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নিএমনপর তানিকা : রাজধািীর ৪৫ পক্ষেন্ট দুর্ঘটিাপ্রবণ 

সরকানর নিসাক্ষব ২০১৮ সাক্ষি ঢাকাে সড়ক দুর্ঘটিাে ২৮৬ জি প্রাণ িানরক্ষেক্ষেি, যাক্ষৈর নসংিভাগই নেক্ষিি পথচারী। 

ঢাকা মিািগর পুনিশও (নিএমনপ) বিক্ষে, রাজধািীক্ষত সড়ক দুর্ঘটিাে যত মািুষ মারা যাে, তার সবাই প্রাে পথচারী। 

নকেু নিনৈঘ ষ্ট স্পক্ষট এসব দুর্ঘটিা র্ক্ষট ববনশ। পথচারীর িাাঁ টা বা রাস্তা পার িওোর সমে দুর্ঘটিা ববনশ র্টক্ষে, এমি ৪৫টি 

পক্ষেন্ট নচনিত কক্ষরক্ষে নিএমনপ। এসব ঝুাঁ নকপূণঘ পক্ষেক্ষন্টর বকাথাও ফুটওভার নিজ, বকাথাও আন্ডারপাস, আবার বকাথাও 

বজিা ক্রনসং নিমঘাক্ষণর সুপানরশ করা িক্ষেক্ষে।নিএমনপর নচনিত করা দুর্ঘটিাপ্রবণ পক্ষেন্টগুক্ষিার একটি কারওোি বাজাক্ষরর 

নসএ ভবক্ষির সামক্ষির সড়ক। গত দুই সপ্তাক্ষি রাস্তা পার িক্ষত নগক্ষে এখাক্ষি নিিত িক্ষেক্ষেি দুই পথচারী। কক্ষেক নৈি পর 

পরই এখাক্ষি দুর্ঘটিাে প্রাণিানির খবর পাওো যাে। এ http://bonikbarta.net 

                                     আগুক্ষি েনতগ্রস্ত দুই ইউনিক্ষট উৎপাৈি বন্ধ : েেেনত নিরূপক্ষণর পর বীমা ৈানব করক্ষব আরএি নস্পনিং 

গত সপ্তাক্ষি কুনমল্পা ইনপক্ষজক্ষি অবনিত আরএি নস্পনিং নমিস নিনমক্ষটক্ষির কারখািাে ভোবি অনিকাণ্ড র্ক্ষট। এক্ষত 

বকাম্পানিটির দুটি ইউনিট পুক্ষরাপুনর েনতগ্রস্ত িে। বন্ধ িক্ষে যাে উৎপাৈি কাযঘক্রম। বতঘ মাক্ষি বকাম্পানি কততঘ পে 

অনিকাক্ষণ্ডর র্টিাে কারখািার েেেনত নিরূপক্ষণ কাজ করক্ষে। আগুক্ষি েেেনতর পনরমাণ নিরূপক্ষণর পর বীমা ৈানব 

করা িক্ষব বক্ষি জানিক্ষেক্ষেি বকাম্পানির কমঘকতঘ ারা। জািক্ষত চাইক্ষি আরএি নস্পনিংক্ষের বকাম্পানি সনচব িান্নাি বমাল্লা 

বনণক বাতঘ াক্ষক বক্ষিি, আগুক্ষি কারখািার অযানক্রনিক ও কটি বসকশি পুক্ষরাপুনর পুক্ষড় বগক্ষে এবং সব যন্ত্রপানত েনতগ্রস্ত 

িক্ষেক্ষে। বতঘ মাক্ষি ইনপক্ষজি কততঘ পে ও বজিা প্রশাসক্ষির পে বথক্ষক অনিকাক্ষণ্ডর র্টিাে গঠি করা তৈন্ত কনমটির 

সমস্যরা কাজ করক্ষেি। আমরা তাক্ষৈর সিােতা করনে। http://bonikbarta.net 

েে প্রনতষ্ঠাক্ষির পষঘৈ সভার তানরখ বর্াষণা 

পনরচািিা পষঘক্ষৈর সভার তানরখ বর্াষণা কক্ষরক্ষে পুাঁনজবাজাক্ষর তানিকাভুক্ত আক্ষরা েে বকাম্পানি। সভাে ৩১ নিক্ষসম্বর 

সমাপ্ত ২০১৮ নিসাব বেক্ষরর নিরীনেত আনথঘক প্রনতক্ষবৈি, ৩১ মাচঘ  পযঘন্ত অনিরীনেত আনথঘক ফিাফিসি নবনভন্ন নবষে 

