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িু ধিোর , ২৮ই িলভের , ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
কেপিপিএলের উলযোক্তো-িপরচোেেলের কেয়োর পিপিলে পিলেধোজ্ঞো
মূ ল্যিংলিেিেীে েথ্য ক োিি েলর কেয়োর পিপির ক োেণো কেয়োয় জ্বোেোপি ও পিদ্যুৎ খোলের কেোম্পোপি খু েিো িোওয়োর কেোম্পোপি
পেপমলেলের (কেপিপিএে) িি উলযোক্তো, িপরচোেে ও উলেখল োগ্যিংখ্যে (১০ েেোংে িো েোর কিপে) কেয়োরধোরীলের েোলে থোেো
কেয়োর পিপি িো হস্তোন্তলর পিলেধোজ্ঞো জোপর েলরলে িোংেোলেে পিপেউপরটিজ অ্ুোন্ড এক্সলচঞ্জ েপমেি (পিএিইপি)। িরিেী পিলেে েিো
িো কেয়ো ি েন্ত কেপিপিএলের কেয়োর পিপি, হস্তোন্তর, স্থোিোন্তর পেংিো কিগুলেো জোমোিে পহলিলি রোখলে িোরলিি িো েোরো। অ্পিেলে
এ-িংিোন্ত পিলেে েিো জোপর হলি। িোেোিোপে েিো েেলন্ত চোর িেলের এেটি েপমটি ঠি েলরলে পিএিইপি। েেোে পিএিইপির
কচয়োরম্যোি ে. এম খোয়রুে কহোলিলির িভোিপেলে অ্িু পিে েপমেি িভোয় এ পিদ্ধোন্ত কিয়ো হলয়লে। িভো কেলে েপমেলির পিিেোহী
িপরচোেে ও মু খিোত্র কমো. িোইফু র রহমোি স্বোক্ষপরে িংিোে পিজ্ঞপিলে জোিোলিো হয়, কেপিপিএে ও িোংেোলেে পিদ্যুৎ উন্নয়ি কিোলেের
(পিপিপেপি) মলে িম্পোপেে ‘আইপিপি েন্ট্রোক্ট অ্ি কেপিপিএে ১১০ কম োওয়োে িোজে মোউলেে িোওয়োর প্লোে’ েীেেে চুপক্তর কময়োে
১১ অ্লক্টোির কেে হলয়লে এিং এেই পেি জোপর েরো এে পচঠির মোেলম এ িোওয়োর প্লোেটি িন্ধ রোখোর জন্য অ্িুলরোধ জোিোয়
পিপিপেপি।http://bonikbarta.net
েংেোিোংেো পফন্যোলের ৩০০ কেোটি েোেোর িন্ড অ্িু লমোেি
ব্োংে-িপহভূেে আপথেে খোলের েোপেেোভুক্ত প্রপেিোি েংেোিোংেো পফন্যোে পেপমলেেলে ৩০০ কেোটি েোেোর িি-েিভোটিেিে িোিঅ্পেেলিলেে িন্ড ইিু ুর অ্িু লমোেি পেলয়লে িোংেোলেে পিপেউপরটিজ অ্ুোন্ড এক্সলচঞ্জ েপমেি (পিএিইপি)।পিএিইপি কচয়োরম্যোি ে.
এম খোয়রুে কহোলিলির িভোিপেলে অ্িু পিে ৬৬৭েম েপমেি িভো কেলে েেোে িুুঁ পজিোজোর পিয়ন্ত্রে িংস্থো জোিোয়, েয় িের
কময়োপে এ িন্ডটি ইিু ুয়োর কেোম্পোপির ‘েোয়োর-েু’ মূ েধিপভপি েপক্তেোেী েরলি। কময়োে কেলে িূ ণে অ্িিোয়িল োগ্য িন্ডটির ইউপিে
িুুঁ পজিোজোলর হোেিেে হলি িো। http://bonikbarta.net
২০১৬ িোলের জন্য রফেোপিলে পিআইপি পিিেোপচে ১৭৮ জি
পিআইপি (রফেোপি) িীপেমোেো-২০১৩ অ্িু োয়ী রফেোপি িোপণলজু গুরুেিূ ণে অ্িেোি রোখোয় ২০১৬ িোলের জন্য ১৭৮ জি ব্পক্তলে
িোপণপজুেভোলি গুরুেিূ ণে ব্পক্ত (পিআইপি) পিিেোপচে েলরলে িরেোর। এর মলে িণ্য রফেোপি েুোেো পরলে পিআইপি হলয়লেি
১৩৭ জি। ৪১ জি পিআইপি হলয়লেি কেে েুোেো পরলে। িোপণজু মন্ত্রণোেয় িম্প্রপে এ-িংিোন্ত এেটি প্রজ্ঞোিি জোপর েলরলে।
েোুঁচোিোে, িোেজোে দ্রব্, চোমড়োজোে দ্রব্, পহমোপয়ে খোয, চো, ওলভি োলমেেি, েৃপেজোে দ্রব্, এলরোপ্রলিপিং িণ্য, হোেেো
প্রলেৌেে, ফোমেোপিউটিেুোে িণ্য, হস্তপেল্পজোে দ্রব্, কেেোেোইজে কেক্সেোইে/কহোম কেক্সেোইে, পিেওয়ুোর, পিেওয়ুোর োলমেেি,
পিরোপমে কেপিেওয়ুোর/অ্ন্যোন্য পিরোপমে িণ্য, প্লোপিেজোে িণ্য, কেক্সেোইে, েপম্পউেোর িফেওয়ুোর/েপম্পউেোর কিিো/েোেো
