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, ২০১৫ ইং
১৮০ ক োটি টো োয় নতুন স্পিস্পনিং ইউস্পনট স্থোপন রবে স্পিমবটক্স
স্পেদ্যমোন োরখোনোর োাঁচোমোবের চোস্পিদো পূ রবে নতুন এ টি স্পিস্পনিং ইউস্পনট স্থোপন রবে স্পিমবটক্স ইন্ডোস্পিজ স্পেস্পমবটড। স্পিস্পনিং
ইউস্পনবটর উৎপোস্পদত িু তো কেব স্পেস্পিন্ন ধরবনর োপড় উৎপোদন রো িবে। িে স্পমস্পেবয় এ প্র বের ব্যয় ধরো িবয়বে ১৮০ ক োটি
টো ো। স্থোনীয় ব্যোিংব র পোশোপোস্পশ স্পেবদশী ঋে ও ক োম্পোস্পনর স্পনজস্ব অেথোয়বন প্র েটি েোস্তেোয়বনর স্পিদ্ধোন্ত স্পনবয়বে ক োম্পোস্পনর
পর্থদ। ঢো ো স্ট এক্সবচবের (স্পডএিই) তথ্য অনু যোয়ী, নতুন স্পিস্পনিং ইউস্পনবট উন্নত মোবনর িোন পস্পেস্টোর িু ইিং কেড উৎপোদবনর
জন্য ২৬ িোজোর স্পিন্ডে স্থোপন রো িবে। এ ইউস্পনবট প্রস্পতস্পদন গবড় ১৫ কমট্রি টন িু ইিং কেড উৎপোস্পদত িবে। এবত ক োম্পোস্পনটির
প্রবয়োজনীয় োাঁচোমোবের ৭৫ শতোিংশ চোস্পিদো পূ রে িবে। জোনবত চোইবে স্পিমবটক্স ইন্ডোস্পিবজর ব্যেস্থোপনো পস্পরচোে কমো. স্পিস্পিকুর
রিমোন েস্পে েোতথ োব েবেন, েতথ মোবন আমোবদর স্পেস্পিন্ন উৎি কেব িু তো আমদোস্পন রবত িয়। এবত িেিময় িু তোর মোন এ
র ম েোব নো। তোেোড়ো োরখোনোয় োাঁচোমোে স্পিবিবে স্পেপু ে পস্পরমোে িু তো স্ট স্পিবিবে রোখোর োরবে ব্যয়ও কেস্পশ িবে। এ োরবে
আমরো োাঁচোমোবের চোস্পিদো পূ রবে ব্যো ওয়োডথ স্পেিংব জ স্পিবিবে স্পিস্পনিং ইউস্পনট স্থোপবনর স্পিদ্ধোন্ত স্পনবয়স্পে। এবত উন্নত মোবনর িু তো
উৎপোদবনর পোশোপোস্পশ ক োম্পোস্পনর ব্যয় িোশ্রয় িবে।http://bonikbarta.net
ইফোদ অবটোবির েি্োিংশ স্পনধথোরেী িিো ২৯ কিবেম্বর
পুাঁ স্পজেোজোবর তোস্পে োিুক্ত ইফোদ অবটোি স্পেস্পমবটবডর েি্োিংশ স্পনধথোরেী িিো ২৯ কিবেম্বর অনু স্পিত িবে। িিোয় ৩০ জু ন ২০১৮
িমোপ্ত স্পিিোে েেবরর স্পনরীস্পিত আস্পেথ প্রস্পতবেদন স্পনবয় আবেোচনো িবে েবে জোনো কগবে ঢো ো স্ট এক্সবচে (স্পডএিই) িূ বে।
এস্পদব , চেস্পত স্পিিোে েেবরর প্রেম স্পতন প্রোস্পন্তব (জু েোই ২০১৭-মোচথ ২০১৮) ইফোদ অবটোবির কশয়োরপ্রস্পত আয় (ইস্পপএি) িবয়বে
৫ টো ো ৪০ পয়িো, আবগর েের এ ই িমবয় যো স্পেে ৩ টো ো ৬১ পয়িো। ৩১ মোচথ ক োম্পোস্পনটির কশয়োরপ্রস্পত স্পনট িম্পদমূ ল্য
(এনএস্পিস্পপএি) দোাঁস্পড়বয়বে ৩৬ টো ো ৭৪ পয়িোয়। এর আবগ ৩০ জু ন িমোপ্ত ২০১৭ স্পিিোে েেবরর স্পনরীস্পিত আস্পেথ প্রস্পতবেদন
পযথোবেোচনো বর ২১ শতোিংশ নগদ ও ৫ শতোিংশ স্ট েি্োিংশ স্পদবয়বে ইফোদ অবটোি। যস্পদও উবদ্যোক্তো-পস্পরচোে রো নগদ েি্োিংশ
গ্রিে বরনস্পন। িেথবশর্ স্পিিোে েেবর ক োম্পোস্পনটির ইস্পপএি িবয়বে ৬ টো ো ৭৪ পয়িো। ৩০ জু ন ক োম্পোস্পনর এনএস্পিস্পপএি স্পেে ৩৮
টো ো ৬১ পয়িোয়। ২০১৬ িোবের ৩০ জু ন িমোপ্ত স্পিিোে েেবরর জন্য ১৩ শতোিংশ নগদ ও ৪ শতোিংশ স্ট েি্োিংশ কদয় ইফোদ
অবটোি। কি স্পিিোে েেবর ইস্পপএি স্পেে ৩ টো ো ৯৮ পয়িো। ২০১৫ স্পিিোে েেবর ৭ শতোিংশ নগদ ও ৩০ শতোিংশ স্ট েি্োিংশ পোন
ক োম্পোস্পনটির কশয়োরবিোল্ডোররো।http://bonikbarta.net
িস্তোন্তস্পরত স্পমেগুবেো িু িু পস্পরচোেনোয় ির োবরর িিোয়তো োমনো
প্রধোনমন্ত্রী কশখ িোস্পিনোর স্পনবদথ শনোয় ২০০১ িোবের ২১ মোচথ শ্রস্পম - মথচোরীবদর ব্যেস্থোপনোয় িস্তোন্তস্পরত েস্ত্র েগুবেো িু িু পস্পরচোেনোর
জন্য ির োবরর িিোয়তো কচবয়বেন স্পমেগুবেোর িমন্বয় পস্পরর্বদর কনতোরো। গত োে স্পশেমন্ত্রীর িবে বেঠব এ আহ্বোন জোনোন তোরো।

