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, ২০১৫ ইং
নিি বছর নিনবনব পাওয়াক্ষরর মু িাফা বাধাগ্রস্ত হক্ষব
পনিমাঞ্চল গ্যাস ককাম্পানি নলনমক্ষেক্ষের (নপনিনসএল) গ্যাক্ষসর মূ ল্য বাবৈ সু ৈ সক্ষমি প্রায় ১৫ ককাটি োকার বক্ষকয়া পনরক্ষ াধ করক্ষি
হক্ষব নিনবনব পাওয়ার নলনমক্ষেেক্ষক। ৈীর্ঘ নববাক্ষৈর পর জ্বালানি ও নবদ্যুৎ খাক্ষির িানলকাভুক্ত ককাম্পানিটিক্ষক সম্প্রনি এ নিক্ষৈঘ িা
নৈক্ষয়ক্ষছ বাংলাক্ষৈ এিানিঘ করগুক্ষলেরী কনম ি (নবইআরনস)। ২০ টি সমাি মানসক নকনস্তক্ষি এ অর্ঘ পনরক্ষ াধ করক্ষব িারা। এনৈক্ষক
নবনিক্ষয়াগকারীসহ সংনিষ্ট সব পেক্ষক ককাম্পানিটি িানিক্ষয়ক্ষছ, আগামী নিি বছর িাক্ষৈর নিে মু িাফা ও ক য়ারপ্রনি আক্ষয় (ইনপএস)
এর কিনিবাচক প্রভাব র্াকক্ষব।সম্প্রনি স্টক এক্সক্ষচঞ্জক্ষক নিনবনব পাওয়ার কিতঘপে িানিক্ষয়ক্ষছ, নবইআরনসর সানলন ট্রাইবু ুিাল গি
১০ িািু য়ানর নিনবনব পাওয়ার ও নপনিনসএক্ষলর মধ্যকার মামলাটি নিষ্পনি কক্ষর রায় নৈক্ষয়ক্ষছ । http://bonikbarta.net
অসু স্থ বািার প্রনিক্ষ ানগিা করাক্ষধ কা ঘকর কনম ক্ষির িানগৈ
সু ষম প্রবত নি অিঘক্ষি গুরুত্বপূ র্ঘ ভূনমকা রাক্ষখ সু ষ্ঠু বািার প্রনিক্ষ ানগিা। বিঘ মাক্ষি কৈক্ষ র বািাক্ষর প্রনিক্ষ ানগিানবক্ষরাধী নবনভন্ন কমঘকাণ্ড
পনরলনেি হক্ষে। অসু স্থ প্রনিক্ষ ানগিামূ লক এসব কমঘকাণ্ড প্রনিক্ষরাক্ষধ বাংলাক্ষৈ প্রনিক্ষ ানগিা কনম িক্ষক কা ঘকর করার িানগৈ
নৈক্ষয়ক্ষছি বক্তারা। গিকাল রািধািীর নসরোপ নমলিায়িক্ষি আক্ষয়ানিি ‘অর্ঘনিনিক উন্নয়ি ও সঠিক মূ ল্য প্রানির নিিয়িায়
প্রনিক্ষ ানগিার গুরুত্ব’ ীষঘক এক কমঘ ালায় িারা এ আহ্বাি িািাি।সাউর্ এন য়াি কিেওয়াকঘ অি ইক্ষকািনমক মক্ষেনলং (সাক্ষিম),
বাংলাক্ষৈ প্রনিক্ষ ানগিা কনম ি ও নিটি কাউনিক্ষলর উদ্ভাবিী প্রকল্প প্রক্ষমাটিং িক্ষলি ফর অুাকাউক্ষেবল নসক্ষস্টমস (প্রকাস)
ক ৌর্ভাক্ষব এ কমঘ ালার আক্ষয়ািি কক্ষর। সু ষম অর্ঘনিনিক উন্নয়ি এবং পণ্য ও কসবার সঠিক মূ ল্য নিনিি করক্ষি সু ষ্ঠু প্রনিক্ষ ানগিার
ভূনমকা িুক্ষল ধরাই এ কমঘ ালা আক্ষয়ািক্ষির মূ ল লেু।http://bonikbarta.net
চীক্ষি ব্যবহার বত নিক্ষি চাঙ্গা এন য়ার এলএিনি বািার
