বাংলােদশ েহান্ডার উৎপাদন শুরু
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প্রাইেভট িলিমেটেডর কারখানা উদ্েবাধন করা হেয়েছ।
এর মধ্য িদেয় ২০১৭ সােলর ৫ নেভম্বর িভত্িতপ্রস্তর স্থাপেনর মাত্র
১ বছেরর মধ্েয কারখানািট বািণজ্িযক উৎপাদেন েযেত সক্ষম হেলা।
েরাববার িশল্পমন্ত্রী আিমর েহােসন আমু মুন্সীগঞ্েজর গজািরয়ার চর
বাউিশয়ার আব্দুল েমােমন ইেকানিম েজােন এর আনুষ্ঠািনক উদ্েবাধন
কেরন।
এ সময় উপস্িথত িছেলন ইন্টার-পার্লােমন্ট ইউিনয়েনর প্েরিসেডন্ট
সােবর েহােসন েচৗধুরী এমিপ, বাংলােদশ ইেকানিম েজােনর িনর্বাহী
েচয়ারম্যান পবন েচৗধুরী, বাংলােদশ স্িটল অ্যান্ড ইঞ্িজিনয়ািরং
কর্েপােরশেনর েচয়ারম্যান ও বাংলােদশ েহান্ডা প্রাইেভট িলিমেটেডর
পিরচালনা পর্ষেদর েচয়ারম্যান িমজানুর রহমান, বাংলােদেশ িনযুক্ত
জাপািন রাষ্ট্রদূত িহেরায়াসু ইজুিম।
উদ্েবাধনকােল িশল্পমন্ত্রী আিমর েহােসন আমু বেলন, ‘এিট জাপান ও
বাংলােদেশর িবিনেয়ােগর একিট সফল দৃষ্টান্ত। গতকাল েথেক এেত
বািণজ্িযকভােব উৎপাদন শুরু হেয়েছ।
এিট বাংলােদেশর জন্য একিট স্মরণীয় িদন। দীর্ঘ ৫ বছেরর প্রেচষ্টায়
েহান্ড ব্র্যান্েডর েমাটরসাইেকল সংেযাজন েথেক িনজস্ব ফ্যাক্টিরেত
উৎপাদন শুরু হেলা। আমার িবশ্বাস এর মাধ্যেম জাপান
দ্িব-পাক্িষক িবিনেয়াগ সম্পর্ক আরও েজারদার হেব।’

বাংলােদশর

িতিন বেলন, ‘২০২১ সােলর মধ্েয িশল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আেয়র এবং ২০৪১
সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলােদশ িবিনর্মাণ সরকােরর রাজৈনিতক
অঙ্গীকার।
এ অঙ্গীকার বাস্তবায়েন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার িনর্েদশনায়
তৃণমূল পর্যােয় জ্ঞানিভত্িতক ও সবুজ িশল্পায়ন প্রসাের েজারদার
করা হচ্েছ। এসিজিড লক্ষ্য অর্জেন আমরা েটকসই ও পিরেবশবান্ধব
িশল্পায়েনর প্রিত িবেশষ গুরুত্ব িদেয় কাজ করিছ। িবেশষ কের

পিরেবশবান্ধব আধুিনক িশল্প কারখানা গেড় তুলেত
উদ্েযাক্তােদর িবিভন্ন নীিত সহায়তা িদেয় যাচ্িছ।’

েদিশ-িবেদিশ

িশল্পমন্ত্রী আরও বেলন, ‘সরাসির িকংবা েযৗথ িবিনেয়াগ আকৃষ্ট করেত
প্রধানমন্ত্রীর অিভপ্রােয় েদেশর িবিভন্ন এলাকায় ১০০িট িবেশষ
অর্থৈনিতক অঞ্চল গেড় েতালা হচ্েছ।
এসব অর্থৈনিতক অঞ্চেল ইেতামধ্েয উন্নত েদেশর উদ্েযাক্তারা
িবিনেয়ােগ এিগেয় এেসেছ। েবসরকাির অর্থৈনিতক অঞ্চল আব্দুল েমােনম
ইেকানিম েজােন গেড় ওঠা আজেকর এ েমাটরসাইেকট ম্যানুফ্যাকচািরং
কারখানাও িবেদিশ িবিনেয়ােগর একিট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।’
িতিন বেলন, ‘আমােদর প্রেণাদনায় আকৃষ্ট হেয় বাংলােদশ েহান্ড
িলিমেটড ২০১২ সােল এ েদেশ িবিনেয়ােগ এিগেয় আেস। সরকােরর নীিতমালা
অনুযায়ী কারখানািট িনজস্ব জায়গায় সংেযাজন েথেক ম্যানুফ্যাকচািরং
কার্যক্রম শুরু কেরেছ। েদেশর জনগেণর ক্রয়ক্ষমতার মধ্েয সাশ্রয়ী
মূল্েয িবশ্বমােনর
লক্ষ্য।’

েমাটরসাইেকল

উৎপাদন

আমােদর

সরকােরর

অন্যতম

মুন্সীগঞ্েজ ২৫ একর জিমেত ২৩০ েকািট টাকা ব্যেয় েযৗথভােব এ
কারখানা গেড় েতােল েহান্ডা এবং িশল্প মন্ত্রণালেয়র অধীন বাংলােদশ
স্িটল অ্যান্ড ইঞ্িজিনয়ািরং কর্েপােরশন। েহান্ডার ৭০ ভাগ ও ৩০
ভাগ িবিনেয়াগ কেরেছ বাংলােদশ স্িটল অ্যান্ড ইঞ্িজিনয়ািরং
কর্েপােরশন।
েমাটরসাইেকল

১৪ হাজার আয়তেন এ ফ্যাক্টিরেত বছের
উৎপাদেনর ক্ষমতা রেয়েছ। বাজােরর প্রবণতা

ফ্যাক্টিরেত ২০২১
পিরকল্পনা রেয়েছ।

সােলর

মধ্েয

২

লাখ

েমাটরসাইেকল

১ লাখ
বুেঝ এ
উৎপাদেনর

নতুন এ ফ্যাক্টির চালু হওয়ায় েযমন কর্মসংস্থােনর সৃষ্িট হেব,
েতমিন এখানকার কর্মীরাও আধুিনক প্রযুক্িত সম্পর্েক জানেত ও কাজ
করেত পারেব। বর্তমােন ৩৯০ জন জনবল িনেয় কাজ শুরু করেলও বাজার
সম্প্রসারেণর
সঙ্েগ
সঙ্েগ
জনবল
বাড়ারও
ব্যবস্থা
েনেব
েকাম্পািনিট।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১২, ২০১৮

