষজএএল)। জািা শিক্ষি, ২০২০ শোনকও অনলনম্পক সামক্ষি শিক্ষখ
সাশ্রয়ী মূক্ষেি মাোনি এবং দূিবতী ফ্লাইে োলু কিক্ষব জাপাক্ষিি এ পতাকাবাহী উক্ষোজাহাজ সংস্থাটি। খবি িয়োসি ও এএফনপ।
শজএএক্ষলি পে শর্ক্ষক শৈয়া এক নববৃ নতক্ষত বলা হয়, িতুি শসবাটি িানিতা ই্টসািন্যােিাল এয়ািক্ষপােি শর্ক্ষক পনিোনলত হক্ষব। শোনকও
শর্ক্ষক এনেয়া, যু ক্তিাষ্ট্র ও ইউক্ষিাক্ষপি েীষি েহিগুক্ষলায় মাোনি দূিক্ষেি আন্তজিানতক ফ্লাইে োলু হক্ষব। ২০২০ সাক্ষলি গ্রীষ্মকাল শর্ক্ষক
শসবাটি কাযিকি হক্ষব। http://bonikbarta.net
২০১৮ সাক্ষল দবনিক োনহৈা বােক্ষি দৈনিক সাক্ষে ১৬ লাখ ব্যাক্ষিল
দবনিক অর্িনিনতক অগ্রিনতি সক্ষে পাল্লা নৈক্ষয় বােক্ষি জ্বালানি ব্যবহাি। একই সক্ষে নবিব্যাপী বােক্ষি অপনিক্ষোনধত জ্বালানি শতক্ষলি
োনহৈাও। ২০১৭ সাক্ষল জ্বালানি পেটিি িে দবনিক োনহৈায় প্রবৃ নি বজায় নিল। এ ধািাবানহকতায় েলনত বিিও অপনিক্ষোনধত জ্বালানি
শতক্ষলি িে দবনিক োনহৈা আক্ষিি বিক্ষিি তুলিায় ১ ৈেনমক ৭ েতাংে বা দৈনিক ১৬ লাখ ৫০ হাজাি ব্যাক্ষিল বােক্ষত পাক্ষি। জ্বালানি
পেটিি িফতানিকািকক্ষৈি শজাে অিিািাইক্ষজেি অব য শপক্ষরানলয়াম এক্সক্ষপাটিিং কানিক্ষজি (ওক্ষপক) সবিক্ষেষ মাসনিনতক
প্রনতক্ষবৈক্ষি এ পূ বিািাস শৈয়া হক্ষয়ক্ষি। খবি িয়োসি ও অক্ষয়লপ্রাইস িেকম। ওক্ষপক্ষকি প্রনতক্ষবৈক্ষিি তথ্য অিু যায়ী, ২০১৭ সাক্ষল
অপনিক্ষোনধত জ্বালানি শতক্ষলি িে দবনিক োনহৈা নিল দৈনিক ৯ শকাটি ৭২ লাখ ব্যাক্ষিল। েলনত বিি শেক্ষষ জ্বালানি পেটিি িে
দবনিক োনহৈা আক্ষিি বিক্ষিি তুলিায় ১ ৈেনমক ৭ েতাংে শবক্ষে দৈনিক ৯ শকাটি ৮৮ লাখ ৫০ হাজাি ব্যাক্ষিক্ষল ৈাুঁোক্ষত পাক্ষি। শসই
নহসাক্ষব, এক বিক্ষিি ব্যবধাক্ষি অপনিক্ষোনধত জ্বালানি শতক্ষলি িে দবনিক োনহৈা বােক্ষত পাক্ষি দৈনিক ১৬ লাখ ৫০ হাজাি ব্যাক্ষিল।
েলনত বিক্ষিি শুরুক্ষত শৈয়া ওক্ষপক্ষকি পূ বিািাক্ষস ২০১৮ সাক্ষল নবিব্যাপী অপনিক্ষোনধত জ্বালানি শতক্ষলি দৈনিক িে োনহৈা ৯ শকাটি
৮৭ লাখ ব্যাক্ষিল হক্ষত পাক্ষি বক্ষল প্রাক্কলি কিা হক্ষয়নিল, যা আক্ষিি বিক্ষিি তুলিায় ১ ৈেনমক ৬৭ েতাংে শবনে। শসই নহসাক্ষব, িতুি
পূ বিািাক্ষস জ্বালানি পেটিি িে দবনিক োনহৈা আক্ষিি প্রাক্কলক্ষিি তুলিায় দৈনিক ১ লাখ ৫০ হাজাি ব্যাক্ষিল বানেক্ষয়ক্ষি প্রনতষ্ঠািটি
।http://bonikbarta.net

