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আডডট: ০৮ এপ্রির ২০২০,

থাভতত ফরততই চারতেয উতটা টান, নাযী পাােেভী ননত
ঢাকায াবাডয ফযাটাপ্রয চাপ্ররত প্রযকা কডয আয দুই কভীয ডে কাযখানায প্রদডক
মাচ্ছিডরন এক নাযী পাাককভী। ডথ চারকডক াদা পাাডকয প্রতন ফযচ্ছি থাভডত ংডকত
পদন। প্রযফন চরাচডর প্রনডলধাজ্ঞা থাকাষ বডষ চারক না পথডভ দ্রুত টান প্রদডর প্রযকা পথডক
ডক ড মান ই নাযী কভী। ডে ডেই পছডন থাকা একটট কাবাডডবযাডনয চাাষ প্রনত
ন।আজ ফুধফায পফরা াড ১১টায প্রদডক পগন্ডা ফাস্ট্যান্ড এরাকাষ ঢাকা-আপ্রযচা ভাডক এ
দুঘটনা
ড
ঘডট।প্রনত নাযীয নাভ ভপ্রযষভ (৩৫)। প্রতপ্রন স্থানীষ একটট পাাক কাযখানাষ চাকপ্রয
কযডতন।াবায থানায ুপ্রর জানাষ, একটট ফযাটাপ্রযচাপ্ররত প্রযকা কডয প্রতন মাত্রী উরাইর
এরাকাষ একটট পাাক কাযখানাষ মাচ্ছিডরন। প্রযকাটট পগন্ডা ফাস্ট্যান্ড এরাকাষ াবায
উডজরা প্রযলদ কামারডষয
ড
াভডন পৌঁছডনায য উডে মাষ। এ ভষ ঢাকায প্রদক পথডক
আা একটট কাবাডডবযাডনয চাকাষ প্রষ্ট ডষ ভপ্রযষভ ভাযা মান। আত ন আপ্রনছুয যভান
নাডভ অয এক মাত্রী এফং প্রযকায চারক।ঘটনায ফণনা
ড প্রদডষ আপ্রনছুয যভান ফডরন,
প্রযকাটটডত তাাঁযা প্রতন মাত্রী প্রছডরন। ফাই উরাইর এরাকায আর-ভুপ্ররভ গ্রুড চাকপ্রয কডযন।
প্রফকা অযাকাউন্ট পখারায জনয তাাঁযা কভস্থডর
ড
মাচ্ছিডরন। তাাঁডদয ফনকাযী প্রযকাটট পগন্ডা
ফাস্ট্যাডন্ড পৌঁছাডর াদা পাাডক প্রতন ফযচ্ছি থাভাডনায জনয ংডকত পদন। তাাঁডদয াডত রাটঠ
প্রছর। বডষ চারক প্রযকা প্রনডষ যাস্তায অয াড মাষায পচষ্টা কযডর ফানটট উডে মাষ। এ
ভষ ভপ্রযষভ ডকয য ড পগডর পছন পথডক আা কাবাডডবযানটট তাাঁডক চাা প্রদডষ
চডর মাষ।ঘটনাস্থডর কতডফযযত াবায থানায উ-প্রযদক
ড ( এআই )াডবর পভাল্লা ফডরন,
কাবাডডবযাডনয চাকাষ প্রষ্ট ডষ ভপ্রযষভ ঘটনাস্থডরই ভাযা মান। প্রযকাচারক গুরুতয আত
ডষডছন। তাাঁডক াাতাডর বপ্রত ড কযা ডষডছ।
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Apr 21,2020

Lorry driver killed, three injured in Tangail road accident
Our Correspondent . Tangail | A lorry driver was killed and three others were injured in a
road accident in Gulla area on Dhaka-Tangail-Bangabandhu Highway in Tangail early
Tuesday.The deceased was Md Hossain Ali, 32, of Thakurgaon.Md Shafiqul Islam,
senior station officer of Tangail Fire Service and Civil Defence, said that the accident
took place when the Thakurgaon-bound goods-laden lorry collided with another
stationary lorry in the area leaving the driver of one lorry dead on the spot and three
others injured.Injured are — the driver‘s assistant Faruk, one Faruk Hossain and
Jannatul. They were admitted to 250-bedded Tangail General Hospital while the body
was kept at the morgue, he said.

২৪ এপ্রির ২০২০
ফঙ্গফন্ধু পতু য ওয নফের ট্রাে যাতত নিতে উদ্ধাযেভী ননত
বূ ঞাুয (টাোইর) ংফাদদাতা : ফেফন্ধু পতু য য একটট প্রফকর ট্রাক যাডত প্রগডষ অয
ট্রাডকয ধাক্কাষ পতু য উদ্ধাযকভী প্রনত ডষডছন। ফৃস্পপ্রতফায প্রদফাগত যাত পদটায প্রদডক
পতু য ৩০ নং প্ররাডযয কাডছ এই দুঘটনা
ড
ঘডট।
প্রনত আব্দুর কাডদয (৩৫) বূ ঞাুয উডজরায গাফাযা ইউপ্রনষডনয চচ্ছন্ডুয গ্রাডভয আইষুফ
আরীয পছডর। প্রতপ্রন ফেফন্ধু পতু য প্রযচারনা  যক্ষণাডফক্ষডণ প্রনডষাচ্ছজত টঠকাদাপ্রয িপ্রতষ্ঠান
চাষনা কপ্রভউপ্রনডকন এন্ড কন্ট্রাকন পকাম্পাপ্রনয (প্রপ্রপ্রপ্র) পডট্রার  পযকায গাপ্রয
উদ্ধাযকভী প্রডডফ কভযত
ড প্রছডরন।
ফাংরাডদ পতু কতৃ
ড ক্ষ ফেফন্ধু পতু য াইট অপ্রপডয কাপ্রয িডকরী এানুর কপ্রফয
াডবর ফডরন, যাত পদটায প্রদডক পতু য য প্রফকর ষা ট্রাকটট যাডত প্রগডষ অয একটট
প্রভপ্রন ট্রাডকয ধাক্কাষ প্রতপ্রন গুযত্বয আত ন। ডয দ্রুত উদ্ধায কডয টাোইর পজনাডযর
াাতাডর প্রনডষ বপ্রত ড কযা ষ। পখাডন প্রচপ্রকৎাধীন অফস্থাষ প্রতপ্রন ভাযা মান। ঘটনাটট যাডত
ষাষ ট্রাকটট আটক কযা মাষপ্রন। তডফ ট্রাকটট নাডিয পচষ্টা কযা ডি।
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২২ এপ্রির, ২০২০
ফগুাে িৃেভী পনযদুতয শ্রনভে ধলতণয
ষ
নোয
িপ্রতপ্রদন পডস্ক : ফগুাষ গৃকভী এফং পপ্রযদুডয এক পাাক শ্রপ্রভক ধলডণয
ড
প্রকায ডষডছন।
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক  িপ্রতপ্রনপ্রধয খফয- ফগুায আদভদীপ্রঘডত গৃকভীডক ধলডণয
ড
অপ্রবডমাডগ
ফাপ্রয ভাপ্ররক আনছায আরী পগ্রপতায ডষডছন। পাভফায
যাডত প্রনজ ফাপ্র পথডক তাডক পগ্রপতায কযা ষ। ুপ্রর
জানাষ, ফগুায জাপ্রভরনগডযয আনছায আরীয ফাাষ
৩৫ ফছয ফষী এক নাযী প্রতন ভা ধডয কাজ কযডতন।
গত ১৬ এপ্রির ই নাযী ফাাষ কাজ কযডত এডর ফাাষ স্ত্রী
না থাকায ুডমাডগ তাডক ধলণড কডযন আনছায। এ ঘটনাষ
গত পাভফায প্রফকাডর বুিডবাগী আদভদীপ্রঘ থানাষ ভাভরা
কডযন। আদভদীপ্রঘ থানায প্র জানান, প্রবকটটভডক ডািাপ্রয যীক্ষায জনয াাতাডর এফং
আাপ্রভডক আদারডত াঠাডনা ডষডছ। এপ্রদডক পগাারগডে গাডভন্ট
ড কভী ধলডণয
ড
প্রকায
ডষডছ ফডর অপ্রবডমাগ উডঠডছ। এ ঘটনাষ খাষরুর ইরাভ নাডভ এক ইচ্ছজফাইক চারকডক
আটক কডযডছ ুপ্রর। জানা মাষ, ই গাডভন্ট
ড কভী গাজীুয পথডক খুরনা মাষায ডথ
পাভফায ন্ধযা ৭টায প্রদডক পগাারগে ুপ্রর রাইনডয কাডছ পৌঁছান। যাত ডষ মাষাষ
মানফান না থাকাষ প্রতপ্রন একা পখাডন ফড থাডকন। তখন খাষরুর তাডক কাডর ইচ্ছজফাইডক
খুরনাষ পৌঁডছ পদষায কথা ফডর যাডত তায ফাপ্রডত ভা-পফাডনয কাডছ থাকায িস্তাফ পদষ।
পভডষটট ইচ্ছজফাইক চারডকয ডে যনা ন। ডথ পাাঁকা জাষগাষ তাডক ধলণড কডয।

২১ এপ্রির ২০২০

‘াাতাডরয প্রডউটট ছাডা, নইডর এরাকা’
কুটষ্টষা পজনাডযর াাতাডর কভযত
ড এক নাডক
ড দাপ্রষত্ব ারডনয জনয াাতাডর পমডত ফাধা
পদষা ডি ফডর অপ্রবডমাগ াষা পগডছ। ই নাডযড িপ্রতডফীযা ফাপ্রয পটডক ধাক্কাধাপ্রক্ক
কডয  উচ্চ স্বডয কথা ফডর াপ্রডষ পগডছন।

5

Kg©‡ÿ‡Î wbh©vZb
এ ঘটনাষ আতচ্ছিত ই না ড প্রফলষটট াাতাডরয আফাপ্রক প্রচপ্রকৎা কভকতড
ড া (আযএভ)
তা কুভায যকাযডক জাপ্রনডষডছন। এই কভকতড
ড া িথভ আডরাডক ফডরন, অপ্রবডমাডগয
প্রফলষটট ুপ্ররডক জানাডনা ডষডছ।
বুিডবাগী কুটষ্টষা পজনাডযর াাতাডরয প্রপ্রনষয স্ট্াপ না।ড তাাঁয ফাফায ফাপ্র কুটষ্টষা ডযয
ফটততর এরাকাষ। স্বাভীয ফাপ্র পভডযুডয। তাাঁয এক ফছডযয ন্তান আডছ। স্বাভী চাকপ্রযয
কাযডণ অনয পজরাষ থাকাষ প্রতপ্রন ফাফায ফাপ্রডত পথডকই াাতাডর কাজ কডযন।
ই নাডযড বালয, গতকার পাভফায পফরা দুইটায প্রদডক িপ্রতডফী পফ কডষকজন নাযী-ুরুল
ফাপ্রয াভডন দাাঁপ্রডষ তাাঁডক াপ্রডষ মান। এ ভষ তাাঁযা পটডক ধাক্কা পদন। তাাঁযা ফরডত থাডকন,
‘কডযানায ভডষ াাতাডর মাষা মাডফ না। াাতাডর পগডর এরাকা পছড চডর পমডত ডফ।
এরাকাষ থাকডত ডর াাতাডর মাষা মাডফ না।’ াাতাডর প্রডউটট কযডর কডযানাবাইযাড
আক্রান্ত ডত াডযন—এভন ধাযণাষ তাাঁযা তাাঁডক এরাকা পছড চডর পমডত ফডরন ফডর ই না ড
অপ্রবডমাগ কডযন।
ই না ডফডরন, িপ্রতডফীডদয পফাঝাডনায পচষ্টা কডযন পম প্রতপ্রন াাতাডরয প্রশু ষাডডড দাপ্রষত্ব
ারন কডযন। কডযানাবাইযাডয উগ ড প্রনডষ আা পযাগীডদয াাতাডরয াভডন একটট
বফডন প্রচপ্রকৎা পদষা ষ। যাপ্রয কডযানা পযাগীডদয ডে তাাঁয পকাডনা ম্পকড পনই।
তাযয প্রফলষটট িপ্রতডফীযা ভানডত নাযাজ।
জানডত চাইডর কুটষ্টষা ভডডর থানায বাযিান্ভ কভকতড
ড া (প্র) পগারাভ পভাস্তপা ফডরন, প্রফলষটট
প্রতপ্রন শুডনডছন। এ ফযাাডয মথামথ ফযফস্থা পনষা ডি। ই নাডক
ড ডফাচ্চ
ড প্রনযাত্তা পদষা
ডফ। প্রচপ্রকৎক-না প্রড নপ্রফডে
ড চরাডপযা কযডফন। পকউ পকাডনাবাডফ ফাধা প্রদডত াযডফ না।
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কডযানাবাইযা :ংকট কাটটডষ উঠডত গাডভন্ট
ড  ফস্ত্র খাডত ৯ দাপ্রফ
কডযানাবাইযাডয এই নচ্ছজযপ্রফীন ংকটকার কাটটডষ উঠডত  টটডক থাকডত ডর ুডযা
প্রফডেয জনয দাপ্রষত্বীর ফযফা খুফই গুরুত্বূণ ড ডষ দাাঁপ্রডষডছ।প্রফডল কডয বফপ্রেক ফস্ত্র 
পাাক াপ্লাই পচইডনয ব্রান্ড পকাম্পাপ্রন, খুচযা
প্রফডক্রতা

এফং

ফযফাষীডদয

দাপ্রষত্বীর

ক্রষ

কামক্রডভ
ড
রাখ রাখ শ্রপ্রভকডদয পভপ্ররক অপ্রধকায 
তাডদয প্রযফাডযয জীফন-জীপ্রফকাষ ফযাক িবাফ
ডফ।কাডজই বফপ্রেক ফযফা-ফাপ্রণডজযয জনয শ্রভ
অপ্রধকায, াভাচ্ছজক দাষফদ্ধতা  পটকই াপ্লাই
পচইডনয িপ্রত িপ্রতশ্রুপ্রত ধডয যাখা  ম্মান
পদখাডনায উমুি ভষ এটটই।ডফ প্রফলষ ভাথাষ পযডখ ছষটট উৎাদক  যপতাপ্রন পদডয
(াডটডনফর পটক্সাইর অফ এপ্রষান প্রযজন )স্ট্ায পনটষাডকডয ৯টট ফস্ত্র  পাাক ফযফাষী
প্রভপ্রত বফপ্রেক ব্রান্ড পকাম্পাপ্রন, খুচযা প্রফডক্রতা  ফযফাষীডদয কাডছ পফ কডষকটট দাপ্রফ
উত্থান কডয একটট পমথ প্রফফৃপ্রত প্রদডষডছ।ফুধফাডযয প্রফফৃপ্রতডত ৯টট দাপ্রফয কথা ফরা ডষডছ।
পমগুডরা ডি,১ .গুরুত্বূণ ড ক্রষ প্রদ্ধান্ত পনষায ভষ াপ্লাই পচইডনয শ্রপ্রভক  ক্ষুদ্র
ফযফাষীডদয য ফ ম্ভাফয িবাফ ডচতনবাডফ প্রফডফচনা কযডত ডফ।২ .ক্রষ চুচ্ছিয
তডাফরীয িপ্রত ম্মান িদন,
ড এডত পম ফাধযফাধকতা যডষডছ, তা ূণবাডফ
ড
পভডন চরা এফং ভূরয
 াপ্রযশ্রপ্রভক প্রযডাডধয তড প্রনডষ নতু ন কডয আডরাচনা না কযা।৩ .যফযা  চারান গ্রণ
এফং উৎাপ্রদত  উৎাদডন থাকা ডণযয য চুচ্ছি অনুাডয অথ ড প্রযডাধ কযডত ডফ।
উৎাদডন থাকা ডণযয অডডায ফাপ্রতর কযা মাডফ না।৪ .উৎাদন  পডপ্ররবাপ্রয ফাপ্রতর প্রকংফা ফন্ধ
যাখডত ডর যফযাকাযীডদয (১০০ %এপপ্রফ )নযাময ক্ষপ্রতূযণ প্রদডত ডফ প্রকংফা
যফযাকাযীডদয শ্রপ্রভকডদয যাপ্রয ভজুপ্রযয িস্তাফ প্রদডত ডফ।৫ .পডপ্ররবাপ্রয  চারাডনয
পক্ষডত্র প্রফরডেয জনয যফযাকাযীযা দাষী ডফন না এফং এ ধযডনয প্রফরডেয জনয পকাডনা
ক্ষপ্রতূযণ দাপ্রফ কযা মাডফ না।৬ .অপ্রতপ্রযি খযচ, তাাহুডা কডয অডডায প্রকংফা অিডষাজনীষ
প্রযদনড  প্রনযীক্ষায ভাধযডভ যফযাকাযীডদয য পকাডনা অপ্রতপ্রযি চা পদষা মাডফ না।৭ .
স্থানীষ প্রযপ্রস্থপ্রত  প্রযডিপ্রক্ষত বাডরা কডয পফাঝাায জনয স্থানীষ অংীদাযডদয ডে
প্রনপ্রফবাডফ মুি থাকডত ডফ এফং ফাত্মক
ড
পচষ্টা কযডত ডফ।৮ .ভতপ্রফডযাডধয পক্ষডত্র
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াযস্পপ্রযক গ্রণডমাগয ভাধান প্রনচ্ছিত কযডত ডমাপ্রগতাূণ ড প্রনষ্ঢপ্রত্ত  ংরাডয আশ্রষ
প্রনডত ডফ।
৯ .াপ্লাই পচইডনয পক্ষডত্র মতটা ম্ভফ ফযফাষী অংপ্রদাযডদয ভথনড প্রদডত ডফ এফং অফযাত
ফযফা চাপ্ররডষ পমডত, াপ্লাই পচইন ঐকয  াভাচ্ছজক প্রস্থপ্রতীরতায জনয দীঘডভষাদী
ড
পকর
গ্রণ কযডত ডফ।
স্ট্ায পনটষাডকডয ৯টট ফস্ত্র  পাাক ফযফাষী প্রভপ্রত র, ফাংরাডদ পাাক িস্তুতকাযক 
যপতাপ্রনকাযক প্রভপ্রত (প্রফডজএভইএ), ফাংরাডদ প্রনটষযায ভযানুপযাকচাযা ডঅযান্ড এক্সডাটড া ড
অযাডাপ্রডষন (প্রফডকএভইএ), চাষনা নযানার পটক্সটাইর অযান্ড অযাাডযর কাউচ্ছন্ফর
(প্রএনটটএপ্র), গাডভন্ট
ড

ভযানুপযাকচাযা ড অযাডাপ্রডষন

ইন

কডোপ্রডষা

(চ্ছজএভএপ্র),

প্রভষানভায গাডভন্ট
ড ভযানুপযাকচাযা ড অযাডাপ্রডষন (এভচ্ছজএভএ ) াপ্রকস্তান পাপ্রষাপ্রয
ভযানুপযাকচাযা ড অযান্ড এক্সডাটড া ড অযাডাপ্রডষন (প্রএইচএভএ), াপ্রকস্তান পটক্সটাইর
এক্সডাটড া ড অযাডাপ্রডষন (প্রটটইএ), টাডষর ভযানুপযাকচাযা ড অযাডাপ্রডষন অফ
াপ্রকস্তান (টটএভএ ) প্রবডষতনাভ পটক্সাইর অযান্ড গাডভন্ট
ড অযাডাপ্রডষন( প্রবটা)।

৯ এপ্রির, ২০২০

ভানপ্রফক প্রফমডষ
ড তাাঁযা অভানপ্রফক
দুুঃভডষ পাাক কাযখানাষ কভী ছাাঁটাইডষয প্রপ্রক

টটইউপ্রয দাপ্রফ ১০ প্রদডন ১৫ াজায শ্রপ্রভক ছাাঁটাই
ননজস্ব প্রনততফদে
পাাক কাযখানায ভাপ্ররকযা গত ১০ পথডক ১২ প্রদডন িাষ ১৫ াজাডযয পফপ্র কভী ছাাঁটাই
কডযডছন ফডর অপ্রবডমাগ কডযডছ গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভক পট্রড ইউপ্রনষন পকন্দ্র (চ্ছজটটইউপ্র)। ংগঠনটট
ফরডছ, যকাডযয প্রফপ্রবন্ন কতৃ
ড ক্ষ  পাাক খাডতয ংগঠনগুডরায ীল ড মাষ
ড পথডক ফাযফায
শ্রপ্রভক ছাাঁটাই না কযায আহ্বান জানাডনা ডর কাযখানায ভাপ্ররকযা তা পভাডট আভডর প্রনডিন
না। ফযং কডযানাবাইযা ংক্রভণ পঠকাডত যকাডযয পদষা াধাযণ ছুটটয ভডধয বতপ্রয পাাক
কাযখানাগুডরা শ্রপ্রভক ছাাঁটাই অফযাত পযডখডছ। এভনপ্রক ছাাঁটাইডষয ভষ অপ্রধকাং কাযখানা
ফডকষা ভজুপ্রয প্রদডি না।করকাযখানা িপ্রতষ্ঠান  প্রযদনড অপ্রধদন্ভয (প্রডআইএপই) এফং
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ফাপ্রণজযভন্ত্রী টটু ভুনপ্র এই ংকট ভুডূ তড পকাডনা শ্রপ্রভক ছাাঁটাই না কযায আহ্বান জাপ্রনডষ
আডছন। এয আডগ কডযানাবাইযা প্রযপ্রস্থপ্রতডত পকাডনা শ্রপ্রভক ছাাঁটাই কযা ডফ না ফডর বতপ্রয
পাাক িস্তুতকাযক  যন্ভাপ্রনকাযকডদয ীল ড
ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ড. রুফানা ক ফাযফায
গণভাধযডভ আেস্ত কডযডছন। ফাংরাডদ অযাভপ্লষা ড
পপডাডযন পথডক ছাাঁটাই না কযায কযায অনুডযাধ
জানাডনা ষ।ফুধফায গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভক পট্রড ইউপ্রনষন
পকডন্দ্রয াধাযণ ম্পাদক জপ্রর তারুকদায কাডরয
কণ্ঠডক ফডরন, ‗াধাযণ ছুটটয ুডমাগ প্রনডষ গতকার
গাজীুয  পভাডষডতুডয কডষকটট কাযখানাষ দুই
াজাডযয পফপ্র শ্রপ্রভক ছাাঁটাই ডষডছ। এ ছাা ফাংরাডদ পট্রড ইউপ্রনষন পকডন্দ্রয (টটইউপ্র) তথয
অনুাডয গত ১০ পথডক ১২ প্রদডন িাষ ১৫ াজায কভী ছাাঁটাই ডষডছ।‘ এই শ্রপ্রভক পনত্রী আডযা
ফডরন, ‗প্রযপ্রস্থপ্রতয ুডমাগ প্রনডষ ভাপ্ররকযা পম াডয শ্রপ্রভক ছাাঁটাই কযডছ এডত শ্রপ্রভকযা ভজুপ্রয
াডফন প্রক না এই প্রনডষ ংষ বতপ্রয ডষডছ।‘ ফাংরাডদ জাতীষ গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভক কভচাযী
ড
রীডগয
বাপ্রত প্রযাজুর ইরাভ যপ্রন ফডরন, ‗গতকার ১০টট কাযখানা শ্রপ্রভক ছাাঁটাই কডযডছ। এয ভডধয
ফযাপ্রফরন কযাজুডষর প্ররপ্রভডটড এক াজায ৫০০, বফ্ অযাাডযর প্ররপ্রভডটড ২০০, টগ ডপযান
৪০০  স্পযাটড ান গাডভন্ট
ড
২১০ জন শ্রপ্রভক ছাাঁটাই কডযডছ। তডফ এফ কাযখানায পফপ্রয বাগ
শ্রপ্রভকডক ভজুপ্রয প্রদডষ আইপ্রড কাডড পযডখ চডর পমডত ফডর কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ।জানডত চাইডর
প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত রুফানা ক কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗পাাক কাযখানায ভাপ্ররকযা শ্রভ
আইন পভডন কাযখানা পর অপ কযডত াডয। এ ছাা িডষাজডন নযাময ভজুপ্রয প্রদডষ শ্রপ্রভক
ছাাঁটাই কযডত াডয। তডফ আভযা অনুডযাধ কডযপ্রছরাভ, এভন ভানপ্রফক প্রফমডষয
ড
ভষ পমন
ূ
পকাডনা কভী এই ভুডতড ছাাঁটাই কযা না ষ। ফতডভাডন িাষ ফ কাযখানা ফন্ধ। ৪০টট কাযখানাষ
কাজ চরডছ, মাযা ফযচ্ছিগত ুযক্ষা যোভ বতপ্রয কযডছ।‘