পযঘাক্ষিাচিা করা িক্ষব।এনভন্স বটক্সটাইিস নিনমক্ষটক্ষির পনরচািিা পষঘক্ষৈর সভা ১৫ এনপ্রি অিুনষ্ঠত িক্ষব। এক্ষত অন্যান্য 

নবষক্ষের পাশাপানশ চিনত নিসাব বেক্ষরর ৩১ মাচঘ  সমাপ্ত তত তীে প্রানন্তক্ষকর অনিরীনেত আনথঘক ফিাফি পযঘাক্ষিাচিা করা 

িক্ষব।২০১৮ সাক্ষির ১ জুিাই শুরু িওো চিনত নিসাব বেক্ষরর প্রথমাক্ষধঘ (জুিাই-নিক্ষসম্বর) এনভন্স বটক্সটাইিক্ষসর 

সনিনিত বশোরপ্রনত আে (ইনপএস) িক্ষেক্ষে ৭০ পেসা, আক্ষগর বেক্ষরর একই সমক্ষে যা নেি ৭৯ 

পেসা।http://bonikbarta.net 

নচংনড় সংকক্ষট সাতেীরার প্রনক্রোকরণ কারখািাগুক্ষিা 

বসামবার ,১ ৫ই এনপ্রি , ২০১৯ ইং 

০, ২০১৫ ইং   
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বৈক্ষশ প্রনত বের প্রাে ১৩ িাজার টি রফতানিক্ষযাগ্য নচংনড় উৎপাৈি িে। এর মক্ষে সাতেীরাে উৎপাৈি িে ৩ িাজার 

৫০০ টি। অথঘাৎ বমাট রফতানিক্ষযাগ্য নচংনড়র প্রাে ৩০ শতাংশই উৎপাৈি িে সাতেীরা বজিাে। নকন্তু মািসিত 

নচংনড়র অভাক্ষব টিক্ষক থাকক্ষত পারক্ষে িা সাতেীরার  প্রনক্রোকরণ নচংনড় কারখািাগুক্ষিা। এক্ষত বিাকসাক্ষির মুক্ষখ পক্ষড়ক্ষে 

িািীে  কারখািাগুক্ষিা। এরই মক্ষে বন্ধ িক্ষে বগক্ষে একানধক কারখািা। চট্টগ্রাক্ষমর নশল্পপনত বমা. কনপি উদ্দীি সাতেীরা 

সৈর উপক্ষজিার নবক্ষিরক্ষপাতার নবনসক নশল্পিগরীক্ষত ২০০৮ সাক্ষি ১০ বকাটি টাকা ব্যক্ষে প্রনতষ্ঠা কক্ষরি বমাস্তফা অগঘানিক 

নিম্প প্রিাক্টস নিনমক্ষটি। বমাস্তফা অগঘানিক নিম্প প্রিাক্টস নিনমক্ষটক্ষির বজিাক্ষরি ম্যাক্ষিজার বমা. আবু্দি বমািাক্ষেম 

জািাি, মািসিত নচংনড় সংকক্ষটর কারক্ষণ কারখািাটির পক্ষে টিক্ষক থাকা মুশনকি িক্ষে পক্ষড়ক্ষে। 

http://bonikbarta.net 

িংকাবাংিার আক্ষোজি : চট্টগ্রাক্ষম নশশু-নকক্ষশারক্ষৈর নচত্রাঙ্কি প্রনতক্ষযানগতা অিুনষ্ঠত 

স্বক্ষের বাংিাক্ষৈশ’ প্রনতপাদ্য নিক্ষে চট্টগ্রাক্ষম নশশুক্ষৈর নচত্রাঙ্কি প্রনতক্ষযানগতার আক্ষোজি কক্ষরক্ষে আনথঘক খাক্ষতর অন্যতম 

শীষঘ প্রনতষ্ঠাি িংকাবাংিা। গতকাি সকাক্ষি িগরীর কানজর বৈউনড়র ইন্টারন্যাশিাি কিক্ষভিশি বসন্টাক্ষর সপ্তমবাক্ষরর 

মক্ষতা এ নচত্রাঙ্কি প্রনতক্ষযানগতা অিুনষ্ঠত িে। এ নচত্রাঙ্কি প্রনতক্ষযানগতাে চট্টগ্রাক্ষমর ৫০টি স্বিামধন্য সু্কক্ষির ৫০৮ জি 

