শিনবার েখালা থাকেব ব্যাংক
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েপাশাকিশল্েপ কর্মরত কর্মচারীেদর েবতন, েবানাস ও অন্যান্য
ভাতা পিরেশােধর সুিবধার্েথ ঢাকাসহ কেয়কিট এলাকার তফিসিল ব্যাংেকর
শাখাগুেলা আগামী শিনবার (১৮ আগস্ট) েখালা থাকেব।
বাংলােদশ ব্যাংেকর এক িবজ্ঞপ্িতেত বলা হেয়েছ, আসন্ন ঈদুল আজহার
পূর্েব েপাশাকিশল্েপ কর্মরত শ্রিমক, কর্মচারীেদর েবতন ও অন্যান্য
ভাতািদ পিরেশােধর সুিবধার্েথ এবং রপ্তািন বািণজ্য সচল রাখার
স্বার্েথ ঢাকা মহানগরী, আশুিলয়া, টঙ্গী, গাজীপুর, সাভার, ভালুকা,
নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রােম অবস্িথত তফিসিল ব্যাংেকর শাখাসমূহ বা
ৈতির েপাশাকিশল্প সংশ্িলষ্ট শাখাসমূহ পর্যাপ্ত িনরাপত্তা িনশ্িচত
করণপূর্বক আগামী ১৮ আগস্ট, ২০১৮ তািরখ শিনবার পূর্ণ িদবস েখালা
রাখার িবষেয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহেণর জন্য িনর্েদশনা প্রদান করা
হেলা।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

চলিত অর্থবছের ৩৫৮ েকািট ডলার
পণ্য রপ্তািন
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : চলিত অর্থ বছেরর প্রথম মােস ৩৫৮ েকািট ডলােরর পণ্য
রপ্তািন হেয়েছ; যা লক্ষ্যমাত্রার েচেয় ৬ দশিমক নয় চার শতাংশ
েবিশ। এবং ২০১৭ সােলর জুলাই মােসর তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ েবিশ।
মঙ্গলবার (১৪ আগস্ট) বাংলােদশ রপ্তািন উন্নয়ন ব্যুেরা- ইিপিব’র
পাঠােনা তথ্েয রপ্তািনর এই িচত্র উেঠ আেস। েগল জুলাই মােস ৈতির
েপাশাক িশল্েপর রপ্তািন লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ২৮১ েকািট ডলার ধরা
হেলও এ খােতর রপ্তািন আয় দাঁড়ায় প্রায় ৩২ েকািট ডলাের। একই সমেয়

পাট ও পাটজাত পণ্েযর রপ্তািন আয় হেয়েছ প্রায় সােড় ৭ েকািট
ডলােরর; যা লক্ষ্যমাত্রার েচেয় ২০ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রার েচেয়
কম রপ্তািন আয় হেয়েছ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তািনেত।
তেব, লক্ষ্যমাত্রার েচেয় প্রায় ১০ শতাংশ েবিশ রপ্তািন আয় হেয়েছ
প্লাস্িটক পণ্য রপ্তািনেত। পিরসংখ্যােন েদখা যায়, কৃিষজাত পণ্য
রপ্তািন, লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ েবিশ হেয়েছ।
িকন্তু লক্ষ্যমাত্রা অর্িজত হয়িন িহমািয়ত মৎস্য রপ্তািনেত।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৬ ,২০১৮

‘গতবছেরর তুলনায় কেমেছ গরু ও
মিহষ’
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েকারবািনর জন্য গরু ও মিহেষর সংখ্যা গতবছেরর তুলনায়
কেমেছ। ২০১৮ সােল েদেশ েকারবািনেযাগ্য েমাট গরু ও মিহেষর সংখ্যা
৪৪ লাখ ৫৭ হাজার। আর ২০১৭ সােল এ সংখ্যা িছল ৪৫ লাখ ২৯ হাজার।
েসই িহেসেব চলিত বছর েকারবািনর জন্য গরু ও মিহেষর পিরমাণ কেমেছ
৭২ হাজার। মৎস্য ও প্রািণসম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্ের এ তথ্য জানা
েগেছ।
মন্ত্রণালয় সূত্ের জানা েগেছ, এবার েকারবািনর জন্য েমাট প্রস্তুত
করা পশুর পিরমাণ এক েকািট ১৫ লাখ ৮৮ হাজার। এর মধ্েয
েকারবািনেযাগ্য গরু ও মিহেষর সংখ্যা ৪৪ লাখ ৫৭ হাজার। ছাগল ও
েভড়ার সংখ্যা ৭১ লাখ। এছাড়া েকারবািনেযাগ্য উট ও দুম্বার সংখ্যা
৩১ হাজার।
২০১৭ সােলর েকারবািনেযাগ্য পশুর েমাট পিরমাণ িছল এক েকািট চার
লাখ। এর মধ্েয গরু ও মিহেষর সংখ্যা িছল ৪৫ লাখ ২৯ হাজার। আর ছাগল
ও েভড়ার সংখ্যা িছল ৫৮ লাখ ৯১ হাজার। এই িহসােব েদখা যায়, ২০১৭
সােলর তুলনায় ২০১৮ সােল েকারবািনেযাগ্য গরু ও মিহেষর সংখ্যা
কমেলও েমাট পশুর সংখ্যা েবেড়েছ ১১ লাখ ৮৮ হাজার।

পিরসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮ সােল ৭২ হাজার গরু ও মিহেষর সংখ্যা
কমেলও েবেড়েছ ছাগল ও েভড়ার সংখ্যা। এর পিরমাণ ১২ লাখ ৯ হাজার। আর
মাত্র কেয়ক িদন পর ২২ আগস্ট েকারবািনর ঈদ। রাজধানীসহ েদেশর
িবিভন্ন স্থােন বসেব গবািদ পশুর হাট। নানা রকম পশু িকনেত িভড়
করেবন ক্েরতারা। তেব ঈেদর বাজাের েকারবািনর পশুর েকানও সংকট হেব
না -এমনটাই মেন করেছন সংশ্িলষ্টরা। েকননা খামািররা েকারাবািনর
ঈদেক িঘের স্বপ্ন বুনেছন। েসভােবই প্রস্তুত কেরেছন েকারবািনর
পশুেক।
মৎস্য ও প্রািণসম্পদ অিধদফতেরর িহসােব েদখা েগেছ, সারা েদেশর
পাঁচ লােখর েবিশ খামাির এবার েকারবািনর পশুর েজাগান েদেবন।
েকারবািনর জন্য এক েকািট ১৫ লাখ গবািদ পশু প্রস্তুত আেছ। তাই
ভারত বা িময়ানমােরর গরুর ওপর িনর্ভর করেত হচ্েছ না।
পশুর েযাগােন এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলােদশ। প্রািণসম্পদ অিধদফতর
মেন কের, েদেশর েকারবািনর চািহদা পূরেণ পশুর েজাগান িদেত বাইেরর
েকানও েদেশর ওপর িনর্ভর করেত হেব না।
এ প্রসঙ্েগ জানেত চাইেল রাজধানীর গাবতলী পশুর হােটর ব্যবসায়ী
েকারবান আলী জানান, গতবছেরর তুলনায় গরু ও মিহেষর সংখ্যা কমেল
েদেশ েকারবািনর পশুর সংকট হেত পাের। িবেশষ কের গরু ও মিহেষর।
কারণ এখন েদেশ েবিশরভাগ মানুষ গরু ও মিহষ েকারবািন েদয়। ছাগল ও
েভড়া েকারবািন েদওয়ার মানুষ প্রিত বছরই কম থােক। এর ওপর ২০১৮ সাল
হচ্েছ িনর্বাচিন বছর। তাই রাজনীিতিবদরা এবার েবিশ কের েকারবািন
েদেবন, যা সব সময়ই স্বাভািবক প্রক্িরয়া। তাই গতবছেরর তুলনায় এ
বছর গরু ও মিহেষর সংখ্যা কমেল আমােদর ভারত বা িময়ানমােরর গরুর
ওপর িনর্ভর করেত হেত পাের।
মৎস্য ও প্রািণসম্পদমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ জািনেয়েছন,
বাংলােদশ এখন গবািদ পশু উৎপাদেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। েবশ কেয়ক বছর ধের
েকারবািনর জন্য আমদািন করা পশুর ওপর িনর্ভর করেত হয়িন। েদেশ
উৎপািদত পশু িদেয়ই েকারবািন হেয়েছ। এবারও হেব। দুশ্িচন্তার েকানও
কারণ েনই।
েকারবািনর ঈদ উপলক্েষ রাজধানীসহ েদেশর িবিভন্ন জায়গায় চলেছ হােটর
প্রস্তুিত ও প্রচারণা। জমজমাট িবশাল পশুর হােটর আেয়াজন করেত এখন
ইজারাদাররা ব্যস্ত সময় পার করেছন। তেব বাজার জমেব েকারবািনর আেগ
িতন েথেক চারিদন।

গত বছর েকারবািনর জন্য প্রস্তুত িছল এক েকািট চার লাখ ৫৪ হাজার
পশু (গরু, মিহষ, ছাগল, েভড়াসহ)। গত এক বছের উৎপাদন বাড়ােনা হেয়েছ
১০ লােখরও েবিশ। ধারণা করা হচ্েছ, এ বছর েকারবািন হেত পাের এক
েকািটর েবিশ পশু। প্রািণসম্পদ অিধদপ্তেরর একিট সূত্র জানায়, েদেশ
পুষ্িট চািহদা পূরেণর জন্য খামািররা গবািদ পশু পালেন উৎসািহত
হচ্েছ। এ অবস্থায় ভারত ও িময়ানমার েথেক গরু আমদািনর েকানও
প্রেয়াজন েনই। যিদ গরু আমদািন করা হয় তাহেল আমােদর েদেশর
খামািররা ক্ষিতগ্রস্ত হেবন। তারা পশু পালেন উৎসাহ হািরেয় েফলেবন।
এেত েদেশর কৃিষ অর্থনীিত ক্ষিতগ্রস্ত হেব।
প্রািণসম্পদমন্ত্রী আশা প্রকাশ কের জািনেয়েছন, ভারত ও িময়ানমার
েথেক গরু আমদািনর প্রেয়াজন হেব না। গত বছেরর তুলনায় এ বছর ১০ লাখ
পশু েবিশ আেছ। েকানও সংকট হেব না। তেব গরু-মিহেষর সংখ্যা কেম
যাওয়া প্রসঙ্েগ িতিন েকানও মন্তব্য কেরনিন।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৪ ,২০১৮

চালু হেলা অিভন্ন কলেরট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েমাবাইল েফােনর নতুন কলেরট িনর্ধারণ কেরেছ সরকার। গতকাল
েসামবার মধ্যরােত এই কল েরট চালু হেয়েছ। নতুন িনর্েদশনা অনুযায়ী,
েমাবাইল অপােরটরগুেলা ৪৫ পয়সার িনেচ েকােনা কলেরট িনর্ধারণ করেত
পারেব না। এই কলেরট সর্েবাচ্চ ২ টাকা পর্যন্ত হেত পারেব। এখন আর
অফ েনট, অনেনট থাকেছ না। এরমধ্েয েদেশর সব েমাবাইল েফান
অপােরটরেক এই িনর্েদশনা পািঠেয়েছ িনয়ন্ত্রক সংস্থা িবিটআরিস।
ডাক েটিলেযাগােযাগ ও আইিসিট মন্ত্রী েমাস্তাফা জব্বার বেলন,
‘েসামবার
মধ্যরাত
েথেকই
এটার
বাস্তবায়ন
হেব।
িবিটআরিসর
ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান জহুরুল হক বেলন, এখন েথেক আর েমাবাইল
েফােন কথা বলার ক্েষত্ের অফ েনট ও অন েনট সুিবধা থাকেছ না।
কলেরেটর নতুন সীমা সর্বিনম্ন ৪৫ পয়সা। আর সর্েবাচ্চ সীমা ২ টাকা।
িতিন জানান, েসামবার মধ্যরাত েথেক এটা কার্যকর করেত বলা হেয়েছ।
অপােরটররাও সম্মত হেয়েছ।