১০ এপ্রির ২০২০

চা-ফাগান ফন্ধ না কযাষ ১০ প্রভপ্রনডটয িপ্রতফাদ কভূড প্রচ
কডযানাবাইযাডয প্রফস্তায পঠকাডত অপ্রপ-আদারত ফই এখন ফন্ধ। তডফ ছুটট পনই চা-ফাগাডনয
কভীডদয। তাই কার প্রনফায কাডর ‘১০ প্রভপ্রনডটয
িপ্রতফাদ’ কভূড প্রচ প্রদডষডছ চা-শ্রপ্রভক ইউপ্রনষন।
ংগঠডনয পকন্দ্রীষ কপ্রভটটয াধাযণ ম্পাদক
যাভবজন বকপ্রয ফৃস্পপ্রতফায প্রফডকডর এ কথা
জাপ্রনডষডছন। আজ শুক্রফায এ কভূড প্রচ ারডনয
কথা প্রছর। প্রকন্তু প্রফত্র ডফ ফযাডতয কাযডণ প্রফপ্রবন্ন
ফাগান আজ ফন্ধ। তাই তাপ্রযখ প্রপ্রছডষ প্রনফায
প্রনধাযণ
ড কযা ষ।
শ্রপ্রভক ইউপ্রনষন ূডত্র জানা পগডছ, াযা পদডয
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প্রফপ্রবন্ন স্থাডন ১৬৬টট চা-ফাগান যডষডছ। এফ ফাগাডন শ্রপ্রভডকয ংখযা িাষ পদ রাখ।
কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ পযাডধ যকায ২৬ ভাচড পথডক াধাযণ ছুটট পঘালণা কযডর চা-প্রল্প
এয আতায ফাইডয ড মাষ। অথচ ফাগাডনয শ্রপ্রভডকযা ঘনফপ্রতূণ ড এরাকাষ ফা কডযন।
পডর তাাঁডদয ঝুাঁ প্রক পফপ্র। এ অফস্থাষ ফাগাডন ছুটট পঘালণায পমচ্ছিকতা তু ডর ধডয চা-শ্রপ্রভক
ইউপ্রনষডনয ক্ষ পথডক চা-ফাগাডনয ভাপ্ররকডক্ষয ংগঠন ফাংরাডদ চা-ংদ (প্রফটটএ)
প্রফবাগীষ শ্রভ দন্ভডযয কভকতড
ড াডদয কাডছ একাপ্রধকফায প্রচটঠ পদষা ষ। প্রকন্তু পকাডনা াা
পভডরপ্রন। এয িপ্রতফাদ জানাডত প্রনফায কাডর কাডজ পমাগদাডনয আডগ ফ ফাগাডন অন্তত ১০
জন শ্রপ্রভক ফযানায প্রনডষ একটট প্রনধাপ্রড যত স্থাডন াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ পযডখ ১০ প্রভপ্রনট দাাঁপ্রডষ
থাকডফন।
ংগঠডনয াধাযণ ম্পাদক যাভবজন বকপ্রয ভুডঠাডপাডন ফডরন, ‘কডযানায ংক্রভণ প্রদডন প্রদডন
পফডই চডরডছ। আভযা খুফই িায ভডধয আপ্রছ। ফাগাডনয শ্রপ্রভডকযা দর পফাঁডধ কাডজ মাডিন।
চাডষয াতা তু রডছন। ফাগানগুডরাডত কডযানা ংক্রপ্রভত ডর বষাফ আকায ধাযণ কযডফ।
ংপ্রিষ্ট ফ জাষগাষ ছুটটয দাপ্রফ জাপ্রনডষ প্রচটঠ প্রদডষপ্রছ। ফাই ফরডছ, যকায প্রনডদড প্রদডর ছুটট
পঘালণা কযা ডফ। এ অফস্থাষ ফাধয ডষ িপ্রতফাদ কভূড প্রচ আহ্বান কযডত ডষডছ। ইপ্রতভডধয
পভাফাইর পপাডন ফ বযাপ্ররয (কডষকটট চা-ফাগান প্রনডষ একটট বযাপ্রর গটঠত) বাপ্রত-াধাযণ
ম্পাদকডক কভূড প্রচয কথা জাপ্রনডষ পদষা ডষডছ।’
তডফ ফাংরাডদ চা-ংডদয পচষাযভযান পভা. া আরভ ভুডঠাডপাডন ফডরন, চা-ফাগাডন এখন
মন্ত
ড পকউ কডযানাষ আক্রান্ত নপ্রন। কডযানায ংক্রভণ পযাডধ আডগ পথডকই ফাগানগুডরাডত
ফপ্রযাগতডদয িডফ প্রনডলধ কডয পদষা ডষডছ। শ্রপ্রভকডদয প্রযষ্কায-প্রযিন্ন থাকডত ফরা
ডষডছ। তাাঁডদয ভাস্ক-াফান পদষা ডষডছ। াভাচ্ছজক দূযত্ব পভডন কাজ কযডত ফরা ডষডছ।
শ্রপ্রভডকযা তা পভডন চরডছন। আয চাডষয ফযফা এভপ্রনডতই খাযা। ছুটট প্রদডর উৎাদন ফন্ধ
ডষ মাডফ। এয িবাফ শ্রপ্রভকডদয য ডফ। এ ছাা যকাডযয ক্ষ পথডক চা-ফাগাডন ছুটট
পঘালণায পকাডনা প্রনডদডনা পনই। এ ফযাাডয ফায দাপ্রষত্বীর বূ প্রভকা যাখা দযকায।

প্রো :১০ এনপ্রর, ২০২০
প্রফাী শ্রনভেতদয দনযদ্র নযফাযগুতরাতে ত্রাতণয আওতাে পনোয দানফ

ফাংরাডদড

থাকা

িফাী

শ্রপ্রভকডদয দপ্রযদ্র প্রযফাযগুডরাডক
ত্রাডণয আতাষ পনষায দাপ্রফ
জাপ্রনডষডছ িফাী ক্লাফ। ইউপ্রনষন
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মাডষ
ড ২০টট িফাীয প্রযফাযডক যকাপ্রয ত্রাডণয জনয অন্তবুি
ড কযডত দাপ্রফ জানাডনা ষ।
এক প্রফফৃপ্রতডত তাযা ফডরন, িফাীডদয প্রযফাযগুডরা পযপ্রভডটডন্ফয য প্রনবডযীর। কডযানায
কাযডণ ৃপ্রথফীয পকাথা শ্রপ্রভকযা কাডজ পমডত াযডছনা। তাই পদড টাকা াঠাডত াযডছনা।
তাযা ফডরন, িফাীডদয ভধযপ্রফত্ত প্রযফাযগুডরা কটঠন ংকডটয ভডধয আডছ। তাডদযডক কডযানা
পভাকাডফরাষ জ ডতড প্রফনা ুডদ ঋন প্রদডত দাপ্রফ জানাষ িফাী ক্লাফ।
ইতাপ্রর, পস্পন, তু গ
ড ার, পপ্রদ আযফ, দুফাই, ভারডষপ্রষা অনযানয পদড পমফ িফাী শ্রপ্রভক
এফং ছাত্র খাদয ংকডট আডছ, তাডদযডক দূতাফাডয ভাধযডভ আপ্রথক
ড াষতা প্রদডত দাপ্রফ
জানাডনা ষ। তাযা ফডরন, স্থানীষবাডফ কপ্রভউপ্রনটটয প্রফপ্রবন্ন ংগঠন  ফযচ্ছি িফাী শ্রপ্রভক এফং
ছাত্রডদয ত্রান প্রদডর তা খুফই অিতু র।
প্রফফৃপ্রত পদন মুিযাষ্ট্র িফাী ফীয ভুচ্ছিডমাদ্ধা ডা. প্রনষাজ খান, পপ্রদ আযফ িফাী ফীয ভুচ্ছিডমাদ্ধা
াপ্রফ িাভাপ্রণক, অডষ্ট্রপ্ররষা িফাী ফীয ভুচ্ছিডমাদ্ধা িডকরী পখান্দকায াডরক, তু গ
ড ার
িফাী কপ্রভউপ্রনটট পনতা যানা তপ্ররভ উদ্দীন, পপাফানায াডফক দয প্রচফ এভ ভারা প্রদরু,
িফাী ক্লাডফয প্ররড পকাঅপ্রডডড নটয ভয আরী িভুখ।
উডল্লখয, প্রতন ফছয আডগ িপ্রতটষ্ঠত পাযার প্রভপ্রডষা প্রবপ্রত্তক িফাীডদয ীল ড ংগঠন িফাী
ক্লাডফ প্রফডেয ৪৩টট পদড এফং ১০০টট ডয দয যডষডছ।

২২ এপ্রির, ২০২০
প্রধানভন্ত্রীয োতে েৃলে ও পেতভজুয নভনতয ১০ দানফ
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক : কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত কৃলক  পক্ষতভজুডযয দুডবডাগ রাঘডফ ১০ দপা দাপ্রফ
তু ডর ধডয িধানভন্ত্রী ফযাফয স্মাযকপ্ররপ্র প্রদডষডছ ফাংরাডদ কৃলক প্রভপ্রত  ফাংরাডদ
পক্ষতভজুয প্রভপ্রত। আজ ফুধফায ই স্মাযকপ্ররপ্র
পদষা ষ ফডর এক পি প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত জানাডনা
ডষডছ।
কৃলক প্রভপ্রতয াধাযণ ম্পাদক কাজী াজ্জাদ
জপ্রয চন্দন  পক্ষতভজুয প্রভপ্রতয াধাযণ
ম্পাদক আডনাষায পাডন পযজা স্বাক্ষপ্রযত ই
স্মাযকপ্ররপ্রয অনুপ্ররপ্র অথ,ড খাদয, কৃপ্রল 
ফাপ্রণজযভন্ত্রীয কাডছ াঠাডনা ডষডছ।

11

স্মাযকপ্ররপ্রডত উডল্লপ্রখত ১০ দপাষ ফরা ডষডছ, পফাডযা ধান কাটা, ভাাই, প্রনযাডদ ঘডয পতারা,
ফাজাযজাত াপ্রফক
ড কাডজ ফাত্মক
ড
ডমাপ্রগতা প্রদডত ডফ। পক্ষতভজুযডদয ধান কাটায জনয
পডরয এরাকাষ প্রফনাখযডচ মাতাষাত, স্বাস্থয ুযক্ষায ফযফস্থা  থাকা-খাষায ফডন্দাফস্ত ১০
রক্ষ টাকায স্বাস্থযফীভা প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। পক্ষতভজুয গ্রাভীণ ভজুয প্রযফাযগুডরাডক পনা
াষতাষ প্রচপ্রিত কডয তাডদযডক পযন কাডডডয ভাধযডভ ৩ ভা প্রফনাভূডরয খাদযাভগ্রী যফযা
কযডত ডফ। কর ঋণ  প্রকচ্ছস্ত (ভাজনী, এনচ্ছজ, ফযাংক ঋণ) ভকুপ কযডত ডফ। িপ্রতটট
ইউপ্রনষডন য ক্রষডকন্দ্র খুডর চরপ্রত পফাডযা পভুডভ ২০ রক্ষ টন ধান যাপ্রয কৃলডকয কাছ
পথডক  ১০ রক্ষ টন চার চাতার ভাপ্ররডকয ভাধযডভ যকায প্রনধাপ্রড যত দাডভ ক্রষ কযডত ডফ।
এডত আডযা ফরা ডষডছ, ক্ষুদ্র  ভাঝাপ্রয ফচ্ছজ চাপ্রল, পার্টট্র, পডইপ্রয  গফাপ্রদশু খাভাপ্রযডক
যক্ষাষ জনিপ্রত দ াজায টাকা যাপ্রয াষতা িদান  দুই তাং যর ুডদ ঋডণয ফযফস্থা
কযডত ডফ। ফচ্ছজ জাতীষ কৃপ্রলণয যকাপ্রয উডদযাডগ ফাজাযজাত কযায ফযফস্থা কযডত ডফ।
ত্রাণ-াাময প্রফতযডণ দুনীপ্রত, স্বজনিীপ্রত, দরীষকযণ ফন্ধ এফং গ্রাভাঞ্চডর কভযত
ড কর ডািায,
স্বাস্থযকভী, প্রযফণশ্রপ্রভক  পক্ষতভজুযডদয ুযক্ষাষ ভাস্ক, প্রপ্রই ইতযাপ্রদয ফযফস্থা কযডত ডফ।
এ ছাা দীঘডভষাপ্র
ড
দ প্রযকল্পনায অং প্রডডফ মাষক্রডভ
ড
ইউপ্রনষন মাডষ
ড যকাপ্রয ক্রষডকন্দ্র,
খাদযগুদাভ  ফচ্ছজচাল অধুযপ্রলত অঞ্চডর প্রভাগায প্রনভাডণয
ড
উডদযাগ গ্রণ কযডত ডফ।
দাপ্রফ ফাস্তফাষডনয আহ্বান জাপ্রনডষ স্মাযকপ্ররপ্রডত ফরা ষ, পদডয ফতডভান ংকটকাডর
অথনীপ্র
ড তডত পম ধ পনডভডছ, িধাণত কৃপ্রল খাতডক যক্ষা কযা  তায ুনরুজ্জীফডনয ভধয প্রদডষই
তা পথডক উদ্ধায াষা ম্ভফ ডত াডয। তাই কৃপ্রলডক আগাভী প্রদডন পদডয অথনীপ্র
ড তয ভূর
চাপ্ররকাচ্ছি প্রডডফ কাজ কযডত ডফ। জনগডণয জনয িডষাজনীষ খাডদযয পজাগান প্রদডত 
অথনীপ্র
ড তডত গপ্রত ৃটষ্ট কযডত কৃপ্রল খাতডক িধান অফরেন কযডত ডফ। পডক্ষডত্র পদডয
পভনপ্রত কৃলক  পক্ষতভজুযডদয ভূর অফদান যাখডত ডফ। তাই, ফতডভাডন কৃপ্রল  কৃপ্রল-ংপ্রিষ্ট
কৃলক-পক্ষতভজুযডদয স্বাথ যক্ষায
ড
িপ্রত নজয পদষা জরুপ্রয।

২২ এনপ্রর ২০২০
৩ ভাতয পফতন ফানে

পনযদুয নচননেতর শ্রনভে েভচাযীতদয
ষ
নফতোব
পপ্রযদুয  ভধুখারী িপ্রতপ্রনপ্রধ: ৩ ভাডয ফডকষা পফতন-বাতায দাপ্রফডত ভধুখারীয পপ্রযদুয
প্রচপ্রনকডরয ৮ তাপ্রধক শ্রপ্রভক-কভচাযী
ড
প্রফডক্ষাব কডযডছন। ভেরফায কার াড ৮টাষ িধান
পটডক াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ পযডখ প্রফডক্ষাব িদনড কযা ষ। প্রফডক্ষাবকাযীযা জানান,
পপ্রযদুয প্রচপ্রনকডর আডখয ভূরযফাফদ চালীডদয ৮ পকাটট টাকা ানা যডষডছ। স্থাষী, পভুপ্রভ 
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বদপ্রনকপ্রবপ্রত্তডত কভযতডদয
ড
পফতন-বাতা ফাফদ ৫ পকাটট এফং অফযিান্ভডদয গ্রযাচুইটট ফাফদ ১৮
পকাটট টাকা ানা যডষডছ।
ভাডফড ফিফয যাডখন শ্রভজীফী ইউপ্রনষডনয বাপ্রত া ারুন অয যপ্রদ, াধাযণ
ম্পাদক কাজর ফু, -বাপ্রত ভপ্রনরুর ইরাভ, অথ ড ম্পাদক ভপ্রনরুজ্জাভান প্রভন্টু,
াডফক শ্রপ্রভক পনতা আফুর ফাায ফাদা, াপ্রন প্রভষা িভুখ। তাযা ফডরন, ৩ ভা পফতন-বাতা
না পডষ শ্রপ্রভক-কভচাযীযা
ড
ভানডফতয জীফনমান কযডছন। তাযা ধায-পদনা, দুচ্ছিন্তা 
ভানপ্রক চাড প্রদডাযা। অযপ্রদডক কডষ্ট পরাডনা আখ প্রচপ্রনকডর প্রফচ্ছক্র কডয টাকা না পডষ
উৎা াযাডিন চালীযা। ফিাযা প্রচপ্রনপ্রল্প যক্ষাষ িধানভন্ত্রীয দষ ানুবূপ্রত কাভনা কডযন।
এ রডক্ষয ভধুখারী উডজরা প্রনফাী
ড
অপ্রপায  পপ্রযদুডযয পজরা িাডকয ভাধযডভ
িধানভন্ত্রী ফযাফডয স্মাযকপ্ররপ্র িদান কডযডছ পপ্রযদুয প্রচপ্রনকর শ্রভজীফী ইউপ্রনষন। উডজরা
প্রনফাী
ড অপ্রপায পভাস্তপা ভডনাষায জানান, িান্ভ স্মাযকপ্ররপ্র িধানভন্ত্রী ফযাফডয াঠাডনা
ডষডছ। উডল্লখয, প্রল্প ভন্ত্রণারডষয প্রনষন্ত্রণাধীন ফাংরাডদ প্রচপ্রন  খাদযপ্রল্প কডাডযডনয
ড
আতাষ পদডয ১১টট প্রচপ্রনকডর কভযতযা
ড
৩ ভা পফতন াডিন না। এয ংখযা ৩০ রাখ।

00:20, Apr 21,2020

RMG workers stage demo for wages
Thousands of readymade garment workers of more than a dozen factories at Gazipur,
Ashulia and Mymensingh on Monday demonstrated demanding their wages of
March.Labour leaders said that more than 10 workers of Consist Apparels Ltd in
Gazipur were injured as police charged baton on them during the demonstration.Our
correspondent in Gazipur reported that several hundred workers of Consist Apparels
Ltd on Monday gathered in front of the factory demanding their wages of March.At one
stage, workers blocked Dhaka-Mymensingh highway and police tried to disperse them
from the road. Industrial police officials said that workers of MH Fashions and Esco
Woven Ltd in Gazipur on Monday took to the street demanding their dues.More than
200 workers of Madina Dyeing and Printing in Munshiganj on Monday
stageddemonstration in front of the factory demanding their wages.According to the IP
data wages of March remained outstanding in 320 RMG and textile factories and 171 of
them registered with Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters
Association.BGMEA, however, said that a total of 2153 factories out of 2274 members
(who export directly) of the trade body paid wages as of Saturday while the payment
remained under process in 121 units.

13

Apr 20, 2020

Poor stage demo demanding relief in Barishal, Sirajganj
Poor people who lost their jobs during the ongoing shutdown for past three weeks due
to spread of coronavirus infection staged demonstration in Barishal and Sirajganj on
Sunday.New Age correspondent in Barishal reported that over one hundred poor people
of Barishal city‘s ward no 1 took to the street in Paschim Kawnia area of Barishal city
and began demonstration demanding relief at about 10:00am.
They had been demanding relief, either from the government or from any other quarter,
as they lacked food in their homes and they were starving.
Kawnia police station officer-in-charge Zahid-Bin Alam said that the demonstrators left
the spot as they assured them to provide with relief materials after consulting with their
local elected representatives.
New Age correspondent in Sirajganj reported that several hundred poor people of
Durgapur union under Ullapara in the district staged demonstration demanding relief
and protesting against the local union parishad chairman‘s nepotism in distributing
relief.
The protesters blocked Dhaka-Nagarbari highway at Balshabari point of Ullapara at
about 11:00am to press home their demands.
Ullapara police station OC Dipok Kumar who went to the spot and said that the villagers
demonstration might be an outcome of lack of the chairman‘s coordination in relief
distribution and instigation of local Jamaat.
He said that the demonstrators left the place after assurance of getting relief.
UP chairman Afsar Ali blamed opposition Bangladesh Nationalist Party and Jamaat
men for instigating people to stage demo.

২১ এপ্রির, ২০২০

শ্রপ্রভকডদয জনয পযন চারু প্রতন দপা দাপ্রফডত ভানফফন্ধন
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কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাডফরাষ শ্রপ্রভকডদয জনয পযন ফযফস্থা চারু প্রতনদপা দাপ্রফ জাপ্রনডষডছ
গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভক  প্রল্প যক্ষা জাতীষ ভঞ্চ। আজ ভেরফায জাতীষ
পিক্লাডফয াভডন ভানফফন্ধন  ভাডফ পথডক এই দাপ্রফ তু ডর
ধডয তা দ্রুত ফাস্তফাষডনয আহ্বান জানাডনা ষ।ভাডফড
ংগঠডনয আহ্বাষক শ্রপ্রভকডনতা পভা. আফুর পাডন দাপ্রফগুডরা
তু ডর ধডয ফডরন, কডযানা দূডমাগ
ড প্রযপ্রস্থপ্রতডত প্রল্প-কাযখানা ফন্ধ
পঘালণা  ছাটাই পর-অপ ফন্ধ কযডত ডফ। যকায পঘাপ্রলত ফযফস্থা
অনুমাষী শ্রপ্রভকডদয ফডকষা পফতন এপ্রির ভাডয পফতন
প্রযডাধ কযডত ডফ। এই ভুডূ তড পযপ্রনং চারু  ফাপ্র বাা
আদাষ স্থপ্রগত কযডত ডফ।ভাডফ পথডক গাজীুডযয ফফাী তাযগাছ এরাকাষ ফডকষা ানা
প্রযডাধ কযায কথা ফডর কনপ্রস্ট্ এযাাডযর প্ররপ্রভডটডডয কাযখানায শ্রপ্রভকডদয পডডক এডন
টাকা না প্রদডষ উডো ুপ্ররডয ফযাক রাটঠচাজড  টটষাযডর প্রনডক্ষডয ঘটনাষ তীব্র প্রনন্দা 
িপ্রতফাদ জানাডনা ষ।

২৪ এপ্রির ২০২০

শ্রনভে োাঁটাই ফতন্ধয দানফ নননডয
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক : ফাংরাডদড নডবর কডযানাবাইযা ংক্রভণ ষায য কাযখানা ফন্ধ 
পরাকাডনয অজুাডত পাাক খাডত এখন মন্ত
ড ২৫ াজায শ্রপ্রভকডক ছাাঁটাই কযা ডষডছ ফডর
অপ্রবডমাগ কডযডছন শ্রপ্রভক পনতাযা।
গতকার ফৃস্পপ্রতফায পফযকাপ্রয গডফলণা ংস্থা পন্টায পয প্ররপ্র ডাষারগ (প্রপ্রপ্রড)
আডষাচ্ছজত এক বাচুডষার আডরাচনাষ শ্রপ্রভক পনতাযা আডযা অপ্রবডমাগ কডযন, পাাক খাডত
এখডনা পমফ শ্রপ্রভডকয চাকপ্রযয পভষাদ এক ফছয ষপ্রন, তাাঁডদয ভাপ্ররকডদয ক্ষ পথডক পপান
কডয চাকপ্রয পথডক অফযাপ্রত পদষা ডি। অডনক শ্রপ্রভক এখডনা ভাচড ভাডয পফতন ানপ্রন। তা
ছাা অডনক কাযখানায ভাপ্ররক কাযখানা পর অপ কযডত মাডিন।
শ্রপ্রভক পনতাযা ফডরডছন, ফাংরাডদড পভাট যন্ভাপ্রনয ৮৫ বাগ আড পাাক খাত পথডক। ফছডয
প্রতন াজায ৫০০ পকাটট ডরায যন্ভাপ্রন কডয পাাক খাত। এই খাডত ৪০ রাখ শ্রপ্রভক জপ্রত।
প্রপ্রপ্রড গতকার বাচুডষার আডরাচনাটট যানা প্লাজা বফন ধডয ন্ভভ ফাপ্রলকী
ড
উরডক্ষ
আডষাজন কযডর ফায ফিডফয পক্ষাব ঝডযডছ কডযানায ভডষ ভাপ্ররকডদয আচযডণ।
কডযানায ংক্রভণ পঠকাডত ুডযা ফাংরাডদ পমখাডন অফরুদ্ধ, পখাডন প্রকবাডফ কায প্রদ্ধাডন্ত
শ্রপ্রভকডদয এত কষ্ট প্রদডষ পাঁ ডট কাযখানাষ কাডজ আনডত ফাধয কযা ডরা, তাাঁডদয প্রফরুডদ্ধ ফযফস্থা
পনষায দাপ্রফ কডযডছন পকউ পকউ। যানা প্লাজা বফন ধডয াত ফছয পপ্রযডষ পগডর অডনক
প্রনত  আত শ্রপ্রভক িপ্রতশ্রুত অথ ডানপ্রন ফডর অপ্রবডমাগ কডযডছন শ্রপ্রভক পনতাযা। অফয
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আডরাচনাষ অং প্রনডষ প্রফচ্ছজএভইএয একজন বাপ্রত জাপ্রনডষডছন, কাযখানায ভডধয
শ্রপ্রভকডদয ূণ ড স্বাস্থয ুযক্ষা পদষায ভডতা ক্ষভতা আডছ। শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থয ুযক্ষা প্রনচ্ছিত
কডযই কাযখানা পখারা ডফ ফডর জানান প্রতপ্রন।
প্রপ্রপ্রডয প্রনফাী
ড প্রযচারক পাপ্রভদা খাতু ডনয ঞ্চারনাষ আডরাচনাষ অং প্রনডষ চ্ছম্মপ্ররত
গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভক পপডাডযডনয বাপ্রত নাজভা আিায ফডরন, াযা পদড াধাযণ ছুটটয ভডধয
কাযখানায ভাপ্ররকযা শ্রপ্রভকডদয কাযখানাষ প্রনডষ আডত ফাধয আচযণ কযায আহ্বান জানান
প্রতপ্রন।