িতন মােস বািণজ্য
হাজার েকািট টাকা

ঘাটিত

৩২

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা :
পিরমাণ।

রফতািন আেয় প্রবৃদ্িধ থাকেলও েবেড়েছ বািণজ্য ঘাটিতর
চলিত ২০১৮-১৯ অর্থবছেরর প্রথম িতন মােস (জুলাই-

েসপ্েটম্বর) সামগ্িরক বািণজ্য ঘাটিত দাঁিড়েয়েছ ৩৮৫ েকািট ২০ লাখ
ডলার যা বাংলােদিশ মুদ্রায় প্রায় ৩২ হাজার ৩৫৬ েকািট টাকা।
সংশ্িলষ্টরা বলেছন, পদ্মা েসতু, েমট্েরােরল, রূপপুর পারমাণিবক
িবদ্যুৎেকন্দ্র িনর্মাণসহ বড় বড় প্রকল্েপর কাজ চলেছ। এসব
প্রকল্েপর প্রেয়াজনীয় সরঞ্জাম েজাগান িদেতই আমদািন করেত হচ্েছ।
রফতািন েয হাের েবেড়েছ, আমদািন েবেড়েছ তার প্রায় েদড়গুণ। ফেল
েরিমট্যান্েসর িকছুটা ইিতবাচক পিরস্িথিত সত্ত্েবও বিহর্িবশ্েবর
সঙ্েগ েলনেদেন বাংলােদেশর অবস্থার অবনিত হচ্েছ। বাড়েছ বািণজ্য
ঘাটিত। যার কারেণ ডলােরর চাপ েবেড়েছ।
েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর করা হালনাগাদ প্রিতেবদেন তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮১৯ অর্থবছেরর তৃতীয় মাস েশেষ ইিপেজডসহ রফতািন খােত বাংলােদশ আয়
কেরেছ ৯৭৪ েকািট ৭০ লাখ ডলার। এর িবপরীেত আমদািন বাবদ ব্যয় কেরেছ
এক হাজার ৩৫৯ েকািট ৯০ লাখ ডলার। েসই িহসােব েসপ্েটম্বর েশেষ
েদেশ বািণজ্য ঘাটিত দাঁড়ায় ৩৮৫ েকািট ৭০ লাখ ডলার যা বাংলােদিশ
মুদ্রায় (িবিনময় হার ৮৪ টাকা দের) ৩২ হাজার ৩৫৬ েকািট ৮০ লাখ
টাকা ছািড়েয়েছ। যা গত ২০১৭-১৮ অর্থবছেরর একই সময় িছল ৩৬৫ েকািট
ডলার।
েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর তথ্য বলেছ, বিহর্িবশ্েবর সঙ্েগ বাংলােদেশর
চলিত িহসাব (-) ঋণাত্মক রেয়েছ। তেব গত বছেরর তুলনায় এ (-)
ঋণাত্মক কেমেছ। অর্থবছেরর প্রথম িতন মােস চলিত িহসােব ঘাটিত
দাঁিড়েয়েছ ১৩৫ েকািট ৪০ লাখ ডলার, যা আেগর বছেরর একই সমেয় িছল
১৮১ েকািট ৯০ লাখ ডলার। তেব এক মােসর ব্যবধােন চলিত িহসাব
ঋণাত্মক েবেড়েছ। অর্থবছেরর প্রথম দ্িবতীয় আগস্েট েশেষ ঘাটিত িছল
৫ েকািট ৮০ লাখ ডলার।

েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর কর্মকর্তারা জািনেয়েছন, চলিত িহসােব উদ্বৃত্ত
থাকার অর্থ হেলা িনয়িমত েলনেদেন েদশেক েকােনা ঋণ করেত হচ্েছ না।
আর ঘাটিত থাকেল সরকারেক ঋণ িনেয় তা পূরণ করেত হয়। েসই িহসােব
উন্নয়নশীল েদেশর চলিত িহসােব উদ্বৃত্ত থাকা ভােলা।
এিদেক আেলািচত সমেয় েসবাখােত েবতন-ভাতা বাবদ িবেদিশেদর পিরেশাধ
কেরেছ ২৩৯ েকািট ৭০ লাখ ডলার। আর বাংলােদশ এ খােত আয় কেরেছ ১৫৯
েকািট ২০ লাখ ডলার। এ িহসােব েসবায় বািণজ্েয েদেশ ঘাটিত
দাঁিড়েয়েছ ৮০ েকািট ডলার। যা গত ২০১৭-১৮ অর্থবছেরর একই সমেয় িছল
(ঘাটিত) ১০৫ েকািট ডলার। প্রথম িতন মােস প্রবাসীেদর আয়
েরিমট্যান্স এেসেছ ৩৮০ েকািট ৭০ লাখ ডলার, যা আেগর বছর একই সমেয়
িছল ৩৩১ েকািট ৯০ লাখ ডলার। েরিমট্যান্স প্রবােহ ১৪ দশিমক ১০
শতাংশ প্রবৃদ্িধ হেয়েছ।
প্রিতেবদেনর

তথ্য

অনুযায়ী,

আেলািচত

সমেয়

েদেশ

সরাসির

িবেদিশ

িবিনেয়াগ (এফিডআই) এেসেছ ৭২ েকািট ডলার, যা গত অর্থবছেরর েচেয় ৭
দশিমক ৯৫ শতাংশ েবিশ। এিদেক এফিডআই বাড়েলও েদেশর েশয়ারবাজাের
িবেদিশ িবিনেয়াগ ব্যাপক হাের কেমেছ। অর্থবছেরর প্রথম িতন মােস
েশয়ারবাজাের মাত্র ২ েকািট ৯০ লাখ ডলােরর িবেদিশ িবিনেয়াগ এেসেছ।
যা তার আেগর অর্থবছের িছল ১৫ েকািট ৭০ লাখ ডলার।
এিদেক
ডলােরর
ডলােরর

দীর্ঘিদন

স্িথিতশীল

থাকার

দাম বাড়ায় েকন্দ্রীয়
দােম েবেড়েছ ৮ পয়সা।

পর

অক্েটাবের

টাকার

িবপরীেত

ব্যাংক। অক্েটাবেরর আন্তঃব্যাংক
েকন্দ্রীয় ব্যাংক এখন বািণজ্িযক

ব্যাংকগুেলার কােছ ডলার িবক্ির করেছ ৮৩ টাকা ৮৫ পয়সা দের।
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ১২, ২০১৮

অর্েধক
ভাড়ায়
িরেজন্ট
এয়ারওেয়েজ ভ্রমেণর সুেযাগ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ৮ম বর্ষপূর্িত