সংশ্িলষ্টরা বলেছন, ৪৫ পয়সা হেলা নতুন কলেরেটর ফ্েলার প্রাইস
(ইউিনফােয়ড ফ্েলার প্রাইস)। এই েরেটর কেম েকােনা েমাবাইল নম্বের
কল করা যােব না। তেব েমাবাইল েফান অপােরটররা তােদর পছন্দমেতা েরট
সািজেয় নতুন কলেরট গ্রাহকেদর অফার করেত পারেব। কলেরেটর সর্েবাচ্চ
সীমা হেব ২ টাকা, যা আেগও িছল। েকােনা অপােরটর গ্রাহেকর কাছ েথেক
প্রিত িমিনেটর কেলর জন্য ২ টাকার েবিশ চার্জ িনেত পারেব না।
এতিদন িছল িবিটআরিসর িনর্ধারণ কের েদওয়া সর্বিনম্ন অনেনট চার্জ
প্রিত িমিনট ২৫ পয়সা ও অফেনট ৬০ পয়সা। সর্েবাচ্চ চার্জ প্রিত
িমিনট ২ টাকা। েমাবাইল েফান অপােরটররা এই সীমার মধ্েয েথেক
িনেজেদর অপােরটেরর চার্জ িনর্ধারণ কেরেছ। ফেল এেকক অপােরটেরর
চার্জ িছল এেককরকম। এখন আর িভন্ন হেব না।
অপােরটরেদর দািব, নতুন কলেরেট গ্রাহেকর েফান করার খরচ কমেব। কারণ
এত িদন অনেনট কেল সর্বিনম্ন মূল্য কাগেজ-কলেম ২৫ পয়সা হেলও
প্রকৃতপক্েষ এ ধরেনর কেল গেড় গ্রাহেকর খরচ হেতা ৪০ পয়সা। আর
অফেনট অর্থাত্ অন্য অপােরটের কল করার খরচ পড়ত ৯০ পয়সা েথেক ১
টাকা ৪৫ পয়সা পর্যন্ত। একক কলেরট চালু হেল অনেনট কেলর খরচ ৫ পয়সা
বাড়েব, িকন্তু অফেনট কেলর খরচ কমেব ৪৫ েথেক ৫০ পয়সা। এেত
গ্রাহকসংখ্যায় িপিছেয় থাকা অপােরটরগুেলার গ্রাহেকরা অেনক েবিশ
লাভবান হেবন।
েমাবাইল েফান অপােরটরেদর কােছ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমােন
গ্রামীণেফান েথেক ৯০ শতাংশ কল হয় অনেনেট, ১০ শতাংশ কল অফেনেট হয়।
অন্যিদেক সরকােরর মািলকানাধীন অপােরটর েটিলটেকর ১০ শতাংশ কল
অনেনেট ও ৯০ শতাংশ কল অফেনেট হচ্েছ। রিব ও বাংলািলংেকর অনেনটঅফেনট কেলর পিরমাণ ৭০ ও ৩০ শতাংশ।
এিদেক নম্বর না বদিলেয় অপােরটর পিরবর্তন েসবা বা এমএনিপ চালুর
আেগই অিভন্ন কলেরট চালুর একিট েজার দািব িছল েটিলকম েসক্টর েথেক।
এজন্য জুলাই মােসর শুরুেত কলেরট ৪০ পয়সা প্রস্তাব কের অর্থ
মন্ত্রণালেয় পাঠােনা হয়। িবিভন্ন প্রক্িরয়া েশেষ তা ৪৫ পয়সায়
িনর্ধািরত হয় যা েসামবার কার্যকেরর িনর্েদশ েদয় িবিটআরিস। গত ১
আগস্ট েথেক েদেশ এমএনিপ েসবা চালুর কথা থাকেলও কািরগির
প্রস্তুিতর কারেণ তা দুই মাস েপছােনা হয়। নতুন তািরখ অনুযায়ী
আগামী ১ অক্েটাবর েদেশ এমএনিপ চালু হওয়ার কথা।
েমাস্তাফা জব্বার বেলেছন, েযভােবই েহাক আগামী ১ অক্েটাবরই এমএনিপ

চালু করার ব্যাপাের সরকার বদ্ধপিরকর। প্রধানমন্ত্রীর আইিসিট
িবষয়ক উপেদষ্টাও এ ব্যাপাের তাগাদা িদেয়েছন। ফেল েকউ এখন আর
িবলম্ব করেত পারেব না।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৪ ,২০১৮

েপঁয়ােজর
েকিজপ্রিত
বৃদ্িধ!

দাম
এক
২৫ েথেক ৩০

লােফ
টাকা

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েকারবািনর ঈদেক সামেন েরেখ হঠাৎ েপঁয়ােজর দাম এক লােফ
েকিজপ্রিত ২৫ েথেক ৩০ টাকা বৃদ্িধ েপেয়েছ। আর এর জন্য খুচরা
ব্যবসায়ীেদর দুষেছ বািণজ্য মন্ত্রণালয়।
েরাববার সিচবালেয় বািণজ্য মন্ত্রণালেয়র সভাকক্েষ েপঁয়ােজর দাম
বৃদ্িধর িবষেয় জানেত েচেয় সাংবািদকেদর পক্ষ েথেক প্রশ্ন করা হেল
বািণজ্যমন্ত্রী েতাফােয়ল আহেমদ বেলন, ভারেত হঠাৎ বন্যার কারেণ
বাংলােদেশ েপঁয়ােজর দাম বৃদ্িধ েপেয়েছ। ঈেদর পরপরই এ দাম কেম
যােব।
িঠক ওই িদনই রাজধানীর েপঁয়ােজর সবেচেয় বড় বাজার শ্যামপুের
অিভযােন নােম বািণজ্য মন্ত্রণালয়। েসই িটেমর প্রধান িহেসেব অংশ
েনন রফতািন উন্নয়ন ব্যুেরার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ফিরদ উদ্িদন
আহেমদ। তার সােথ িবস্তািরত কথা হয় এ প্রিতেবদেকর।
িতিন জানান, িবেদশ েথেক প্রিত েকিজ েপঁয়াজ আমদািনর পর ঢাকার
বাজার পর্যন্ত আনেত খরচ হয় ২৬ েথেক ২৭ টাকা। কারণ িবেদশ েথেক আনা
েপঁয়ােজর প্রকৃত দােমর সােথ েযাগ হয় যানবাহন খরচ, শুল্ক এবং ডলার
েলনেদন সংক্রান্ত খরচ। আপনারা জােনন, এর সােথ অিফস খরচও আেছ
তােদর।
সরকাির এ কর্মকর্তার পর্যেবক্ষণ মেত, ২৭ েথেক ২৮ টাকায় েকনা