২৬ এপ্রির, ২০২০
পফততনয দানফতত িাজীুতয পপয শ্রনভেতদয নফতোব অফতযাধ
গাজীুয িপ্রতপ্রনপ্রধ : গাজীুডয রকডাউডনয ভডধয
গতকার প্রদনবয প্রফডক্ষাব কডযডছন পাাক
কাযখানায শ্রপ্রভকযা। পফতন-বাতা প্রযডাডধয
দাপ্রফডত প্রফক্ষুব্ধ শ্রপ্রভকযা এ ভষ ঢাকা-টাোইর 
ঢাকা-ভষভনপ্রং ভাক অফডযাধ কডয যাডখন।
এডত ডক মানফান চরাচর ফন্ধ ডষ মাষ। ডয
ুপ্রর ঘটনাস্থডর প্রগডষ প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনষন্ত্রডণ আডনন।
গাজীুয প্রল্প ুপ্ররডয ইন্ফডক্টয পযজাউর কপ্রযভ,
কাযখানা শ্রপ্রভক  স্থানীষযা জানান, কাপ্ররষাতকডযয ফাইাায পচং প্রফপ্রড প্ররপ্রভডটড পাাক
কাযখানাটট নডবেয ভাড পর-অডপয পঘালণা প্রদডষ ফন্ধ কডয পদষ কতৃ
ড ক্ষ। তখন অডক্টাফয 
নডবেয ভাডয পফতন-বাতা শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ানাপ্রদ প্রযডাধ কডযপ্রন। কডষকপ্রদন
আডগ কাযখানাটট ২৫ এপ্রির চারু এফং আগাভী ৭ পভ শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ানাপ্রদ প্রযডাডধয
তাপ্রযখ পঘালণা কডয পগডট পনাটট টাপ্রনডষ পদষ কতৃ
ড ক্ষ। এয প্রযডিপ্রক্ষডত গতকার কার
পথডক শ্রপ্রভকযা কাযখানায াভডন জডা ডষ অফস্থান প্রনডত থাডকন। প্রকন্তু দীঘক্ষণ
ড
অফস্থাডনয
য কাযখানাষ ভাপ্ররক ডক্ষয কাউডক না পডষ এফং কাযখানায পগট খুডর না পদষাষ
শ্রপ্রভকডদয ভডধয অডন্তাল ছপ্রডষ ড। এ ভষ তাযা তাডদয দুই ভাডয ফডকষা ানাপ্রদ
প্রযডাধ এফং কাযখানা চারুয দাপ্রফডত প্রফডক্ষাব শুরু কডযন। একমাডষ
ড শ্রপ্রভকযা কাযখানায
ােফতী
ড
ঢাকা-টাোইর ভাডক অফস্থান পনষ এফং ক অফডযাধ কডযন। এডত ভাডকয
উবষ প্রদডক মানফান আটকা ড। খফয পডষ ুপ্রর ঘটনাস্থডর পৌঁডছ ভাপ্ররক ডক্ষয ডে
আডরাচনায আো প্রদডষ ভাডকয য পথডক অফডযাধকাযীডদয প্রযডষ পনষ। ডয
শ্রপ্রভকযা কাযখানায পগডট প্রগডষ অফস্থান পনষ। এ ভষ ুপ্রর আডরাচনায জনয ভাপ্ররক ডক্ষয
ডে পমাগাডমাডগয জনয দীঘক্ষণ
ড
পচষ্টা চাপ্ররডষ ফযথ ড ষ। একমাডষ
ড যপ্রফফায কাডর আফায
কাযাখানায পগডট অফস্থান পনষায পঘালণা প্রদডষ প্রফকাডর শ্রপ্রভকযা কাযখানা এরাকা তযাগ কডয।
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এপ্রদডক পজরায শ্রীুয উডজরায বজনাফাজাডয এটটএ পাডষটায কাযখানায শ্রপ্রভকযা ফডকষা
পফতন-বাতা তাডদয ানায দাপ্রফডত কার পথডক পগডট জডা ডত থাডকন। দীঘ ড ভষ
অডক্ষায য কতৃ
ড ডক্ষয াা না পডষ শ্রপ্রভডকযা প্রফডক্ষাব শুরু কডযন। শ্রপ্রভডকযা
একমাডষ
ড কাযখানায ােফতী
ড
ঢাকা-ভষভনপ্রং ভাডক প্রগডষ অফস্থান পনষ এফং ক
অফডযাধ কডযন। এডত ভাডকয উবষ প্রদডক মানফান আটডক ড। খফয পডষ ুপ্রর
ঘটনাস্থডর প্রগডষ অফডযাধকাযীডদয ধাষা কডয। এ ভষ ুপ্রর কতৃ
ড ডক্ষয ডে আডরাচনায
ভাধযডভ শ্রপ্রভকডদয ানাপ্রদ প্রযডাডধয আো প্রদডর অফডযাধ িতযাায কডয কাযখানায
াভডন প্রগডষ অফস্থান পনষ। ডয ুপ্ররডয ভধযস্থতাষ কাযখানা কতৃ
ড ডক্ষয ডে শ্রপ্রভক
িপ্রতপ্রনপ্রধডদয বফঠক ষ। বফঠক পডল ভাপ্ররক ক্ষ আগাভী ৭ পভ শ্রপ্রভকডদয ভাচড ভাডয
পফতন ানাপ্রদ প্রযডাডধয পঘালণা প্রদডর প্রফকাডর শ্রপ্রভকযা তাডদয আডন্দারন কভূড প্রচ স্থপ্রগত
কডয এরাকা তযাগ কডয।এ ছাা একইপ্রদন একই উডজরায পটংযা পকষা ফাজাডযয জাভান
পযান পাাক কাযখানায শ্রপ্রভকযা তাডদয পফতন-বাতা প্রযডাডধয দাপ্রফডত পগডট প্রফডক্ষাব
কডযডছন। প্রফডক্ষাডবয ভুডখ কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ শ্রপ্রভকডদয পফতন-বাতা প্রগপ্রগযই প্রযডাডধয
আো প্রদডর তাযা কাযখানা এরাকা তযাগ কডযন।
গাজীুয প্রল্প ুপ্ররডয অপ্রতপ্রযি ুপ্রর ুায ুান্ত যকায জানান, কডষকপ্রদন ধডয
কডযানাবাইযা ংক্রভণ িপ্রতডযাডধয জনয পঘাপ্রলত রকডাউন পবডঙ প্রকছু কাযখানায শ্রপ্রভক
প্রফপ্রবন্ন দাপ্রফডত যাস্তাষ পনডভ প্রফডক্ষাব কডয আডছ। গতকার কডষকটট কাযখানায শ্রপ্রভক
প্রফডক্ষাব কডযডছন। ুপ্রর দ্রুত ঘটনাস্থডর প্রগডষ ভাপ্ররক  শ্রপ্রভক িপ্রতপ্রনপ্রধডদয ডে আডরাচনা
কডয প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনষন্ত্রডণ আডনন। প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক যাখডত ুপ্ররডয উডদযাডগ ইপ্রতভডধয পফ
প্রকছু কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ শ্রপ্রভকডদয ানাপ্রদ প্রযডাডধয ফযফস্থা প্রনডষডছ। কডযানাবাইযাডয
ংক্রভণ পঠকাডত গাজীুডযয পফপ্রযবাগ কাযখানা ছুটট পঘালণা কডয উৎাদন ফন্ধ পযডখডছ
কতৃ
ড ক্ষ। তডফ জরুপ্রয পফায জনয প্রকছু কাযখানা পখারা যডষডছ। গত ১১ এপ্রির গাজীুয
পজরাডক রকডাউন (অফরুদ্ধ) পঘালণা কযা ডষডছ।

২৭ এপ্রির, ২০২০

েুরাউায োনরটট চা-ফািান
পজরা প্রাতেয স্ততেত শ্রনভে অততাতলয অফান
কুরাউা (পভরবীফাজায) িপ্রতপ্রনপ্রধ : পভরবীফাজাডযয কুরাউায কাপ্ররটট চা ফাগাডনয
দীঘপ্রদ
ড ডনয অচরাফস্থা  ১২ ন্ভাডয ফডকষা ভজুপ্রয অনযানয ুডমাগ-ুপ্রফধা পথডক ফচ্ছঞ্চত
শ্রপ্রভকডদয কর ফডকষা প্রযডাধ কযায জনয
ফাগান ভাপ্ররকডক কডঠায হুাঁ প্রষাযী িদান কডযডছন
পজরা িান। ফডকষা ভজুযী না াষাষ
অনাাডয-অধাাডয
ড
পথডক এডকয য এক
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আডন্দারন  প্রফডক্ষাব কডয আপ্রছর ফাগাডনয াড াাঁচত শ্রপ্রভক। অফডডল তাডদয াড
এড দাাঁপ্রডষডছন পভরবীফাজাডযয পজরা িাক নাচ্ছজষা প্রযীন। তাাঁয স্তডক্ষড শ্রপ্রভক
অডন্তাল  অচরাফস্থা প্রনযন ডষডছ ফডর িান ূডত্র জানা পগডছ।ফৃস্পপ্রতফায কুরাউা
উডজরা প্রনফাী
ড অপ্রপাডযয কামারডষ
ড
পজরা িাক নাচ্ছজষা প্রযীডনয বাপ্রতডত্ব এক
জরুযী বফঠক প্রদ্ধান্ত গৃীত ষ, দ্রুততভ ভডষয ভডধয শ্রপ্রভকডদয ম্পূণ ড ফডকষা ভজুযী
অনযানয ুডমাগ-ুপ্রফধা িদাডন ফাগান ভাপ্ররক কতৃ
ড ক্ষ পমন কামতড উডদযাগ গ্রণ কডয। অনযথাষ
পজরা িাডনয তত্ত্বাফধাডন ফাগান প্রযচাপ্ররত ডফ। ফডকষা প্রযডাধ না কযডর ফাগান ভাপ্ররক
ফাগাডন িডফ কযডত াযডফ না, িাডনয তত্ত্বাফধাডন ফাগান পথডক চা-াতা উডত্তারন কডয তা
প্রফচ্ছক্র কডয শ্রপ্রভকডদয ফডকষা ভজুযী িদান কযা ডফ। বফঠডক অনযানযডদয ভডধয উপ্রস্থত
প্রছডরন পভরবীফাজায পজরা ুপ্রর ুায পারুক আডভদ প্রপ্রএভ (ফায), কুরাউা উডজরা
পচষাযভযান এ পক এভ প্রপ আভদ রভান, উডজরা প্রনফাী
ড অপ্রপায এ টট এভ পযাদ
পচধুযী, অপ্রতপ্রযি ুপ্রর ুায (কুরাউা াডকডর) াডদক কাায দস্তগীয, এনএআই‘য
উ-প্রযচারক পভা. আফু আব্দুল্লা, কুরাউা থানায অপ্রপায ইনচাজড পভা. ইষাযডদ াান,
শ্রভ অপ্রধদন্ভডযয উপ্রযচারক নাপ্রদুর ইরাভ, কর কাযখানা  িপ্রতষ্ঠান প্রযদনড
অপ্রধদন্ভডযয উ ভাপ্রযদক
ড পভাাম্মদ ভাফুফুর াান, প্রফটটইএ‘য -বাপ্রত পভা.
পদডরাষায পাডন কভধা
ড ইউপ্র পচষাযভযান এভ এ যভান আপ্রতক, কাপ্ররটট চা ফাগাডনয এভপ্রড
কষছয আভদ, কাপ্ররটট চা ফাগাডনয ফযফস্থাক িণফ কাপ্রন্ত পদফ, চা শ্রপ্রভক ইউপ্রনষডনয পকন্দ্রীষ
ম্পাদক যাভবুজন বকপ্রয, কভধা
ড ইউপ্র দয রছভী নাযাষণ, কাপ্ররটট চা ফাগাডনয ঞ্চাডষত
বাপ্রত ভ্বু দা, ম্পাদক উত্তভ কুভায িভুখ।
বফঠডক য পজরা িাডনয প্রনডদডড  উডজরা িাডনয তত্ত্বাফধাডন চা-ফাগান পথডক
কডষকপ্রদন পথডক চা-াতা উডত্তারন ডি। এফং এই চা-াতা প্রফচ্ছক্র কডয শ্রপ্রভকডদয ভজুযী
িদান কযা ডি। যপ্রফফায উডজরা প্রনফাী
ড অপ্রপাডযয কামারডষ
ড
ফাগান ফযফস্থাক শ্রপ্রভক
পনতাডদয উপ্রস্থপ্রতডত যাপ্রয উডত্তারনকৃত ২ াজায পকচ্ছজ চা-াতায প্রনরাভ ডাক ষ। এফং
১৮ টাকা পকচ্ছজ দডয শ্রীভেডরয ফযফাষী ফষান আরী এই াতাগুডরা ক্রষ কডযন এফং প্রতপ্রন
অগ্রীভ াাঁচ রক্ষ টাকা িদান কডযন।
আডযকটট ূডত্র জানা মাষ, ফাংরাডদ চা পফাডড ২১ এপ্রির কাপ্ররটট চা-ফাগাডন এভপ্রড কষছয
আডভদ ফযাফডয একটট পনাটট িদান কডযন। এডত ফরা ষ, আগাভী ৭প্রদডনয ভডধয শ্রপ্রভকডদয
ভজুযী ফ ফডকষা প্রযডাধ কযডত ডফ। অনযতাষ, যকাপ্রয প্রফপ্রধ পভাতাডফক ফাগাডনয প্ররজ
ফাপ্রতর কযা ডফ ফডর পনাটটড উডল্লখ কযা ডষডছ।
ফাগান শ্রপ্রভক ঞ্চাডষত কপ্রভটটয বাপ্রত ভ্বু পচধুযী দা  ম্পাদক উত্তভ কাডরাষায
ফডরন, ফাগাডনয শ্রপ্রভকডদয দুডবডাগ  কডষ্টয কথা প্রচন্তা কডয গুরুত্ব প্রদডষ পজরা িাক
ভডাদষ পম প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছন তাডত আভযা কর শ্রপ্রভকযা খুপ্র ডষপ্রছ। এখন আা কযপ্রছ, তাাঁয
কডঠায স্তডক্ষড ফাগাডনয কর ভযায ভাধান ডফ।
কাপ্ররটট চা- ফাগাডনয ফযফস্থাক িণফ কাপ্রন্ত পদফ জানান, িাডনয প্রনডদডড ফতডভাডন ফাগান
পথডক চা-াতা উডত্তারন ডি। এই চা-াতা প্রফচ্ছক্র কডয শ্রপ্রভকডদয ফডকষা ভজুযী প্রযডাধ কযা
ডফ। প্রকছুটা ডর শ্রপ্রভকযা এখন ¯^চ্ছস্তডত আডছ।
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উডজরা প্রনফাী
ড অপ্রপায এ টট এভ পযাদ পচধুযী ফডরন, ফাগাডনয শ্রপ্রভকডদয কথা প্রচন্তা
কডয পজরা িাক নাচ্ছজষা প্রযীডনয আন্তপ্রযক িডচষ্টাষ াড াাঁচত শ্রপ্রভকডক ত্রাণ াষতা
িদান কযা ডষডছ। আডযা দুত জনডক ত্রাণ াষতা পদষা ডফ। একত শ্রপ্রভকডক আউ
িডণাদনা প্রডডফ ধাডনয ফীজ িদান কযা ডফ। তাছাা ভাজডফা অপ্রধদন্ভডযয প্রযচাপ্ররত চাশ্রপ্রভকডদয জীফন ভান উন্নষন ীলক
ড িকডল্পয আতাষ ২০০ শ্রপ্রভকডক ৫ াজায টাকা কডয
িদান কযা ডফ। ডফাপ্র
ড য, প্রডপ্র যাডযয কডঠায স্তডক্ষডয কাযডণ শ্রপ্রভকডদয ৃষ্ট ভযায
ভাধান ডষডছ।
এ প্রফলডষ পভরবীফাজাডযয পজরা িাক নাচ্ছজষা প্রযীন যপ্রফফায প্রফডকডর ভুডঠাডপাডন ফডরন,
কাপ্ররটট চা-ফাগাডনয ৃষ্ট ভযায প্রফলষটট আভযা অপ্রধক গুরুত্ব প্রদডষ ভাধান কডযপ্রছ। ফতডভাডন
ফাগান ভাপ্ররডকয কাছ পথডক আভযা ফাগানটট ফুডঝ প্রনডষপ্রছ। মতপ্রদন মন্ত
ড ভাপ্ররক শ্রপ্রভকডদয
ভজুযী অনযানয ুডমাগ-ুপ্রফধায ভাধান না কযডফ ততপ্রদন ফাগান িাডনয তত্ত্বাফধাডন
প্রযচাপ্ররত ডফ। আভযা ফ ভষ শ্রপ্রভকডদয াডথ আপ্রছ। ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক ডর
ফাগান প্রনডষ চূ ান্ত প্রদ্ধান্ত গ্রণ কযা ডফ।
িেত, কাপ্ররটট চা-ফাগাডনয শ্রপ্রভকযা ১২ ন্ভাডয ভজুযী অনযানয ুডমাগ-ুপ্রফধায দাপ্রফডত
গত ১৫ এপ্রির ফডকষা ভজুযীয দাপ্রফডত ফাগাডন বূ খা প্রফডক্ষাব প্রভপ্রছর কডয। এযয ১৯ এপ্রির
ফাগাডনয শ্রপ্রভকযা আফাডযা ফডকষা ভজুযী অনযানয ুডমাগ-ুপ্রফধায দাপ্রফডত াড াত
প্রকডরাপ্রভটায রং ভাচড কডয বূ খা প্রফডক্ষাব প্রভপ্রছর কডয কুরাউা ডয এড এক ঘণ্টা িধান
ক অফডযাধ কডয। তাডদয আডন্দারডনয প্রফলষটট প্রফপ্রবন্ন গণভাধযডভ আড। চা-শ্রপ্রভকডদয
ফডকষা ভজুযীয দাপ্রফডত ১৫১জন নাগপ্রযক প্রফফৃপ্রত পদন এফং াভাচ্ছজক পমাগাডমাগ ভাধযডভ এ
প্রনডষ ফযাক আডরাচনা ষ। প্রকন্তু তাডদয এত আডন্দারন  প্রফডক্ষাব কভূড প্রচয য ফাগাডনয
ভাপ্ররকক্ষ ভযা ভাধাডন পকাডনা কামকয
ড
উডদযাগ গ্রণ কডযপ্রন। যফতীডত পভরবীফাজায
পজরা িাক নাচ্ছজষা প্রযীন কুরাউা উডজরা প্রযলডদয পচষাযভযান এডকএভ প্রপ আভদ
রভান  উডজরা প্রনফাী
ড কভকতড
ড ায ভাধযডভ ফাগাডনয ৃষ্ট ভযায খফয জানডত পডয
প্রনযডনয উডদযাগ গ্রণ কডযন।

২৭ এনপ্রর ২০২০

ঘাটাইতর ত্রাণ না পতে ে অফতযাধ
ঘাটাইর (টাোইর) িপ্রতপ্রনপ্রধ: টাোইডরয ঘাটাইডর কডযানাবাইযাডয িবাডফ কভীন
ড
ডষ া
ভানুডলযা ত্রাণ না পডষ ক অফডযাধ কডয
প্রফডক্ষাব কডযডছন।
পাভফায কাডর উডজরায পাাফাপ্রডত িাষ
পদ ঘণ্টা টাোইর-ভষভনপ্রং ক অফডযাধ
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কডয তাযা প্রফডক্ষাব কডযন। ডয ইউএন, উডজরা পচষাযভযান এফং ইউপ্র পচষাযভযাডনয
আোড তাযা অফডযাধ তু ডর পনন।
প্রফডক্ষাবকাযীযা অপ্রবডমাগ কডযন, যকাপ্রয খাদয াষতা তাযা এখডনা ানপ্রন। ঘডয খাফায পনই,
ন্তানযা না পখডষ যডষডছ। স্থানীষ জনিপ্রতপ্রনপ্রধ পকউ পখাাঁজ পননপ্রন।
খফয পডষ ইউএন অেন কুভায যকায ঘটনাস্থডর উপ্রস্থত ডষ প্রফডক্ষাবকাযীডদয ান্ত
কডযন। প্রতপ্রন দ্রুততভ ভডষ খাদয াষতা পদষায আো প্রদডর প্রফডক্ষাবকাযীযা ক
অফডযাধ তু ডর পনন।
ইউএন অেন কুভায যকায ফডরন, তাডদয নাভ টঠকানা ংগ্র কযা ডষডছ এফং আয পকউ
ফাপ্রক থাকডর তাডদয নাডভয তাপ্ররকা কডয উডজরাষ াঠাডত ফরা ডষডছ। তাডদয ঘডয দ্রুত
ত্রাণ পৌঁডছ পদষায ফযফস্থা কযা ডফ।

২৭ এপ্রির, ২০২০
ঝাঁু নেতত েৃনল নফবাতিয ভাঠেভীযা, ফযক্তিিত ুযো দানফ
পুরফাী (প্রদনাজুয) ংফাদদাতা : 'পফাতযা ধান নেনতত েৃলে তানরো ততনয, আউ
ধাতনয প্রতণাদনাে েৃলে তানরো ততনয, েৃনল োডষ ারনািাদ, পতরয ফারাই দভন,
আভ, োাঁঠার, নরচুয পরতন েৃলেতে যাভ ষ পদওো, ইউননেতন টযাি অনপাতযয
দানেত্ব ারন- এভন আতযা েত নেেু েযতত তে আভাতদযতে। নেন্তু েতযানা
নযনিনততত আভাতদয পোতনা ফযক্তিিত ুযো পনই।'
কথাগুডরা ফরপ্রছডরন প্রদনাজুডযয পুরফাী উডজরায উ-কাযী কৃপ্রল কভকতড
ড া শ্রী ভুচ্ছি
চন্দ্র প্রফো। প্রতপ্রন জানান, এ প্রফলডষ যকাডযয ক্ষ পথডক এখন মন্ত
ড াডানার
ড
িডটকন
ইকুডভন্ট (প্রপ্রই) ফা অনয পকাডনা ুযক্ষা াভগ্রী াষা মাষপ্রন। এ কাযডণ ঝুাঁ প্রক প্রনডষই
কৃলডকয ফাপ্র ফাপ্র প্রগডষ, ভাডঠ পথডক তাডদয কাজ কযডত ডি।
উডজরা কৃপ্রল কভকতড
ড া এটটএভ াভীভ আযাপ ভাঠমাডষ
ড কাজ থাকাষ ঝুাঁ প্রক যডষডছ ফডর
স্বীকায কডযডছন। গতকার পাভফায (২৭ এপ্রির) কাডর কথা ডর ইডত্তপাডকয এ
ংফাদদাতাডক প্রতপ্রন ফডরন, 'এখন মন্ত
ড ফযচ্ছিগত ুযক্ষায পকাডনা যোভ যকাপ্রযবাডফ ফযাদ্দ
াষা মাষপ্রন।
পখাাঁজ প্রনডষ জানা পগডছ, াধাযণ ছুটটকারীন ১৮টট ভন্ত্রণারডষয প্রফবাগ, পজরা  উডজরা
মাডষয
ড
পমফ অপ্রপ ীপ্রভত প্রযডয পখারা যাখায কথা ফরা ডষডছ এয ভডধয কৃপ্রল
ভন্ত্রণারডষয নাভ যডষডছ প্রতন নেডয। গত ২৩ এপ্রির জনিান ভন্ত্রণারডষয উপ্রচফ কাজী
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পভাাম্মদ াইপুর ইরাভ স্বাক্ষপ্রযত এক প্রচটঠডত ইফ ভন্ত্রণারডষয অপ্রপ ীপ্রভত প্রযডয
পখারা যাখডত অনুডযাধ কযা ষ।
ংপ্রিষ্টযা জানান, কৃপ্রল প্রফবাডগ কভযতডদয
ড
ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত অপ্রপড উপ্রস্থত থাকায
াাাপ্র ভাঠমাডষ
ড
কাজ কযডত ডি। রকডাউডনয ভডধযই পফাডযা ধান কাটডত আগ্রী
শ্রপ্রভক ংগ্র কডয তাাঁডদয নাভ-টঠকানায তাপ্ররকা বতপ্রয, ধান পকনায জনয কৃলক তাপ্ররকা
িণষন, কৃলডকয ভাডঝ ায  ফীজ প্রফতযণ, কৃচ্ছত্রভ ংকট পমন ৃটষ্ট না ষ প প্রফলডষ প্রনষপ্রভত
ভাঠ প্রযদন
ড
প্রফপ্রবন্ন ধযডনয কাডজ ফযস্ত ভষ ায কযডত ডি যাপ্রয ভাঠ মাডষ
ড পথডক।
উডজরা প্রনফাী
ড কভকতড
ড া পভা. আব্দু ারাভ পচধুযী ফডরন, কৃপ্রল প্রফবাডগয উ-কাযী কৃপ্রল
কভকতড
ড াডদয ঝুাঁ প্রকভুি যাখডত এফং তাডদয ুযক্ষা প্রনচ্ছিত কযডত িডষাজনীষ ুযক্ষা াভগ্রী
িদাডনয জনয দ্রুত উডদযাগ পনষা ডফ।
উডজরা প্রযলডদয পচষাযভযান পভা. আতাউয যভান প্রভেন ফডরন, এরাকায জাতীষ ংদ
দয, াডফক ভন্ত্রী এফং িাথপ্রভক  গণপ্রক্ষা ভন্ত্রণারষ ম্পপ্রকত
ড ংদীষ স্থাষী কপ্রভটটয
বাপ্রত ফীয ভুচ্ছিডমাদ্ধা পভা. পভাস্তাপ্রপজুয যভান প্রপজায ভডাদডষয াডথ আডরাচনা কডয
উ-কাযী কৃপ্রল কভকতড
ড াডদয ভাডঝ দ্রুত ুযক্ষা াভগ্রী িদাডনয ফযফস্থা কযা ডফ।

২৭ এপ্রির ২০২০
িাজীুতয ফতেো পফতন ও োযখানা পখারায দানফতত শ্রনভেতদয নফতোব
িপ্রতপ্রনপ্রধ, গাজীুয: গাজীুডযয পবাগা এরাকাষ পর অপ কযা কাযখানা খুডর পদষায দাপ্রফডত
প্রফডক্ষাব কডয শ্রপ্রভকযা। আজ পাভফায কার াড ৯টাষ। ছপ্রফ: ভাুদ যানাগাজীুয প্রটট
কযডাডযডনয পবাগা এরাকাষ ফডকষা পফতন  পর-অপ
থাকা কাযখানা খুডর পদষায দাপ্রফডত আজ পাভফায কাডর
শ্রপ্রভডকযা প্রফডক্ষাব কডয। এ ভডষ উডত্তচ্ছজত শ্রপ্রভডকযা প্রতনটট
পভাটযাইডকর  আটটট ফাইাইডকডর অপ্রিংডমাগ কডয
ঢাকা-ভষভনপ্রং ভাক অফডযাধ কডয। ডয প্রল্প ুপ্রর
কাাঁদাডন গযা ছুাঁড শ্রপ্রভকডদয ছত্রবে কডয প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনষন্ত্রণ
কডয।
প্রল্প ুপ্রর  শ্রপ্রভকযা জানাষ, পবাগা এরাকায স্ট্াইপ্রর গাডভন্ট
ড
কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ এক
ভা আডগ ৩০ এপ্রির মন্ত
ড কাযখানা পর-অপ পঘালণা কডয প্রফজ্ঞপ্রন্ভ পদষ। পর-অপ কযায আডগ
৩০ জন শ্রপ্রভডকয পফতন এফং ৮০ জন স্ট্াডপয ৬০ তাং পফতন ফডকষা প্রছর। দুইপ্রদন ধডয
ই কাযখানায শ্রপ্রভডকযা ফন্ধ কডয পদষা কাযখানাটট দ্রুত খুডর পদষা এফং শ্রপ্রভক-স্ট্াপডদয
ফডকষা পফতডনয দাপ্রফ জাপ্রনডষ আপ্রছডরন।
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দাপ্রফ ূযণ না ষাষ পাভফায কার াড আটটায প্রদডক কাযখানায ভাডন জডা ষ
শ্রপ্রভডকযা। ডয তাাঁযা আাড থাকা বরভন্ট পযান, ক্রাউন পযান, পটকডনা পাইফায নাডভয
চরভান কাযখানায শ্রপ্রভকডদয কাজ না কযায আহ্বান জানাষ। একমাডষ
ড ইফ কাযখানাষ
ইটাটডকর ছুাঁডত থাডক। এ ভষ শ্রপ্রভডকযা ক্রাউন পযান কাযখানায াভডন ভাডকয
াড াপ্রকংড কযা প্রতনটট পভাটযাইডকর  ৮টট ফাইাইডকডর অপ্রিংডমাগ কডয। িথডভ তাাঁডদয
ভাক পছড পমডত অনুডযাধ জানাডরা তাাঁযা াা পদষপ্রন। ডয কাাঁদাডন গযা ছুাঁড কার
াড ১০টায প্রদডক প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনষন্ত্রণ কযডর ভাডক মান চরাচর স্বাবাপ্রফক ষ।
শ্রপ্রভকডদয আডন্দারডনয কাযডণ ঢাকা-ভষভনপ্রং ভাক কার াড ৮টা পথডক ১১টা
মন্ত
ড মানফান চরাচর ফন্ধ থাডক। মায কাযডণ দুই াডই ভারফাী মান  ফযচ্ছিগত গাপ্রয জট
পরডগ মাষ। ুপ্রর প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনষন্ত্রণ কযডর পফরা ১১টায প্রদডক পপয মানফান চরাচর শুরু ষ।
গাজীুয প্রল্প ুপ্ররডয অপ্রতপ্রযি ুপ্রর ুায ুান্ত যকায জানান, কাযখানাষ কাজ না
থাকাষ পর-অপ পঘালণা কডয কতৃ
ড ক্ষ। এযয শ্রপ্রভডকযা কাযখনা পখারা  প্রকছু শ্রপ্রভডকয
ফডকষা পফতডনয দাপ্রফডত প্রফডক্ষাব  অপ্রিংডমাগ কডয। খফয পডষ ুপ্রর প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনষন্ত্রণ
কডয।

