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প্রক ৌশল ঠি াদারিি ব্যবসা : সাবরসরিয়ারি ক াম্পারি িকে সাইফ পাওয়ািকে
রির্মাণ ও প্রক ৌশল ঠি াদারিি ব্যবসা পরিচালিাি জন্য সাইফ কপােম ক ারডিংস রলরর্কেি িাকর্ি এ টি সাবরসরিয়ারি ক াম্পারি গঠকিি
রসদ্ধান্ত রিকয়কে সাইফ পাওয়ািকে রলরর্কেকিি পরিচালিা পর্মদ। ঢা া স্ট এক্সকচঞ্জ (রিএসই) সূকে জািা কগকে, পরিকশারিত
র্ূ লিি বাবদ ৩ ক াটি ২৫ লাখ ো া রবরিকয়াকগি পি সাবরসরিয়ারি ক াম্পারিটিকত তাকদি কশয়াি কব ৬৫ শতািংশ।
কশয়ািক াডািস সিংরিষ্ট সবাইক তারল াভুক্ত ক াম্পারিটি জারিকয়কে, রসরভল, কর্ ারি যাল, ইকল ট্রি যাল, ক রর্ যাল ও
কর্োরিওলরজ যাল ইরঞ্জরিয়ারিিং াকজি জন্য সাইফ কপােম ক ারডিংস রলরর্কেি িকত চায় তািা। এি পরিকশারিত র্ূ লিি কব ৫
ক াটি ো া।সাইফ পাওয়ািকে আকিা জারিকয়কে, সাইফ কপােম ক ারডিংস রলরর্কেি ভবি, সড় , কসতু রির্মাণ, ি ইয়ািম স্থাপি,
স্থলবন্দি-িদীবন্দি ইতযারদ স্থাপি, বািংলাকদশ কিলওকয়, বািংলাকদশ রবদ্যযৎ উন্নয়ি কবািম (রবরপরিরব), কিসা, কিসক া, ওয়াসা ও
রিরপরিরসি রবরভন্ন প্র ল্প বাস্তবায়কিি ব্যবসা িকব। রির্মাণ ও সিংরিষ্ট রবরভন্ন প্রক ৌশল ঠি াদারিি পাশাপারশ গ্রা কদি পিার্শমকসবাও
কদকব তািা।http://bonikbarta.net
জু তাি ব্যবসায় িার্কে অলকেক্স ইন্ডারিজ
বস্ত্র খাকতি তারল াভুক্ত ক াম্পারি অলকেক্স ইন্ডারিজ রলরর্কেি এবাি জু তাি ব্যবসায় িার্কে। এজন্য সিংঘস্মাি সিংকশািি িকত
কব ক াম্পারিটিক , যাকত কশয়ািক াডািকদি অিু কর্াদি রিকত রবকশর্ সািািণ সভা (ইরজএর্) আহ্বাি কিকে ক াম্পারি। ঢা া
স্ট এক্সকচঞ্জ সূ কে এ তথ্য জািা কগকে। কশয়ািক াডািস সিংরিষ্ট সবাইক অলকেক্স ততমপক্ষ জারিকয়কে, চার্ড়া, ত রের্ চার্ড়া,
কিরক্সি, প্লারস্ট ও রবরভন্ন রসিকেটি উপাদাি র িংবা াপড় রদকয় জু তা উৎপাদি, রবপণি ও িফতারি িাি রসদ্ধান্ত রিকয়কে তাকদি
পর্মদ। িািী-পু রুর্ ও রশশুকদি জন্য রবরভন্ন িিকিি সু , স্যাকন্ডল, বু ে, কেইিাি ও কপােমস সু জ উৎপাদি িকব তািা। জু তাি পাশাপারশ
ক াম্পারিটি কবল্ট, ব্যাগ ইতযারদও ততরি িকব। স্থািীয় বাজাকি রবরিি পাশাপারশ িফতারিি পরি ল্পিা কিকে অলকেক্স উকযাক্তািা।
জািা যায়, িতুি ব্যবসা শুরু িাি জন্য ক াম্পারিটিক তাি সিংঘস্মাি পরিবতম ি িকত কব। একত কশয়ািক াডািকদি সম্মরত