েপঁয়াজ খুচরা ব্যবসায়ীেদর কােছ প্রিত েকিজর উপর মাত্র ৫০ পয়সা
লাভ িহেসেব িবক্ির কের েদয়া হয়। এখন েসই েপঁয়াজ বাজাের ৪০ েথেক
৪৫ টাকা পর্যন্ত িবক্ির করেছ খুচরা ব্যবসায়ীরা। তােত প্রিত েকিজ
িবেদিশ েপঁয়ােজর উপর ১০ েথেক ১৩ টাকা পর্যন্ত লাভ করেছ এসব খুচরা
ব্যবসায়ী।
বািণজ্য মন্ত্রণালেয়র বাজার মিনটিরং ও িনয়ন্ত্রেণর দািয়ত্েব থাকা
যুগ্ম সিচব কামরুজ্জামান বেলন, েপঁয়ােজর দাম বৃদ্িধর ঘটনায় আমরা
প্রথেম পাইকাির বাজাের অিভযান শুরু কির। িকন্তু েসখােন েদখেত
পাই- পাইকাির বাজাের আেগর েথেক দাম েসভােব বােড়িন।
আমরা তখন েদখেত পাই েপঁয়ােজর দাম েবেড়েছ খুচরা বাজাের। পাইকাির
বাজািরেদরও একই অিভেযাগ। তােদর অিভেযােগর প্েরক্িষেত আমরা খুচরা
বাজাের অিভযােনর িসদ্ধান্ত িনেয়িছ। কাল েথেকই খুচরা বাজাের
বািণজ্য মন্ত্রণালেয়র পক্ষ েথেক অিভযান শুরু হেব।
এিদেক েবনােপাল সীমান্ত িদেয় েপঁয়াজ আমদািনকারক েমা: েমাসেলম
উদ্িদন বেলন, আমােদরেক আেগ েপঁয়াজ আমদািনেত েকাটা পদ্ধিত অনুসরণ
করেত হেতা। অর্থাৎ একিট সীমান্ত পথ িদেয় িনর্িদষ্টসংখ্যক ট্রাক
প্রিতিদন ঢুকেতা। েসখােন আলাদা আলাদা কের পাথর, চাল, িবিভন্ন
খাদ্যপণ্য বা েপঁয়াজ আমদািন করা হেতা। হঠাৎ কের গত কেয়ক িদন আেগ
েঘাষণা আেস এ েকাটা পদ্ধিত আপাতত সমন্বয় করা হেয়েছ।
েসখােন পর্যাপ্ত সংখ্যক েপঁয়ােজর ট্রাক আনা যােব। এরপর েরাববারই
েদেশর েবনােপাল, েসানা মসিজদ ও মংলা স্থলবন্দর সীমান্ত এলাকা
িদেয় একসােথ প্রায় সােড় ছয়শ ট্র্রাক েপঁয়াজ ঢুেকেছ। হঠাৎ একসােথ
এেতা েপঁয়াজ েঢাকার ফেল আমরা এখন প্রিত েকিজ েপঁয়ােজর উপর ৫ েথেক
৭ টাকা পর্যান্ত েলাকসােনর আশঙ্কা করিছ।
এিদেক, রাজধানীর শ্যামবাজাের আড়তদার রিফক ট্েরডার্েসর মািলক
রিফকুল ইসলাম মল্িলক বেলন, েপঁয়ােজর দাম আমােদর আড়েত খুব একটা
বােড়িন। এটা বািড়েয়েছ খুচরা ব্যবসায়ীরা। তােদর কােছ আমরা প্রিত
েকিজ েপঁয়াজ ২৪ েথেক ২৫ টাকায় িবক্ির কির। তারা েকন তা ৪০ টাকায়
িবক্ির করেব এটা আমার েবাধগম্য নয়।
তেব েযভােব এখন েকাটা ফ্ির পদ্ধিতেত সীমান্ত িদেয় েপঁয়ােজর ট্রাক
বাংলােদেশ ঢুকেছ তােত আমদািনকারকরা িবপেদ পেড় যােব। তারা বাধ্য
হেয়ই অেনক কম দােম েপঁয়াজ েছেড় েদেব। একসােথ প্রিতিদন কখেনাই ৬০০
ট্রাক েপঁয়াজ আমােদর েদেশ দরকার হেব না।

রাজধানীর কারওয়ান বাজাের েপঁয়ােজর খুচরা বাজাের সেরজিমেন িগেয়
েদখা েগেছ, িবেদশ েথেক আমদািন করা েপঁয়ােজর প্রিত েকিজ িবক্ির
হচ্েছ ৪০ টাকা দের। বািণজ্য মন্ত্রণালেয়র বাজার মিনটিরং কিমিটর
প্রধান ফিরদ উদ্িদন আহম্েমেদর ভাষ্য মেতও এসব েপঁয়াজ প্রিত েকিজ
পাইকাির ক্রয় করেত হেয়েছ মাত্র ২৯ েথেক ৩০ টাকা দের।
তার বক্তব্য, এখােন েপঁয়ােজর
ব্যবসায়ীেদর ভূিমকাই েবিশ।

দাম

বৃদ্িধর

ক্েষত্ের

খুচরা

রাজধানীর িমরপুর-৬ নম্বর কাঁচা বাজার ঘুের েদখা েগেছ, িবেদশ েথেক
আমাদািন করা প্রিত েকিজ েপঁয়াজ িবক্ির হচ্েছ ৪০ েথেক ৪৫ টাকায়। এ
েপঁয়াজ তারা কত টাকায় ক্রয় কেরেছ, এমন প্রশ্েনর জবােব েপঁয়ােজর
খুচরা িবক্েরতা েমা: তফাজ্জল েহােসন বেলন, আমরা িকেনিছ ৩৪ েথেক
৩৬ টাকা পর্যন্ত। এখােন আপনারা হয়েতা েদখেছন েকিজ প্রিত আমরা ১০
টাকা বা তারও অিধক লাভ করিছ।
িকন্তু কাঁচামােলর ক্েষত্ের েসটা হয় না। িবেদশ েথেক েযভােব
েপঁয়াজ আেস আমরা েসই একই বস্তাই ক্রয় কির। খুচরা িবক্রয় করেত
িগেয় অেনক সময় পচা েপঁয়াজ েবর হয়, েসটা েতা ঘাটিত হয়। ফেল
েপঁয়ােজর দাম েগাড়ায় (পাইকাির পর্যােয়) না কমেল আমােদর িকছু করার
েনই।
তেব বািণজ্য মন্ত্রণালেয়র যুগ্ম সিচব কামরুন্নাহার দািব কেরন,
খুচরা পর্যােয় আমরা অিভযান পিরচালনা করব। আমার মেন হয় এ অিভযােনর
পর েপঁয়ােজর দাম স্বাভািবক হেব। এ স্বাভািবক হেত কতিদন সময় লাগেব
এমন প্রশ্েনর জবােব সরকােরর এ কর্মকর্তা বেলন, েদখুন আেগর মেতা
িদন আর েনই।
আমরা আেগ েদখতাম কুরবািনেত ঈেদর িদেনই সব মাংস রান্না করা হেতা।
িকন্তু এখন তা ফ্িরেজ ঢুিকেয় েদওয়া হয়। ফেল খুচরা ব্যবসায়ীেদর
মধ্েয েপঁয়ােজর দাম বাড়ােনার েয প্রবণতা ৈতির হেয়েছ, তা িটকেব
না। এখন বর্ডার িদেয় পর্যাপ্ত েপঁয়াজ ঢুকেছ। আশা কির কম সমেয়র
মধ্েয েপঁয়ােজর দাম স্বাভািবক হেব।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১৪ ,২০১৮

