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তিন প্রাতিকেই তিতি েকেকে শাহতিিািার পাওয়াকরর
সরোকরর োকে আকের চেকয় েে তিদ্যুৎ তিতি ও সািতসতিয়াতর চোম্পাতনর আয় েকে যাওয়ায় েলতি তহসাি িেকর আশানু রূপ
ব্যিসা েরকি পাকরতন শাহতিিািার পাওয়ার চোম্পাতন তলতেকেি। একি তিন প্রাতিকেই চোম্পাতনটির তিতি ও েু নাফা আকের
িেকরর িুলনায় েকেকে। এোড়া েলতি িেকরর চে োকস সািতসতিয়াতরর এেটি তিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদকন আসার েথা থােকলও
তনর্ধাতরি সেকয়র েকে এর োিই চশষ েরকি পাকরতন িারা। তনর্ধাতরি সেকয় তিদ্যুৎকেন্দ্রটি িাতিতিুেভাকি উৎপাদকন চেকল েলতি
িের শাহতিিািাকরর আতথধে প্রতিকিদকন িাড়তি আয় চযাে হকিা। শাহতিিািার পাওয়াকরর চোম্পাতন সতেি ইয়াতসন আহকেদ
িতিে িািধ াকে িকলন, েি িের আোকদর োে চথকে সরোর চয পতরোি তিদ্যুৎ তেকনতেল, এ িের িার চেকয় েে তেকনকে। েূ লি
িাাংলাকদশ পাওয়ার চিকভলপকেন্ট চিাকিধর (তিতপতিতি) তনিস্ব চেকন্দ্রর তিদ্যুৎ সরিরাহ চিকড় চেকল চিসরোতর খাি চথকে
সরোকরর তিদ্যুৎ চেনার পতরোি েকে যায়। িাোড়া আোকদর সািতসতিয়াতর চোম্পাতন চপকরাম্যাক্স তরফাইনাতরর আয়ও এ িের
েকেকে। ফকল সি তেতলকয়ই এ িের ব্যিসা চিেন ভাকলা যায়তন। http://bonikbarta.net
প্রস্তািনা চদয়তন শ্রতেে োতলে চোকনা পক্ষই
শ্রেঘন চপাশাে খাকির েিু তর চিািধ েঠকনর আনু ষ্ঠাতনে চঘাষিা আকস েলতি িেকরর ১৪ িানু য়াতর। চিাকিধর প্রথে সভা অনু তষ্ঠি
হয় েি ১৯ োেধ। ওই সভায় োতলে ও শ্রতেে উভয় পক্ষকে তনকদধ শ চদয়া হয় তিিীয় সভার আকেই নিুন েিু তর োঠাকোর প্রস্তািনা
িো চদয়ার িন্য। প্রথে সভার সাকড় তিন োস পর েিোল অনু তষ্ঠি হকয়কে তিিীয় সভা। িকি শ্রতেে ও োতলে চোকনা পক্ষই
নিুন োঠাকো তনকয় তনি তনি প্রস্তািনা িো চদয়তন। এ অিস্থায় ১৬ িু লাইকয়র েকে প্রস্তািনা িো চদয়ার তনকদধ শনা তদকয়কে েিু তর
চিািধ। েিোল তিোকল চপাশাে খাকির েিু তর চিাকিধর সভা অনু তষ্ঠি হয়। তনম্নিে েিু তর চিািধ দফিকর অনুতষ্ঠি সভায় তনরকপক্ষ
সদস্য ঢাো তিশ্বতিদ্যালকয়র অোপে োোল উতিন োড়া িাতে সি সদস্য উপতস্থি তেকলন। েিু তর চিাকিধর চেয়ারম্যান ও তসতনয়র
চিলা িি সসয়দ আতেনু ল ইসলাকের সভাপতিকে সভায় উপতস্থি তেকলন োতলেপকক্ষর প্রতিতনতর্ ও তিতিএেইএর সভাপতি চো.