২৭ এপ্রির ২০২০
াবাতয োযখানা পখারা–ফন্ধ ননতে ‘নফভ্রাত’ শ্রনভতেযা, নফতোব
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক, াবায: কাযখানা ফডন্ধয
পঘালণায িপ্রতফাডদ ঢাকায াবাডযয উরাইডর
প্রফডক্ষাব কডযন পকএর প্রডজাইডনয শ্রপ্রভডকযা।
আজ পাভফায কাডর। ছপ্রফ: অরূ যাষ
পভটা:ঢাকায াবায  আশুপ্ররষাষ কডষকটট
পাাক কাযখানায শ্রপ্রভডকযা আজ পাভফায
কাডর প্রফডক্ষাব কডযডছন। পকাডনা কাযখানা
পখারায দাপ্রফডত শ্রপ্রভডকযা প্রফডক্ষাব কডযডছন,
আফায পকাডনা কাযখানা ফন্ধ কযায জনয শ্রপ্রভক প্রফডক্ষাব ডষডছ। শ্রপ্রভডকযা কাডজ পমাগ না
প্রদডষ প্রপডয মাষাষ কাযখানা ফন্ধ পঘালণায খফয াষা পগডছ।প্রল্প ুপ্রর ূডত্র জানা পগডছ,
আজ নতু ন কডয কডষকটট কাযখানাষ কাজ শুরু ডষডছ এফং শ্রপ্রভকডদয অনীায কাযডণ
কডষকটট কাযখানা ফন্ধ ডষ পগডছ। কডষকটট কাযখানায শ্রপ্রভডকযা প্রফডক্ষাব কডযডছন।
প্রল্প ুপ্ররডয এক কভকতড
ড া নাভ িকা না কযায ডতড ফডরন, ফ কাযখানা একডে না পখারায
কাযডণ চারু ষা কাযখানায শ্রপ্রভডকযা অডনকটা প্রফভ্রাপ্রন্তয ভডধয ডডছন। তাাঁযা (চারু ষা
কাযখানায শ্রপ্রভক) ভডন কডযন, শ্রপ্রভকডদয প্রনযাত্তা  স্বাস্থযঝুাঁ প্রকয প্রফলষটট প্রফডফচনা কডয
অপ্রধকাং কাযখানা ফন্ধ যাখা ডষডছ। এ ছাা ফন্ধ থাকা কাযখানায শ্রপ্রভডকযা ঘডয ফডই পফতন
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াডফন ফডর ধাযণা তাডদয। আয তাডদয কাডজ এডন স্বাস্থযঝুাঁ প্রকডত পপরা ডি। এ কাযডণ চারু
ষা অডনক কাযখানায শ্রপ্রভডকযা কাজ কযডত চাডিন না।
ুপ্রর  শ্রপ্রভকডদয ডে কথা ফডর জানা পগডছ, আজ কাডর কাযখানা চারু ষায যযই
কাজ কযডত অাযগতা িকা কডযন আশুপ্ররষায নযপ্রংুডযয াযভীন গ্রুডয শ্রপ্রভডকযা।
একমাডষ
ড শ্রপ্রভডকযা কাজ না কডয কাযখানা পথডক পফয ডষ মান।
এই কাযখানায ফযফস্থানা প্রযচারক পভা. ইভাইর পাডন ফডরন, ফতডভান অফস্থাষ শ্রপ্রভকডদয
প্রনযাত্তায কথা পবডফ গত প্রনফায কাযখানা পখারায প্রদন দুই প্রপট চারু কযা ডষপ্রছর। অডধক
ড
শ্রপ্রভক কার ছষটা পথডক পফরা দুইটা মন্ত
ড আয ফাপ্রক অডধক
ড শ্রপ্রভক পফরা আাইটা পথডক
যাত ১০টা মন্ত
ড কাজ কযপ্রছডরন। এডত শ্রপ্রভডকযা ছষ পুট দূযডত্ব ফড কাজ কযডত াযডতন।
প্রকন্তু শ্রপ্রভডকযা নানা অজুাডত এক প্রপট চারু কযায দাপ্রফ জানান। তাাঁডদয দাপ্রফ অনুমাষী আজ
পথডক এক প্রপট চারু কযা ডষপ্রছর। এযয আজ কাডর শ্রপ্রভডকযা কভস্থডর
ড
উপ্রস্থত ডষ
কাযখানা পথডক পফয ডষ মান। ডয অফয আডরাচনায প্রবপ্রত্তডত তাাঁযা কাডজ প্রপযডত ম্মত
ডষডছন।
একই এরাকায া-ভীভ গ্রুডয শ্রপ্রভডকযা আজ কভস্থডর
ড
উপ্রস্থত ডষ ফতডভান অফস্থাষ কাজ
কযডত অযগতা িকা কডযন। ডয কাযখানাটট ফন্ধ পঘালণা কযা ষ। কাযখানায ভূর পটডক
পদষা পনাটটড ফরা ষ, আন্তজডাপ্রতক ক্রষ আডদ ফাপ্রতর, শ্রপ্রভকডদয প্রনযাত্তা আয
স্বাস্থযঝুাঁ প্রকয প্রফলষটট প্রফডফচনা কডয কাযখানা ফন্ধ পঘালণা কযা ডরা।অনযপ্রদডক জাভগায পনক্সট
কাডরকন নাডভয একটট পাাক কাযখানায শ্রপ্রভডকযা আজ কাডর কভস্থডর
ড
উপ্রস্থত ডষ
কাজ না কডয কাযখানা পথডক পফয ডষ পগডছন ফডর জানা পগডছ।আশুপ্ররষায প্রগভা পযানডয
ছাাঁটাই ষা শ্রপ্রভডকযা আজ পফরা ১১টায প্রদডক কাযখানায াভডন উপ্রস্থত ডষ প্রফডক্ষাব প্রভপ্রছর
পফয কডযন। এ ভষ তাাঁযা ছাাঁটাইডষয আডদ িতযাাডযয দাপ্রফ জানান।এপ্রদডক াবাডযয উরাইর
এরাকায পক এর প্রডজাইন অযাাডযরডয শ্রপ্রভডকযা কাযখানা পখারায দাপ্রফডত প্রফডক্ষাব
কডযডছন। গত পযাফফায পথডক কাযখানাটট অপ্রনপ্রদডষ্টকাডরয জনয ফন্ধ পঘালণা কডয আজ ভূর
পটডক ফডন্ধয পনাটট াাঁটটডষ পদষা ডষডছ। পনাটটড ফরা ডষডছ, আন্তজডাপ্রতক ক্রষ আডদ
ফাপ্রতর ডষ মাষাষ আগাভী প্রতন ভা কাযখানাটটডত পকাডনা কাজ থাকডফ না। এ কাযডণ
কাযখানা ফন্ধ পঘালণা কযা ডরা।ডক এর প্রডজাইডনয কডষকজন শ্রপ্রভক ফডরন, আজ তাাঁডদয
কাযকানা চারু ষায কথা প্রছর। পই অনুমাষী কভস্থডর
ড
উপ্রস্থত ডষ তাাঁযা কাযখানা ফন্ধ
পদখডত ান। ফডন্ধয প্রফলষটট আডগ জানাডনা ডর তাাঁযা দূয পথডক ঝুাঁ প্রক প্রনডষ াবায ফা কভস্থডর
ড
উপ্রস্থত ডতন না। এ কাযডণ তাাঁযা কাযখানা পখারায দাপ্রফ জাপ্রনডষডছন।ফাংরাডদ গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভক ংপ্রতয বািধান তাপ্ররভা আখতায ফডরন, ভাপ্ররক  প্রফচ্ছজএভইএয ক্ষ পথডক
পাাক কাযখানা ফন্ধ  পখারায প্রফলডষ এডকক ভষ এডকক পঘালণা  প্রদ্ধাডন্ত শ্রপ্রভডকযা
প্রফভ্রাপ্রন্তডত ডছন।
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Hundreds block roads demanding food aid
Several hundreds of people yesterday blocked two highways in Jashore and Savar
demanding food aid. They claimed that they had lost their sources of income since the
countrywide shutdown imposed about a month ago, but no government officials or
representatives were yet to give them a
hand, leaving them to starve. Later, they
withdrew the blockades after local
administrations convinced them that relief
materials would soon be distributed.In
Jashore, hundreds took position at
Bahadurpur Bazar point on Dhaka-Jashore
highway around noon.On information,
officials of armed forces, police and civil
administration rushed to the spot and
convinced them to leave the highway with
an assurance of immediate relief
distribution, said KM Abu, revenue deputy collector in the district.Later, they withdrew
the blockade around 2:30pm, he said.In Savar, some 100 transport workers blocked the
Dhaka-Aricha highway at Savar Police Station point around 10:00am demanding food
assistance.They also demanded immediate withdrawal of the government's ban on
vehicular movement.Many trucks and lorries got stranded on the highway due to the
blockade.On information a team of police rushed to the spot and took the situation
under control by promising them that they would receive assistance in no time, said
Zakaria Hossen, inspector (operation) of Savar Model Police Station.Contacted, Savar
municipality mayor Hazi Abdul Goni said he did not get sufficient amount of relief
materials from the government, and therefore, it was not possible for him to entertain
the demands of all workers in the area.
Our correspondents in Jashore and Savar contributed to this report.

২৯ এপ্রির, ২০২০
েতযানা াাতাতর পফাে অন্তুষ্ট েনভটটয দযযাই
পতপ্রপক ভারুপ : কডযানাবাইযা পভাকাডফরাষ জরুপ্রয  অপ্রযাম ড প্রডডফ িাষ দুই ডজন
গুরুত্বূণ ড ুাপ্রয িস্তুত কডযডছ যকায গটঠত স্বাস্থযপ্রফলষক জাতীষ কপ্রভটট। এই কপ্রভটটয
অডনক দযই কডযানাবাইযাড আক্রান্তডদয প্রচপ্রকৎায জনয িস্তুত কযা প্রফডলাপ্রষত
াাতাডরয ফযফস্থানা প্রনডষ ন্তুষ্ট নন। গতকার ভেরফায জাতীষ কপ্রভটটয এক বফঠডক
াাতার প্রযদনকাযী
ড
দযযা পফপ্রয বাগই অডন্তাল িকা কডযন।
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এয আডগ গত পাভফায যাজধানীয ফ প্রতনটট কপ্রবড াাতার ডযজপ্রভডন প্রযদনড কডয
অডনক ধযডনয ঘাটপ্রত খুডাঁ জ ান জাতীষ কপ্রভটটয আতাধীন প্রফডলজ্ঞ মাডষয
ড
উকপ্রভটটয
দযযা। গতকার ভেরফায তাাঁযা এফ ভযা ংফপ্ররত িপ্রতডফদন  ুাপ্রয প কডযন
জাতীষ কপ্রভটটয কাডছ।

কতৃ
ড ডক্ষয ডে কথা ফডরন।

জাতীষ কপ্রভটটয ূত্র পথডক জানা মাষ, গত পাভফায তাাঁযা
যাজধানীয কুপ্রভডটারা
ড
পজনাডযর াাতার, কুডষত
ফাংরাডদ বভত্রী াাতার  ভুগদা পজনাডযর াাতার
প্রযদনড কডযন প্রতন বাডগ প্রফবি ডষ। তাাঁযা এ ভষ
অফকাঠাডভাগত অফস্থা, মন্ত্রাপ্রত প্রযপ্রস্থপ্রত, জনফর
প্রযপ্রস্থপ্রত, প্রচপ্রকৎক-না ড  অনয কভচাযীডদয
ড
উপ্রস্থপ্রত 
তাাঁডদয ংখযা মডফক্ষণ
ড
কডযন। একই ডে তাাঁযা পযাগীডদয
ডে কথা ফডরন, তাডদয ভযা জানডত চান এফং

এই কপ্রভটটয দযযা জানান, কুডষত বভত্রী াাতার  কুপ্রভডটারা
ড
াাতাডর ফডচডষ ফ
ভযা পদখা পগডছ প্রনডচয মাডষয
ড
কভচাযীয
ড
ূনযতা। প্রফডল কডয প্রচপ্রকৎক-না ড  পযাগীডদয
প্রফপ্রবন্ন জরুপ্রয িডষাজডন াষতা কভী পনই ফরডরই চডর। এভনপ্রক আউটডাপ্রংড প্রবপ্রত্তডত মাাঁযা
এত প্রদন এফ াাতাডর প্রনডষাচ্ছজত প্রছডরন তাাঁযা িাষ ফাই াপ্ররডষ পগডছন। িাষ একই
অফস্থা ভুগদা াাতাডর।
এ ছাা অফকাঠাডভাগত ভযা তাাঁযা প্রচপ্রিত কডযডছন। পডষডছন অচ্ছক্সডজন আডযা প্রকছু
মন্ত্রাপ্রতয ঘাটপ্রত। ফ প্রকছুই তাাঁযা গতকার জাপ্রনডষডছন জাতীষ কপ্রভটটডক। পই ডে তাাঁযা
এফ ভযা ভাধাডনয ুাপ্রয কডযন। নাভ িকাড অপ্রনিুক একাপ্রধক দয জানান,
পযাগীডদয প্রকছু অপ্রবডমাডগয তযতা আডছ। এগুডরা কাটাডনা খুফই জরুপ্রয। এ পক্ষডত্র স্বাস্থয
অপ্রধদন্ভডযয াাতার াখায ভপ্রনটপ্রযংডষয দুফরতা
ড
যডষডছ। এভনপ্রক ফাস্তফ প্রচত্র ডযয প্রদডক
অডনকটা জানাডনা ষপ্রন ফডর াাতার িফা প্রযদনকাযী
ড
পকাডনা পকাডনা দয ভডন
কযডছন। এপ্রদডক জাতীষ কপ্রভটটয আডযক দয জানান, জাতীষ কপ্রভটট প্রদ্নতীষ বফঠডক এই
কপ্রভটটয আতাষ াাঁচটট উকপ্রভটট গত কডষক প্রদডন পম মডফক্ষণ
ড
 কামক্রভ
ড
কডযডছ তায
প্রবপ্রত্তডত দুই ডজডনয পফপ্র ুাপ্রয তু ডর ধডয। এখন জাতীষ কপ্রভটট এই ুাপ্রযগুডরা
আডযক দপা মাডরাচনা
ড
কযডফ। ডয তা খুফ দ্রুততভ ভডষয ভডধয যকাডযয কাডছ
কডযানাবাইযা পভাকাডফরাষ াপ্রফক
ড প্রফলডষ একটট প্রচত্র তু ডর ধযডফ। এখাডন পফ প্রকছু গুরুত্বূণ ড
কযণীষ ম্পডকড ুাপ্রয তু ডর ধযা ডষডছ।
এপ্রদডক াাতার প্রযদনংক্রান্ত
ড
উকপ্রভটটয পচষাযভযান  স্বাধীনতা প্রচপ্রকৎক প্রযলডদয
বাপ্রত অধযাক ডািায ইকফার আরান
ড
কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗আভযা কী পডষপ্রছ না
পডষপ্রছ তা এবাডফ িকা কযা টঠক ডফ না। আভযা আভাডদয মডফক্ষণ
ড
 ুাপ্রযভারা
জাতীষ কপ্রভটটয কাডছ উস্থান কডযপ্রছ। মা কযায জাতীষ কপ্রভটটয ুাপ্রযডয ভাধযডভ যকায
কযডফ।‘
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তডফ াাতার প্রযদনড কযা আডযক দয নাভ িকা না কযায অনুডযাধ জাপ্রনডষ ফডরন,
কডযানাবাইযা আক্রান্ত পযাগীডদয প্রচপ্রকৎাষ এখন মন্ত
ড ফযফরৃত াাতারগুডরাডত ফডচডষ
ফ ভযা প্রনডচয প্রদডকয াষক কভীডদয। একযকভ তা পনই ফরডরই চডর। মাাঁডদয াষতা
ছাা পযাগীডদয খাদয, থয প্রকংফা জরুপ্রয উকযণ আনা-পনষা চারাডনা মাষ না। প্রচপ্রকৎকযা
অডনক পক্ষডত্র এ ধযডনয াষতা কভীয অবাডফ অডনকটা প্রনরুাষ ডষ ডন। অনযপ্রদডক
কাপ্রযগপ্রয জাষগাষ পমফ ঘাটপ্রত পদখা মাডি তা কাটাডনা জরুপ্রয ডষ ডডছ।
াাতার প্রযদনড কপ্রভটটয আডযক দয কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗আভাডদয ভডন ডষডছ শুধু
এই প্রতনটট াাতাডর নষ, পযাগীয ংখযা পফড পগডর অনয াাতারগুডরাডত িাষ একই
ধযডনয ংকট পদখা পদডফ। তাই আভযা এই অপ্রবজ্ঞতাগুডরা কাডজ রাপ্রগডষ অনয
াাতারগুডরা িস্তুত কযায জনয ুাপ্রয কযফ।‘
জাতীষ কপ্রভটটয আডযক দয জানান, শুধু াাতাডর নষ, পদডয াপ্রফক
ড প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনডষ
কডযানাবাইযা পভাকাডফরাষ আডযা প্রকছু ীভাফদ্ধতায কথা তাাঁযা যকাডযয কাডছ ুাপ্রয
আকাডয তু ডর ধযায জনয িাষ প্রদন-যাত কাজ কযডছন।

২৯ এপ্রির, ২০২০

াবাতয ফতেো পফততনয দাফীতত শ্রনভেতদয নফতোব
ইডত্তপাক প্রযডাটড
াবাতযয আশুনরোে ফতেো পফতন নযতাতধয দাফীতত শ্রনভেযা নফতোব ও ে
অফতযাধ েতযতে। ফুধফায (২৯ এনপ্রর) নডইনতজড এয এ-ওোন নফনড নর: এফং
জাভিা এরাোয ওোর্ল্ষ ওোন পডননভ নরিঃ পাাে োযখানায শ্রনভেযা তাতদয পফতন
নযতাতধয দাফীতত এ েভূ
ষ নচ ারন েতয।
ুপ্রর  শ্রপ্রভক ূডত্র জানা পগডছ, আশুপ্ররষায যন্ভাপ্রন িচ্ছক্রষাকযণ এরাকায (প্রডইপ্রডজড)
ুযাতন পজাডনয এ ষান প্রফপ্রড প্ররুঃ পাাক কাযখানায ১১ শ্রপ্রভডকয চরপ্রত ভা ৪ ভাডয
পফতন ফডকষা যডষডছ। একাপ্রধকফায কতৃ
ড ক্ষ শ্রপ্রভকডদয পফতন িদাডনয আো প্রদডর পফতন
প্রযডাধ কযা ষপ্রন। পডর পফ প্রকছুপ্রদন ধডযই কাযখানাটটয শ্রপ্রভকযা ফডকষা পফতডনয দাফী
জাপ্রনডষ আডছ।
ফুধফায কার পথডক প্রডইপ্রডজডডয িধান পটডক অফস্থান প্রনডষ নফীনগয-চন্দ্রা ভাডক
প্রফডক্ষাব প্রভপ্রছর কযডত থাডক শ্রপ্রভকযা। একমাডষ
ড
তাাঁযা প্রডইপ্রডজডডয ভাফযফস্থাডকয
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কামারডষয
ড
াভডন অফস্থান প্রনডষ চরপ্রত ভা তাাঁডদয চায ভাডয ফডকষা পফতন  বাতা
প্রযডাডধয দাপ্রফ জানাষ। ডয ুপ্রর এড শ্রপ্রভকডদয পফতন িদাডনয ফযফস্থা কযায আ^াা
প্রদডষ তাডদয প্রযডষ প্রদডর তাযা ফাী প্রপডয মাষ। অযপ্রদডক জাভগা এরাকায ষার্ল্ড ষান
পডপ্রনভ প্ররপ্রভডটড নাডভয একটট কাযখানায শ্রপ্রভকযা ফডকষা পফতডনয দাফীডত ক অফডযাধ
কডয প্রফডক্ষাব কডযডছ। কাডর কাযখানায াভডন অফস্থান প্রনডষ পফতডনয দাপ্রফডত শ্রপ্রভকযা
প্রফডক্ষাব কযডত থাডকন। একমাডষ
ড
তাযা আফদুল্লাুয-ফাইাইর ক অফডযাধ কডয। এ
ভষ ই ডক মান চরাচর ফন্ধ ডষ মাষ। খফয পডষ ুপ্রর ঘটনাস্থডর প্রগডষ ধাষা প্রদডষ
শ্রপ্রভকডদয ছত্রবে কডয প্রদডর ুনযাষ মানচরাচর শুরু ষ।প্রডইপ্রডজডডয ভাফযফস্থাক
(চ্ছজএভ) আব্দু পাফাান াংফাপ্রদকডদয জানান, এ ষান কাযখানায শ্রপ্রভকডদয ফডকষা পফতনবাতা ীঘ্রই প্রযডাধ কযা ডফ।

৩০ এপ্রির ২০২০
ডািায-নাতদয
ষ
ভততা পভনডতের পটেতনারক্তজস্ট ননতোতিয দানফ
ভকার িপ্রতডফদক: আউটডাপ্রংড িচ্ছক্রষা ফাপ্রতর কডয ডািায  নাডদয
ড
ভডতা
পটকডনারচ্ছজস্ট্ডদয প্রনডষাডগয দাপ্রফ জানাডনা ডষডছ। গতকার ফুধফায স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয াভডন
আডষাচ্ছজত ভানফফন্ধন কভূড প্রচডত পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্যা এ দাপ্রফ জানান।
পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্ ংগঠনগুডরায
পনতৃফৃডন্দয দাপ্রফ, অপ্রফরডে আউটডাপ্রংড
িচ্ছক্রষা
ফাপ্রতর
কডয
পভপ্রডডকর
পটকডনারচ্ছজস্ট্ডদয অযাডক প্রকংফা যাপ্রয
প্রনডষাগ িদান কযডত ডফ। নানাবাডফ স্বাস্থয
অপ্রধদন্ভয আভাডদয া কপ্রযডষ ১২ ফছয
ধডয
পফকায
কডয
পযডখডছ।
এয আডগ আউটডাপ্রংড িচ্ছক্রষায ভাধযডভ
৩৮৬ জন পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজষ্টডক প্রনডষাডগয প্রযত্র িকা কডযডছ স্বাস্থয ভন্ত্রণারষ। এয
িপ্রতফাডদ িাষ প্রতন তাপ্রধক পফকায  পাজীফী পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্ স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয
াভডন অফস্থান প্রনডর কভকতড
ড াযা পনতৃফৃডন্দয ডে আডরাচনা কডযন। আডরাচনা পডল স্বাস্থয 
প্রক্ষা অপ্রধদন্ভডযয অপ্রতপ্রযি ভাপ্রযচারক অধযাক ডা. ইউুপ পপ্রকয আউটডাপ্রংড
ফাপ্রতডরয
প্রফলডষ
ভথনড
জাপ্রনডষ
প্রফলষটট
ভাধাডনয
আো
পদন।
আডন্দারনকাযীযা জানান, পদড কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ফ পদখা পদষায য পথডক বাইযাটট
নাডি পযাগীডদয নভুনা ংগ্র  যীক্ষা-প্রনযীক্ষা কডয আডছন যকাপ্রয াাতাডর কভযত
ড
পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্যা। িাথপ্রভক মাডষ
ড
স্বল্প প্রযডয কডযানা যীক্ষা-প্রনযীক্ষা ডর
ফতডভাডন পযাগীয ংখযা এফং যীক্ষা পকন্দ্র ফৃচ্ছদ্ধ াষাষ তাডদয প্রদডষ ুল্ঠুবাডফ কাজ চাপ্ররডষ
পনষা
িাষ
অম্ভফ
ডষ
ডডছ।
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তাযা আয জানান, পযাগীডদয যীক্ষাষ প্রনডষাচ্ছজত পফ কডষকজন পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্
কডযানাষ আক্রান্ত ডষ াাতাডর প্রচপ্রকৎা প্রনডিন এফং অডনডক পকাষাডযন্টাইডন আডছন।
যকাপ্রয মাডষ
ড
কভযত
ড
ীপ্রভত ংখযক পটকডনারচ্ছজস্ট্ প্রদডষ প্রযপ্রস্থপ্রত াভার পদষা ম্ভফ
ডি
না।
তাডদয দাপ্রফ, প্রফে স্বাস্থয ংস্থায প্রনষভ অনুমাষী একজন প্রচপ্রকৎডকয প্রফযীডত াাঁচজন
পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্ থাকায কথা। পদড িাষ ৭০ াজায প্রচপ্রকৎডকয প্রফযীডত
পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজডস্ট্য দ আডছ ফাকডরয
ড
নষ াজায। এয ভডধয ফহু ংখযক দ
ূনয
যডষডছ।
দীঘপ্রদ
ড ন ধডয প্রনডষাগ না ষাষ িাষ ৩০ াজায পটকডনারচ্ছজস্ট্ পফকায অফস্থাষ দুপ্রফল
ড
জীফনমান কযডছন ফডর জানান তাযা। জরুপ্রয অফস্থা প্রফডফচনাষ যাষ্ট্রপ্রতয প্রনডদডড যকায
পমবাডফ প্রচপ্রকৎক  নাডদয
ড
প্রনডষাগ িদাডনয প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ, প িচ্ছক্রষা অনুযণ কডয
পভপ্রডডকর
পটকডনারচ্ছজস্ট্
প্রনডষাডগয
দাপ্রফ
জানান
তাযা।
প্রফডক্ষাডব পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্ডদয প্রফপ্রবন্ন ংগঠন প্রফএভটটএ, স্বাডভ, এভ-টযাফ, ফাপ্রযট,
চ্ছম্মপ্ররত পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্ প্রযলডদয পনতাকভীযা উপ্রস্থত প্রছডরন।