ঈদুল আজহায়
িনর্ধারণ

পশুর

চামড়ার

দাম

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্েষ েকারবািনর পশুর চামড়ার মূল্য
িনর্ধারণ কেরেছ সরকার। পশু ও আকারেভেদ এবার চামড়ার দাম গতবােরর
েচেয় কম। ট্যানাির ব্যবসায়ীরা এবার ঢাকায় লবণযুক্ত প্রিত বর্গফুট
গরুর চামড়া িকনেবন ৪৫ েথেক ৫০ টাকায়; ঢাকার বাইের এর দাম হেব ৩৫
েথেক ৪০ টাকা। এছাড়া সারা েদেশ খািসর চামড়া ১৮-২০ টাকা এবং বকিরর
চামড়া ১৩-১৫ টাকায় সংগ্রহ করেবন ব্যবসায়ীরা।
বৃহস্পিতবার (০৯ আগস্ট) সিচবালেয় বািণজ্যমন্ত্রী েতাফােয়ল আহেমদ
আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্েষ পশুর চামড়ার নতুন দাম েঘাষণা কেরন। ি◌এর
আেগ বািণজ্য মন্ত্রণালেয়র সম্েমলন কক্েষ চামড়া িশল্প সংশ্িলষ্ট
িবিভন্ন পক্েষর প্রিতিনিধেদর সঙ্েগ দীর্ঘ সময় ৈবঠক কেরন িতিন।
গতবছর ট্যানাির ব্যবসায়ীরা ঢাকায় প্রিত বর্গফুট গরুর চামড়া ৫০
েথেক ৫৫ টাকা এবং ঢাকার বাইের ৪০ েথেক ৪৫ টাকায় সংগ্রহ কেরন।
এছাড়া সারা েদেশ খািসর চামড়া ২০-২২ টাকা এবং বকিরর চামড়া ১৫-১৭
টাকায় সংগ্রহ করা হয়।
ট্যানার্স অ্যােসািসেয়শেনর তথ্য অনুযায়ী, বছের বাংলােদশ েথেক
েমাটামুিট ২২ েকািট বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়। এর মধ্েয ৬৪ দশিমক
৮৩ শতাংশ গরুর চামড়া, ৩১ দশিমক ৮২ শতাংশ ছাগেলর, ২ দশিমক ২৫
শতাংশ মিহেষর এবং ১ দশিমক ২ শতাংশ েভড়ার চামড়া। এর অর্েধেকর েবিশ
আেস েকারবািনর ঈেদর সময়।
প্রািণসম্পদ অিধদপ্তেরর তথ্য অনুযায়ী, গত বছর েকারবািন উপলক্েষ
সারা েদেশ এক েকািট পাঁচ লােখর মত গবািদপশু িবক্ির হেয়িছল। আর
এবার েদেশর খামারগুেলােত েকারবািনেযাগ্য পশু আেছ এক েকািট ১৬
লাখ।
সরকার গত কেয়ক বছর ধেরই বেল আসেছ, েদিশ গরু-ছাগেলই েকারবািনর
মওসুেমর চািহদা েমটােনার সক্ষমতা বাংলােদেশর ৈতির হেয়েছ।

চাঁদ েদখা সােপক্েষ সরকার এবার েকারবািনর ঈেদর ছুিট েরেখেছ ২১
েথেক ২৩ অগাস্ট। অর্থাৎ, ১২ অগাস্ট িজলহজ মােসর চাঁদ উঠেল ২২
অগাস্ট বাংলােদেশর মুসলমানরা েকারবািনর ঈদ উদযাপন করেবন।
িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১২ , ২০১৮

আশা করিছ ঈেদর পর েপঁয়ােজর দাম
কেম যােব : বািণজ্যমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ঈেদর পর েপঁয়ােজর দাম কেম যােব বেল জািনেয়েছন
বািণজ্যমন্ত্রী েতাফােয়ল আহেমদ। বাজাের েপঁয়ােজর দাম বাড়ার কারণ
জানেত চাইেল আজ রিববার দুপুের সিচবালেয় িতিন একথা বেলন।
িতিন বেলন, ‘ভারেত অিতবৃষ্িটর কারেণ অেনক েপঁয়াজ নষ্ট হেয় েগেছ।
বাজাের তার একটা প্রভাব এবং ঈেদর একটা প্রভাব পেড়েছ। আশা করিছ
ঈেদর পর েপঁয়ােজর দাম কেম যােব।’
িনরাপদ সড়েকর দািবেত আন্েদালেনর সময় সাংবািদকেদর ওপর হামলার
ঘটনায় জিড়তেদর গ্েরফতাের িবষেয় জানেত চাইেল বািণজ্যমন্ত্রী বেলন,
‘সাংবািদকেদর ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও ন্যক্কারজনক
ঘটনা। এই ঘটনা যারাই ঘিটেয়েছ, সরকার তােদর খুঁেজ েবর করেত
কার্পণ্য করেব না।’ িতিন সাংবািদকেদর উদ্েদেশ প্রশ্ন েরেখ বেলন,
‘িনরাপদ সড়েকর দািবেত আন্েদালেনর সময় িজগাতলার েমােড় মুেখাশ পরা
যারা হামলায় অংশ িনেয়িছল, এরা কারা। এেদরও খুঁেজ েবর করেত হেব।’
িনর্বাচনকালীন সরকাের কারা থাকেব জানেত চাইেল বািণজ্যমন্ত্রী
বেলন, ‘জাতীয় সংসেদ িনর্বািচত প্রিতিনিধেদর িনেয়ই িনর্বাচনকালীন
সরকার গিঠত হেব। েসখােন িবএনিপর থাকার েকানও সুেযাগ নাই। কারণ,
বর্তমান সংসেদ িবএনিপর েকানও প্রিতিনিধত্ব নাই।’
িবএনিপর সঙ্েগ সংলােপর িবষেয় জানেত চাইেল বািণজ্যমন্ত্রী
েতাফােয়ল আহেমদ বেলন, ‘িবএনিপর সঙ্েগ সংলাপ হেব না। প্রেয়াজনও