বেঠব কনতোরো েবেন, উন্নত ব্যেস্থোপনোর জন্য ২০০১ িোবে প্রধোনমন্ত্রী কশখ িোস্পিনোর স্পনবদথ শনোয় নয়টি েস্ত্র ে শ্রস্পম - মথচোরীবদর
মোস্পে োনোয় িস্তোন্তর রো িবয়স্পেে। স্প ন্তু পরেতী িমবয় ির োবরর আমবে স্পেমোতোিু েি আচরবের োরবে এগুবেো ধীবর ধীবর
অেোিজন ও রুগ্ে স্পশবে পস্পরেত িয়। বেঠব িস্তোন্তস্পরত েস্ত্র েগুবেোয় স্পেদ্যমোন িমস্যো ও কিগুবেো িমোধোবনর উপোয় স্পনবয়
আবেোচনো িয়। এ িময় পস্পরর্বদর কনতোরো েবেন, িু িু পস্পরচোেনোর স্বোবেথ শ্রস্পম - মথচোরীবদর পি কেব স্পমেগুবেোব স্পেএমআরই
ও ব্যোিং ঋে প্রদোবনর প্রস্তোে কদয়ো িবেও স্পেএনস্পপ ির োবরর আমবে তো প্রত্োখ্যোত িবয়বে। ফবে েস্ত্র েগুবেো ধীবর ধীবর
কেো িোস্পন প্রস্পতিোবন পস্পরেত িবয়বে। তোরো স্পমেগুবেো িু িুিোবে পস্পরচোেনোর জন্য ২০১৪ িোবের অবটোেবর েস্ত্র ও পোট মন্ত্রেোেয়
পস্পরদশথন োবে প্রধোনমন্ত্রীর কদয়ো স্পনবদথ শনো দ্রুত েোস্তেোয়বনর দোস্পে জোনোন।http://bonikbarta.net
এিস্পডস্পজ স্পনবয় আন্তজথোস্পত িবেেন রবে আইস্পিএমএস্পে
কট িই উন্নয়ন েি্মোেো (এিস্পডস্পজ) স্পনবয় প্রেমেোবরর মবতো আন্তজথোস্পত িবেেবনর আবয়োজন রবত যোবে ইনস্পস্টটিউট অে
স্ট অ্োন্ড ম্যোবনজবমন্ট অ্ো োউন্ট্োন্টি অে েোিংেোবদশ (আইস্পিএমএস্পে)। ২৩ কিবেম্বর করোেেোর রোজধোনীর প্যোন প্যোস্পিস্পফ
কিোনোরগোাঁও কিোবটবে স্পদনব্যোপী এ িবেেন অনু স্পিত িবে। এবত কদশী ির োস্পর-কেির োস্পর িিংস্থো, উন্নয়ন িিবযোগী, আন্তজথোস্পত
িিংস্থো, স্পেবদশী দূতোেোি এেিং স্থোনীয় ও েহুজোস্পত