তসতিকুর রহোন, শ্রতেেপকক্ষর প্রতিতনতর্ ও িািীয় শ্রতেে লীকের নারীতিষয়ে সম্পাদে চিেে শােসু ন্নাহার ভূঁূ ইয়া, োতলেপকক্ষর
স্থায়ী প্রতিতনতর্ ও িাাংলাকদশ এেপ্লয়াসধ চফিাকরশকনর শ্রে উপকদষ্টা োিী সাইফু িীন আহেদ এিাং শ্রতেেপকক্ষর স্থায়ী প্রতিতনতর্ ও
িাাংলাকদশ শ্রতেে লীকের োযধেরী সভাপতি ফিলু ল হে েন্টু। http://bonikbarta.net
আইতসএেএতি েট্টগ্রাে ব্রাঞ্চ োউতিকলর িাকিে তনকয় আকলােনা
তদ ইনতিটিউে অি েি অুান্ড ম্যাকনিকেন্ট অুাোউন্টুান্টস অি িাাংলাকদশ (আইতসএেএতি) েট্টগ্রাে ব্রাঞ্চ োউতিকলর উকদ্যাকে
‘িাাংলাকদশ িািীয় িাকিে ২০১৮-১৯’ শীষধে এে আকলােনা অনু ষ্ঠান সম্প্রতি েট্টগ্রাে িে এক্সকেঞ্জ (তসএসই) অতিেতরয়াকে
অনু তষ্ঠি হয়। আইতসএেএতি েট্টগ্রাে ব্রাঞ্চ োউতিকলর চেয়ারম্যান োিী চেরাি উিীন আতরকফর সভাপতিকে অনু ষ্ঠাকন চসশন
চেয়ারম্যান তেকলন েট্টগ্রাে চিকঞ্চর আয়ের আতপল রাইিু ুনাকলর সদস্য এসএে আিু দাঊদ। েূ ল প্রিন্ধ উপস্থাপন েকরন অথধ

েন্ত্রিালকয়র অথধ তিভাকের উপসতেি ও আইতসএেএতির সতেি চো. আব্দু র রহোন খান। সভাপতির িক্তকব্য োিী চেরাি উিীন
আতরফ িাকিকের আওিায় সরোকরর তিতভন্ন ব্যকয়র গুিেি োন উন্নয়নসহ যথাযথ আতথধে তনয়ন্ত্রি প্রতিষ্ঠা ও ভুালু ফর োতন
তনতিিেরকির ওপর গুরুোকরাপ েকরন। েূ ল প্রিন্ধ উপস্থাপে ২০১৮-১৯ অথধিেকরর িাকিকের তিতভন্ন গুরুেপূ িধ তিষয় তনকয়
আকলােনা েকরন। তিতন িাকিকের ব্যকয়র খািগুকলার তিভািন এিাং অথধ আইন, ২০১৮ ও আয়ের আইকনর অভুিরীি
পতরিিধ নগুকলা তনকয় েিােি উপস্থাপন েকরন। চসশন চেয়ারম্যান িার অতভজ্ঞিার আকলাকে িাকিকের তিতভন্ন লক্ষু অিধকনর িন্য
েরিীয় তিষয়গুকলা িুকল র্করন।http://bonikbarta.net
িাতিিুযুকের ফকল িড় ক্ষতির আশঙ্কা োতেধ ন সয়াতিনোষীকদর
োতেধ ন চপ্রতসকিন্ট চিানাল্ড রাম্প িািীয় তনরাপত্তা ও োতেধ ন শ্রেিািার সু রক্ষা এিাং েীকনর অন্যায্য িাতিিুেেধা প্রতিহি েরকি
তিকশ্বর তিিীয় িৃ হত্তে অথধনীতিটির সকে িাতিিুযু ে শুরু েরকলও এ পদকক্ষকপর সিকেকয় ক্ষতিের প্রভাি পড়কি পাকর োতেধ ন
েৃষে, তিকশষি সয়াতিন উৎপাদেকদর ওপর। খির তসএনএন, এএফতপ। েি শুিিার চথকে েীকনর ৩ হািার ৪০০ চোটি িলাকরর
আেদাতন পকের ওপর ২৫ শিাাংশ হাকর শুল্ক োযধের হকল েীনও আোেী দ্যই সপ্তাকহর েকে সেেূ কের চিশতেেু োতেধ ন পকের