নশোথী দুই ভাক্ষগ অংশ বিে। প্রনতক্ষযানগতা বশক্ষষ নবজেীক্ষৈর িাক্ষত বক্রস্ট ও সিৈ প্রৈাি করা িে। চট্টগ্রাক্ষম আক্ষোনজত 

এ নচত্রাঙ্কি প্রনতক্ষযানগতাে অনতনথ নেক্ষিি িংকাবাংিা নফন্যান্স নিনমক্ষটক্ষির ব্যবিাপিা পনরচািক খাজা শািানরোর ও 

িংকাবাংিা কযানপটাি মাক্ষকঘ ট অপাক্ষরশিক্ষসর ব্যবিাপিা পনরচািক বমািািৈ িানসর উনদ্দি বচৌধুরী। 

http://bonikbarta.net 

                                বমনক্সক্ষকা সীমান্ত বক্ষন্ধর হুমনক : প্রনতবাৈ জািাক্ষত জক্ষড়া িক্ষিি মানকঘ ি ও বমনক্সক্ষকার ব্যবসােী বিতারা 

যুক্তরাষ্ট্র-বমনক্সক্ষকা সীমান্ত বক্ষন্ধ মানকঘ ি বপ্রনসক্ষিন্ট বিািাল্ড ট্রাক্ষম্পর হুমনকর নবরুক্ষে প্রনতবাৈ জািাক্ষত গত শুক্রবার 

বমনক্সক্ষকাক্ষত জক্ষড়া িি দুই বৈক্ষশর ব্যবসােী বিতারা। হুমনকর প্রনতবাৈ করার পাশাপানশ ইস্পাক্ষতর ওপর মানকঘ ি শুল্ক 

প্রতযািাক্ষরও বপ্রনসক্ষিন্ট ট্রাক্ষম্পর প্রনত আহ্বাি জানিক্ষেক্ষেি তারা। ইস্পাক্ষতর ওপর শুল্কাক্ষরাক্ষপর কারক্ষণ গত বের দুই 

বৈক্ষশর মক্ষে অিুনষ্ঠত একটি বানণজয চুনক্ত বাস্তবােি ব্যািত িক্ষে। খবর রেটাসঘ।বমনক্সক্ষকার পনিমাঞ্চক্ষির শির বমনরৈাে 

অিুনষ্ঠত একটি দবঠক্ষক উপনিত িক্ষেনেক্ষিি দুই বৈক্ষশর সরকানর কমঘকতঘ া ও ব্যবসােী বিতারা। যুক্তরাষ্ট্র-বমনক্সক্ষকা সীমান্ত 

বানণজয বক্ষন্ধ বপ্রনসক্ষিন্ট ট্রাম্প বয হুমনক নৈক্ষেনেক্ষিি, তা বথক্ষক সক্ষর আসার আহ্বাি জািাক্ষতই গত শুক্রবার জক্ষড়া 

িক্ষেনেক্ষিি দুই বৈক্ষশর কমঘকতঘ া ও ব্যবসাে িনবস্টরা।http://bonikbarta.net 

বোিার ৈাক্ষম বরাজার আগাম বোাঁ ো 

বরাজা শুরু িক্ষত ২০ নৈক্ষির মক্ষতা বানক। এরই মক্ষে পাইকানর পযঘাক্ষে বোিার ৈাম বাড়ক্ষত শুরু কক্ষরক্ষে। বৈক্ষশ 

বভাগ্যপক্ষের সবক্ষচক্ষে বড় পাইকানর বাজার চট্টগ্রাক্ষমর খাতুিগক্ষে গত এক সপ্তাক্ষিই পেটির ৈাম মণপ্রনত ১৫০ টাকা 

ববক্ষড় বগক্ষে। বরাজাে বাড়নত চানিৈার নবষেটি মাথাে বরক্ষখ িািীে ব্যবসােী ও আমৈানিকারকরা বোিার পযঘাপ্ত মজুৈ 

গক্ষড় তুক্ষিক্ষেি। এর পরও বরাজা শুরুর আক্ষগই বৈক্ষশর বাজাক্ষর পেটির ৈাম বাড়ক্ষত শুরু কক্ষরক্ষে। তক্ষব ব্যবসােীক্ষৈর 

ৈানব, বোিার এ মূল্য বতনে সামনেক। আমৈানি পযঘাপ্ত িওোে আগামী বরাজাে বোিার বাজার নিনতশীি 

থাকক্ষব।http://bonikbarta.net 
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