প্রনি বছর ীি কমৌসু ক্ষম িরলীকতি প্রাকতনিক গ্যাক্ষসর (এলএিনি) ব্যবহার কবক্ষে ায়। এ কারক্ষর্ পণ্যটির বািাক্ষরও কৈখা ায়
কিনিভাব। িক্ষব চলনি বছর এন য়ার এলএিনি বািাক্ষর নবদ্যমাি কিনিভাব আক্ষগর করকেঘ ছানেক্ষয়ক্ষছ। ২০১৮ সাক্ষলর কফব্রুয়ানরক্ষি
এন য়ার স্পে মাক্ষকঘ ক্ষে আক্ষগর বছক্ষরর একই সমক্ষয়র িুলিায় ১০ িাং অনিনরক্ত ৈাক্ষম এলএিনি কবচাক্ষকিা হক্ষে। জ্বালানি
পণ্যটির এ করকেঘ মূ ল্যবত নির কপছক্ষি চীক্ষির বািাক্ষর ব্যবহার কবক্ষে াওয়াক্ষক নচনিি কক্ষরক্ষছি নবক্ষিষকরা। মাত্রানিনরক্ত পনরক্ষব
দূষর্ প্রনিক্ষরাক্ষধ চীক্ষি কয়লার পনরবক্ষিঘ নবকল্প জ্বালানি নহক্ষসক্ষব এলএিনির ব্যবহার বত নির ধারাবানহকিায় আগামী নৈিগুক্ষলায় এন য়ার
বািাক্ষর জ্বালানি পণ্যটির স্পেমূ ল্য আক্ষরা বােক্ষি পাক্ষর বক্ষল মক্ষি করা হক্ষে। খবর রয়োসঘ ও অক্ষয়লপ্রাইস
েেকম।http://bonikbarta.net

ি নবপৈ েুদ্র নবনিক্ষয়াগকারীর
গুিক্ষবর অনস্থরিায় পুুঁ নিবািাক্ষর ৈরপিক্ষি েনিগ্রস্ত হক্ষেি সাধারর্ বা েুদ্র নবনিক্ষয়াগকারীরা। ককাক্ষিা িথ্য শুিক্ষলই ক য়ার নবনি
কক্ষর নৈক্ষে িারা। আবার মাক্ষচঘে ব্যাংক বা বে ককাক্ষিা প্রানিষ্ঠানিক নবনিক্ষয়াগকারী ক য়ার কছক্ষে নৈক্ষল কসটিক্ষকও অিু সরর্ কক্ষর
ক য়ার নবনি করক্ষছ। কলাকসাক্ষির ভক্ষয় স্বল্প মু িাফায় আবার েনিক্ষিও ক য়ার নবনি কক্ষর ঠকক্ষছ িারা। আর সংর্বি কারসানিচি
েুদ্র নবনিক্ষয়াগকারীক্ষক প্রভানবি কক্ষর ৈাম কনমক্ষয় ক য়ার নকিক্ষছ। ার িন্য পুুঁ নিবািার সম্পনকঘ ি ককাক্ষিা ইসু ু কপক্ষলই কসোক্ষক
ছনেক্ষয় বািারক্ষক প্রভানবি করা হক্ষে। পুুঁ নিবািারসংনিষ্টরাও মক্ষি করক্ষছি, একটি কগাষ্ঠী ফায়ৈা লু েক্ষি গুিব ছোক্ষে। আর েুদ্র
নবনিক্ষয়াগকারী প্রভানবি হক্ষয় ক য়ার নবনি কক্ষর নিরাপক্ষৈ সরক্ষছ।http://www.kalerkantho.com
রিানি ভিুঘনক পাক্ষব নহমানয়ি মাক্ষছর বরফ ও আিু ষনঙ্গক উপাৈাি
নহমানয়িকরর্ প্রনিয়ার অং নহক্ষসক্ষব বরফ আোৈি এবং ব্যবহৃি আিু ষনঙ্গক আবনিক উপাৈাি নহমানয়ি মাক্ষছর অনবক্ষেদ্য অং
নহক্ষসক্ষব গণ্য কক্ষর রিানি ভিুঘনক বা িগৈ সহায়িা প্রৈাক্ষির নিক্ষৈঘ িা স্পষ্ট কক্ষরক্ষছ বাংলাক্ষৈ ব্যাংক।গিকাল কসামবার বাংলাক্ষৈ