রবপোবরট প্রস্পতিোনগুবেোর প্রোয় ৪০০ প্রস্পতস্পনস্পধ অিংশ কনবেন। অেথমন্ত্রী আেু ে

মোে আেদুে মু স্পিত িবেেনটি উববোধন রবেন। এ উপেবি গত োে এ িিংেোদ িবেেবনর আবয়োজন বর আইস্পিএমএস্পে।
এবত িিংগঠনটির িিোপস্পত কমোিোেদ কিস্পেম, স্পনেথোিী পস্পরচোে কমো. মোহ্বুে উে আেম ও পস্পরচোে নোজমুে িোবেিীন উপস্পস্থত
স্পেবেন।http://bonikbarta.net
এস্পশয়োয় ব্যেিো প্রস্পতিোবনর আস্থো স্পতন েেবরর িেথস্পনবে
চীন কেব আমদোস্পন রো ২০ িোজোর ক োটি ডেোবরর পবে নতুন বর শুল্ক আবরোপ বরবে যু ক্তরোষ্ট্র। জেোবে চীনও যু ক্তরোবষ্ট্রর ৬
িোজোর ক োটি ডেোর িমমূ বল্যর পবে অস্পতস্পরক্ত শুল্ক স্পনধথোরে বরবে। স্পেবের েৃ িত্তম দুই অেথনীস্পতর এ পোল্টোপোস্পল্ট শুল্কোবরোপ
েোস্পেজ্যুবদ্ধর শঙ্কো আবরো কজোরদোর বর তুবেবে। অেশ্যম্ভোেী েোস্পেজ্যুবদ্ধর আশঙ্কোয় ব্যেিো স্পনবয় উস্পবগ্ন স্পেস্পিন্ন ক োম্পোস্পন, যোর
প্রিোবে চেস্পত েেবরর তৃতীয় প্রোস্পন্তব এস্পশয়োর ব্যেিো প্রস্পতিোনগুবেোর আস্থো প্রোয় স্পতন েেবরর িেথস্পনবে কনবমবে। খের রয়টোিথ,
এএফস্পপ ও স্পফন্যোস্পিয়োে টোইমি।http://bonikbarta.net
খরোয় স্পেপযথস্ত শ্রীেিং োর চো উৎপোদন খোত
চো উৎপোদন ও রফতোস্পনর জন্য শ্রীেিং োর খ্যোস্পত স্পেেবজোড়ো। চেস্পত েের তীব্র খরোর মু বখ পবড়বে কদশটির চো েোগোনগুবেো। খরোর
োরবে েেবরর প্রেম আট মোবি (জোনু য়োস্পর-আগস্ট) শ্রীেিং োয় চো উৎপোদন আবগর েেবরর এ ই িমবয়র তুেনোয় ১ দশস্পম ৫
শতোিংশ বমবে। এ োরবে েের কশবর্ কদশটিবত পোনীয় পেটির উৎপোদবনর েি্ পূ রে স্পনবয় খোতিিংস্পিষ্টবদর মবে িিংশয় কদখো
স্পদবয়বে। এ ই িবে ইরোবনর ওপর নতুন বর মোস্প থ ন স্পনবর্ধোজ্ঞোর োরবে কদশটিবত শ্রীেিং োন চো রফতোস্পন েন্ধ িবয় কযবত পোবর।
িে স্পমস্পেবয় উৎপোদন ও রফতোস্পন

মোর আশঙ্কোয়

স্পেজবনি।http://bonikbarta.net

ঠিন িময় পোর

রবে শ্রীেিং োর চো স্পশে। খের রয়টোিথ ও স্পমরর