রিকত ক াম্পারিটি ২৭ রিকসম্বি কবলা ১১ো ৪৫ রর্রিকে িািায়ণগকঞ্জি রূপগকঞ্জ অবরস্থত ািখািা প্রাঙ্গকণ রবকশর্ সািািণ সভা
(ইরজএর্) আহ্বাি কিকে। ইরজএকর্ি কি িম কিে রিিমািণ কয়কে ২৪ রিকসম্বি।http://bonikbarta.net
কফি রবকশর্ সু রবিা কপকলি পাে রশকল্পি ঋণকখলারপিা
পাে রশকল্প সম্পত ক্ত ব্যবসায়ীিা কখলারপ ঋণ পরিকশাকি আবাকিা রবকশর্ সু রবিা কপকয়কেি। এ খাকতি ব্যবসায়ীকদি বক য়া ঋকণ ‘ব্ল ’
সু রবিা রদকয় তা পরিকশাকিি জন্য ১০ বেি সর্য় বারড়কয়কে সি াি। এ ই সকঙ্গ ঋণকখলারপ পাে ব্যবসায়ীকদি িতুি কি ঋণ
প্রদাকিি রবিািও িাখা কয়কে।গত াল বািংলাকদশ ব্যািংক ি পক্ষ কেক এ-সিংিান্ত এ টি প্রজ্ঞাপি জারি িা কয়কে। প্রজ্ঞাপকি
গত ২৯ িকভম্বি অেম র্ন্ত্রণালয় কেক জারি ত ত প্রজ্ঞাপকিি রপ সিংযু ক্ত কি কদয়া কয়কে। এি আকগও কয় দফায় পাে

ব্যবসায়ীকদি ঋকণ ব্ল সু রবিা রদকয়রেল সি াি। অেচ বািবাি সি ারি সু রবিা রিকয়ও ব্যািংক ি অেম কফিত কদিরি ঋণকখলারপিা।
এ ই সকঙ্গ পাে ব্যবসায়ীকদি গুদাকর্ জার্ািকতি পােও পাওয়া যায়রি।http://bonikbarta.net
রবশ্বব্যািংক ি ২০ াজাি ক াটি িলাকিি জলবায়ু ত রবল কঘার্ণা
জলবায়ু পরিবতম কিি বতম র্াি র্াো অব্যা ত ো কল র্ািবপ্রজারত ‘রবলু প্ত কয় পড়াি’ হুর্র কত ো কব। কপাল্যাকন্ড কিাববাি কেক
শুরু ওয়া জারতসিংকঘি দ্যই সপ্তা ব্যাপী সকম্মলকিি রিতীয় রদি এ ো বকলি সিংস্থাটিি সািািণ পরির্কদি কপ্ররসকিন্ট র্ারিয়া
এসরপকিাসা। এ পরিরস্থরতকত জলবায়ু পরিবতম কিি রবরুকদ্ধ লড়াইকয়ি ত রবকলি আ াি আকিা বারড়কয় ২০ াজাি ক াটি িলাি
কিকে রবশ্বব্যািং । কসার্বাি সিংস্থাটিি কদয়া এ কঘার্ণায় বলা য়, ২০২১-২৫ সর্কয় এ অেম ব্যয় িা কব, যা বতম র্াি ত রবকলি
তুলিায় রিগুণ। খবি এএফরপ ও স্কাই রিউজ।জলবায়ুি রবরুকদ্ধ লড়াইকয় রবরিকয়াগ প্রসকঙ্গ রবশ্বব্যািংক ি পক্ষ কেক বলা কয়কে,
তাকদি এ পদকক্ষপ জলবায়ু পরিবতম ি কর্া াকবলায় ‘ াযমির্ আকিা ত্বিারিত িাি’ রবর্কয় কিততত্ব কদকব। এোড়া ‘আন্তজমারত
সম্প্রদায়ক সব িিকিি পদকক্ষপ গ্র কণ উিুদ্ধ িকত এটি খু বই গুরুত্বপূ ণম সিংক ত কব।’http://bonikbarta.net
িরব্লউটিও সিংস্কাকি রজ২০ সকম্মলকি ঐরত ারস চুরক্ত
আন্তজমারত বারণজয ব্যবস্থা সিংস্কাকিি লক্ষয রিকয় এবাি আকজমরন্টিাি বু কয়ন্স আয়াকসম রর্রলত কয়রেকলি রবকশ্বি শীর্ম ২০ অেমিীরতি