নাই।’
এর আেগ সিচবালেয় বািণজ্যমন্ত্রীর দফতের মন্ত্রীর
িনযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ঝ্যাং জু সাক্ষাৎ কেরন।

সঙ্েগ

ঢাকায়

িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ১২ ,২০১৮

ইরােনর গ্যাসক্েষত্েরর দািয়ত্ব
িনল চীন
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ইরােনর সাউথ পার্স গ্যাসক্েষত্র উন্নয়েনর কােজ ফরািস
েকাম্পািন েটাটােলর দািয়ত্ব বুেঝ িনেয়েছ চীনা সরকাির েকাম্পািন
িসএনিপিস। ইরােনর জাতীয় েতল েকাম্পািনর পুঁিজ িবিনেয়াগ িবভােগর
পিরচালক েমাহাম্মাদ েমাস্তাফািভ এ খবর জািনেয় বেলেছন, েটাটাল
ইরান েথেক চেল যাওয়ার িসদ্ধান্ত েনয়ায় চীনা েকাম্পািনেক এ
দািয়ত্ব েদয়া হেয়েছ।
িতিন বেলন, িসএনিপিস িবশ্েবর েসরা পাঁচ েতল েকাম্পািনর অন্যতম
এবং এিট শীর্ষ েতল েকাম্পািনগুেলার সঙ্েগ প্রিতেযািগতার সক্ষমতা
রােখ। চীনা েকাম্পািনিটর সঙ্েগ ইরােনর জাতীয় েতল েকাম্পািনর
সহেযািগতা েকৗশলগত পর্যােয় েপৗঁেছেছ বেল িতিন জানান।
ইরােনর সাউথ পার্স গ্যাসক্েষত্র উন্নয়েনর জন্য ফরািস েকাম্পািন
েটাটােলর েনতৃত্েব একিট আন্তর্জািতক কনেসার্িটয়ােমর সঙ্েগ ২০১৭
সােলর ৩ জুলাই ইরােনর চুক্িত সই হয়। ওই কনেসার্িটয়ােমর অন্যতম
শরীক িছল চীনা জাতীয় েতল েকাম্পািন িসএনিপিস এবং ইরািন েকাম্পািন
েপট্েরাপার্স।
চুক্িত অনুযায়ী কনেসার্িটয়ােমর প্রধান েকাম্পািন েটাটােলর ৫০.১
শতাংশ
পুঁিজ
িবিনেয়ােগর
কথা
িছল।
অন্যিদেক
িসএনিপিস
ও
েপট্েরাপার্েসর পুঁিজ িবিনেয়াগ িছল যথাক্রেম ৩০ ও ১৯.৯ শতাংশ।

চুক্িতেত আেরা বলা হেয়িছল, েকােনা কারেণ েটাটাল এ চুক্িত েথেক
েবিরেয় েগেল কনেসার্িটয়ােমর প্রধােনর দািয়ত্ব গ্রহণ করেব
িসএনিপিস এবং সাউথ পার্স গ্যাসক্েষত্র উন্নয়েন এ েকাম্পািনর
পুঁিজ িবিনেয়াগ ৮০.১ শতাংেশ উন্নীত হেব।
ইরােনর ওপর সাম্প্রিতক মার্িকন িনেষধাজ্ঞা অনুসরণ কের ফরািস
েকাম্পািন েটাটাল ইরােনর সাউথ পার্স গ্যাসক্েষত্র উন্নয়েনর কাজ
পিরত্যাগ করার িসদ্ধান্ত েনয়।
িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১২ , ২০১৮

েপঁয়ােজর দাম বাড়েলও চােলর দাম
স্িথিতশীল
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : কুরবািনর ঈেদ হােতেগানা েয কেয়কিট পণ্য েবিশ প্রেয়াজন তার
মধ্েয েপঁয়াজ অন্যতম। ক্েরতা চািহদা েবিশ থাকায় এসময় েবিশ বােড়
েপঁয়ােজর দাম। সপ্তাহ ব্যবধােন আমদািনকৃত েপঁয়াজ ৫টাকা েবেড়
প্রিত েকিজ িবক্ির হচ্েছ ৩৩ টাকায়। আর ১০টাকা েবেড় প্রিত েকিজ
আদা িবক্ির হচ্েছ ৯৫ টাকায়।
পাইকাির বাজাের েপয়ােজর দাম বাড়েলও দােম েহরেফর েনই েকােনা ধরেনর
চােল। প্রিত েকিজ িমিনেকট ৪৮-৫৫, আটাশ চাল ৩৭-৪০, নািজরশাইল ৫০৬০ আর পাইজাম চাল পাওয়া যােব ৩৯ টাকায়। তেব, দাম বাড়ার েকােনা
সম্ভাবনা েনই বেল জানান পাইকাররা।
দাম বাড়েত থাকা মশলার বাজার এখন অেনকটাই রেয়েছ ক্েরতােদর নাগােলর
মধ্েযই। পর্যাপ্ত আমদািন থাকায় ঈদেক সামেন েরেখ েকােনা ধরেনর
মশলার দাম বাড়েব না বেল জানান পাইকাররা। বাজাের প্রিত েকিজ এলাচ
১৬৬-১৮০০, িজরা ৩৫০ আর েদিশ মসুর ডাল পাওয়া যােব প্রিত েকিজ ৭৫৮০ টাকায়।
পাইকাির বাজাের আেগর দােমই প্রিত েকিজ েখালা সয়ািবন েতল ৮৬ টাকা

আর প্রিত েকিজ ৫ িলটার েবাতলজাত সয়ািবন েতল পাওয়া যােব ৪৬০ েথেক
৪৯০ টাকায়।
িনউজিবিড৭১/এম েক/আগস্ট ১১ , ২০১৮