ওপর সেহাকর শুল্ক োযধেকরর চঘাষিা তদকয়কে। চিইতিাং এখকনা শুকল্কর আওিায় থাো পেগুকলার িাতলো সম্পূ িধ না েরকলও
এর েকে সয়াতিনসহ চিশতেেু েৃতষপে থােকি িকল তনতিি েকরকে। েৃতষপকের ওপর এ অতিতরক্ত শুল্ক আকরাপ েরা হকল সরিরাহ
শৃ ঙ্খল িার্াগ্রস্ত হকি এিাং উৎপাদেকদর তসোি তনকি হকি চয, এই অতিতরক্ত খরকের দায় িারা তনকিকদর োূঁকর্ই চনকিন নাতে েূ ে
িাতড়কয় চসটি চভাক্তাকদর ওপর োতপকয় চদকিন। আিার েূ েিৃ তেকি োতহদা েকে চেকল চসটি েেধসাংস্থানও হ্রাস
েরকি।http://bonikbarta.net
োতেধ ন তনকষর্াজ্ঞার ভকয় ইরাকন োযধিে গুটিকয় তনকে ফরাতস তশতপাং চোম্পাতন
োতেধ ন তনকষর্াজ্ঞায় পকড় যাওয়ার আশঙ্কায় ইরাকন োযধিে িকন্ধর চঘাষিা তদকয়কে তিকশ্বর অন্যিে িৃ হৎ োকেধা তশতপাং িায়ান্ট
তসএেএ তসতিএে। শতনিার এ চঘাষিা তদকয়কে ফরাতস চোম্পাতনটি। এতদকে যু ক্তরাকের েৃ হীি তনকষর্াজ্ঞার ক্ষতি পু তষকয় তনকি আকরা
তেেু েরকি ইউকরাপীয় চদশগুকলার প্রতি দাতি িাতনকয়কেন ইরাকনর চপ্রতসকিন্ট হাসান রুহাতন। খির রয়োসধ। সম্প্রতি পারোিতিে
েুতক্ত চথকে তনকিকদর প্রিুাহার েকর তনকয় ইরাকনর ওপর নিুন অিকরাকর্র হুেতে তদকয়কে যু ক্তরাে। িা সকেও চদকশ োযধিে
পতরোলনা অব্যাহি রাখকি ইউকরাপীয় চোম্পাতনগুকলাকে প্রভাতিি েরার চেষ্টা েকর যাকে চিহরান। এ পতরতস্থতিকি তসএেএ
তসতিএকের ইরাকন োযধিে পতরোলনা চথকে সকর আসার চঘাষিা চিহরাকনর এ প্রকেষ্টাকে িড় র্াক্কা
চদকি।http://bonikbarta.net
োকলর তনভধ রকযাগ্য উৎস হকয় উঠকে তেয়ানোর
প্রতিকূল আিহাওয়ার চির র্কর ২০১৭ সাকল িাাংলাকদশসহ দতক্ষি ও দতক্ষি-পূ িধ এতশয়ার েকয়েটি চদকশ োল উৎপাদন ব্যাহি
হকয়কে। ফকল িেির্ধোন অভুিরীি োতহদা পূ রকি খাদ্যপেটি আেদাতনকি চ াূঁকে এসি চদশ। প্রতিকিশী চদশগুকলায় োল উৎপাদন
ব্যাহি হকলও ব্যতিিে তেল তেয়ানোর। েি িের চদশটিকি খাদ্যপেটির উৎপাদন চরেিধ েুূঁ কয়কে। তিপরীকি অভুিরীি োতহদায়
িেতনম্নেু খী প্রিিিা এ সেয় চদশটির োল রফিাতনোরেকদর িাড়তি েু নাফা গুনকি ভূতেো চরকখকে। চরাতহো ইসু ুকি ভািেূ তিধ
সাংেে োতপকয় আিিধাতিে িািাকর োকলর তনভধ রকযাগ্য আেদাতন উৎস তহকসকি সােকন েকল একসকে তেয়ানোকরর নাে। খির
ইকলকভন তেয়ানোর ও তসনহুয়া।http://bonikbarta.net