উপলক্েষ

৬িট

আন্তর্জািতক

এবং

৪িট

অভ্যন্তরীণ রুেট িটেকট মূল্েযর অর্েধক ছাড় িদেয়েছ েদেশর অন্যতম
শীর্ষস্থানীয় এয়ারলাইন্স িরেজন্ট এয়ারওেয়জ। সব শ্েরিণর মানুষ
িবেশষ কের মধ্যিবত্তেদর েবড়ােনা সহজ ও সাশ্রয়ী করেত গত ৬ বছর ধের
বর্ষপূর্িতেত মূল্যছােড়র এই িবেশষ অফার িদেয় আসেছ েবসরকাির এই
িবমান সংস্থািট।
ছােড়র পর সকল ট্যাক্সসহ ঢাকা েথেক কলকাতা (যাওয়া-আসা) িটিকেটর
দাম পড়েব ৯,৪৯৯ টাকা, ঢাকা-ব্যাংকক ১৪,৯৯৯ টাকা, ঢাকা-িসঙ্গাপুর
১৮,৯৯৯
টাকা,
ঢাকা-কুয়ালালামপুর
১৯,৯৯৯
টাকা,
ঢাকা-মাসকাট
২৪,৪৯৯টাকা এবং ঢাকা-েদাহা ২৫,৯৯৯ টাকা। অভ্যন্তরীণ রুেট (যাওয়াআসা) িটিকেটর মূল্য িনর্ধারণ করা হেয়েছ, ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪,২৯৯
টাকা, ঢাকা-কক্সবাজার ৬,২৯৯ টাকা, ঢাকা-ৈসয়দপুর ৪,২৯৯ টাকা ও
ঢাকা-যেশার ৪,১৯৯ টাকা। অন্যিদেক চট্টগ্রাম েথেক কলকাতা যাওয়াআসার খরচ পড়েব ৯,৪৯৯ টাকা, চট্টগ্রাম-ব্যাংকক ১৭,৯৯৯ টাকা,
চট্টগ্রাম-মাসকাট ২৪,৪৯৯, চট্টগ্রাম-েদাহা ২৫,৯৯৯ এবং চট্টগ্রামঢাকা ৪,২৯৯ টাকা।
এ িবষেয় িরেজন্ট এয়ারওেয়েজর প্রধান বািণজ্িযক কর্মকর্তা (িসিসও)
হািনফ জাকািরয়া বেলন, েদেশ-িবেদেশ েবড়ােনা সাশ্রয়ী হওয়ায়
প্রিতবছর িরেজন্েটর এই আকর্ষণীয় অফােরর অেপক্ষায় থােক সব শ্েরিণর
মানুষ। যার মাধ্যেম গত ৬ বছের িবপুল সংখ্যার ভ্রমণিপপাসু উপকৃত
হেয়েছন।
একমাত্র িরেজন্টই ২০১৩ সাল েথেক এ ধরেনর িবেশষ অফার িদেয় আসেছ
বেল দািব কেরন িতিন।
হািনফ জাকািরয়া আরও জানান, িরেজন্েটর েদশব্যাপী েসলস েসন্টার ও
ট্রােভল এেজন্ট েথেক আগামী ১০ িডেসম্বর ২০১৮ এর মধ্েয সাশ্রয়ী
মূল্েযর এই িটেকট েকনা যােব। ভ্রমণ করেত পারেব ১১ নেভম্বর েথেক
আগামী বছেরর (২০১৯) ২৬ অক্েটাবর পর্যন্ত যাত্রীর পছন্দ মেতা
সমেয়।
এ ছাড়া িবিভন্ন বািণজ্িযক ব্যাংেকর ক্েরিডট কার্ড গ্রাহকরা ইএমআই
সুিবধায় সুদিবহীন (শূন্য %) সহজ িকস্িতেত এই িটেকট িকনেত পারেবন।
িনউজিবিড৭১/এম/নেভম্বর ১১, ২০১৮

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৬১ েকািট
ডলার সহায়তা িদচ্েছ
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এিডিব) প্রাথিমক িশক্ষা ও প্রাথিমক
স্বাস্থ্য েসবায় ৬১ েকািট ডলার সহায়তা িদচ্েছ। একিট সরকাির
প্রকল্প ও অন্য একিট সরকাির-েবসরকাির অংশীদাির প্রকল্েপর
(িপিপিপ) জন্য এই সহায়তা েদওয়া হেব।
সূত্র জািনেয়েছ, ম্যািনলািভত্িতক উন্নয়ন সংস্থা এিডিব বাংলােদেশর
চতুর্থ প্রাথিমক িশক্ষা উন্নয়ন কর্মসূিচর জন্য ৫০ েকািট ডলার
সহায়তা েদেব। এই প্রকল্েপর উদ্েদশ্য প্রাক-প্রাথিমক েথেক পঞ্চম
শ্েরণী পর্যন্ত িশক্ষার্থীেদর মান সম্পন্ন িশক্ষা িনশ্িচত করা।
সংস্থািট বাংলােদেশ সরকাির-েবসরকাির অংশীদাির প্রকল্েপর আওতায়
শহের প্রাথিমক স্বাস্থ্য েসবার মান উন্নয়েন ১১ েকািট ডলার সহায়তা
েদেব।
আজ বৃহস্পিতবার এ িবষয় অর্থৈনিতক সম্পর্ক িবভাগ (ইআরিড) ও এিডিবর
মধ্েয একিট চুক্িত স্বাক্ষর হওয়ার কথা রেয়েছ। ইআরিড সূত্ের এই
তথ্য জানা েগেছ। ইআরিডর িসিনয়র সিচব কাজী শিফকুল আজম এবং
বাংলােদেশ এিডিবর আবািসক প্রধান মনেমাহন প্রকাশ এই চুক্িতেত সই
করেবন।
চতুর্থ প্রাথিমক িশক্ষা উন্নয়ন কর্মসূিচর (িপইিডিপ-৪) আওতায়
এিডিব সরকারেক েদেশর প্রাথিমক িশক্ষার মান উন্নয়েন সহায়তা করেব।
এই প্রকল্েপর অন্যতম লক্ষ্য হচ্েছ প্রাথিমক িবদ্যালেয় আরও ভবন
িনর্মােণর মাধ্যেম ক্লাস রুম সংকট কমােনা, নতুন িশক্ষক িনেয়ােগর
মাধ্যেম িশক্ষক-িশক্ষার্থী অনুপাত কিমেয় আনা। এর ফেল ডাবল িশফেটর
পিরবর্েত একক িশফেটই সব িশক্ষার্িথর িশক্ষা িনশ্িচত করা যােব।
এছাড়াও এই প্রকল্েপর লক্ষ্য-উদ্েদশ্েযর মধ্েয রেয়েছ িশক্ষকেদর
প্রেয়াজনীয় প্রিশক্ষণ েদওয়া, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধিতর

পিরবর্তন,
ব্যবহার।

িশক্ষাদান

প্রক্িরয়ায়

আরও

েবশী

কের

তথ্য

প্রযুক্িত

িনউজিবিড৭১/িবিস/অক্েটাবর ২৮, ২০১৮

গাঞ্জাপ্েরিনউর: কানাডায় গাঁজা
ব্যবসায়ীেদর উত্থান
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : কানাডায় কখেনা গাঁজা ৈবধ হেব – এটাই
কানািডয়ােনর জন্য একটা িছল ‘গাঁজাখুির’ িচন্তা।

একসময়

বহু

িকন্তু এখন আর তা নয়। আর কেয়কিদেনর মধ্েযই – আসেছ ১৭ই অক্েটাবর –
কানাডায় ‘আনন্েদর জন্য গাঁজা েসবন’ ৈবধ হেয় যাচ্েছ।
কানাডাই হেত যাচ্েছ প্রথম িজ-েসেভন েদশ যারা গাঁজা ৈবধ করেছ। এবং
সােথ সােথই েযটা ঘটেত যাচ্েছ তা হেলা: গাঁজা উৎপাদন এবং িবক্ির
এক িবরাট িশল্প হেয় উঠেত যাচ্েছ।
যারা এই গাঁজা উৎপাদক-িবক্েরতা হেত যাচ্েছন তােদর ইিতমধ্েযই নাম
েদয়া হেয়েছ ‘গাঞ্জাপ্েরিনউর’ – ইংেরিজ এন্ট্েরপ্েরিনউর বা
উদ্েযাক্তা শব্দিটর সােথ গাঁজা জুেড় িদেয়।
এেদর একজন হচ্েছন িবনয় েটািলয়া – িতিন এর আেগ একিট েহজ ফান্ড বা
িবিনেয়াগ প্রিতষ্ঠান চালােতন। িতিন এখন গাঁজা ব্যবসা শুরুর জন্য
নতুন েকাম্পািন কেরেছন ‘ফ্েলাআর’ নাম িদেয়।
তার সােথ েযাগ িদেয়েছন টম ফ্েলা নােম আেরক ব্যবসায়ী। তারা
ইিতমধ্েয গাঁজা চােষর জন্য ৮৪ হাজার বর্গফুেটর এক িবশাল ফার্ম
কেরেছন। েসখােন অত্যন্ত আধুিনক উপােয় তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং
বাতােসর প্রবাহ িনয়ন্ত্রণ করা হয় – যার পিরেবশ অেনকটা
ফার্মািসউিটক্যাল ল্যাবেরটিরর মেতা।
এখােন

থাকেবন

িবজ্ঞানী

ও

গেবষক

–

যারা

গােছর

জাত,

এবং

েসবনকারীেদর েদেহ এর প্রিতক্িরয়া িনেয় কাজ করেবন।
ফ্েলাআর বলেছ, এখােন িবপুল পিরমােণ উচ্চমােনর গাঁজা উৎপািদত হেব।

পৃিথবীর েবশ িকছু েদেশ এখন িবেনাদনমূলক গাঁজা েসবন ৈবধ করা
হচ্েছ।
আেরক জেনর নাম েকিল েকাল্টার িতিন একটা গাঁজার ফার্ম করেছন – যা
হেব েছাট আকােরর। িতিন ব্িরিটশ কলাম্িবয়ায় এ জন্য দু’একর জিম িলজ
িনেয়েছন।
“আমার ফার্ম হেব েছাট – অেনকটা ইতািলর েছাট আঙুেরর ক্েষেতর মেতা।
শীেতর সময় আমরা িবশ্রাম েনেবা”- বলিছেলন িমজ েকাল্টার।
তার ফার্েমর ব্যবসায় আবার কাজ করেবন শুধু নারীরা।

েকিল েকাল্টার
শন েরািব নােম আেরক ব্যবসায়ী আবার ‘গাঁজা-পর্যটেনর’ ব্যবসা শুরু
করেত যাচ্েছন।
িতিন একিট ওেয়বসাইট খুেলেছন েযখােন িবিভন্ন েদেশ ১০০িট েছাট
েহােটেলর তািলকা আেছ। েসখােন েলােক িগেয় শুধু গাঁজা েসবনই নয়,
গাঁজােসবীেদর ইেয়াগা ক্লাস, প্রিশক্ষণ এবং আেরা নানারকম উপেভাগ্য
ব্যবস্থা থাকেব।
িনউজিবিড৭১/িবিস/অক্েটাবর ১৫, ২০১৮

েমাবাইল
ব্যাংিকংেয়
অর্থপাচােরর ঝুঁিক বাড়েছ
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : েমাবাইল ব্যাংিকংেয়র েবনািম েলনেদেন অর্থপাচােরর ঝুঁিক
বাড়েছ বেল মেন করেছন ৬৭ শতাংশ ব্যাংকার। বাংলােদশ ইনস্িটিটউট অব
ব্যাংক ম্যােনজেমন্ট- িবআইিবএেমর গেবষণায় এ তথ্য উেঠ এেসেছ।

অর্থপাচার েরােধ েদেশর িনয়ন্ত্রক সংস্থাগুেলােক সমন্িবতভােব কাজ
করার আহ্বান জানান বাংলােদশ ব্যাংেকর কর্মকর্তারা। এক্েষত্ের
দক্ষ
জনবল
বাড়ােনার
পাশাপািশ
নজরদাির
বাড়ােনার
পরামর্শ
িবশ্েলষকেদর।
আেগ আর্িথক েলনেদন হেতা শুধুমাত্র প্রচিলত ব্যাংিকং পদ্ধিতেত।
িকন্ত গত কেয়ক বছের েস জায়গা দখল কের িনেয়েছ এিটএম কার্ড, ইওয়ােলট, েমাবাইল ব্যাংিকংসহ িবিভন্ন িডিজটাল েপেমন্ট িসস্েটম।
িকন্ত আধুিনক এসব পদ্ধিতেত টাকা েলনেদন দ্রুত করা েগেলও ঝুঁিক
বাড়েছ। িবআইিবএেমর গেবষণা বলেছ, েবনািম েলনেদন, সিঠক এেজন্ট
িনর্বাচন না করা, অসেচতনতা সহ িবিভন্ন কারেন বাড়েছ অর্থ পাচােরর
ঝুঁিক। আর েমাবাইল ব্যাংিকংেয় সবেচেয় েবিশ অিনয়ম পাওয়া েগেছ
িবআইিবএেমর গেবষণায়।
প্রযুক্িতর