গ্রামীণেফান ও রিব’র ফাঁিক ১২
হাজার েকািট টাকা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : অিডট িরেপার্েটর িভত্িতেত গ্রামীণেফান ও রিবর কােছ ১২
হাজার েকািট টাকার েবিশ পাওনার কথা জািনেয়েছ েটিলেযাগােযাগ
িনয়ন্ত্রক সংস্থা িবিটআরিস। ৮৬৭ েকািট ২৩ লাখ টাকা েচেয় েমাবাইল
েফান অপােরটর রিবেক ইেতামধ্েয িচিঠ িদেয়েছ িবিটআরিস। ১১ হাজার
৫৩০ েকািট ১৫ লাখ টাকা পাওনা েচেয় গ্রামীণেফানেকও িচিঠ িদচ্েছ।
িবিটআরিসর এক কর্মকর্তা বেলন, গত ৩১ জুলাই রিবেক িচিঠ েদওয়া
হেয়েছ। ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ পাওনা টাকা আদােয় রাজস্ব েবার্ডেক
িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ। িশগিগরই গ্রামীণেফােনও িচিঠ যাচ্েছ। তারা এই
টাকা সরকারেক ফাঁিক িদেয়েছ। অিডেট েযটা ধরা পেড়েছ।
রিবর কােছ পাওনা টাকার মধ্েয িবিভন্নখােত িবিটআরিসর িনট পাওনা
৬৭৭ েকািট ৭৬ লাখ টাকা এবং ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ রাজস্ব েবার্েডর
পাওনা রেয়েছ ১৮৯ েকািট ৪৭ লাখ টাকা। আর গ্রামীণেফােনর কােছ
িবিটআরিসর পাওনা রেয়েছ ১১ হাজার ৫৩০ েকািট ১৫ লাখ টাকা। এর মধ্েয
িনট পাওনা ৭ হাজার ৪৪৪ েকািট ২১ লাখ টাকা। বািক ৪ হাজার ৮৫ েকািট
৯৪ লাখ টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ পােব এনিবআর।
িচিঠ পাঠােনার ১০ কার্যিদবেসর মধ্েয রিবেক টাকা পিরেশাধ করেত
বেলেছ িবিটআরিস। ২০১৬ সােলর মার্েচ রিবর ইনফরেমশন িসস্েটম
িনরীক্ষায় স্থানীয় িনরীক্ষা প্রিতষ্ঠান মিসহ মুিহত হক অ্যান্ড
েকাম্পািন এবং ভারতীয় সহেযাগী িনরীক্ষা প্রিতষ্ঠান িপ েক এফ
শ্রীধর অ্যান্ড সান্থনাম এলএলিপ সঙ্েগ চুক্িত কের িবিটআরিস।
বাংলােদেশ রিবর কার্যক্রম শুরুর পর এই প্রথম িবিটআরিস পূর্ণাঙ্গ
িনরীক্ষা কার্যক্রম শুরুর উদ্েযাগ েনওয়ার পর সম্প্রিত অিডট

েকাম্পািন িবিটআরিসেত িনরীক্ষা প্রিতেবদন জমা েদয়। িবিটআরিসর
ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান জহুরুল হক বেলন, অিডিট িসস্েটম অনুযায়ী
অিডট ফার্ম অিডট কেরেছ। কত পাব, কত পাব না, েকন পাব িডেবট হেয়েছ।
পের ফাইনাল িফগারটা জানােনা হেয়েছ। অিডট রুলস অনুযায়ী এ টাকা
চাওয়া হেয়েছ।
এিদেক রিবার পক্ষ েথেক সংবাদ মাধ্যেম জানােনা হেয়েছ, ‘রিব এই
ত্রুিটপূর্ণ িনরীক্ষা প্রিতেবদন এবং এর সােথ সম্পর্িকত সকল পাওনা
দািবেক েজারােলাভােব প্রত্যাখ্যান করেছ। সম্পূর্ণ যুক্িতহীন এই
দািবর আইনগত িভত্িত েনই।
অিডট প্রিতেবদেনর িভত্িতেত গ্রাহক সংখ্যার িদক েথেক বাংলােদেশর
সবেচেয় বড় অপােরটর গ্রামীণেফােনর কােছ িবিটআরিসর পাওনা রেয়েছ ১১
হাজার ৫৩০ েকািট ১৫ লাখ টাকা। িবিটআরিসর ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান
বেলন, গ্রামীণেফােনর অেনক বড় ব্যাপার, িজিপর একবার অিডট হেয়িছল
িতন হাজার ৩৪ েকািট টাকা েচেয় িচিঠ েদওয়া হেয়িছল, হাইেকার্েট
মামলা করার পর ফ্েরশ অিডট করেত বলায় েস িনর্েদেশ অিডট করা হেয়েছ।
িতিন বেলন, নতুন অিডেট অিডট ফার্ম একটা িফগার েবর কেরেছ। এিট
অেনক িদন হেয় েগেছ, এ জন্য ইন্টােরস্ট হেব। এ িনেয় িডেবট হেয়েছ।
িডেবট হওয়ার পর যা িফগার হয়, তা আমােদর বেলেছ। এ িফগার চাওয়া
ছাড়া অলটারেনিটভ েনই।
২০১১ সােল প্রথম অিডেট গ্রামীণেফােনর েদনা িছল প্রায় িতন হাজার
েকািট টাকা। তখন তারা আপত্িত তুেল জানায়, অিডট আন্তর্জািতক মােনর
হয়িন। ফেল তােদর দািব অনুযায়ী দ্িবতীয় দফা অিডেট িবেদিশ পার্টনার
ফার্ম িনেয়ােগর ব্যবস্থা কের িবিটআরিস। পের েদিশ েতাহা খান জামান
অ্যান্ড েকাম্পািন িলড অিডটর এবং সহেযাগী অিডটর হয় ভারেতর িসএনেক
অ্যান্ড অ্যােসািসেয়টস, এলএলিপ, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট। এই অিডট
প্রিতেবদন অনুযায়ী গ্রামীণেফােনর কােছ এখন সরকােরর পাওনা ১১
হাজার ৫৩০ েকািট ১৫ লাখ টাকা। তেব এ িবষেয় গ্রামীণেফান সংবাদ
মাধ্যেমর কােছ েকান কথা বেলিন।
িনউজিবিড৭১/এম েক/১১ আগস্ট, ২০১৮