৩০ এপ্রির ২০২০
ে অফতযাধ েতয নফতোব নযফন শ্রনভেতদয
নাযাষণগে িপ্রতপ্রনপ্রধগণপ্রযফন চারু কযায দাপ্রফডত নাযাষণগডে ক অফডযাধ কডয প্রফডক্ষাব
কডযডছন প্রযফন শ্রপ্রভকযা। গতকার ফুধফায কার
১০টা পথডক ১২টা মন্ত
ড দুই ঘণ্টা াইনডফাডড এরাকাষ
ঢাকা-চট্টগ্রাভ ভাক অফডযাধ কডয প্রফডক্ষাব
কডযন তাপ্রধক প্রযফন শ্রপ্রভক। এ ভষ পফ প্রকছু
ণযফাী ট্রাক  িাইডবটকায আটডক ড
মানজডটয ৃটষ্ট ষ। আটকা ড নাযাষণগে-৫
আডনয াংদ পপ্ররভ ভাডনয গাপ্র।
প্রফক্ষুব্ধ শ্রপ্রভকযা জানান, রকডাউডনয কাযডণ দীঘপ্রদ
ড ন গণপ্রযফন ফন্ধ থাকাষ তাযা ফাই
পফকায। তাডদয ঘডয খাফায পনই, যকাপ্রয াষতা ানপ্রন। তাযা ভানডফতয জীফনমান
কযডছন। এই প্রযপ্রস্থপ্রতডত তাযা ফাধয ডষ যাস্তাষ পনডভডছন। তাযা ফডরন, ষ আভাডদয ত্রাণ
প্রদন, না ষ ক খুডর প্রদন। গাডভন্ট
ড  অনযানয প্রল্পকাযখানা খুডর পদষা ডষডছ। তাডর
গণপ্রযফন
চারু
কযা
ডফ
না
পকন?
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দুুয ১২টায প্রদডক ুপ্রর ঘটনাস্থডর প্রগডষ শ্রপ্রভকডদয ান্ত কডয ডক মান চরাচর স্বাবাপ্রফক
কডয।

April 30, 2020
‘Where is our welfare fund?’
Lalmonirhat transport workers protest, claim they aren’t getting help
Star Online Report
Over one hundred transport workers formed a human chain in Lalmonirhat's bus
stand area this noon demanding financial assistance from their welfare fund amid
the Covid-19 pandemic.
They chanted "where is our welfare fund?" and demanded getting back the money they
had been depositing for long.
The workers alleged that they were not getting
any help in this crisis.
Around 8,000 transport workers and their families
in Lalmonirhat have been passing days in
hardship since bus services were suspended on
March 26, the workers said.
"Usually, transport workers do not get any fixed
salary. So we used to deposit a small portion of
our money in a welfare fund for emergencies," Rony Islam, a transport worker in
Lalmonirhat town, said.
"But during these hard times, we are not getting help," he added.
Asadaul Islam, another transport worker, said, "No one, not even the owners'
association or the workers' union, have come forward to help us in this time of distress."
"BNP-backed transport workers formed the human chain," claimed Amirul Islam,
president of Lalmonirhat District Bus-Minibus Workers' Union.
"We have already provided food assistance that includes five kg rice, one kg pulse and
half litre edible oil to 250 workers," he said.
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Bulbul Ahmed, general secretary of the organisation, claimed, "The deposited money in
the welfare fund have been spent for the welfare of workers during different periods.
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এপ্রির ০৬, ২০২০
যপতাপ্রনভুখী প্রডল্পয কভীডদয পভাফাইর অযাকাউন্ট পখারায প্রনডদড
ননজস্ব প্রনততফদে: কডযানাবাইযা ংক্রভণ প্রফস্তায
পযাডধ চর যপতাপ্রনভুখী প্রল্প িপ্রতষ্ঠাডনয শ্রপ্রভককভচাযীডদয
ড
পভাফাইর অযাকাউন্ট পখারায প্রনডদড প্রদডষডছ
পকন্দ্রীষ ফযাংক। যকায পঘাপ্রলত আপ্রথক
ড িডণাদনা এফং
পফতন-বাতাপ্রদ এই প্রাডফ পৌঁডছ পদষা ডফ।আজ
পাভফায ফাংরাডদ ফযাংডকয পডভন্ট প্রডস্ট্ভ প্রডাটড ডভন্ট
পথডক এ ংক্রান্ত একটট িজ্ঞান জাপ্রয কযা ষ। পদড
কামযত
ড
ফ তপপ্রপ্রর ফযাংক এফং ফ পভাফাইর
পাইনযাচ্ছন্ফষার াপ্রব
ড পিাবাইডাডযয িধান প্রনফাীডদয
ড
কাডছ াঠাডনা এ িজ্ঞাডন ফরা ডষডছ,
চরপ্রত ভাডয ২০ তাপ্রযডখয ভডধয চর যপতাপ্রনভুখী প্রল্প িপ্রতষ্ঠাডনয শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
পভাফাইর অযাকাউন্ট প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। মাডত কডয এই অযাকাউডন্টয ভাধযডভ পফতন বাতা
এফং যকাপ্রয িডণাদনা প্রযডাধ কযা মাষ। এজনয শ্রপ্রভক অথফা কভচাযীডদয
ড
জাতীষ
প্রযচষত্র অথফা জন্প প্রনফন্ধন নডদয িডষাজন ডফ। তডফ এই প্রাফ পখারায জনয পকাডনা
ধযডনয চাজড ফা প্রপ কাটা ডফ না। এই প্রাফ পখারায জনয উর্ধ্তন
ড
মাষ
ড পথডক গ্রাকডদয
ডচতনতা ফৃচ্ছদ্ধ এফং উৎাপ্রত কযায জনয িচাযণা িডষাজনীষ দডক্ষ গ্রণ কযায
প্রনডদড প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ ফযাংক।

৭ এপ্রির, ২০২০
োযখানা ফন্ধ ১৪ এনপ্রর মত,
ষ ১৬ তানযতখয ভতধযই ভাতচষ য পফতন
কডযানায িাদুবাড ফ পঠকাডত ১৪ এপ্রির মন্ত
ড যকাপ্রয-পফযকাপ্রয ফ িপ্রতষ্ঠান ফন্ধ পঘালণা
কডযডছ যকায। যকাপ্রয ছুটটয ডে ভন্ষ কডয পদডয ফ পাাক কাযখানা আগাভী ১৪
এপ্রির মন্ত
ড ফন্ধ থাকডফ। এছাা শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ভাচড ভাডয পফতন আগাভী ১৬ এপ্রিডরয
ভডধয প্রযডাধ কযডত ডফ। পাাক ভাপ্ররকডদয ফ দুটট ংগঠন ‗ফাংরাডদ বতপ্রয পাাক
িস্তুত  যপতাপ্রনকাযক প্রভপ্রতয (প্রফচ্ছজএভইএ)‘ এফং ফাংরাডদ প্রনটষযায ভযানুপযাকচাযা ড
অযান্ড এক্সডাটড া ড অযাডাপ্রডষন (প্রফডকএভইএ) এ প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। পাভফায যাডত্র ংগঠন
দুটটয ক্ষ পথডক গণভাধযভডক এ তথয জানাডনা ষ।
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প্রফডকএভইএ-এয বাপ্রত এডকএভ পপ্ররভ ভান এফং প্রফচ্ছজএভইয বাপ্রত ড. রুফানা ক
এয পমথ পঘালণাষ গণভাধযভডক ফরা ডষডছ, ভাভাযী কডযানাবাইযাডয কাযডণ উদ্বূত
প্রযপ্রস্থপ্রতডত যকাডযয ছুটটয াডথ াভেয পযডখ প্রফচ্ছজএভইএ এফং প্রফডকএভইএয দয
িপ্রতষ্ঠান ভূ আগাভী ১৪ এপ্রির মন্ত
ড ফন্ধ যাখায প্রদ্ধান্ত গ্রণ কযা ডষডছ। তডফ যপতাপ্রনভুখী
প্রল্পিপ্রতষ্ঠান মাডদয জরুযী যপতাপ্রন কামাডদ
ড
যডষডছ এফং পমফ কাযখানাষ কডযানায
যোভাপ্রদ, ভাস্ক প্রচপ্রকৎকডদয ফযচ্ছিগত ুযক্ষা যোভ (প্রপ্রই) এফং কডযানা িপ্রতডযাধী
াভগ্রী বতপ্রয কযডছ, এভন কাযখানাগুডরাডক তাডদয শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থয প্রনযাত্তা প্রনচ্ছিত কডয
িডষাজডন

পখারা

যাখডত

াযডফ।

এডক্ষডত্র

প্রনজ

প্রনজ

অযাডাপ্রডষন

(প্রফচ্ছজএভইএ/প্রফডকএভইএ), কর কাযখানা প্রযদনড অপ্রধদপতয এফং প্রল্প ুপ্ররডক কাযখানা
পখারা যাখায প্রফলষটট জাানাডত ডফ। এছাা ১৬ এপ্রিডরয ভডধয শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ভাচড ভাডয
পফতন প্রযডাধ কযডত ডফ।

০৪ এপ্রির ২০২০
ফ শ্রপ্রভক ভাচড ভাডয পফতন াডফন: রুফানা ক

ভাচড ভাডয পফতন প্রনডষ পাাক কাযখানায শ্রপ্রভকডদয পকান িায কাযণ পনই জাপ্রনডষ
প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত রুফানা ক ফডরডছন, ফ শ্রপ্রভকই তাডদয ভাচড ভাডয পফতন াডফন।
প্রনফায যাত পাষা দটাষ এক অপ্রড ফাতডাষ রুফানা ক াংফাপ্রদকডদয এ তথয জানান।
অপ্রড ফাতডাষ প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত রুফানা ক াপ্রফক
ড প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনাষ ১১ এপ্রির মন্ত
ড
কাযখানা ফন্ধ যাখায জনয কর ভাপ্ররকডদয িপ্রত অনুডযাধ জানান।
এছাা কাযখানাষ অনুপ্রস্থপ্রতয কাযডণ পকাডনা শ্রপ্রভক চাকপ্রয াযাডফন না ফডর আেস্ত কডযন
প্রতপ্রন।

০৪ এপ্রির ২০২০
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১১ এপ্রির মন্ত
ড কাযখানা ফন্ধ যাখায অনুডযাধ প্রফচ্ছজএভইএয
কডযানাবাইযাডয াপ্রফক
ড প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনা কডয ১১ এপ্রির মন্ত
ড কাযখানা ফন্ধ যাখায জনয
ভাপ্ররকডদয িপ্রত অনুডযাধ কডযডছন ফাংরাডদ বতপ্রয পাাক িস্তুত  যপতাপ্রনকাযক প্রভপ্রতয
(প্রফচ্ছজএভইএ) বাপ্রত ড. রুফানা ক।
প্রনফায যাত পাষা দটাষ াংফাপ্রদকডদয কাডছ াঠাডনা এক অপ্রড ফাতডাষ ড. রুফানা ক এ
অনুডযাধ কডযন।
কাযখানাষ অনুপ্রস্থপ্রতয কাযডণ পকাডনা শ্রপ্রভক চাকপ্রয াযাডফ না ফডর আেস্ত কডযডছন ড.
রুফানা ক।
এছাা পগর ভাডচডয পফতন প্রনডষ শ্রপ্রভকডদয পকাডনা িায কাযণ পনই জাপ্রনডষ রুফানা ক
ফডরন, ফ শ্রপ্রভকই তাডদয ভাচড ভাডয পফতন াডফন।
এয আডগ যাত দটাষ অয ফাতডাষ প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ফডরন, বতপ্রয পাাডকয প্রফডদপ্র
পক্রতা এফং ব্র্যান্ডগুডরা মাডত যন্ভাপ্রন আডদ ফাপ্রতডরয প্রদ্ধান্ত িতযাায কডয এ প্রফলডষ
পজাযাডরাবাডফ আরা-আডরাচনা শুরু কযডফন প্রতপ্রন।
উডল্লখয, আডগয প্রদ্ধান্ত অনুমাষী ৪ ভাচড অথযাৎ
ড প্রনফায মন্ত
ড কাযখানা ফন্ধ প্রছর। পযাফফায
পথডক কাযখানা খুডর পদষায কথা। পবাডফ ভাপ্ররকযা িস্তুত ষ। শ্রপ্রভকযা কষ্ট কডয ঢাকাষ
আডত শুরু কডযন। তডফ এডত কডযানায ঝুাঁ প্রক ফৃচ্ছদ্ধয িা প্রনডষ ফযাক ভাডরাচনা ষ।
পদডয প্রফপ্রবন্ন িান্ত পথডক ঢাকাষ আডত শ্রপ্রভকডদয অভানপ্রফক কডষ্টয কথা তু ডর ধডয প্রফপ্রবন্ন
ংফাদভাধযভ।

এপ্রির ০৫, ২০২০
পাাক শ্রপ্রভকডদয এপ্রিডরয পফতন চরপ্রত ভাডই : গবনযড
পাাক শ্রপ্রভকডদয চরপ্রত ভাডয পফতন আগাভী ৩০ এপ্রির পদষা ডফ ফডর জাপ্রনডষডছন
ফাংরাডদ ফযাংডকয গবনযড পজডর কপ্রফয। প্রতপ্রন ফডরন, যপতাপ্রন খাডতয শ্রপ্রভকডদয প্রতন ভাডয
পফতন-বাতায জনয পম াাঁচ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর গঠন কযা ডষডছ তায একটা
নীপ্রতভারা ফাংরাডদ ফযাংক িণষন কডযডছ। এ তপ্রফর পথডক এপ্রির, পভ এফং জুন-এ প্রতন
ভাডয পফতন-বাতা পদষা ডফ। আা কযপ্রছ, এপ্রির ভাডয পল তাপ্রযডখই এপ্রির ভাডয পফতন
এ তপ্রফর পথডক পদষা ম্ভফ ডফ।
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আজ যপ্রফফায গণবফডন এক ংফাদ ডম্মরডন কডযানাবাইযা িাদুবাড ডফয কাযডণ পদডয
অথনীপ্র
ড তয উয প্রফরূ িবাফ উত্তযডণয জনয ৭২ াজায ৭৫০ পকাটট টাকায আপ্রথক
ড িডণাদনায
যাডকজ পঘালণা কডযডছন িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা। এয ভডধয কডযানাবাইযাডয কাযডণ ৃষ্ট
প্রযপ্রস্থপ্রতডত যপতাপ্রনভুখী প্রল্পিপ্রতষ্ঠাডনয জনয াাঁচ াজায পকাটট টাকায িডণাদনা যাডকজ
পঘালণা কডযপ্রছডরন িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা।
কডযানাবাইযাডয কাযডণ ৃষ্ট প্রযপ্রস্থপ্রতডত যপতাপ্রনভুখী প্রল্পিপ্রতষ্ঠান তথা পাাক শ্রপ্রভকডদয
প্রতন ভাডয পফতন-বাতায াাঁচ াজায পকাটট টাকায তপ্রফডরয াকুর
ড ায গত ফৃস্পপ্রতফায
ফাংরাডদ ফযাংডকয ফযাংপ্রকং িপ্রফপ্রধ  নীপ্রত প্রফবাগ জাপ্রয কডযডছ। আজ যপ্রফফায িধানভন্ত্রীয
ফিফয পডল গবনযড পজডর কপ্রফয পাাক শ্রপ্রভকডদয পফতডনয প্রফলডষ এই তথয জানান।
পজডর কপ্রফয ফডরন, আপ্রভ ভডন কপ্রয িধানভন্ত্রী পমফ যাডকডজয পঘালণা প্রদডষডছন এগুডরা
ফাস্তফাষন কযডর অথনীপ্র
ড ত ঘুডয দাাঁাডফ। আভযা কাঙ্ক্ষিত অথতনপ্র
ড তক িফৃচ্ছদ্ধয কাছাকাপ্রছ
পৌঁছাডত াযডফা।
প্রতপ্রন ফডরন, নডবর কডযানা বাইযাডয ম্ভাফয প্রফরূ িবাফ উত্তযডণ ফাংরাডদ ফযাংক মান্ভ
ড
তাযডরযয পজাগান স্বাবাপ্রফক যাখাডক ডফাচ্চ
ড গুরুত্ব প্রদডষডছ। এই তাযরয অথনীপ্র
ড তয প্রফপ্রবন্ন খাত
উখাডত ুল্ঠুবাডফ ঞ্চারন প্রনচ্ছিত কযডফ। ফাংরাডদ ফযাংক পফ কডষকটট ুনুঃঅথাষডনয
ড
তপ্রফডরয আকায ফৃচ্ছদ্ধ কডযডছ।
১ এপ্রির পথডক তপপ্রপ্রর ফযাংডক কযা প্রযজাবড পযপ্র ায (প্রআযআয) হ্রা কডয, ান্ভাপ্রক
গ প্রবপ্রত্তডত ৫ তাং কযা ডষডছ। আডগ তা ৫ দপ্রভক ৫ তাং প্রছর। এয পডর ফযাংকভূ
অপ্রতপ্রযি ৬ াজায ৫০০ পকাটট টাকা তাডদয াডত জভা থাকডফ। মা প্রদডষ তাযা তাযরয ংকট
পভটাডফ। ফযাংপ্রকং খাডত মান্ভ
ড তাযরয প্রনচ্ছিত কযডত ফাংরাডদ ফযাংডকয ুদ ায ফাপ্রলক
ড
তকযা ৬ বাগ পথডক ২৫ পফপ্র ডষন্ট কপ্রভডষডছ। মায পডর ফযাংডকয তাযরয পজাগা কযডত
কভ ফযষ ডফ।

০৫ এপ্রির ২০২০
‘আভযা শ্রপ্রভক না ভানুল, ফুঝডত াপ্রয না’

প্রদ্নতীষ দপা ছুটট পডষ শ্রপ্রভডকযা আফায ফাপ্র প্রপযডছন।
গাপ্র চরাচর ফন্ধ থাকাষ পখারা ট্রাডক গাদাগাপ্রদ কডয ফাপ্র
প্রপযডছন তাাঁযা। ভানা পচযাস্তা, শ্রীুয, গাজীুয, ৫ এপ্রির।
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ছপ্রফ: াপ্রদক ভৃধা‘কডযানাবাইযাডয কাযডণ ছুটট ইর। টাকা নাই। ফাপ্রত চইরা পগরাভ। চাকপ্রয
ফাাঁচাফায জনয প্রনফায চইরা আরাভ। আইা শুপ্রন আফায ছুটট। আডগ জানাইডর প্রক ইডতা?
আডর আভযা শ্রপ্রভক না ভানুল, ফুঝডত াপ্রয না।’
গাজীুডযয শ্রীুয উডজরায একটট পাাক কাযখানায অাডযটয ভুচ্ছজফুয যভান ভানা
পচযাস্তা এরাকাষ গাপ্রয জনয অডক্ষাযত অফস্থাষ এফ কথা আডক্ষডয ুডয ফডরন। প্রতপ্রন
গতকার প্রনফায াযা প্রদন পাঁ ডট  পবডঙ পবডঙ পছাট পছাট গাপ্রডত কডয শ্রীুডয পৌঁছান। ডয
আফায ছুটট পঘালণায য আজ পযাফফায তাাঁয স্ত্রী  ৬ ভা ফষী প্রশুডক প্রনডষ ফাপ্র প্রপযডছন।
পবাগযক্রডভ একটট পখারা ট্রাডক আয অন্তত ৩০ জডনয ডে জাষগা পডষডছন পযুডযয
চ্ছঝনাইগাতী উডজরায দ্নীন ইরাভ। প্রতপ্রন শ্রীুডযয গগপ্রষা ভাস্ট্াযফাী এরাকায একটট
পাাক কাযখানায কভী। তাাঁয পকাডর াত-আট ভা ফষী এক প্রশু। প্রনডজয ট্রাডবর ফযাগ
পথডক একটট পগচ্ছে পফয কডয প্রশুয ভাথাষ প্রদডষ তীব্র পযাদ প্রনফাযডণয পচষ্টা কযপ্রছডরন প্রতপ্রন।
িথভ আডরায এই িপ্রতডফদকডক প্রতপ্রন ফডরন, ‘অডনক কডষ্ট আপ্রছ বাই। বাইযাডয বডষয
পবতডয ফাপ্রডত মাইডত ইডতডছ। গাপ্র ফন্ধ যাইখা আভগডয এখাডন আনায দযকায প্রছর?
আফায আভগয উডয এভন প্রফদ চাাইষা পদষা ইডরা।’
ঢাকা-ভষভনপ্রং ভাডকয ভুরাইদ এরাকাষ প্রকআডয ২৫ মাত্রীডক নাপ্রভডষ প্রদডষডছ
ুপ্ররডয একটট টর দর। ডয তাাঁযা পাঁ ডট ভষভনপ্রং অপ্রবভুডখ মাত্রা শুরু কডযন। তাাঁডদয
ভডধয প্রযপুর ইরাভ নাডভয একজন ফডরন, ‘কীবাডফ মাফ প্রকিু জাপ্রন না। গাপ্র পথডক নাভাষা
প্রদডষডছ ুপ্রর। এ এরাকাষ থাকডর খাভু কী? াডত টাকা পতা নাই।’
কডযানাবাইযা ংক্রভডণয ঝুাঁ প্রকয ভডধয গাদাগাপ্রদ কডয ট্রাডক উঠডরন পকন—এভন িডেয
উত্তডয পযাচ্ছজনা াযবীন নাডভয এক পাাকশ্রপ্রভক ফডরন, ‘কী কযভু, ফাধয ইপ্রছ। আভযা
পাাকশ্রপ্রভক। আভাডদয জীফন এবাডফই চডর।’
টর ুপ্ররডয বডষ গগপ্রষা ভাস্ট্াযফাী এরাকাষ ট্রাডকয পছডন মাত্রীডদয পটডনপ্রাঁচড দ্রুত
পতারা ডি—এভন দৃয পদখা মাষ। আজ পযাফফায পফরা ১১টা পথডক দুুয ১২টা মন্ত
ড
গগপ্রষা ভাস্ট্াযফাী ফাডস্ট্ন পথডকই অন্তত ১৫টট ট্রাক-প্রকআডক মাত্রী প্রনডষ পমডত
পদখা পগডছ। এফ ট্রাক-প্রকআড াভাচ্ছজক দূযত্ব ফরডত প্রকছুই প্রছর না।
এফ প্রফলডষ ভানা াইডষ থানায বাযিান্ভ কভকতড
ড া (প্র) ভঞ্জুরুর ক িথভ আডরাডক
ফডরন, ‘াডকডর এএপ্রয পনতৃডত্ব প্র ভানা াইডষ, প্র নাডজায  প্র বযাডডাফা অন্তত
৩০ জন ুপ্রর ঢাকা-ভষভনপ্রং ভাডকয চ্ছত্রাডরয বফরয মন্ত
ড ঘুডয এডপ্রছ। ডথ
মাডদযই পখারা ট্রাডক পমডত পদডখপ্রছ, তাডদয ম্মাডনয ডে কডযানাবাইযা প্রফলডষ ডচতন
কডযপ্রছ।’ প্রতপ্রন আয ফডরন, ‘ভানা াইডষয অধীডন প্রফপ্রবন্ন এরাকায ভানুলডক ডচতন
কযপ্রছ।’আডযক গাডভন্ট
ড
ভাপ্ররকীন ফরডছন, পতনাযা নাপ্রক শ্রপ্রভক াডরন!
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০৬ এপ্রির ২০২০
৮ ইপ্রডজডড ১৪ এপ্রির মন্ত
ড াধাযণ ছুটট
কডযানাবাইযাডয

ংক্রভণ

পযাডধ পদডয আটটট

ইপ্রডজড

(যন্ভাপ্রন

িচ্ছক্রষাকযণ

এরাকা) াধাযণ ছুটট পঘালণা কডযডছ পফজা। আগাভীকার ৬ এপ্রির পথডক ১৪ এপ্রির মন্ত
ড
এফ ইপ্রডজডডয ফ প্রল্পিপ্রতষ্ঠান ফন্ধ থাকডফ।ফাংরাডদ যন্ভাপ্রন িচ্ছক্রষাকযণ এরাকা কতৃ
ড ক্ষ
(পফজা) আজ পযাফফায যাডত এ-ংক্রান্ত প্রফজ্ঞপ্রন্ভ জাপ্রয কডয।চট্টগ্রাভ, ঢাকা, ঈেযদী, উত্তযা,
পভাংরা, কুপ্রভল্লা, আদভজী  কণপ
ড ু রী—এই আটটট ইপ্রডজডড ৪৭৪টট প্রল্পকাযখানাষ ৫ রাডখয
পফপ্র শ্রপ্রভক কাজ কডযন।পফজায ভাফযফস্থাক (ইএ) নাপ্রদ ভুন্ফী স্বাক্ষপ্রযত প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ফরা
ষ, প্রফডল প্রফডফচনাষ ংপ্রিষ্ট ইপ্রডজডডয ভাফযফস্থাডকয অনুডভাদন াডডক্ষ পকাডনা
কাযখানা

জরুপ্রয

িডষাজডন

আভদাপ্রন-যন্ভাপ্রন

কামক্রভ
ড

চাপ্ররডষ

পমডত

াযডফ।

একই ডে পফাভূরক িপ্রতষ্ঠানভূডয (পকন্দ্রীষ ফজডয পাধনাগায, াপ্রন পাধনাগায, প্রফদুযৎ
উৎাদন পকন্দ্র) কামক্রভ
ড
আডগয ভডতাই চরডফ।