উন্নয়েনর

সুেযাগ

িনেয়

এ

ধরেনর

অিনয়েম

জিড়েয়

পড়েছ

অেনেক। তেব রাজস্ব কর্মকর্তারা মেন কেরন, প্রযুক্িতেক বাদ িদেয়
নয়, বরং এর দুর্বলতা িচহ্িণত কের তা সমাধান করেত হেব।
অর্থপাচােরর ঝুঁিক েমাকােবলায় বাংলােদশ ব্যাংেকর পাশাপািশ সব
সরকাির ও েবসরকাির সংস্থােক একসােথ কাজ করার তািগদ েকন্দ্রীয়
ব্যাংেকর।
গ্রাহক েলনেদেনর সব তথ্য অনলাইেন সংরক্ষন করা েগেল, অর্থপাচােরর
ঝুঁিক অেনকটা কেম আসেব বেলও মেন কেরন সংশ্িলষ্টরা।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ১০, ২০১৮

জলবায়ু ও অর্থনীিতর সমন্বয় কের
দুই অর্থনীিতিবেদর েনােবল জয়
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : অর্থনীিতেত এ বছর েনােবল পুরস্কার িজেতেছন উইিলয়াম িড

নর্ডহাউস এবং পল এম েরামার। জলবায়ু অর্থনীিতর জন্য নর্ডহাউস এবং
এন্েডােজনাস গ্েরাথ িথওিরর জন্য েরামারেক এ পুরস্কার েদয়া হচ্েছ।
জলবায়ু পিরবর্তনেক দীর্ঘেময়াদী ম্যাক্েরাইেকানিমক িবশ্েলষেণর
সঙ্েগ যুক্ত করার সম্মাননা িহেসেব এবার অর্থনীিতেত েনােবল েপেলন
উইিলয়াম নর্ডহাউস। িতিন গেবষণায় েদিখেয়েছন, গ্িরনহাউজ গ্যাস
িনর্গমেনর ফেল সৃষ্ট জলবায়ুগত সমস্যার সবেচেয় সুিবধাজনক সমাধান
হেলা পৃিথবীর সব েদেশর ওপর সুশৃঙ্খলভােব কার্বন ট্যাক্স বসােনার
ৈবশ্িবক পিরকল্পনা প্রণয়ন করা।
অন্যিদেক পল েরামার েনােবল েপেয়েছন প্রাযুক্িতক উদ্ভাবনেক
দীর্ঘেময়াদী
ম্যাক্েরাইেকানিমক
িবশ্েলষেণ
সংেযাজেনর
সফলতার
িবিনমেয়। বর্তমােন যা এন্েডােজনাস গ্েরাথ িথওির িহেসেব পিরিচত,
তার িভত্িতই েরামােরর গেবষণা। তার এই তত্ত্েবর সূত্র ধের অসংখ্য
নতুন নতুন গেবষণা পিরচালনা সম্ভব হেয়েছ যা দীর্ঘস্থায়ী স্বচ্ছলতা
আনেত সক্ষম এমন নতুন নতুন কলােকৗশল েবর কের আনেত সহায়তা করেছ।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ০৯, ২০১৮

৫
বছর
পুঁিজবাজাের
িবিনেয়াগকারীেদর
জন্য
চ্যােলঞ্িজং: অর্থমন্ত্রী
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুিহত বেলেছন, আগামী পাঁচ বছর
পুঁিজবাজাের িবিনেয়াগকারীেদর জন্য চ্যােলঞ্িজং। তেব বাজারেক
স্িথিতশীল করেত সরকােরর পক্ষ েথেক েযসব উদ্েযাগ েনয়া হেয়েছ,
েসগুেলা অব্যাহত থাকেল িবিনেয়াগকারীরা সুিবধা পােবন। আর এেত
ব্যর্থ হেল েফর ঝুঁিক সৃষ্িট হেত পাের।
আজ েরাববার বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অ্যান্ড এক্সেচঞ্জ কিমশন
(িবএসইিস) আেয়ািজত এক অনুষ্ঠােন প্রধান অিতিথর বক্তব্েয িতিন এসব

কথা বেলন। রাজধানীর কৃিষিবদ ইনস্িটিটউেট িবশ্ব
সপ্তাহ উপলক্েষ এ অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করা হয়।

িবিনেয়াগকারী

অর্থমন্ত্রী বেলন, েদেশর পুঁিজবাজাের িসংহভাগ হচ্েছ ক্ষুদ্র
িবিনেয়াগকারী। এেদর অেনেকরই িবচার-িবশ্েলষণ কের িবিনেয়ােগর
ক্ষমতা েনই। ফেল তারা অেনক সময় ক্ষিতর সম্মুখীন হন। তাই
িবিনেয়ােগর িশক্ষাই তােদর সুরক্ষা িদেত পাের।
মন্ত্রী বেলন, বর্তমান সরকার িনরবচ্িছন্নভােব ১০ বছর ক্ষমতায়
থাকায় ব্যক্িতগত ও সরকাির িবিনেয়াগ েবেড় ৩০ শতাংেশ দাঁিড়েয়েছ।
অর্থমন্ত্রীর মেত, িবিনেয়ােগর ফেলই অর্থৈনিতক উন্নয়ন হয়। তাই েদশ
ও েদেশর মানুেষর সমৃদ্িধর জন্য িবিনেয়াগ বাড়ােনা প্রেয়াজন। েশখ
হািসনার সরকার আরও পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকেল েদশ অর্থৈনিতকভােব আরও
সমৃদ্িধ লাভ করেব।
িতিন বেলন, েকােনা িবিনেয়াগকারী েকাথায়, কখন, কীভােব, কী পিরমােণ
িবিনেয়াগ করেবন, েস িসদ্ধান্ত তার িনেজর। িবিনেয়াগ সংশ্িলষ্ট
ঝুঁিক না বুেঝ সিঠক িবিনেয়াগ িসদ্ধান্েত ব্যর্থতার কারেণ েকােনা
িবিনেয়াগকারী ক্ষিতগ্রস্ত হেল তা েথেক সুরক্ষার
িনয়ন্ত্রক সংস্থা বা সরকােরর পক্েষ সম্ভব নয়।

ব্যবস্থা

করা

অর্থমন্ত্রী বেলন, িবিনেয়াগকারী যিদ তার আর্িথক অবস্থার সঙ্েগ
সঙ্গিতপূর্ণ িবিনেয়াগ িসদ্ধান্ত গ্রহেণ ব্যর্থ হন, তেব তার
িবিনেয়াগ ঝুঁিক আরও বাড়েত পাের। তাই আইনকানুন প্রণয়েনর পাশাপািশ
যথাযথ নজরদািরর মাধ্যেম পুঁিজবাজাের কার্যকর িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা
করা উিচত।
অনুষ্ঠােন অন্যেদর মধ্েয উপস্িথত িছেলন ব্যাংক ও আর্িথক
প্রিতষ্ঠান িবভােগর সিচব েমা. আসাদুল ইসলাম, িবএসইিসর েচয়ারম্যান
ড. এম খায়রুল েহােসন প্রমুখ।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ০৭, ২০১৮