বড়
বড়
িশল্প
গড়ার
জ্বালািন উপেদষ্টার

আহ্বান

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা
:
বড়
বড়
িশল্প-কারখানা
স্থাপেনর
আহ্বান
জািনেয়
উদ্েযাক্তােদর উদ্েদশ্েয প্রধানমন্ত্রীর জ্বালািন িবষয়ক উপেদষ্টা
েতৗিফক ই ইলাহী েচৗধুরী বেলেছন, গ্যাস-িবদ্যুেতর সমস্যা হেব না,
আপনারা বড় বড় িশল্প-কারখানা গড়ুন।
বৃহস্পিতবার (৯ আগস্ট) জ্বালািন িদবস উপলক্েষ রাজধানীর কারওয়ান
বাজােরর েপট্েরা েসন্টাের আেয়ািজত এক েসিমনাের িতিন এ আহ্বান
জানান।
িতিন বেলন, এই মন্ত্রণালেয়র দািয়ত্েব রেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ
হািসনা। িতিন কখেনা ওয়াদার বরেখলাপ কেরন না। আমরা কথা িদেয়িছলাম
সবার ঘের িবদ্যুৎ েপৗঁেছ েদেবা। এ বছেরর মধ্েয সারােদশ িবদ্যুেতর
আওতায় আসেব।
েতৗিফক ই ইলাহী আরও বেলন, আমরা যখন এলিডিস (স্বল্েপান্নত েদশ)
েথেক েবর হওয়ার পেথ, তখন গেবষকেদর বলেত শুেনিছ। এলিডিস েথেক েবর
হেল নািক সমস্যা হেব। আিম অবশ্য তােদর তথাকিথত গেবষক বিল। তারা
সাধারণ বাঙািলেদর গেবষণা কের জীিবকা িনর্বাহ কের। এরা চায় না
সাধারণ জনগেণর ভাগ্েযর উন্নয়ন েহাক।
এলিডিস েথেক বাংলােদশ উন্নয়নশীল েদেশ পিরণত হেয়েছ জািনেয়
উপেদষ্টা বেলন, এরপর মধ্যম ও উন্নত েদেশ পিরণত হেবা আমরা। তেব
পশ্িচমােদর অনুকরেণ হেব না। আমােদর েদশ এমন হেব, েযখােন সবাই
িশক্ষা পােব, মােয়েদর স্বাস্থ্য ভােলা থাকেব।
িনউজিবিড৭১/আ/আগস্ট ৯ ,২০১৮

জালেনাট শনাক্তকরণ অ্যাপ আসেছ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েদেশ কার্যরত ব্যাংকগুেলার শাখায় জালেনাট শনাক্তকরেণ ‘আসল
েনােটর িনরাপত্তা ৈবিশষ্ট্য িনেয় সিচত্র ও িভিডও প্রদর্শনী’র পর
এবার আসেছ স্মার্টেফােন অ্যােপর মাধ্যেম শনাক্েতর ব্যবস্থা।
ইন্টারেনট সংেযাগ ছাড়াই এ অ্যােপর মাধ্যেম জাল েনাট শনাক্ত করা
যােব।
সংশ্িলষ্টরা বলেছন, আগামী িতনমােসর মধ্েয অ্যাপিট সবার জন্েয
উন্মুক্ত করা হেত পাের। এ িনেয় কাজ কের যাচ্েছন সংশ্িলষ্ট
িবভােগর আইিট িবেশষজ্ঞরা।
সূত্র

বলেছ,

তথ্যপ্রযুক্িতেত

বাংলােদশ

েবশ

এিগেয়েছ।

প্রায়

প্রিতিট খােতই এর েছাঁয়া েলেগেছ। িডিজটাল বাংলােদেশ যুেগাপেযাগী
েসবা িদেত একিট অ্যাপ ৈতির করেছ বাংলােদশ ব্যাংেকর আইিট অপােরশন
অ্যান্ড কিমউিনেকশন িবভাগ। ‘টাকাফাই’ (TAKAFY) শীর্ষক অ্যাপিট
ৈতির করেছন ওই িবভােগর সহকারী প্েরাগ্রামার ত্বাঊছুন আখতারী,
েবলাল েহােসন ও িলখন বিণক।
ত্বাঊছুন আখতারী ও েবলাল েহােসন বাংলােদশ প্রেকৗশল িবশ্বিবদ্যালয়
েথেক কম্িপউটার সােয়ন্স অ্যান্ড ইঞ্িজিনয়ািরংেয় পেড়েছন; আর ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয় পড়ােশানা কেরেছন িলখন বিণক।
বাংলািনউজেক তারা বেলন, বর্তমােন জালটাকা শনাক্তকরেণর জন্য
েকােনা অ্যাপিভত্িতক েসবা েনই। এছাড়া অনলাইেন িবদ্যমান টাকা
শনাক্তকরেণর উপায়গুেলােতও সময় ও স্থান সােপক্েষ অ্যাক্েসস করা
সম্ভব হয় না। এ কারেণ জাল টাকা শনাক্ত করার জন্য সর্ব সাধারণেক
ম্যানুয়াল পদ্ধিতর উপর িনর্ভর করেত হয়।
‘তেব টাকার ৈবিশষ্ট্য সর্ম্পেক পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায়
ম্যানুয়াল পদ্ধিতেত জাল টাকা শনাক্ত করা সাধারণ মানুেষর জন্য েবশ
কষ্টসাধ্য ব্যাপার হেয় দাঁড়ায়।
চেলেছ,’ বেলন এই িতন কর্মকর্তা।

ফেল

জাল

টাকার

িবস্তার

েবেড়ই

তারা বেলন, গ্রাহকেদর এ সমস্যা সমাধােন একিট েমাবাইল অ্যাপ েবশ
ভােলা ফল েদেব। েকননা েমাবাইল অ্যাপ সবার কােছ েপৗঁছােনার
সর্েবাত্তম মাধ্যম িহেসেব িবেবিচত হয়।

প্রাথিমক পিরকল্পনা অনুযায়ী, টাকার সব ৈবিশষ্ট্য অ্যােপর
ডাটােবেজ সংরক্িষত থাকেব। গ্রাহেকর েনােটর ছিব ও অন্যান্য
ইনপুেটর উপর িভত্িত কের যথাযথ িনর্েদশনা এবং ইেমজ প্রেসিসং
অ্যালগিরদম প্রেয়ােগর মাধ্যেম সংশ্িলষ্ট েনাটিট জাল িক-না েস
ফলাফল েদখা যােব।
অ্যাপ ব্যবহােরর সুিবধা িবষেয় ওই িতন কর্মকর্তা বেলন, অ্যাপিটর
মাধ্যেম অিত দ্রুত সমেয় েযেকােনা জায়গা েথেক টাকা শনাক্ত করা
সম্ভব হেব। অ্যাপিট জাল টাকার িবস্তার েরােধ কার্যকর ভূিমকা
রাখেব।
িনউজিবিড৭১/এম েক/৯ আগস্ট, ২০১৮