০৫ এপ্রির ২০২০
পবাগাপ্রন্ত পপ্রযডষ কাযখানাষ এড আফায প্রপডয পগডরন শ্রপ্রভডকযা
কাযখানাষ পমাগ প্রদডত এড পদডখন ফন্ধ। পডর প্রপডয পমডত ষ শ্রপ্রভকডদয। প্রচ্ছদ্ধযগডেয
আদভজী ইপ্রডজড এরাকা। গণপ্রযফন ফন্ধ থাকাষ প্রফকল্প ফযফস্থাষ পবাগাপ্রন্ত প্রনডষ কভস্থডর
ড
প্রপডযপ্রছডরন কাযখানায শ্রপ্রভডকযা। এড পদডখন ফন্ধ। অডনক কাযখানায াভডন পনাটট
পঝারানা, পখাডন পরখা—আগাভী ১১ এপ্রির মন্ত
ড ফন্ধ। পডর আফায পবাগাপ্রন্তয ভধয প্রদডষ
প্রপডয পমডত ষ শ্রপ্রভকডদয। অডনডক পক্ষাব িকা কডয ফডরন, মপ্রদ ছুটট ফাাডনাই ডরা,
তাডর পকন তাাঁডদয আডগ জানাডনা ডরা না। আজ পযাফফায নাযাষণগডেয পফপ্রয বাগ
কাযখানাই ফন্ধ প্রছর। তডফ প্রফচ্ছজএভইএ  প্রফডকএভইএয দযবুি ৪০টট পাাক কাযখানা
পজরাষ ২৭৫টট কাযখানা পখারা প্রছর।
কডযানাবাইযাডয িাদুডবাফ পঠকাডত যকাডযয ক্ষ পথডক ফরা ডি ঘডয থাকডত। ফাইডক
াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ যাখডত। ফন্ধ যাখা ডষডছ গণপ্রযফন। প্রকন্তু গত শুক্রফায পথডক কভস্থর
ড
ঢাকা  আাডয পাাক কাযখানা–অধুযপ্রলত অঞ্চরগুডরাডত প্রপযডত শুরু কডযন াজাডযা
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ভানুল, মাাঁডদয অপ্রধকাংই পাাকশ্রপ্রভক। পপপ্রযডত, ট্ররাডয, প্রকআড, ভাইডক্রাফাড, ট্রাডক
প্রদ্নগুণ বাা প্রদডষ গাদাগাপ্রদ কডয ভানুলডক আডত পদখা পগডছ। গাপ্র না পডষ অডনডক দীঘ থ
ড
পাঁ ডট এডডছন। এডত ফ ধযডনয স্বাস্থযঝুাঁ প্রক পদখা পদষাষ যাডত ভাপ্ররকক্ষ পথডক কাযখানা
ফডন্ধয অনুডযাধ জানাডনা ষ।প্রল্প ুপ্রর-৪–এয ুপ্রর ুায বকত াীন িথভ আডরাডক
ফডরন, নাযাষণগে পজরাষ পাাক প্রফপ্রবন্ন ধযডনয প্রল্পিপ্রতষ্ঠান যডষডছ ২ াজায ৪৫৯টট
এফং কাযখানাগুডরাডত পভাট ৪৫ রাখ শ্রপ্রভক কাজ কডযন। আজ পযাফফায বতপ্রয পাাক, প্রনটটং,
ডাইং, প্রডভন্ট, প্রফস্কুট প্রফপ্রবন্ন ধযডনয ২৭৫টট িপ্রতষ্ঠান পখারা প্রছর। এয ভডধয প্রফচ্ছজএভইএয
দযবুি ১৫টট এফং প্রফডকএভইএয দযবুি ২৫টট পাাক কাযখানা চারু প্রছর। প্রতপ্রন ফডরন,
পমফ শ্রপ্রভক কাডজ পমাগ প্রদডত এডপ্রছডরন, তাাঁডদয যান্ডভাইডক পঘালণা প্রদডষ ফাপ্র প্রপডয পমডত
ফরা ডষডছ।

িকা : ৪ এপ্রির, ২০২০
ঢাকা-আপ্রযচা ভাডক পাাক শ্রপ্রভকডদয ঢর
পাাক কাযখানা খুডর পদষাষ দপ্রক্ষণ-চ্ছিভাঞ্চডরয ২১ পজরায কভভুড খী ভানুল াটুপ্রযষাপদরতপ্রদষা পন-থ াপ্র প্রদডষ যাজধানী ঢাকা পদডয প্রফপ্রবন্ন স্থাডন ছুটডছন। গণপ্রযফন
ফন্ধ থাকাষ ঢাকা-আপ্রযচা ভাডক াডষ পাঁ ডট, বযান-ট্রপ্রর এফং প্রকআ বযাডন কডয গন্তডফয
ছুটডছন তাযা।
প্রনফায দুুয ১২টায প্রদডক পদখা মাষ, ঢাকা-আপ্রযচা ভাডকয প্রফপ্রবন্ন ফাটযাডন্ড ঢাকাভুখী
মাত্রীযা পকউ পাঁ ডট মাডিন আফায মাডদয অথতনপ্র
ড তক অফস্থা প্রকছুটা বাডরা তাযা বযান ফা
প্রকআড কডয ছুডট চরডছন ঢাকায প্রদডক। াটুপ্রযষা ঘাট পথডক ঢাকায নফীনগডযয বাা ৫০
পথডক ৬০ টাকা আয পখাডন এক স্ট্ডজ পথডক অনয স্ট্ডডজ মাষায জনয বাা গুনডত
ডি এক টাকা তফু অপ্রতপ্রযি টাকা প্রদডষই মাডিন পাাক শ্রপ্রভকযা।
ঢাকায আশুপ্ররষায পাাক কাযখানায শ্রপ্রভক জানান, কাযখানা খুডর পগডছ তাই মাচ্ছি। আজ
কাযখানাষ উপ্রস্থত না ডত াযডর পম কষপ্রদন ছুটট াইপ্রছ প কষপ্রদন অনুপ্রস্থত পদখাডফ
কতৃ
ড ক্ষ। মায কাযডণ অপ্রতপ্রযি টাকা প্রদডষই কাযখানাষ মাচ্ছি।
ভাপ্রনকগডেয অপ্রতপ্রযি ুপ্রর ুায পভা .াপ্রপজুয যভান জানান, ভাপ্রনকগডেয ঢাকা-আপ্রযচা
ভাডক আঞ্চপ্ররক গণপ্রযফন ফন্ধ যডষডছ। এছাা এই ভাডকয প্রফপ্রবন্ন স্থাডন ুপ্ররডয
পচকডাস্ট্ ফাডনা ডষডছ। গতকার পথডক পাাক কাযখানায শ্রপ্রভকযা াটুপ্রযষা-পদরতপ্রদষা
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পন-থ াপ্রয প্রদডষ ঢাকা-আপ্রযচা ভাক প্রদডষ তাডদয প্রনজ প্রনজ গন্তডফয মাডি ফডর জানান
এই ুপ্রর কভকতড
ড া।

April 06, 2020
RMG owners divided when lives at risk
No specific govt guidelines on factory closure; workers left in uncertainty; some
factories kept open
A ferry crammed with mostly ready-made
garment workers leaving Dhaka for home
yesterday morning. The photo was taken at
Mawa Ghat on the Padma. Hundreds of
workers walked for hours to reach the city after
the authorities had decided to open the
factories, but they had to travel back to their
villages as the owners changed their decision
following
widespread
criticism.
Photo:
COLLECTED, Star
Staff CorrespondentDivision among influential owners over the closure of garment
factories and an absence of specific instructions from the government had sent
thousands of workers into a dangerous scramble to get back to Dhaka.These workers
braved risk of coronavirus infection and trudged to Dhaka only to find their factories
closed.The apex body of the garment industry, Bangladesh Garment Manufacturers and
Exporters Association (BGMEA), did not notify workers about the extension of the
shutdown declared by the government on April 1.Workers at a factory gate in Savar
learn that the factories would remain shut. Photo: COLLECTED, STAR
Citing a lack of authority to close factories, it waited for the government's Department of
Inspection for Factories and Establishment (DIFE) to make the announcement as
factories need DIFE's permission to shut down.
But the DIFE did not make any such announcement, saying many factories had pending
work orders and some were making Personal Protective Equipment (PPE), the
production of which is crucial.
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This led thousands of workers to head to Dhaka and its adjoining areas like in Savar,
Ashulia, Maona, Gazipur, Tongi, Narayanganj and Mirpur.
Most of the factories were closed on March 26 when the 10-day closure to slow down
the coronavirus outbreak began.
A few factories continued production as the BGMEA and DIFE both had said that the
factories could run if they had work orders or were making masks or other protective
gear.
Shibnath Roy, inspector general of the DIFE, said "The DIFE did not ask for the closure
of all factories even in the second circular published on April 1."
They had always said factories could run if they took proper safety measures, he said.
"The situation could have been avoided had the factory owners notified the workers
about the extension of the government's general holiday up to April 11."
He said the factory owners had the time to do so but they could not reach a consensus
in this regard. Some influential owners were in favour of implementing health and safety
measures and continuing production, he told The Daily Star over phone.
The BGMEA and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association
(BKMEA) leaders, and officials of DIFE had a meeting in Tejgaon on Saturday afternoon
but failed to agree on closing the factories.
Some RMG factory owners wanted to reopen their units from yesterday.
But by Saturday evening, things turned south for the owners, BGMEA and DIFE as
widespread criticism poured in. It was only then the BGMEA and BKMEA requested
their members to shut down their units.
Rubana Huq, president of the BGMEA, said she on March 20 wrote to the labour
ministry seeking measures about shutdown of factories.
A meeting was held on March 21 and many owners said their factories could stay open
implementing health and safety measures, she said.
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"Even then, the BGMEA went ahead and recommended closure on March 26. We made
no announcement from the BGMEA to reopen factories… After seeing the procession of
people, we again recommended closure," Rubana said.
"We are urging all our members to pay the workers their March salaries as soon as
possible."
She said some 190 factories under the BGMEA membership were open yesterday.
Talking to The Daily Star, Mohammad Hatem, vice-president of BKMEA, also hinted at
a division between factory owners.
He said many factory owners had told them that they had emergency shipments
pending and could not close their units. Most factories were, however, closed.
Regarding Saturday's coming back of the workers, Hatem said they came mainly for
salaries.
"It was really difficult for us to reach a consensus," Hatem told The Daily Star over
phone. He said 60 percent of the knitwear factories were running yesterday.
He claimed that most of the workers who came to Dhaka came for their salaries.
Both Hatem and Rubana said that Commerce Minister Tipu Munshi at a meeting last
week said the factories could run if safety of the workers was ensured.
Around 100 garment factories in Savar and Ashulia restarted yesterday but most were
closed.
Most of the workers returned to Dhaka fearing they would lose their jobs.
Murshid Ali, a sewing machine operator at a garments factory in Savar, yesterday said,
"After shutdown of my factory on March 25, I went home in Kumarkhali of Kushtia.
"I had to come back and suffer on the road as a factory official called me and told me to
join work on April 5 or get fired," he said.
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"I returned to save my job, otherwise I would not have returned," he said, adding, "I had
to walk for two and half hours and change five vehicles to reach Savar. I spent Tk 1,500
in fares."
When he reached his factory yesterday, he learnt it was closed until April 11.
"I am worried about when my salary would be paid as the factory authority did not say
anything about that," he added.
Kohinur Begum, who works for a factory in Ashulia, said, "A factory official told us that
they would pay our salaries by April 7."
Her factory restarted.
Azijul Haque, assistant general manager (admin) of Winter Dress Ltd in Savar, said his
factory restarted yesterday.
"We restarted as we have some urgent work orders pending."
RAK Liton, general manager (HR) of AR Jeans Producer Ltd in Ashulia, said, "We have
declared our factory closed till April 10 due to coronavirus outbreak. We made the
decision to protect our workers."
He said they were sending the workers' salaries via mobile banking channels.
Abdus Sobhan, general manager of Dhaka Export Processing Zone, said there were
100 factories in DEPZ and 50 restarted.
Citing poor work performance, two garment factories in Savar fired around 173 workers
yesterday. The factories said the workers' dues would be paid by April 30.
Nazma Akter, president of Sammilito Garment Sramik Federation, said, "Thousands of
workers went to the factories on foot, risking their health and the spread of coronavirus.
They need salaries and livelihood but many factories laid off workers and fired them
without pay."
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She said what was being done to the workers was appalling. "How would the workers
and their families survive with no jobs and healthcare?" she said.
"Global unions, ITUC, Industriall, UNI, AFLCIO, other unions, should make a joint call
on the government, the BGMEA, and brands to ensure workers' pay and put an end to
their sufferings," Akter said.
Transparency International Bangladesh in a statement yesterday protested the factory
owners' decisions that led to the sufferings of garment workers.
In Chattogram, at least 133 garment and other export-orientate factories were
operational yesterday.
Two lakh workers were working in those factories. Most of them came from different
parts of country on Saturday suffering a lot on the road.
Factory owners claimed that they opened their factories to keep the work order of
buyers.
MA Salam, first vice-president of the BGMEA, told The Daily Star, most buyers
cancelled or postponed of their orders due to the Covid-19 pandemic. However, some
buyers from the Fareast were waiting for their goods.
He said 38 out of 421 BGMEA-registered factories in Chattogram zone were running.
The factories are manned by around 1 lakh workers.
He said there were some factories running outside the EPZs and some were not
registered with the BGMEA.
At least 30 factories registered under the BKMEA, 65 factories in three EPZs of
Chattogram, producing non-garments goods, opened yesterday.

৭ এনপ্রর, ২০২০ ০৯:৩২
িাতভন্ট
ষ
শ্রনভেতদয চােনয যোতথ ষঅনফরতে অধযাতদ জাযী েযা পাে
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গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রযডাডধয জনয ৫০০০ পকাটট টাকায িডণাদনায য প্রফুর
ংখযক গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভকডক পর অপ কডয, তাডদযডক ছাাঁটাই কডয পদষা ডি ফডর অপ্রবডমাগ
কডযডছ পখাদ করকাযখানা  িপ্রতষ্ঠান প্রযদনড অপ্রধদপতয।
এইফ নপ্রথত্র, অপ্রবডমাগ, স্মাযক, প্রচটঠ চারাচাপ্রর কযডত কযডতই গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভকযা ফান্ত
ড
ডষ মাডফ। তাই জাপ্রতয এই ক্রাপ্রন্তকাডর যাষ্ট্রপ্রতয অধযাডদ জাযী কডয দ্রুত শ্রপ্রভক ছাটাই
ফডন্ধয কামকয
ড ফযফস্থা গ্রণ কযডত ডফ।
ফাংরাডদ শ্রভ আইন ২০০৬ এয ধাযা ১২, ১৬, ১৭ এফং ১৮ এয প্রফধানাফরীডত মা ফপ্রণতড থাকুক
না পকন। যাষ্ট্রপ্রতয এই অধযাডদ জাযীয ভাধযডভ যফতী ৯০ প্রদন মন্ত
ড পদডয কর
গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভকডক ফধযডনয পর অপ কযা এফং তাডদযডক ফধযডনয ছাাঁটাই কডয পদষায
উয প্রনডলধাজ্ঞা জাযী কডয অপ্রফরডে এই অধযাডদ জাযী  ফরফৎ কযা পাক।
গাডভন্ট
ড
ভাপ্ররকযা শ্রপ্রভডকয পফতডনয টাকায পজাগান প্রদডত না াযডর িডষাজডন পফতন
প্রযডাডধয জনয আয আপ্রথক
ড িডণাদনা প্রদডত ডফ। তফু পকান অফস্থাডতই পমন ৪০ রাখ
শ্রপ্রভডকয প্রযফায অনাাডয না ভডয।
পরখক: আইনজ্ঞ  ংপ্রফধান প্রফডলজ্ঞ।

ভেরফায, ৭ এপ্রির, ২০২০
ভনন্ত্রবা তফঠতে উতেি প্রধানভন্ত্রীয িাতভন্ট
ষ োতে নফস্মে, দােী ংনিষ্টতদয
োা াতেন রঘুদন্ড ও দীঘনদন
ষ
থাো াজনতযা

পদড কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ প্রযপ্রস্থপ্রতডত উপ্রদ্নি িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা। গাডভন্ট
ড কাযখানা
পখারা যাখা না যাখা প্রনডষ ভন্ষীনতা এফং শ্রপ্রভকডদয
ছুটট প্রদডষ তাডদয আফায ঢাকাষ প্রনডষ আা এফং পপযত
াঠাডনায ঘটনাষ চযভ পক্ষাব িকা কডযন প্রতপ্রন।
এভন প্রযপ্রস্থপ্রত ৃটষ্টয জনয প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত
রুফানা ক, ংদ দয ারাভ ভুডদী
ড
আয
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কডষকজন এফং ফাপ্রণজযভন্ত্রীডক যাপ্রয দাষী কডযন িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা। একই ডে প্রতপ্রন
ফডরন, এ ঘটনায কাযডণ শ্রপ্রভকডদয ভাধযডভ াযা পদড কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ প্রফস্তায রাব
কযডফ। গতকার গণবফডন ক্ষুদ্র প্রযডয অনুটষ্ঠত ভপ্রন্ত্রবায বফঠডক প্রতপ্রন এই পক্ষাব িকা
কডযন। এ ভষ িধানভন্ত্রী প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনষন্ত্রডণ যাখডত আয কডঠায ষায প্রনডদড পদন ফডর
বফঠক ূডত্র জানা পগডছ। এ ছাা বফঠডক ঢাকা, নাযাষণগে, ভাদাযীুয  গাইফান্ধা ূণাে
ড
রকডাউডনয প্রদ্ধান্ত ষ। প্রফেফযাী কডযানাবাইযাডয বষাফ প্রফস্তায এফং পদডয ফতডভান
প্রযপ্রস্থপ্রতডত দুই ন্ভা প্রফযপ্রতয য গতকার ছ্ ডটা আকাডয ভপ্রন্ত্রবায বফঠক কডযন িধানভন্ত্রী
পখ াপ্রনা। ভাত্র াত জন ভপ্রন্ত্রবাষ অং পনন। িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনায বাপ্রতডত্ব
গণবফডন অনুটষ্ঠত বফঠকটট ংপ্রক্ষন্ভ ভডষ পল ডষ মাষ। এক ঘণ্টায কভ ভষ চারা
বফঠডকয পফপ্রযবাগ ভষই কডযানাবাইযা এফং পাাক কাযখানা প্রনডষ আডরাচনা ডষডছ।
বফঠক ূত্র জানাষ, িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা বফঠডক গাডভন্ট
ড কাযখানায ছুটট এফং শ্রপ্রভকডদয
ঢাকা পথডক চডর মাষা  আফায প্রপডয আায িে তু ডর প্রনডজই আডরাচনায ূত্রাত কডযন।
এ ভষ প্রতপ্রন ফডরন, িথডভ গাডভন্ট
ড কাযখানা ছুটট পদষা ডরা। শ্রপ্রভকযা ফাপ্র চডর পগর।
যকায াধাযণ ছুটটয ভষীভা ফাার। প্রকন্তু গাডভন্ট
ড কাযখানায ভাপ্ররকযা পটট পদখডরন না।
তাযা ৫ এপ্রির কাযখানা পখারায প্রদ্ধান্ত প্রনডষ শ্রপ্রভকডদয ঢাকাষ প্রনডষ আডন। প্রতপ্রন গাডভন্ট
ড
ভাপ্ররকডদয িপ্রত পক্ষাব িকা কডয ফডরন, াযা পদড াধাযণ ছুটট থাকায য কায প্রনডদডড,
কায যাভড ড শ্রপ্রভকডদয ঢাকা প্রনডষ আা ডরা? যাডত কাযখানা ফডন্ধয পঘালণা প্রদডষ তাডদয
গ্রাডভয ডথ আফায পপযত াঠাডনা ডষডছ।
িধানভন্ত্রী ফডরন, পদডয এই প্রযপ্রস্থপ্রতডত ভন্ষ ছাা গাডভন্ট
ড পখারা এফং শ্রপ্রভকডদয ঢাকাষ
প্রনডষ আায পডর কডযানাবাইযাডয প্রফস্তায ঘটডছ। এই প্রযপ্রস্থপ্রতয জনয িধানভন্ত্রী যাপ্রয
গাডভন্ট
ড কাযখানা ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত রুফানা ক, াডফক বাপ্রত 
ংদ দয ারাভ ভুডদী,
ড উ-প্রনফাচডন
ড
ঢাকা পথডক দয প্রনফাপ্রড চত এক ংদ দয এফং
ফাপ্রণজযভন্ত্রীডক দাষী কডযন। এ ভষ ফাপ্রণজযভন্ত্রী টটু ভুন্ফী আত্মক্ষ ভথডনয
ড
পচষ্টা কডয
ফডরন, আপ্রভ গাডভন্ট
ড ভাপ্ররকডদয প্রনডষ ফডপ্রছরাভ। তাডদযডক ুডযা প্রযপ্রস্থপ্রত তু ডর ধডয গাডভন্ট
ড
কাযখানা ফন্ধ কযায কথা ফডরপ্রছরাভ। প্রকন্তু তাযা পাডননপ্রন।
বফঠক ূত্র জানাষ, িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা তাৎক্ষপ্রণকবাডফ বফঠডক উপ্রস্থত ভপ্রন্ত্রপ্রযলদ প্রচফ
 তায ভুখযপ্রচফডক প্রনডদড পদন, প্রফকাডরয ভডধয গাডভন্ট
ড খাডতয ংপ্রিষ্ট পনতৃস্থানীষডদয প্রনডষ
বফঠডক কডয পদডয গাডভন্ট
ড কাযখানা পখারা াপ্রফক
ড প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনডষ তাযা ুপ্রনপ্রদডষ্ট একটট
প্রফধান কযডফন। একই ডে প্রতপ্রন এ প্রনডদডনা পদন পমফ কাযখানা ভাস্ক, প্রপ্রই এভন
ণয বতপ্রযয ডে মুি শুধু তাডদয কাযখানা পখারা থাকডফ। বফঠডক িধানভন্ত্রী আয ফডরন,
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এপ্রিডরয প্রদ্নতীষ ন্ভা আয পফপ্র ঝুাঁ প্রকূণ।ড অনযানয পদডয পম প্রযপ্রস্থপ্রত তাডত ফাংরাডদ
ঝুাঁ প্রকভুি নষ। াভডনয প্রদনগুডরা আয প্রফবীপ্রলকাভষ। এ জনয যকাডযয প্রনষভ-কানুন ভানাডত
ংপ্রিষ্টডদয আয কডঠায ষায প্রনডদড পদন প্রতপ্রন। বফঠডক উপ্রস্থত একাপ্রধক ভন্ত্রী ফতডভান
প্রযপ্রস্থপ্রতডত কডযানাবাইযাডয প্রফস্তায পঠকাডত এফং প্রযপ্রস্থপ্রতডক প্রনষন্ত্রডণ যাখডত ুডযাুপ্রয
রকডাউন আয কডঠায প্রদ্ধান্ত পনষায যাভ ড পদন িধানভন্ত্রীডক। তাডদয ফিফয 
যাভ িধানভন্ত্রী
ড
ভডনাডমাগ প্রদডষ শুডনডছন, তডফ পকাডনা কথা ফডরনপ্রন।
ূত্র জানাষ, িধানভন্ত্রী প্রনডদডনা প্রদডষডছন, এখন (গতকার পাভফায) যাজধানী ঢাকাষ পকউ
িডফ কযডত াযডফ না। ফাপ্রয ডত াযডফ না। এজনয িডষাজনীষ ফযফস্থা গ্রডণয জনয প্রতপ্রন
ংপ্রিষ্টডদয প্রনডদডনা পদন বফঠক পথডকই। তডফ খুফ জরুপ্রয িডষাজডন পকউ মপ্রদ ফাপ্রয ডত চান
এফং উমুি কাযণ পদখাডত াডযন তাডর তাডক ছাা ডফ। অনযথাষ ফায পক্ষডত্রই ভান
আডদ িডমাজয ডফ।
বফঠক ূত্র জানাষ, বফঠডক স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী আাদুজ্জাভান খান িধানভন্ত্রীডক ফডরন, ফতডভান
প্রযপ্রস্থপ্রতডত কাযাগাডয আটক রঘুডদ াজািান্ভ এফং দীঘপ্রদ
ড ন ধডয আটক াজপ্রতডদয পছড
পদষা মাষ প্রক না। এ ফযাাডয প্রতপ্রন িধানভন্ত্রীয প্রনডদডনা চান। জফাডফ িধানভন্ত্রী ফডরন, এ
ফযাাডয িডষাজনীষ ফযফস্থা গ্রডণয জনয আইন ভন্ত্রণারডষ দ্রুত িস্তাফ াঠাডনায প্রনডদড পদন।
একই ডে িধানভন্ত্রী ফডরন, ধলণড ভাভরা, এপ্রড পছাায ভাভরা এফং খুডনয ভাভরায
আাপ্রভডদয পক্ষডত্র এটা িডমাজয ডফ না। এ প্রফলষটট প্রফডল নজয যাখডত ডফ।