ব্যাংক্ষকর দবক্ষৈন ক মু দ্রা িীনি নবভাগ কর্ক্ষক এক সার্কঘলার িানরর মাধ্যক্ষম এ নিক্ষৈঘ িা নবক্ষৈন মু দ্রায় কলিক্ষৈক্ষি নিক্ষয়ানিি সব
অিুক্ষমানৈি নেলার ব্যাংকগুক্ষলাক্ষক িানিক্ষয় কৈওয়া হয়।http://www.kalerkantho.com
োিা ৈরপিক্ষি পুুঁ নিবািার
বাংলাক্ষৈ ব্যাংক্ষকর চলনি বছক্ষরর নিিীয়াক্ষধঘর মু দ্রািীনি কর্াষর্ার পরনৈি কর্ক্ষকই কৈক্ষ র দ্যই পুুঁ নিবািাক্ষর ৈরপিি চলক্ষছ। ব্যাংক্ষকর
এনেআর ও রািনিনিক অনস্থনি ীলিা ইসু ুক্ষি ক য়ার নবনির চাক্ষপ সূ চক ও কলিক্ষৈি নিম্নমু খী। এই পাুঁচ কা ঘনৈবক্ষস কৈক্ষ র প্রধাি
পুুঁ নিবািার ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ (নেএসই) সূ চক কক্ষমক্ষছ ৩০৬ পক্ষয়ে আর চট্টগ্রাম স্টক এক্সক্ষচক্ষঞ্জ (নসএসই) সূ চক কক্ষমক্ষছ ৫৪৯
পক্ষয়ে। এই সমক্ষয় কক্ষমক্ষছ কবন র ভাগ কম্পানির ক য়াক্ষরর ৈাম।http://www.kalerkantho.com
ভাসমাি কবে পিনি চাক্ষষ ১১৬ ককাটি োকার প্রকল্প
হাওর অঞ্চক্ষলর আগাম বন্যার অনভজ্ঞিা ও িলবায়ু পনরবিঘ ক্ষির সক্ষঙ্গ খাপ খাওয়াক্ষি ভাসমাি কবক্ষে চাষ পিনি সম্প্রসারক্ষর্র
নবক্ষ ষ উক্ষদ্যাগ নিক্ষে সরকার। এক্ষেক্ষত্র সবনি ও ম লার চাষ সম্প্রসারর্ ও গক্ষবষর্ায় ১১৬ ককাটি ২৭ লাখ োকার প্রকল্প হাক্ষি
নিক্ষে কতনষ মন্ত্রর্ালয়। প্রকল্পটি বাস্তবানয়ি হক্ষল সবনি ও ম লার উৎপাৈি এবং পু নষ্টগি অবস্থা িকরা ১০ ভাগ বত নি হক্ষব বক্ষল
আ া করক্ষছি সংনিষ্টরা। এছাো প্রকল্প এলাকার খাদ্য নিরাপিা নিনিি করক্ষি কতনষ উৎপাৈি বত নির িন্য ভাসমাি এ প্র ু নক্তর
নবস্তার র্েক্ষব। িলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাৈক্ষির নিভঘ রিা বত নি ও বহুমু খীকরর্ এবং ভাসমাি পিনিক্ষি াকসবনি ও ম লা
চাক্ষষ েুদ্র কতষকক্ষক উৎসাহীি করা হক্ষব। কতনষ মন্ত্রর্ালয় কর্ক্ষক ‘ভাসমাি কবক্ষে সবনি ও ম লার চাষ গক্ষবষর্া ও সম্প্রসারর্’
ীষঘক এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হক্ষয়ক্ষছ পনরকল্পিা কনম ক্ষি। সম্প্রনি প্রকল্পটির ওপর নবক্ষ ষ সভা অিু নষ্ঠি
হক্ষয়ক্ষছ।http://www.kalerkantho.com