প্রলিপিং ও পিপিধ খোলের পেল্প ও িোপণপজুে উলযোক্তোরো পিআইপি েোপেেোয় রলয়লেি।http://bonikbarta.net

পজএলমর পিেোে িু ি েঠি েমেিূপচলে অ্িন্তুষ্ট েোম্প
ব্য়িংলেোচি ও িপরিেে িেীে িোজোর িপরপস্থপের িলে খোি খোইলয় পিলে পিেোে িু ি েঠি েমেিূপচ ক োেণো েলরলে কজিোলরে কমোেরি
(পজএম)। এ েমেিূপচর অ্ংে পহলিলি পিপভন্ন অ্ঞ্চলের িোেটি েোরখোিো িন্ধ েলর কেলি ু ক্তরোষ্ট্রপভপিে কেোম্পোপিটি। এেোড়ো ৬০০
কেোটি েেোর ব্য় েমোলে েোুঁেোই েরো হলি কমোে শ্রমেপক্তর ১৫ েেোংে েমী। েলি কেোম্পোপিটির পিদ্ধোলন্ত চরম অ্িন্তুষ্ট ু ক্তরোলষ্ট্রর
কপ্রপিলেে কেোিোল্ড েোম্প িলেলেি, এজন্য কেোম্পোপিটিলে ব্োিে চোলি থোেলে হলি। এ ধরলির িপরেল্পিো িোস্তিোয়লির িপরিলেে
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রয়েোিে।http://bonikbarta.net
আইএেওর প্রপেলিেি : ২০১৭ িোলে বিপিে মজু পরলে িিলচলয় মন্থর প্রিৃ পদ্ধ
দৃঢ় অ্থেনিপেে প্রিৃ পদ্ধ ও প্রধোি প্রধোি অ্থেিীপেলে কিেোরলের হোর েলম োওয়ো িলেও ে িের বিপিে মজু পর প্রিৃ পদ্ধলে িিলচলয়
মন্থর পে কেখো ক লে, ো ২০০৮ িোলের আপথেে িংেলের ির িিেপিম্ন। কিোমিোর আন্তজেোপেে শ্রম িংস্থো (আইএেও) এ েথো
জোপিলয়লে। খির এএফপি। জোপেিংল র শ্রমপিেয়ে িংস্থোটির িিেলেে প্রপেলিেলি আলরো কেখো ক লে, িোরো পিলি িোরীরো এখলিো
িু রুেলের েুেিোয় েম মজু পর িোলে। ে িের িোরীরো িু রুলের েুেিোয় ২০ েেোংলেরও েম মজু পর কিলয়লে। পিলির ১৩৬টি কেলের
উিোি পিলয় প্রপেলিেিটি বেপর েলরলে আইএেও। িংস্থোটি জোিোয়, মজু পর প্রিৃ পদ্ধ ২০১৬ িোলের ২ েেপমে ৪ েেোংে কথলে েলম
ে িের মোত্র ১ েেপমে ৮ েেোংলে েোুঁপড়লয়লে। েলি িপরিংখ্যোি কথলে চীিলে িোে কেয়ো হলে শ্রপমেলের জন্য এেটি অ্ন্ধেোর
ভপিষ্যলের িূ িেোভোি িোওয়ো োলে। পিলির পিেীয় েীেে অ্থেিীপেটির পিেোে জিিংখ্যো ও িমোন্বলয় মজু পর িৃ পদ্ধ িমপন্বে উিোলির
পচত্রেোই িেলে পেলে। চীিলে িোে পেলে ে িের িোরো পিলি মজু পর িৃ পদ্ধর হোর েোুঁড়োয় মোত্র ১ েেপমে ১ েেোংে। ২০১৬ িোলে এ
হোর পেে ১ েেপমে ৮ েেোংে।http://bonikbarta.net
প্রোেৃপেে গ্যোি উলিোেি খোে : ১৫ হোজোর কেোটি েেোর পিপিলয়ো েরলি কিৌপে আরি
অ্িপরলেোপধে জ্বোেোপি কেে উলিোেি ও রফেোপির জন্য কিৌপে আরলির পিলেে িপরপচপে রলয়লে। উলেখল োগ্য িপরমোণ উলিোেি
ও রফেোপির েোরলণ জ্বোেোপি কেলের িোজোলর কিৌপে আরি গুরুেিূ ণে প্রভোিে পহলিলি ভূপমেো রোলখ। েলি জ্বোেোপি কেে েোপিলয়
কেেটিলে প্রোেৃপেে গ্যোলির মজু েও রলয়লে ঈেেণীয়। ধীলর ধীলর প্রোেৃপেে গ্যোলির উলিোেি িোড়োলিোর কম ো িপরেল্পিো হোলে পিলয়লে
কেেটি। এর অ্ংে পহলিলি প্রোেৃপেে গ্যোি খোলে ১৫ হোজোর কেোটি েেোর পিপিলয়ো েরলে োলে কেেটির রোষ্ট্রোয়ি জ্বোেোপি প্রপেিোি
কিৌপে আরোমলেো। ফলে এে েেলের মলে কিৌপে আরলি প্রোেৃপেে গ্যোি উলিোেি িেে মোলির েুেিোয় প্রোয় পিগুণ িোড়লি। খির
রয়েোিে, ব্লুমিো ে ও অ্লয়েপ্রোইিেেেম।http://bonikbarta.net