৭ এপ্রির, ২০২০
োযখানা ফন্ধ ১৪ এনপ্রর মত,
ষ ১৬ তানযতখয ভতধযই ভাতচষ য পফতন
কডযানায িাদুবাড ফ পঠকাডত ১৪ এপ্রির মন্ত
ড যকাপ্রয-পফযকাপ্রয ফ িপ্রতষ্ঠান ফন্ধ পঘালণা
কডযডছ যকায। যকাপ্রয ছুটটয ডে ভন্ষ কডয পদডয ফ পাাক কাযখানা আগাভী ১৪
এপ্রির মন্ত
ড ফন্ধ থাকডফ। এছাা শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ভাচড ভাডয পফতন আগাভী ১৬ এপ্রিডরয
ভডধয প্রযডাধ কযডত ডফ। পাাক ভাপ্ররকডদয ফ দুটট ংগঠন ‗ফাংরাডদ বতপ্রয পাাক
িস্তুত  যপতাপ্রনকাযক প্রভপ্রতয (প্রফচ্ছজএভইএ)‘ এফং ফাংরাডদ প্রনটষযায ভযানুপযাকচাযা ড
অযান্ড এক্সডাটড া ড অযাডাপ্রডষন (প্রফডকএভইএ) এ প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। পাভফায যাডত্র ংগঠন
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দুটটয ক্ষ পথডক গণভাধযভডক এ তথয জানাডনা ষ। প্রফডকএভইএ-এয বাপ্রত এডকএভ পপ্ররভ
ভান এফং প্রফচ্ছজএভইয বাপ্রত ড. রুফানা ক এয পমথ পঘালণাষ গণভাধযভডক ফরা ডষডছ,
ভাভাযী কডযানাবাইযাডয কাযডণ উদ্বূত প্রযপ্রস্থপ্রতডত যকাডযয ছুটটয াডথ াভেয পযডখ
প্রফচ্ছজএভইএ এফং প্রফডকএভইএয দয িপ্রতষ্ঠান ভূ আগাভী ১৪ এপ্রির মন্ত
ড ফন্ধ যাখায
প্রদ্ধান্ত গ্রণ কযা ডষডছ। তডফ যপতাপ্রনভুখী প্রল্পিপ্রতষ্ঠান মাডদয জরুযী যপতাপ্রন কামাডদ
ড
যডষডছ এফং পমফ কাযখানাষ কডযানায যোভাপ্রদ, ভাস্ক প্রচপ্রকৎকডদয ফযচ্ছিগত ুযক্ষা
যোভ (প্রপ্রই) এফং কডযানা িপ্রতডযাধী াভগ্রী বতপ্রয কযডছ, এভন কাযখানাগুডরাডক তাডদয
শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থয প্রনযাত্তা প্রনচ্ছিত কডয িডষাজডন পখারা যাখডত াযডফ। এডক্ষডত্র প্রনজ প্রনজ
অযাডাপ্রডষন (প্রফচ্ছজএভইএ/প্রফডকএভইএ), কর কাযখানা প্রযদনড অপ্রধদপতয এফং প্রল্প
ুপ্ররডক কাযখানা পখারা যাখায প্রফলষটট জাানাডত ডফ। এছাা ১৬ এপ্রিডরয ভডধয শ্রপ্রভককভচাযীডদয
ড
ভাচড ভাডয পফতন প্রযডাধ কযডত ডফ।

এপ্রির ০৬, ২০২০
যপতাপ্রনভুখী প্রডল্পয কভীডদয পভাফাইর অযাকাউন্ট পখারায প্রনডদড
কডযানাবাইযা ংক্রভণ প্রফস্তায পযাডধ চর যপতাপ্রনভুখী প্রল্প
িপ্রতষ্ঠাডনয শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
পভাফাইর অযাকাউন্ট পখারায
প্রনডদড প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ ফযাংক। যকায পঘাপ্রলত আপ্রথক
ড
িডণাদনা এফং পফতন-বাতাপ্রদ এই প্রাডফ পৌঁডছ পদষা ডফ।
আজ পাভফায ফাংরাডদ ফযাংডকয পডভন্ট প্রডস্ট্ভ প্রডাটড ডভন্ট পথডক এ ংক্রান্ত একটট
িজ্ঞান জাপ্রয কযা ষ।
পদড কামযত
ড
ফ তপপ্রপ্রর ফযাংক এফং ফ পভাফাইর পাইনযাচ্ছন্ফষার াপ্রব
ড পিাবাইডাডযয
িধান প্রনফাীডদয
ড
কাডছ াঠাডনা এ িজ্ঞাডন ফরা ডষডছ, চরপ্রত ভাডয ২০ তাপ্রযডখয ভডধয
চর যপতাপ্রনভুখী প্রল্প িপ্রতষ্ঠাডনয শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
পভাফাইর অযাকাউন্ট প্রনচ্ছিত কযডত
ডফ। মাডত কডয এই অযাকাউডন্টয ভাধযডভ পফতন বাতা এফং যকাপ্রয িডণাদনা প্রযডাধ কযা
মাষ। এজনয শ্রপ্রভক অথফা কভচাযীডদয
ড
জাতীষ প্রযচষত্র অথফা জন্প প্রনফন্ধন নডদয
িডষাজন ডফ।
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তডফ এই প্রাফ পখারায জনয পকাডনা ধযডনয চাজড ফা প্রপ কাটা ডফ না। এই প্রাফ পখারায জনয
উর্ধ্তন
ড
মাষ
ড পথডক গ্রাকডদয ডচতনতা ফৃচ্ছদ্ধ এফং উৎাপ্রত কযায জনয িচাযণা
িডষাজনীষ দডক্ষ গ্রণ কযায প্রনডদড প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ ফযাংক।

০৬ এপ্রির ২০২০
পাাক শ্রপ্রভডকয স্বাস্থয ুযক্ষায অপ্রধকায রঙ্ঘন ডষডছ :টটআইপ্রফ
বতপ্রয পাাকপ্রল্প ভাপ্ররক কতৃক
ড শ্রপ্রভডকয প্রনযাত্তা, স্বাস্থয ুযক্ষায
অপ্রধকায রঙ্ঘন ডষডছ দাপ্রফ কডয এয তীব্র িপ্রতফাদ জাপ্রনডষডছ
ট্রান্ফাডযচ্ছন্ফ ইন্টাযনযানার ফাংরাডদ (টটআইপ্রফ)। কডযানা
ংক্রভণ পযাডধ াভাচ্ছজক দূযত্ব প্রনচ্ছিত কযডত ১১ এপ্রির মন্ত
ড
যকাপ্রয ছুটটয পঘালণায ভডধযই বতপ্রয পাাকপ্রল্প ভাপ্ররকযা পমবাডফ
শ্রপ্রভকডদয চাডয ভুডখ কভস্থডর
ড
প্রপযডত ফাধয কডযডছন তায তীব্র ভাডরাচনা কডযডছ
িপ্রতষ্ঠানটট।ডাভফায গণভাধযডভ াঠাডনা এক প্রফফৃপ্রতডত ংস্থাটট ফডরডছ, ভাপ্ররকডক্ষয জাতীষ
স্বাথ ড প্রযন্থী এই অপ্রফডফচনািূত স্বাথয
ড আচযডণ রাখ রাখ শ্রপ্রভক এফং কামতড পগাটা পদই
কডযানাবাইযা ংক্রভণ ছপ্রডষ ায বষাফ ঝুাঁ প্রকডত ডডছ।ভাপ্ররকডদয হুভপ্রকডত ‗চাকপ্রয
ফাাঁচাডত‘ দূয-দূযান্ত পথডক রাখ রাখ শ্রপ্রভক পমবাডফ াডষ পাঁ ডট কাডজ পমাগ প্রদডত ফাধয ডষডছন
তাডক শ্রপ্রভডকয প্রনযাত্তা  স্বাস্থয ুযক্ষায অপ্রধকাডযয চূ ান্ত রঙ্ঘন ফডর অপ্রবপ্রত কডযডছ
টটআইপ্রফ।
টটআইপ্রফয প্রনফাী
ড প্রযচারক ড. ইপডতখারুজ্জাভান ফডরন, পকাপ্রবড-১৯ এয প্রফস্তায পঠকাডত
যকায ছুটটয পভষাদ ফাপ্রডষ প্রদর। আগাভী দুই ন্ভা ভষডক স্বাস্থয প্রফডলজ্ঞযা ফডচডষ
ঝুাঁ প্রকূণ ডপ্রডডফ প্রচপ্রিত কযাষ যকায কতৃক
ড ফাইডক জরুপ্রয িডষাজন ছাা ঘডয থাকডত ফরা
ডি।
প্রতপ্রন ফডরন, প্রফেজুড মখন ফ ধযডনয কামক্রভ
ড
স্থপ্রফয ডষ পগডছ, উৎাপ্রদত ণয যন্ভাপ্রনয
ুডমাগ পনই ফরডরই চডর, ণয ফা উাদান পমখাডন চনীর প্রকংফা জরুপ্রয িডষাজনীষ
প্রফডফপ্রচত ষায ুডমাগ পনই, পই প্রযপ্রস্থপ্রতডত কাযখানা খুডর পদফায প্রদ্ধাডন্তয ভাধযডভ
শ্রপ্রভকডদয কভস্থরভু
ড
খী কডয, তাডদয এফং কামতড ুডযা পদডক কাণ্ডজ্ঞানীনবাডফ ঝুাঁ প্রকয ভুডখ
পঠডর পদষাটা চযভ স্বাথযতা
ড
 লমন্ত্রভূরক ছাা আয কী ডত াডয! এয দাষ কাযখানা
ভাপ্ররক পথডক শুরু কডয ভাপ্ররকডদয িপ্রতপ্রনপ্রধত্বকাযী ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ এফং প্রফডকএভইএ
পমবাডফই ফযাখযা করুক না পকন, পকাডনা অফস্থাডতই এাডত াডয না।
ড. জাভান ফডরন, কডযানা-উদ্বূত ঝুাঁ প্রকডক জাতীষ দুডমাগ
ড প্রডডফ পঘালণা কডয িধানভন্ত্রী
ফিথভ
ড
এই খাডতয াড দাাঁাডরন; যন্ভাপ্রন খাডতয শ্রপ্রভকডদয পফতনবাতা অফযাত যাখায
জনয নাভভাত্র াপ্রব
ড চাডজড ঋণ িদাডনয রডক্ষয পম াাঁচ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর পঘালণা
কযডরন, তায িাষ ৮৫ তাং এ খাডতয। তাযয এ খাডতয পনতৃফৃন্দ শ্রপ্রভকডদয প্রনযাত্তা 
স্বাস্থয ুযক্ষায অপ্রধকায রঙ্ঘন কডয াধাযণ ভানুডলয স্বাস্থয ঝুাঁ প্রক ফযাক ফৃচ্ছদ্ধ কডয জাতীষ
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স্বাডথযড প্রযন্থী অফস্থান প্রনডরন। শ্রপ্রভকডদয কভস্থডর
ড
প্রপযডত ফাধয কযা ডরা, তাযা অভানপ্রফক
প্রযশ্রভ কডয াডষ পাঁ ডট দূয-দূযান্ত পথডক প্রপযডরন। তাযয তীব্র ভাডরাচনায ভুডখ িাষ
ভধযযাডত ভাপ্ররকডদয ংগঠন আহ্বান জানাডরা কাযখানা ফন্ধ যাখায। এই পম শ্রপ্রভকযা এত কষ্ট
কডয, এত ঝুাঁ প্রক প্রনডষ প্রপযডরন, তাাঁযা ভধয যাডত পকাথাষ মাডফন পটা প্রক একফায পবডফডছন
ভাপ্ররকক্ষ?

April 07, 2020
‗Pay workers’ salaries for March within April 16’
Commerce minister urges industry owners
Commerce Minister Tipu Munshi has urged owners of industries to pay
salaries to their workers for the month of March within April 16.
The minister also urged them not to dismiss any worker amid the ongoing
shutdown following the coronavirus outbreak, reports UNB quoting a press
release on Tuesday.

০৮ এপ্রির ২০২০
প্রতণাদনা যাতেজ েতটা জনফান্ধফ?
কডযানাবাইযা বফপ্রেক ভাভাপ্রযয এই ভডষ আভাডদয অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রতয িবাফ স্বল্প পভষাডদ 
দীঘ ড পভষাডদ দুইবাডফ অনুবূত ডফ। স্বল্প পভষাডদ আভযা দুটট প্রফলষ একডে পদখডত াচ্ছি,
একপ্রদডক ণয উৎাদন  পফা খাত স্থপ্রফয ডষ ডডছ, অনযপ্রদডক অডনক ভানুল আডষয
উৎ াপ্রযডষ পপরাষ দ্রুত ক্রষক্ষভতা াপ্রযডষ পপরডছন। শ্রপ্রভক, ভজুয  পফতনবুি কভচাযী
ড
কাজ না কযডর পমভন ণয  পফা প্রদডত াযডছন না এফং উৎাদডকযা প্রদডাযা পফাধ
কযডছন, পতভপ্রন আফায আষ কযডত না াযাষ এই শ্রপ্রভক, ভজুয, পফতনবুি অস্থাষী কভচাযীযা
ড
পকউ চাকপ্রয াপ্রযডষ, পকউফা চাকপ্রয াযাডনায বডষ অাষ ডষ ডডছন।
ঋণােতা েতটা োতজ পদতফ? অনযপ্রদডক দীঘ ড পভষাডদ, অথাৎ
ড কডযানা–যফতী ভন্দায
ভষ উৎাদন ুনযাষ শুরু ডফ, তডফ ফতডভান ক্ষপ্রতয কাযডণ প্রফপ্রনডষাগ হ্রা াডফ, উৎাদন
কডভ মাডফ, পফকাযত্ব ফাডফ, অথতনপ্র
ড তক কভকাণ্ড
ড
ফাাডনা কটঠন ডষ মাডফ এফং দ্রফযভূরয
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ফাডফ। এ যকভ অফস্থাষ মখন ভন্ত্রীযা ফরডছন পম এই আপ্রথক
ড িডণাদনা, মা ভূরত ঋডণয ুপ্রফধা,
তা ফ পশ্রপ্রণ–পায ভানুডলয কাডছ পৌঁছাডফ, তখন তাাঁযা ষডতা আা কযডছন ফৃৎ  ক্ষুদ্র
ফযফাষীযা এই প্রফৎকারীন ঋণ প্রনডষ উৎাদনফযফস্থায ভডধয প্রদডষ শ্রপ্রভক  কভচাযীডদয
ড
পফতন প্রদডর এটা ফ পশ্রপ্রণ–পায ভানুডলয কাডছ পৌঁডছ মাডফ। আয আভদাপ্রন–যন্ভাপ্রন জ
ডর এয ুপর ফাই ভানবাডফ পবাগ কযডফন ফা ধডযন, যকায আাফাদী পম পই ঋডণয
টাকাটা ফযফাষীযা এখন না পডর বপ্রফলযডত াডফন, মা প্রফৎকারীন ক্ষপ্রত–যফতী ভডষ
কাটটডষ উঠডত াষতা কযডফ। অথনীপ্র
ড তডক চর যাখডত অথ ড ঞ্চারডনয ম্প্রাযণফাদী এভন
নীপ্রত অডনক পদই ফযফায কডয, তডফ এয ভূর উডদ্দয ষ াধাযণত দীঘ ড পভষাডদ ভন্দা
পভাকাপ্রফরা। অথাৎ
ড ঋণিাপ্রন্ভয ুপ্রফধা ফযফাষীডদয একধযডনয প্রনিষতা পদষ পম তাাঁযা এখন পম
আপ্রথক
ড ক্ষপ্রতয ভুডখ ডছন, তা তাাঁডদয ুযক্ষা পদডফ ঋডণয ুপ্রফধা ফাডর। এবাডফ প্রচন্তা কযডর
যকায পতা আাফাদী ডফই এই যাডকজ প্রনডষ। তাডর ভযা পকাথাষ?
িথভ ভযা ডরা, অনানুষ্ঠাপ্রনক খাডত কভীন
ড
ডষ ডডছ রাখ রাখ প্রদনভজুয  শ্রপ্রভক,
অস্থাষী কভীযা, মাাঁযা এখডনা চাকপ্রয াযানপ্রন, তাাঁযা প্রনযাত্তাীনতাষ বুগডছন। অনানুষ্ঠাপ্রনক
খাডত মাাঁযা কাজ কযডছন, তাাঁডদয ংখযা পতা াাঁচ পকাটটয ডয। এই খাডত মাাঁযা এযই ভডধয
কভীন
ড
ডষ ডডছন, তাাঁডদযই–ফা কী ডফ? প্রদ্নতীষ ভযা ডরা, ফ ধযডনয অথতনপ্র
ড তক
কভকাণ্ড
ড
স্থপ্রফয ডষ ডডছ। এই অপ্রনিষতায ভডধয ফযফাষীডদয য যকায পছড
প্রদডষডছন পকাটট পকাটট ভানুডলয আডষয প্রনিষতা। এখন িে ডরা, ফ ফযফাষীই প্রক ঋণ
াডফন? তাাঁযা পতা ঋণ না– পডত াডযন, ঋণ াষায তড ূযণ না– কযডত াডযন। তাডর
প্রক পফ ফযফািপ্রতষ্ঠান পফতন পদডফ না? তাডর এই ঋণ কীবাডফ ফ পশ্রপ্রণ–পায ভানুডলয
কাডছ পৌঁছাডফ ফডর যকায দাপ্রফ কযডত াডয?
নেন্তু ক্রেেভতা নপযতফ নে? এই যাডকডজ মা পনই, তা ডরা এই দুপ্রদডডন জরুপ্রয প্রবপ্রত্তডত
পভপ্ররক চাপ্রদা ূযডণ  অনযানয িডষাজনীষ াভগ্রী প্রকনডত ক্রষক্ষভতা ফাাডত অথ ডঞ্চারন।
চাকপ্রয াপ্রযডষ, কাজ না থাকাষ, ভজুপ্রয না াষাষ মাাঁযা পভপ্ররক চাপ্রদা ূযডণ ফযথ ডডিন, পই
পশ্রপ্রণয কাডছ খাফায পৌঁডছ পদষা, নগদ অথ ড পৌঁডছ পদষা জরুপ্রয ডর যকায এই থ
পফডছ পনষপ্রন। কাযণ, যকায এটাডক জরুপ্রয ভডন কযডছ না। ক্ষুধাতড ভানুল যাস্তাষ পনডভ এডর,
প্রছনতাই, ডাকাপ্রত  অনযানয অযাধ পফড পগডর ষডতা যকায এটা জরুপ্রয ভডন কযডত
াডয। প্রকন্তু তখন আয এফ াভাচ্ছজক ক্ষপ্রত পালাডনা ম্ভফ ডফ না। এখন পমবাডফ িডণাদনা
পদষা ডরা, তাডত পফতনদাতা  পফতনবুিয ভডধয একটট স্থাষী দ্নন্দ্ব উডক পদষায ফডন্দাফস্ত
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কডয পদষা ডরা। পমই বুিডবাগীযা যাপ্রয যকাডযয কাছ পথডক নগদ অথ ড  খাদযাষতা
পডষ এই আৎকার ায কযডত াযডতন, তাাঁডদয যাপ্রয ফৃৎ  ক্ষুদ্র ফযফাষীডদয ডে
পরনডদডন পথডক িপ্রতপ্রনষত দুই ডক্ষয ‗টাকা নাই‘ ‗টাকা নাই‘ অপ্রস্থযতা  ংঘাডতয ভডধয পঠডর
পদষা ডরা। এয িথভ িকা আভযা পদখরাভ ৪ এপ্রির পথডক কডযানাবাইযা উডক্ষা কডয
যভুখী শ্রপ্রভকডদয ঢর পদডখ। চাকপ্রয াযাডনায বডষ কডযানাঝুাঁ প্রক উডক্ষা কডয রাখ রাখ
শ্রপ্রভডকয পফডযাষা মাত্রা িভাণ কডয, ভাভাপ্রযয ভডষ াভাচ্ছজক ুযক্ষা প্রদডত ফযফাষীফান্ধফ
যাডকজ আডর কত পফপ্র অকামকয।
ড
কী ডতা মপ্রদ এখনই যাপ্রয নগদ অথ 
ড খাদযাষতা
তাাঁডদয কাডছ পৌঁডছ পদষা পমত? এই শ্রপ্রভডকযা মপ্রদ প্রনজ প্রনজ এরাকাষ পথডক প্রনচ্ছিতবাডফ
জানডতন পম তাাঁযা াাময াডফন, তাাঁডদয এবাডফ পফডযাষা ডষ পাঁ ডট আডত ডতা না।
শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রনডষ শুরু ডষডছ অডন্তাল। আজ দুজন শ্রপ্রভক পফতডনয দাপ্রফডত িপ্রতফাদ
কযডত