৭ লাখ কৃষক পােবন
টাকার বীজ-সার

৮০

েকািট

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ১১িট ফসেলর উৎপাদন বাড়ােত ক্ষুদ্র ও প্রান্িতক কৃষকেদর
জন্য ৭৯ েকািট ৯৯ লাখ ৮২ হাজার ৪৯৫ টাকার প্রেণাদনা েঘাষণা
িদেয়েছ সরকার। েরাববার সিচবালেয় এক সংবাদ সম্েমলেন এ েঘাষণা েদন
কৃিষমন্ত্রী মিতয়া েচৗধুরী। িতিন জানান, ৬ লাখ ৯০ হাজার ৯৭০ জন
ক্ষুদ্র ও প্রান্িতক কৃষকেক এই প্রেণাদনা েদওয়া হেব।
চলিত েমৗসুেম গম, ভুট্টা, সিরষা, চীনাবাদাম, েফলন, েখসাির, িবিট
েবগুন, েবােরা, শীতকালীন মুগ এবং পরবর্তী খিরপ-১ েমৗসুেম
গ্রীষ্মকালীন মুগ ও গ্রীষ্মকালীন িতল উৎপাদেনর জন্য প্রেণাদনা
েদওয়া হেব। এর আওতায় প্রিতিট কৃষক পিরবার সর্েবাচ্চ এক িবঘা জিমর
জন্য িবনামূল্েয বীজ ও সার পােব।
কৃিষমন্ত্রী আরও জানান, ৬৫ হাজার ৭০০ জন কৃষক গম বীজ, দুই লাখ ২১
হাজার ৫০০ জন ভুট্টা বীজ, দুই লাখ ১০ হাজার ২০০ জন সিরষা, ১০
হাজার ১০০ জন িচনাবাদাম, ১৮ হাজার জন গ্রীষ্মকালীন িতল, ৪৮ হাজার
৪০০ জন গ্রীষ্মকালীন মুগ, ২৪ হাজার ৩০০ জন শীতকালীন মুগ, ১৩
হাজার ৬০০ জন েখসারী, পাঁচ হাজার ৪০০ জন েফলন, দুই হাজার ৭০ জন
িবিট েবগুন ও ৭১ হাজার ৭০০ জন কৃষক েবােরা বীজ পােবন।
এক িবঘা জিমেত চাষাবােদর জন্য প্রত্েযক কৃষকেক ২০ েকিজ গম, পাঁচ
েকিজ ধান, দুই েকিজ ভুট্টা, এক েকিজ সিরষা, ১০ েকিজ চীনাবাদাম,
এক েকিজ গ্রীষ্মকালীন িতল, পাঁচ েকিজ গ্রীষ্মকালীন মুগ, আট েকিজ
েখসারী, সাত েকিজ েফলন ও ২০ গ্রাম িবিট েবগুেনর বীজ েদওয়া হেব।
এছাড়া ধান, গম, ভুট্টা, গ্রীষ্মকালীন িতল, সিরষা ও িবিট েবগুন
চােষ প্রত্েযক কৃষক পােবন ২০ েকিজ িডএিপ ও ১০ েকিজ কের এমওিপ
সার। আর চীনাবাদাম, গ্রীষ্মকালীন মুগ, শীতকালীন মুগ, েখসারী,
মাষকলাই ও েফলন চােষ প্রত্েযক কৃষক ১০ েকিজ কের িডএিপ ও পাঁচ
েকিজ কের এমওিপ সার পােবন।
মিতয়া েচৗধুরী সাংবািদকেদর বেলন, েমাবাইল ব্যাংিকংেয়র মাধ্যেম
কৃষেকর িনজস্ব অ্যাকাউন্েট প্রেণাদনার অর্থ পািঠেয় েদওয়া হেব।
প্রেণাদনা িবতরেণ অিনয়ম হেল তা আপনারা তা তুেল ধরেবন, আমরা কেঠার

ব্যবস্থা েনব। প্রেণাদনার অর্থ কৃিষ মন্ত্রণালেয়র বােজট েথেক
বরাদ্দ েদওয়া হেব। এজন্য সরকােরর অিতিরক্ত অর্থ বরাদ্েদর
প্রেয়াজন হেব না।
সংবাদ
সম্েমলেন
কৃিষ
মন্ত্রণালেয়র
ভারপ্রাপ্ত
সিচব
েমা.
নািসরুজ্জামান ছাড়াও মন্ত্রণালেয়র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্িথত
িছেলন।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ০৭, ২০১৮

এক েবাতল হুইস্িকর দাম েসায়া ৮
েকািট টাকা!
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এিট িছল িবশ্েবর অন্যতম েসরা স্বােদর িবরল একিট হুইস্িকর
েবাতল। আর এিটই িছল এই িবপুল দােমর কারণ। চলিত বছেরর েম মােস এই
একই সংস্থার একিট হুইস্িকর েবাতল িবক্ির হয় প্রায় ৭ েকািট ৯০ লাখ
টাকায়। তােকও ছািপেয় েগল এিট। িবক্ির হল প্রায় আট েকািট ১৫ লাখ
টাকায়।
হুইস্িকর নাম শুনেল অেনকেকরই মন একটু অন্য রকম হেত পাের। তেব যখন
এক েবাতল হুইস্িকর দাম েসায়া ৮ েকািট টাকা তখন েসটা অবাক হওয়ারই
িবষয়। এমনই অবাক করা িবষয় ঘেটেছ স্কটল্যান্েডর এিডনবার্েগ।
েসখােন িনলােম এই িবপুল দােমই িবক্ির হেয়েছ িবরল হুইস্িকর এই
েবাতল।
তেব এই েবাতলিট েক িকেনেছন, তা জানােনা হয়িন। তেব িরচার্ড হার্েভ
নােম এক হুইস্িক িবেশষজ্ঞ জািনেয়েছন, এিশয়ার এক ব্যক্িত িনলােম
িকেনেছন এিট। ১৯২৬ সােল প্রথম এই হুইস্িক ৈতির হয়। তারপর
ম্যাককালান িডস্েটলািরেত এিট রাখা িছল কাস্েকই। েবাতেল ভরা হয়
১৯৮৬ সােল।