কদশগুকলাি প্ররতরিরিিা। রজ২০ সকম্মলিটি ক ন্দ্র কি যু ক্তিাষ্ট্র ও চীকিি র্কে চলর্াি রতক্ত বারণজযযু দ্ধ অবসাকিি পরি ল্পিা রেল
রবশ্বকিতাকদি। সকম্মলিটি াযম ি িাি লকক্ষয যু ক্তিাষ্ট্র ও চীকিি র েু দারবকত িরতস্বী াি কি রবশ্ব বারণজয সিংস্থায় (িরব্লউটিও)
প্রকয়াজিীয় সিংস্কাকিি ব্যাপাকি এ র্ত কয়কেি রজ২০ কিতািা। খবি িয়োসম।রবকশ্বি দ্যই-তততীয়ািংশ জিকগাষ্ঠীি প্ররতরিরিত্ব ািী
২০টি রশকল্পান্নত কদশক রিকয় প্ররতরষ্ঠত রজ২০’ি এবাকিি সকম্মলকি র েু শব্দ প্রকয়াগ িা িাস কবশ কয় টি সিংস্কাি প্রস্তাব
গত ীত কয়কে। তবরশ্ব বারণজয রবকিাি রিষ্পরিি লকক্ষয প্ররতরষ্ঠত িরব্লউটিওক এবাি র েু শব্দ বা শব্দযুগল ব্যব াি বকেি ব্যাপাকি
ঐ র্কতয কপৌৌঁেকত কলা।http://bonikbarta.net
য়লা উকিালি লক্ষয অজমকি ব্যেম ইকন্দাকিরশয়া
চলরত বেি সব রর্রলকয় ৫০ ক াটি েকিি কবরশ য়লা উকিালকিি উচ্চারভলার্ী লক্ষয কঘার্ণা কিরেল ইকন্দাকিরশয়া সি াি।
রবকির্ িা জ্বালারি পণ্যটিি উকিালকি এ উচ্চারভলার্ী লক্ষয পূ িণ াযমত অসম্ভব বকল র্ত কদি। এি রবপিীকত লক্ষয পূ িকণ রবরভন্ন
িিকিি উকযাগ কিয় কদশটিি সি াি। তকব বেকিি কশর্ র্াকস একস য়লা উকিালকিি বারর্ম লক্ষয পূ িণ সম্ভব িয় বকল স্বী াি
কি রিকয়কে ইকন্দাকিরশয়াি জ্বালারি র্ন্ত্রণালয়। ২০১৮ সাকল কদশটিকত বারর্ম লকক্ষযি তুলিায় ৫ শতািংশ র্ য়লা উকিালি
কত পাকি বকল জািাকিা কয়কে। খবি র্কন্টল, িয়োসম ও জা াতম া কপাস্ট।ইকন্দাকিরশয়াি খরিগুকলা কেক ২০১৭ সাকল সব
রর্রলকয় ৪৬ ক াটি ৯০ লাখ েি য়লা উকিালি কয়রেল। এি কজি িকি চলরত বেকিি শুরুকত ইকন্দাকিরশয়াি রর্রিরি অব এিারজম
অযান্ড রর্িাকিল রিকসাকসমকসি পক্ষ কেক কদয়া এ রববত রতকত বেি কশকর্ কর্াে ৪৮ ক াটি ৫০ লাখ েি য়লা উকিালকিি পরি ল্পিাি
ো কঘার্ণা িা য়। তকব গত কসকেম্বকিি কশর্ রদক জ্বালারি পণ্যটিি বারর্ম উকিালি লক্ষযর্াো বারড়কয় রিিমািণ িা য় ৫০
ক াটি ৭০ লাখ েি। চলরত বেি য়লাি এ বাড়রত উকিালি লক্ষযর্াো বাস্তবায়কিি জন্য তা ক াো আ াকি ইকন্দাকিরশয়াি ৩২টি
উকিালি ািী প্ররতষ্ঠাকিি র্কে বণ্টি িা য়। র্ূ লত দরক্ষণ ও দরক্ষণ-পূ বম এরশয়াি কদশগুকলায় বাড়রত িফতারি চার দাি ািকণ
২০১৮ সাকল প্রােরর্ লকক্ষযি তুলিায় অরতরিক্ত ২ ক াটি ১৯ লাখ েি য়লা উকিালকিি লক্ষয রিিমািণ কি ইকন্দাকিরশয়া সি াি।
উকিালি িা এসব য়লাি পু কিাোই রবরভন্ন কদকশ িফতারি িা কব বকলও জািাকিা য়।http://bonikbarta.net