েমাট ২৪িট েবাতেল ভরা হেয়িছল এিট। এর মধ্েয ১২িটেত পপ আর্িটস্ট
িপটার ব্েলক ও ১২িটেত ভােলিরও আেদিম েলেবল লাগােনা হেয়িছল। েসই
ভােলিরও আেদিমর বয়স এখন ৮৩ বছর। ছিব ও কিমক আর্ট তার সবেচেয়
পছন্েদর। এক ব্যবসায়ী ম্যাককালান িডস্েটলাির েথেক েবাতলগুেলা
সরাসির েকেনন। ওই মািলকই িবক্ির কেরিছেলন এগুেলা।
িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ০৬, ২০১৮

িনউ েরেনসাঁ পুরস্কার েপেলন ড.
ইউনূস
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ‘নুওেভা িরনাসিসেমনেতা’ বা ‘িনউ েরেনসাঁ পুরস্কার’ েপেলন
েনােবল িবজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
ইতালীয় েবৗদ্ধ স্কুল েসাকা গাকাই িমলােন অনুষ্িঠত েসাকা গাকাই
আন্তর্জািতক সম্েমলেন ড. ইউনূসেক ‘নুওেভা িরনাসিসেমনেতা’ বা ‘িনউ
েরেনসাঁ পুরস্কার’-এ ভূিষত কের।
ইউনূস েসন্টার েথেক পাঠােনা এক িবজ্ঞিতেত বুধবার এই তথ্য জানােনা
হয়।
িবজ্ঞিতেত বলা হয়, সামািজক ব্যবসা ও ক্ষুদ্রঋেণর মাধ্যেম
মানবতাবাদী দর্শেন তার অসাধারণ অবদােনর জন্য এ সম্মাননা েদওয়া
হয়।
ইতালীয় েবৗদ্ধ স্কুল েসাকা গাকাই’র মেত, প্রেফসর ইউনূস দৃঢ়ভােব
িবশ্বাস কেরন েয, মানুষ একিট অনন্য সত্ত্বা যা িনছক মুনাফার েচেয়
অেনক েবিশ মূল্যবান। দািরদ্র িবেমাচন ও েটকসই অর্থনীিতর মাধ্যেম
মানব জািতর উন্নততর ভিবষ্যৎ িনর্মােণর জন্য িতিন িনরন্তর সংগ্রাম
কের যাচ্েছন।
অনুষ্ঠান েশষ হয় প্রেফসর ইউনূেসর সাম্প্রিতক গ্রন্থ ‘এ ওয়ার্ল্ড
অব থ্ির িজেরাস’-েক েকন্দ্র কের সংবাদ সম্েমলেনর মধ্য িদেয়।

িনউজিবিড৭১/আ/অক্েটাবর ০৪, ২০১৮

েবিশ
গ্রাহক
গ্রামীণেফান

ছাড়েত

চান

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : নম্বর অপিরবর্িতত েরেখ অপােরটর বদল বা েমাবাইল নম্বর
েপার্েটিবিলিট (এমএনিপ) েসবা গতকাল েসামবার েথেক শুরু হেয়েছ।
প্রথম িদেনই গ্রামীণেফান ছাড়েত েচেয়েছন সবেচেয় েবিশ গ্রাহক।
সংশ্িলষ্টরা জািনেয়েছন, গ্রামীণেফান েছেড় অন্য অপােরটের েযেত
আেবদন কেরেছন েবিশ মানুষ। আর সবেচেয় কম গ্রাহক েটিলটক েছেড় অন্য
অপােরটের েযেত আেবদন কেরেছন। গ্রামীণেফােনর িবরুদ্েধ অিভেযাগ
উেঠেছ যারা েছেড় যাওয়ার আেবদন করেছন তােদর নানা েকৗশেল আটেক
রাখার েচষ্টা করা হচ্েছ। েপার্িটং করা হচ্েছ না। আেবদনকারীেদর
মধ্েয মাত্র ২/৩ ভােগরও কম গ্রাহেকর েপার্িটং সম্পন্ন কেরেছ
গ্রামীণেফান।
রিবর েহড অব কর্েপােরট এ্যােফয়ার্স শােহদ আলম বেলন, গতকাল
সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্য অপােরটেরর ৯৭৬ জন রিবেত পিরবর্তেনর জন্য
আেস। এর মধ্েয গ্রামীণেফােনর নম্বর িছল ৮০ শতাংশ। িকন্তু
গ্রামীণেফােনর নম্বেরর ক্েষত্ের মাত্র আড়াই শতাংশ সফলভােব রিব
েনটওয়ার্েক েনওয়া সম্ভব হেয়েছ। বাকী সােড় ৯৭ শতাংশ গ্রামীণেফান
স্থিগত েরেখেছ। িতিন অিভেযাগ কেরন, ৫ িমিনেটর মধ্েয গ্রাহেকর
কনফারেমশন আসার কথা। িকন্তু গ্রামীণেফােনর কাছ েথেক এক ঘন্টার
িনেচ েকান কনফারেমশনই আেসিন। এমএনিপর এই পর্যােয় এেস এটা
প্রত্যািশত নয়। বাংলািলংেকর অিভেযাগ আেরা ভয়াবহ। প্রিতষ্ঠানিটর
কর্েপােরট কম্যুিনেকশনেসর িসিনয়র ম্যােনজার আংিকত সুেরকা বেলন,
‘েসামবার িবকাল পর্যন্ত ৫০০ জেনরও েবিশ গ্রাহক অন্য অপােরটর েথেক
আমােদর েনটওয়ার্েক যুক্ত হেত েচষ্টা কেরেছন। রিব েথেক আমােদর
েনটওয়ার্েক েযাগদােনর ক্েষত্ের সাফল্েযর হার ৩০ শতাংশ। িকন্তু
গ্রামীণেফােনর ক্েষত্ের এই হার একজনও না। অর্থাত্ ০ শতাংশ।’ তারা
কাউেকই ছােড়িন।

সংশ্িলষ্টেদর সঙ্েগ কথা বেল জানা েগেছ, প্রথম িদেন েদড় হাজােরর
েবিশ মানুষ অপােরটর পিরবর্তেনর আেবদন কেরেছন। তেব সফলভােব
েপার্িটং সম্পন্ন হেয়েছ দুই শতািধেকর েবিশ গ্রাহেকর। এর মধ্েয
গ্রামীণেফােনর েপার্িটং সবেচেয় কম। বাংলািলংেক েয ৫০০ জেনর মেতা
আেবদন এেসেছ তার ৭০ ভাগ অর্থাত্ সােড় ৩শ’ এেসেছ গ্রামীণেফান
েথেক। রিবেত েয আেবদন এেসেছ তার ৮০ ভাগ অর্থাত্ প্রায় ৮০০ জেনর
েবিশ আেবদন এেসেছ গ্রামীণেফান েফান েথেক। ফেল েদখা যাচ্েছ
প্রথমিদেন গ্রাহকরা েয অপােরটর ছাড়েত চাচ্েছন তার মধ্েয প্রায়
সােড় ১১শ’ গ্রাহকই গ্রামীণেফান েছেড় অন্য অপােরটের েযেত আেবদন
িদেয়েছন।
সংশ্িলষ্টরা জািনেয়েছন, অিধকাংশ ক্েষত্েরই গ্রামীণেফান েথেক
েনটওয়ার্ক পিরবর্তন করেত চাওয়া গ্রাহেকর কােছ তাত্ক্ষিণকভােব
েমািব ক্যাশ েথেক ঋণ পািঠেয় ‘ঋণ থাকায়’ প্রক্িরয়া স্থিগত রাখার
কথা জানােনা হয়। এছাড়া গ্রামীণেফােনর িজেপ এবং ইমার্েজন্িস
ব্যােলন্স সংক্রান্ত েসবার বেকয়া থাকার কথা বেলও গ্রাহকেদর নম্বর
পিরবর্তন করেত েদওয়া হয়িন। বাংলিলংক েথেক রিবেত নম্বর পিরবর্তেণর
ক্েষত্েরও িকছু সমস্যা হেয়েছ।
নািসর খান গতকাল সকাল ১০টার সময় কুষ্িটয়ার রিব গ্রাহক েসবা
েকন্দ্ের িগেয় হািজর হন িনেজর ব্যবহূত গ্রামীণেফােনর নম্বরিট রিব
নম্বের পিরবর্তেনর জন্য। তার কাছ েথেক িফ এবং প্রােয়াজনীয় তথ্য
িনেয় নতুন িসমকার্ড েদওয়া হয়। িকন্তু সারা িদেনও তার অপােটেরর
পিরবর্তন হয়িন। নািসর েহােসন বেলন, িতিন গ্রাহক েসবা েকন্দ্র
েথেক নতুন িসমকার্ড িনেয় বাসায় েফরার পর তােক রিবর গ্রাহক েসবা
েকন্দ্র েথেক জানােনা হয়, গ্রামীণেফান তার নম্বরিট পিরবর্তেন
অস্বীকৃিত
জািনেয়
প্রক্িরয়া
স্থিগত
কেরেছ।
িতিন
পের
গ্রামীণেফােনর গ্রাহক েসবা েকন্দ্ের েযাগােযাগ করেল েসখান েথেক
তােক বলা হয়, তার েকান বেকয়া িকংবা অন্য েকান সমস্যা েনই। িতিন
েনটওয়ার্ক পিরবর্তন করেত পারেবন। িকন্তু পের রিব েথেক আবারও
জানােনা হয়, গ্রামীণেফান তার পিরবর্তন প্রক্িরয়া স্থিগত েরেখেছ
এবং তার প্রমাণও তােদর কােছ আেছ। পের এ িবষেয় িতিন আবারও
গ্রামীণেফান গ্রাহক েসবা েকন্দ্ের েযাগােযাগ করেল আর েকান তথ্য
েদওয়া হয়িন। একই ধরেনর িবড়ম্বনার কথা জানান নারায়ণগঞ্েজর আব্দুস
শুক্কুরসহ আেরা অেনেকই। শুক্কুর বেলন, প্রথম িদেনই তার নম্বরিট
রিবেত পিরবর্তেনর জন্য যান। িকন্তু তােকও িসমকার্ড েদওয়ার পর
জানােনা হয় গ্রামীণেফান তার পিরবর্তন প্রক্িরয়া স্থিগত েরেখেছ।

েকন েরেখেছ েসিট এখন আর বলেছ না।
এসব অিভেযােগর ব্যাপাের জানেত চাইেল গ্রামীণ েফােনর েহড অব
কিমউিনেকশন ৈসয়দ তালাত কামাল বেলন, গ্রামীণেফান এমএনিপ েসবা
িনশ্িচত করেত সবার আেগ প্রস্তুিত সম্পন্ন কেরেছ। ফেল গ্রাহকরা েয
ধরেনর সমস্যার কথা বলেছন, তা হওয়ার কথা নয়। এটা একটা সংক্িরয়
েসবা এমনিট হওয়ার কথা নয়। তারপরও এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত
পর্যােলাচনা কের পরবর্তী পদক্েষপ েনেবন।
এমএনিপর কাজিট করেছ ইনেফািজিনয়ান িবিড েটিলেটক। প্রিতষ্ঠানিটর
এমিড মাবরুর েহােসন বেলন, প্রথম িদেনই আশানুরূপ গ্রাহক এমএনিপেত
আগ্রহ েদিখেয়েছ। অেনকগুেলাই সফলভােব সম্পন্ন হেয়েছ। অেনেকর
ব্যালান্স জিটলতা বা অন্য সমস্যা থাকায় তােদর কার্যক্রম েশষ করা
যায়িন। সকােল যারা আেবদন কেরেছন দুপুেরর মধ্েযই তােদরটা হেয়
েগেছ। ইনেফািজিনয়ােনর পক্ষ েথেক েকান ধরেনর জিটলতা ছাড়াই কাজ
চলেছ। তেব
মাবরুর।

কত

গ্রাহক

আেবদন
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েসই

সংখ্যািট

বলেত

চানিন

এিদেক গতকাল েটিলেযাগােযাগ িনয়ন্ত্রক সংস্থা িবিটআরিসেত এক
সাংবািদক সম্েমলেন এ েসবা শুরুর েঘাষণা েদন কিমশেনর ভারপ্রাপ্ত
েচয়ারম্যান জহুরুল হক। িতিন বেলন, েসবা চালুর প্রথম িদন েবলা
সােড় ১২টা পর্যন্ত ১৭ জন তােদর অপােরটর পিরবর্তন কেরেছন। আেবদন
কেরেছন শতািধক গ্রাহক। এ েসবা িনেত গ্রাহকেক ৫০ টাকা চার্েজর
সঙ্েগ িসম িরপ্েলসেমন্ট ট্যাক্স এবং ভ্যাটসহ েমাট ১৫৭ টাকা ৫০
পয়সা িদেত হচ্েছ। তেব এই চার্জ এেকক অপােরটর এেককভােব িনচ্েছ।
গ্রামীণেফান ১৫৫ টাকা িনেলও রিব িনচ্েছ ১৪৯ টাকা। আর বাংলািলংক
িনচ্েছ ১০০ টাকা। িবিটআরিসর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমােন িবশ্েবর ৭২িট
েদেশ এমএনিপ চালু আেছ। প্রিতেবিশ েদশ ভারত ২০১১ সাল েথেক এবং
পািকস্তান ২০০৭ সাল েথেক এই েসবা চালু কেরেছ।
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