প্রগডষ

প্রনত

ডষডছন

ট্রাডকয

প্রনডচ

চাা

ড।

খাদয ও অথােতাই
ষ
অথনীনতয
ষ
জনয উোযীখাদয  অথ ড িদান শুধু ফতডভাডন
কডযানাদুগতড ফযচ্ছিডদয ুযক্ষাই পদডফ না, এয অথতনপ্র
ড তক ুপর যডষডছ, তা পথডক দীঘ পভষাডদ
ড
ুডযা অথনীপ্র
ড ত উকৃত ডত াডয। অথনীপ্র
ড তয ুডযাধা ভানুডলয একজন জন পভনাডড পকইনডয
ভডত, ভন্দায ভষ ফযষ ম্প্রাযণভূরক নীপ্রত গ্রণ কডয ভন্দা পথডক উত্তযণ ম্ভফ। এয ভধয
প্রদডষ দ্রডফযয কডভ মাষা চাপ্রদা ফাাডনা ম্ভফ। দুইবাডফ ভন্দাফস্থা পথডক উত্তযণ ঘটাডনা ম্ভফ—
ফযষ ম্প্রাযণ  ভুদ্রা ম্প্রাযণ। নগদ অথ িদান
ড
 খাদযাষতা ডি ফযষ ম্প্রাযণ নীপ্রত।
এয ভাধযডভ যকায পকালাগায পথডক অথ ড ফযষ ফাপ্রডষ তা ভানুডলয কাডছ এভনবাডফ পৌঁডছ
পদষ, পমন তা াভাচ্ছজক ুযক্ষা ফযষ ফাপ্রডষ অথফা কভংস্থান
ড
বতপ্রযডত অফদান পযডখ তাডদয
ক্রষক্ষভতা ফাাডত াডয। এই ফপ্রধতড ক্রষক্ষভতায কাযডণ তাৎক্ষপ্রণকবাডফ চাপ্রদায তন ঘডট
না।অডনক ধযডনয ফযষ ম্প্রাযডণয াাাপ্র এটা ডত াডয ভাভাপ্রযয ভষ স্বাস্থয খাডত ফযষ
ফাাডনা, খাদযংকডট জরুপ্রয াাময িদান, প্রকংফা জনুযক্ষা পদষ এভন খাডত টযাক্স কভাডনা
ইতযাপ্রদ। এই িচ্ছক্রষাষ প্রফডক্রতায আষ পমভন অফযাত থাডক, পতভন এ ধযডনয ফযষ ম্প্রাযণ
ফাজায প্রস্থপ্রতীর কযডত বূ প্রভকা যাডখ। এবাডফ আদকারীন অথ ড ঞ্চারন অফযাত থাকডর
আন্ন ভন্দাডক প্রনষন্ত্রডণ যাখায পক্ষত্র িস্তুত কডয।আডযকটট দ্ধপ্রত ডরা ুদ কপ্রভডষ
ঋণাষতা ফাপ্রডষ ভুদ্রা ম্প্রাযণ। এয ভাধযডভ প্রফপ্রনডষাগ উৎাপ্রত কযা ষ। ফাংরাডদডয
যকায এই প্রদ্নতীষ দ্ধপ্রত গ্রণ কডযডছ। এই দ্ধপ্রত তাৎক্ষপ্রণক ংকটডক পভাকাপ্রফরা কযডত
াডয না, ফযং একধযডনয িতযাা বতপ্রয কযডত বূ প্রভকা ারন কডয। এই িতযাা িপ্রতটট ম্ভাফয
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ঋণগ্রীতায ভডধয ভানবাডফ বতপ্রয ষ না। মাযা যাজতনপ্রতকবাডফ িবাফারী, তাযা এই ঋণ
িাযতাডক ইপ্রতফাচকবাডফ পনষ এফং ফাপ্রকযা এই নীপ্রতডত াধাযণত আস্থাীর থাডক না। এডত
প্রফপ্রনডষাগকাযীডদয একটট অংডয ভডধয যকাডযয িপ্রত অনাস্থা উত্তডযাত্তয ফৃচ্ছদ্ধ াষ।
ফযষ ম্প্রাযণ নীপ্রত গ্রণ কযডর পকালাগাডয অথ না
ড থাকডর যকাযডক ঋণ প্রনডত ষ। এই ঋণ
যকায প্রযডাধ কডয জনগডণয পদষা টযাক্স  বযাট পথডক। প্রকন্তু ভুদ্রা ম্প্রাযণ নীপ্রত (ুডদ
বতু প্রড ক )গ্রণ কযডর যকায ুডদয একটা অংডয জনয ফযষ কযডর উৎাদক ফা
প্রফপ্রনডষাগকাযীয য ঋণ প্রযডাডধয দাষ থাডক। আভযা জাপ্রন ২০১৯–এয নডবেয মন্ত
ড
পখরাপ্র ঋডণয প্রযভাণ দাাঁপ্রডষডছ ৯৬ াজায ৯৮৬ পকাটট ৩৮ রাখ টাকা। ২০১৯ াডরয
িাক্কপ্ররত প্রাফ অনুমাষী দপ্রক্ষণ এপ্রষাষ ফাংরাডদডই পখরাপ্র ঋডণয ায ফডচডষ পফপ্র—১১
দপ্রভক ৪ তাং। কডযানাবাইযা দুডমাগ
ড শুরু ফায ডে ডে যকায ইপ্রতভডধযই পঘালণা
প্রদডষডছ, ঋণ প্রযডাডধয অাযগতাষ আগাভী জুন ভা মন্ত
ড নতু ন কডয পকাডনা ঋণডক
পখরাপ্র পঘালণা কযা মাডফ না (১৯ ভাচড ২০২০, িথভ আডরা)। যকায ঋণডখরাপ্রডদয ফযাাডয
কডঠায না ষাষ ঋডণয প্রযভাণ পফডই চডরডছ। এই অফস্থাষ নতু ন কডয ঋণ প্রনডর তা
প্রযডাধ কযা না পগডর চ্ছজপ্রডপ্রডত পখরাপ্র ঋডণয প্রযভাণ আয ফাডফ। এই অফস্থা
অথনীপ্র
ড তয জনয দীঘ ডপভষাডদ পভাডট ুখকয না ডর ভন্দা পথডক উত্তযডণয জনয যকায ঋণ
ম্প্রাযণ নীপ্রতয প্রদডকই পফপ্র পজায প্রদডষডছ। প্রকন্তু এই নীপ্রত অফরেন কডয যকায মপ্রদ
াাাপ্র কডযানাবাইযাডয ভষ দুস্থ অাষ ভানুলডদয জনয অথাষতা
ড
প্রনডষ এপ্রগডষ না
আড, তাডর এই ফযফাফান্ধফ নীপ্রত পথডক ফযফাষীযাই অভবাডফ উকৃত ডফন।
াভাক্তজে ুযো তনফরফযচ্ছি  ংগঠডনয উডদযাডগ পদষা াাময প্রদডষ পফপ্র প্রদন ায
কযা ম্ভফ নষ। াভাচ্ছজক ুযক্ষা িদাডনয কাজটট যকাডযয। এটাডক যাডষ্ট্রয করযাণভূরক
কাজ প্রডডফ পদখডর ভডন ডত াডয এটট পকাডনা দষা-দাপ্রক্ষণয। অথচ এই দুুঃভডষ খাদয
যফযা াষা জনগডণয অপ্রধকায। এই াাময পভাডটই অথনীপ্র
ড তয ফাইডযয পকাডনা াভপ্রষক
দান িকল্প নষ।এ ভুডূ তড িডষাজন ুপ্রনপ্রদডষ্ট াভাচ্ছজক ুযক্ষা তপ্রফর। প্রফচ্ছিন্নবাডফ প্রফপ্রবন্ন উৎ
পথডক াষতা পদষায কথা পানা মাডি। প্রকন্তু তায টঠক প্রযভাণ এফং কাডদয কীবাডফ
পদষা ডফ, প ম্পডকড ুপ্রনপ্রদডষ্ট কডয প্রকছু ফরা ষপ্রন। িধানভন্ত্রীয ত্রাণ তপ্রফর গঠন কযা
ডষডছ। আভযা শুনডত াচ্ছি, াষতা পদষায জনয তাপ্ররকা বতপ্রয ডি। এ পক্ষডত্র াধাযণত
পমফ তাপ্ররকা বতপ্রয কযা ষ, পগুডরা কতখাপ্রন িকৃত অবাফী, অনাাযী  ীপ্রভত আডষয
ভানুডলয কাডছ পৌঁডছ, তা প্রনডষ ডন্দ যডষডছ। কাযণ, িথভত নতু ন কডয মাাঁযা কভীন
ড
ডষ
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ডডছন, তাাঁযা আডগ পথডক ষডতা তাপ্ররকাবুি প্রছডরন না। প্রদ্নতীষত দরীষ ম্পৃিতাডক
ভাকাটঠ ধডয তাপ্ররকাবুি কযা ডর তা প্রতযকায িডষাজন না প্রভটটডষ দরীষ উডদ্দয াপ্রডরই
পফপ্র াষক ষ। এ পক্ষডত্র াাময মাাঁযা াডফন, তাাঁডদয তাপ্ররকা ডষফাইডট িকা কযা মাষ।
প্রনডজয এরাকায নাডভ প্রক্লক কযডর ফাই পমন পদখডত াডয, কায নাভ আডছ আয কায পনই। প
পক্ষডত্র মপ্রদ পকাডনা ধনী প্রযফায পই তাপ্ররকাষ থাডকন ফা পকাডনা দপ্রযদ্র প্রযফায ফাদ ডন, তা
পমন তাাঁযা অপ্রবডমাগ আকাডয িকা কযডত াডযন। এবাডফ পচক অযান্ড ফযারান্ফ একটা
িচ্ছক্রষায ভধয প্রদডষ এখাডন জফাফপ্রদপ্র প্রনচ্ছিত কযা পমডত াডয।কডষক প্রদন ধডয আভযা পদখডত
াচ্ছি, ৫০০০ পকাটট টাকায িডণাদনা যাডকজ পথডক শ্রপ্রভকডদয পফতন পদষা প্রনডষ জটটরতা
বতপ্রয ডষডছ। ফাংরাডদ ফযাংক িজ্ঞান জাপ্রয কডযডছ, িডণাদনা পডত ডর শ্রপ্রভকডদয
প্রযচষত্র অযাকাউডন্ট পফতন জভা পদষায িভাণ প্রদডত ডফ। প্রকন্তু ফায প্রযচষত্র 
অযাকাউন্ট না থাকাষ এই পফতনিাপ্রন্ভ কীবাডফ প্রনচ্ছিত কযা মাডফ, তা িে যডষ পগডছ। অথাৎ
ড
এখন শুধু িডণাদনা যাডকজ প্রদডরই প্রনচ্ছিত ডষ ফরা মাডি না, যকাডযয াষতা আডর
জাষগাভডতা পৌঁছাডি প্রক না, ফযং ুল্ঠু প্রফতযণিচ্ছক্রষা এখাডন বীলণ গুরুত্বূণ।ড এ পক্ষডত্র
শ্রপ্রভকডদয তাপ্ররকা ডষফাইডট িকা কযা মাষ। পমফ শ্রপ্রভডকয নাভ থাকডফ প্রকন্তু টাকা
াডফন না, তাাঁযা পমন এড দাপ্রফ কযডত াডযন টাকা না াষায। এবাডফ গণনজযদাপ্রযয
পভকাপ্রনজভ বতপ্রয কডয জফাফপ্রদপ্র ফাাডনা মাষ।যকায পঘাপ্রলত ৭২ াজায ৭৫০ পকাটটয
িডণাদনা যাডকজটট কডযানাবাইযা দুডমাগ
ড পভাকাপ্রফরাষ ভডষাডমাগী নষ, জনফান্ধফ নষ।
অডনডক চ্ছজপ্রডপ্রডত এয তকযা বাগ (২.৫২ )%পদডখ এটাডক খুফ ফ প্রকছু প্রডডফ উস্থান
কযডত াডযন। প্রকন্তু পদখা উপ্রচত প্রছর াযা ৃপ্রথফীডত াভাচ্ছজক ুযক্ষাষ যকায কীবাডফ
অফদান যাখডছ। অথাৎ
ড ংখযায ফাইডয প্রগডষ িডণাদনায কামকাপ্র
ড যতা প্রফডিলডণয িডষাজন প্রছর।
ফতডভান ংকট পভাকাপ্রফরাষ জনগডণয দুডবডাগ কভাডনাষ িডণাদনায কামকাপ্র
ড যতাডক ভাকাটঠ
প্রডডফ ধযডর প্রনিষই এখাডন াভাচ্ছজক ুযক্ষায জনয ুপ্রনপ্রদডষ্ট যাডকজটট িথভ পঘাপ্রলত
যাডকজ প্রডডফই াষা পমত। তা ষপ্রন ফডর এই যাডকজডক ভডষাডমাগী  জনফান্ধফ ফরা
মাডি না।
পভাানদা ুরতানা: ঢাকা প্রফেপ্রফদযারডষয অযাকাউপ্রন্টং অযান্ড ইনপযডভন প্রডস্ট্ভ
প্রডাটড ডভডন্টয অথনীপ্র
ড তয কাযী অধযাক
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এপ্রির ০৮, ২০২০
ভাডচডয পফতন ডষডছ ২৪৩টট পাাক কাযখানাষ
পদডয ছষটট প্রল্পাঞ্চডর পাাক খাডতয পভাট
কাযখানা আডছ ২ াজায ৯৮৩টট। প্রল্প ুপ্ররড
য তথয অনুমাষী, এয ভডধয গতকার মন্ত
ড ২৪৩
টট কাযখানা ভাডচডয পফতন প্রযডাধ কডযডছ। ফা
প্রক ২ াজায ৭৪০টট কাযখানাষ পফতন প্রযডা
ধ ষপ্রন। মপ্রদ িচপ্ররত শ্রভ আইন অনুমাষী ি
প্রত ভাডয পফতন যফতী ভাডয ৭ তাপ্রযডখয ভ
পধয প্রযডাধ কযায ফাধযফাধকতা যডষডছ।প্রল্পা
ঞ্চর আশুপ্ররষা এরাকাষ প্রফচ্ছজএভইএপ্রফডকএভইএয দয পাাক কাযখানা আডছ পভাট ৫০৬টট। এয ভডধয গতকার মন্ত
ড পভাট ৩৪
টট কাযখানা পফতন প্রযডাধ কডযডছ। গাজীুডয প্রফচ্ছজএভইএপ্রফডকএভইএয দয পাাক কাযখানা আডছ ৯৬৮টট। এয ভডধয গতকার মন্ত
ড ভাডচডয পফতন
প্রযডাধ কডযডছ এভন কাযখানায ংখযা ১১৬। চট্টগ্রাডভ প্রফচ্ছজএভইএপ্রফডকএভইএয দয পাাক কাযখানা আডছ পভাট ৪০৮টট। এয ভডধয গতকার মন্ত
ড ভাডচডয পফ
তন প্রযডাধ কডযডছ এভন কাযখানায ংখযা ১৭।নাযাষণগে এরাকাষ পাাক কাযখানা আডছ
১ াজায ৪৬টট। এয ভডধয গতকার মন্ত
ড ভাডচডয পফতন প্রযডাধ কডযডছ ৫৩টট কাযখানা। ভষ
ভনপ্রংড প্রফচ্ছজএভইএয দয পভাট পাাক কাযখানায ংখযা ৫০। এয ভডধয ১৮টট কাযখানা গ
তকার মন্ত
ড পফতন প্রযডাধ কডযডছ। এ অঞ্চডর প্রফডকএভইএয দয পকাডনা কাযখানা পনই। খু
রনাষ পাাক কাযখানা আডছ াাঁচটট। এ কাযখানাগুডরায ফই প্রফচ্ছজএভইএয দয। ফ কায
খানাই ভাডচডয পফতন প্রযডাধ কডযডছ।ভাডচডয পফতন প্রযডাধ প্রযপ্রস্থপ্রত ম্পডকড জানডত চাইডর
প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ড. রুফানা ক ফডরন, চরপ্রত ভাডয ১৬ তাপ্রযডখয ভডধয ফ পফতন প্রয
পাধ ডষ মাডফ।ডদডয ছষটট প্রল্প এরাকাষ ফস্ত্র, পাাক, চাভা, লুধ, প্রযপযাপ্ররং, পাপ্রনচায,
ড
পভাফাইর ংডমাজন, প্রযাপ্রভক ফ খাত প্রভপ্ররডষ পভাট প্রল্পকাযখানা আডছ ৭ াজায ৬০২টট। এয ভডধয গতকার ফন্ধ প্রছর ৭ াজায ৫৬টট। ফাপ্রক ৫৪৬টট
কাযখানা পখারা প্রছর। আয ৭ াজায ৬০২টট কাযখানায ভডধয গতকার মন্ত
ড পফতন প্রযডাধ ক
পযডছ ১ াজায ২৪টট। ফাপ্রক ৬ াজায ৫৭৮টট কাযখানাষ পফতন প্রযডাধ ষপ্রন। প্রল্প এরাকাগু
পরাষ কভযত
ড ৩০ রক্ষাপ্রধক শ্রপ্রভক।জানা পগডছ, পকাপ্রবড১৯ ফা নডবর কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফয পিক্ষাডট চরপ্রত ফছডযয শুরুডতই পদডয পাাক
কাযখানাগুডরায যপতাপ্রন কামক্রভ
ড
ফযাত ডত শুরু কডয। পক্রতাযা এডকয য এক ক্রষাডদ
ফাপ্রতর কযাষ কাযখানাষ কাডজয ংকট বতপ্রয ষ। এ পিক্ষাডট ভাডচডয পফতন প্রযডাডধ প্রভ
প্রভ পখডত ডি উডদযািাডদয। ফডচডষ পফপ্র পফগ পডত ডি ক্ষুদ্র আকাডযয কাযখানাগুডরা
পক। এ ধযডনয কাযখানা ১০-১৫ তাং।ডাাক কাযখানাগুডরায পফতনবাতা প্রযডাধংক্রান্ত জটটরতা প্রনডষ গতকার ফাংরাডদ ফযাংডকয গবনযড ফযাফয একটট প্রচটঠ
প্রদডষডছ প্রফচ্ছজএভইএ। ংগঠডনয বাপ্রত রুফানা ক স্বাক্ষপ্রযত প্রচটঠডত ফরা ষ, আভাডদয দ
য িপ্রতষ্ঠানগুডরায াপ্লাই পচইন ফযফস্থা পবডঙ ায কাযডণ ভাডচড উৎাদন কামক্রভ
ড
ফযাকবা
পফ প্রফপ্রেত ডষডছ, ফাধাগ্রস্ত ডষডছ যপতাপ্রন।প্রচটঠডত ফরা ষ, িপ্রতষ্ঠানগুডরা মাডত শ্রপ্রভক53

কভচাযীডদয
ড
ভাডচডয পফতনবাতা প্রনপ্রফডে
ড প্রযডাধ কযডত াডয, পজনয ফাপ্রণচ্ছজযক ফযাংকগুডরা
পক পফতনবাতা িদাডনয প্রফলডষ প্রনষভনীপ্রত জীকযডণয জনয িডষাজনীষ প্রনডদডনা আনায
দন্ভয পথডক পদষা আফযক। আত্কাডর ফযাংকগুডরা পথডক এভন ডমাপ্রগতা একান্তবাডফ কা
ভয। এ প্রযডিপ্রক্ষডত ফাপ্রণচ্ছজযক ফযাংকগুডরায অনুকূডর জরুপ্রয প্রবপ্রত্তডত িডষাজনীষ প্রনডদডনা ি
দাডনয প্রফডল অনুডযাধ জাপ্রনডষডছন প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত।

০৮ এপ্রির ২০২০,
কডযানাকাডরয দুডমাগ
ড
এটা নে জ্ঞানীনতায নযচে না—পাােশ্রনভে নাজভায প্রতেয জফাফ পে পদতফ
কুয্যাতু র-আইন-তা্প্রভনা
কডযানায কাডর পডট বাত প্রদডত ষ। পট অডনকগুডরা। ‗পদড‘ দুটট পছাট পভডষ, ফুডা ভা
আয েশুয। ঢাকাষ প্রনডজ আয স্বাভী। ‗কাভাইকাডজয পরাক‘ শুধু স্বাভী-স্ত্রী দুজন।
দুজন গাজীুডযয টেী প্রফপ্রক প্রল্পনগযীডত একই কাযখানাষ কাজ কডযন। গত ৩১ ভাচড কাডজয
পডল শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রদডষ কাযখানাটট ফন্ধ ষ। তাাঁযা পপ্রদনই পদড চডর মান। চায ফছডযয
পভডষটট অুস্থ প্রছর, তায জনয ভন ুপ্রছর।
৫ এপ্রির কাযখানা পখারায কথা প্রছর। পভাাম্মাত যাডফষা পফগভ পপ্রদন কাডর স্বাভীয ডে
গাইফান্ধায পগাপ্রফন্দগে উডজরায নফীনয গ্রাভ পথডক টেী প্রপডয আডন। এড কাযখানা ফন্ধ
ান।
পপ্রদনই দুুয ১২টায প্রদডক াগা পাাইটটয ভাঠ এরাকাষ তাাঁডদয বাা ফাাষ আভায ডে
যাডফষায পদখা। প্রতপ্রন তখন উঠাডন এজভাপ্রর যান্নায চারাঘডয নতু ন ভাটটয চুরা টঠকঠাক কযডছন।
খযচাাপ্রত কডয গযাডয চুরা প্রকডনপ্রছডরন। প্রকন্তু গযা প্রকনডত াযডছন না।
যাডফষা অাডযটয, স্বাভী যাপ্রকং প্রফবাডগ কাজ কডযন। বাযটাইভ দুজডন প্রভডর ভাড
কভডফপ্র ২০ াজায টাকা আষ কডযন। প্রফদুযৎ প্রফর ঘযবাা কখডনা ৪ াজায টাকা ছাপ্রডষ
মাষ। ফাপ্রক টাকাষ গ্রাডভয আয এখানকায দুই ংায চডর।
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যাডফষা ফডরন, আডগয যাডত ফা প্রছর না। ট্রাডক কডয, াডষ পাঁ ডট, ফহু কডষ্ট প্রপডযডছন। খযচ
ডডছ ২ াজায টাকায ভডতা। যাস্তাষ যাস্তাষ ুপ্রর গাপ্র থাপ্রভডষডছ। ড্রাইবায ফাপ্রত টাকা
প্রনডষডছ। মাষায ভষ গাপ্রয ংকট প্রছর, পফপ্র টাকা পরডগডছ।
কাযখানায পরাকজন পপাডন ফাইডক জাপ্রনডষডছ, ৫ তাপ্রযখ পথডক আফায পখারা। ুতযাং আডত
ডতাই। যাডফষা ফডরন, ‗এক প্রদন অযাফডন্ট কযডর মপ্রদ আভাডদয ফাইয কইযা পদষ, তষ পতা
কযায প্রকছু নাই।‘
ছুটট আয ফাডফ জানডর এখন তাাঁযা প্রপযডতন না। ভাডচডয পফতন পথডক ফাপ্রডত টাকা
প্রদডষডছন। গাপ্রবাা প্রদডষ াডত এখন টাকা পনই। যাডফষা ফডরন, ‗আয পতা খাষায ভডতা
পতপ্রপক নাই ঘডয।‘
টেীযই ূফ ডপগাারুয এরাকাষ স্বাভী আয পছাট পছডরডক প্রনডষ বাা ফাাষ থাডকন পভাাম্মাত
নাজভা আিায। প্রল্পনগযীয একটট কাযখানাষ প্রতপ্রন পকাষাপ্ররটট ইন্ফডক্টয। তাাঁয স্বাভী
পাাকশ্রপ্রভক।
টটনচারা াকা ঘযটটয দযজাষ দাাঁপ্রডষ নাজভা ফডরন, ২৪ তাপ্রযখ পজডনপ্রছডরন, কাযখানা ৪
এপ্রির মন্ত
ড ফন্ধ থাকডফ। পটা প্রছর কডযানাবাইযা পঠকাডত যকাপ্রয-পফযকাপ্রয অপ্রপড
াধাযণ ছুটট পঘালণায িথভ দপা। তাাঁযা তখন ফগুায পযুডয গ্রাডভয ফাপ্রডত চডর মান।
চরপ্রত ভাডয শুরুডত ১১ এপ্রির মন্ত
ড ছুটট ফাায পঘালণা এডর নাজভা পবডফপ্রছডরন, তাাঁডদয
ছুটট ফাডফ। তাাঁয কথাষ, ‗একটা ভচ্ছজডদ মপ্রদ ১০০ জন পরাক একডে মাইডত যকায
পথইকা প্রনডলধ কযা ষ, তাইডর একটা গাডভন্টড
ড
দুই-প্রতন াজায পরাক পকভন কডয কাজ
কযডফ?‘
নাজভা অফয জানডতন, ফাপ্রণজযভন্ত্রী টটু ভুনপ্র ফডরপ্রছডরন, স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন পাাক কাযখানা
পখারা যাখা মাডফ। তফু প্রতপ্রন ৩ ভাচড ন্ধযা মন্ত
ড বতপ্রয পাাকপ্রডল্পয ভাপ্ররকডদয ংগঠন
প্রফচ্ছজএভইএ, যকায অথফা কাযখানায ভাপ্ররডকয প্রদ্ধাডন্তয জনয অডক্ষা কডযন।
আভাডক নাজভা ফডরন, ‗অপ্রপড পমাগাডমাগ কযপ্রছ, যাডযডদয াডথ, ফডডদয াডথ পম,
আভাডদয আডরই ছুটটটা ফাডফ, নাপ্রক প্রনধাপ্রড যত ভডষ অপ্রপড পমডত ডফ?‘ তাাঁযা তাাতাপ্র
প্রপযডত ফডরডছন।
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াচ্ছজযা না প্রদডর নাপ্রক চাকপ্রয চডর পমডত াডয অথফা এ কষপ্রদডনয ছুটট আভডর না পনষা ডত
াডয। ‗ভাপ্ররক মপ্রদ পখারা যাডখ, আয এই ভষ মপ্রদ চাকপ্রয চডর মাষ, এই বডষ আভায ফাধয ষা,
জীফডনয ঝুাঁ প্রক প্রনষাই আপ্রছ‘, ফডরন নাজভা।
৪ এপ্রির টেী পপযায য যাডত নাজভা পাডনন, প্রফচ্ছজএভইএ কাযখানা ফন্ধ যাখডত অনুডযাধ
কযডছ। তাাঁয িে, ‗এই পম আভাডদয একটা পবাগাপ্রন্ত—গ্রাডভ মাযা প্রছর, তাযা ফাপ্রডতই প্রছর—
রক্ষ রক্ষ ভানুল পম আফায ঢাকা ডয আইর, এটা প্রক প্রফচ্ছজএভইএ প্রকংফা যকাডযয একটা
জ্ঞানীনতায প্রযচষ না?‘
আপ্রভ বাপ্রফ, িেটা প্রক প্রনছক জ্ঞানীনতায? িবাফারী কায পরাডপরা আয স্বাথপ্রচ
ড ন্তায চূ ান্ত
িকা প্রক এটা নষ?
ফাপ্রণজযভন্ত্রী পাাকপ্রডল্পয ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএয াডফক বাপ্রত। গত িাষ ২০
প্রদডন প্রফচ্ছজএভইএ  প্রনট পাাক ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রফডকএভইএ একাপ্রধকফায কাযখানা পখারা
যাখায ডক্ষ াষ প্রদডষডছ। শ্রভ ভন্ত্রণারডষয কাছ পথডক একাপ্রধকফায এই ফাতডা পগডছ পম ুযক্ষা
পাাক (প্রপ্রই), ভাস্ক, জীফাণুনাক ইতযাপ্রদ বতপ্রয কযা জরুপ্রয িডষাজডন কাকপ্রবাডফ
স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন কাযখানা পখারা যাখডত ফাধা পনই।
ইপ্রতভডধয াধাযণ ছুটট আয দুপ্রদন পফডডছ। অফডডল ভাপ্ররকডদয ংগঠন দুটট ১৪ এপ্রির
মন্ত
ড কাযখানা ফন্ধ যাখায ুস্পষ্ট পমথ পঘালণা প্রদডষডছ। তডফ তাযা ফডরডছ, ংগঠনডক জাপ্রনডষ
পকফর প্রপ্রই ফানাডনা আয জরুপ্রয যন্ভাপ্রন ক্রষাডদডয কাজ চরডত াযডফ।
মাক। আভযা ধাড ধাড প্রদ্ধান্ত পনষাষ প্রফোী। আজ ভডন ডরা এতটুকু কপ্রয, কার ভডন
ডরা কাকপ্র আডযকটু ফাাই। ছুটট ফাাই দুপ্রদন কডয কডয। কডযানাবাইযাডক ধাড ধাড
ফযণ কপ্রয অথফা অডল্প অডল্প কুরায ফাতা প্রদডষ তাাডত চাই।
এপ্রদডক কডযানা-ফন্ধ ফা রকডাউন না চরডর যাডফষা এখন পদড প্রপযডত াযডতন না। ভাডচডয
পফতন পল, পদাকান ফাপ্রক পদডফ প্রক না তা অপ্রনচ্ছিত। প্রতপ্রন ফডরন, ‗এই পম ফডন্ধয য ফন্ধ
প্রদতাডছ, াভডনয যারাপ্রয াফ প্রক না, পয পতা পকাডনা প্রনিষতা নাই।‘
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এড পথডক শুনডছন, কাযখানায কাডজয আডদ ফাপ্রতর ডষ মাডি। কাযখানা চরডফ প্রক না,
পটা জানা তাাঁয ফ দযকায। যাডফষা ফডরন, ‗এখন পতা আভাডদয প্রকছু কযায নাই। আয
অাষ ইডষ পগরাভ।‘
চায-াাঁচ ফছয ষ যাডফষাযা গাজীুয এডডছন, ‗শুধু গাডভন্ট
ড
কডয খাইডতপ্রছ। গাডভন্ট
ড
ছাা
পতা আভাডদয প্রকছু নাই। ফাপ্র মাষা কযফ কী?‘ যাডফষা ফডরন, ভাপ্ররডকযা কী কযডত াডযন, পই
আাডতই থাকডত ডফ।
নাজভা অডক্ষা কযডছন। িথভত ভাডচডয পফতডনয জনয। প্রদ্নতীষত, প্রতপ্রন শুডনডছন, যকায
প্রতন ভাডয পফতন-বাতায জনয াাময পদডফ। কীবাডফ কখন তা াডফন, পটা জানডত চান।
প্রফচ্ছজএভইএ এফং প্রফডকএভইএ ১৬ এপ্রিডরয ভডধয ভাডচডয পফতন প্রদডষ প্রদডত দয
িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক অনুডযাধ কডযডছ। টেী পথডক প্রপডয যাডত পপাডন কথা ফডরপ্রছরাভ
প্রফচ্ছজএভইএয বাপ্রত আযাদ জাভাডরয ডে। প্রতপ্রন ফরডরন, পফপ্রয বাগ কাযখানা শ্রভ
আইডনয ১৬-এয ২ ধাযাষ কাজ ফন্ধ কডযডছ।
এডত শ্রপ্রভডকযা পর-অডপয প্রনষডভ ফডন্ধয য ৪৫ প্রদন মন্ত
ড পফতন-বাতা াডফন। ফাপ্রবাা,
প্রচপ্রকৎাবাতা  খাদযবাতা ুডযাুপ্রয, আয ভূর পফতডনয অডধক।
ড কাযখানা মপ্রদ আয অন্তত
১৫ প্রদন ফন্ধ থাডক, তডফ শ্রপ্রভডকযা ভূর পফতডনয এক-চতু থাং
ড
এফং বাতাগুডরা াডফন। তডফ
আইন ফরডছ, প পক্ষডত্র ভাপ্ররক আইডনয ২০ ধাযাষ িায ফুচ্ছঝডষ প্রদডষ ছাাঁটাই কযডত
াযডফন।
আযাদ জাভার ফরডছন, তখন পকাডনা কাযখানা কাজ াপ্রযডষ ডথ ফডত প্রনডর পতভন ছাাঁটাই
ডত াডয। প্রতপ্রন আয ফরডছন, ফন্ধ অত প্রদন গাডর কাযখানাগুডরায কাডজ অনয যকভ জট
পরডগ মাডফ।
ভাপ্ররডকযা প্রকন্তু আয আডগ পথডকই এফ ভযায কথা ফডর যকাডযয কাছ পথডক ুপ্রফধা
পচডষ আডছন। যকায একাপ্রধক আপ্রথক
ড িডণাদনা পঘালণা কডযডছ। এগুডরায একটট ডি
যাডফষা নাজভাডদয ভডতা শ্রপ্রভকডদয জুন মন্ত
ড প্রতন ভা পফতন পদষায জনয ফাপ্রণচ্ছজযক
ঋণুপ্রফধা।এই ঋণ পডত ডর িপ্রতষ্ঠানডক প্রনষপ্রভত পফতন পদষায এফং যন্ভাপ্রন চরভান থাকায
িভাণত্র পদখাডত ডফ। ঋণদাতা ফযাংক যাপ্রয পফতডনয টাকাটা শ্রপ্রভডকয ফযাংক অথফা
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পভাফাইডরয অযাকাউডন্ট াটঠডষ পদডফ। পফতন ধযা ডফ আডগয প্রতন ভাডয গ পফতডনয
প্রনপ্রযডখ।
কথাফাতডা ফডর মা ফুঝরাভ, প্রল্পভাপ্ররডকযা এই ঋণ  পফতন পদষায থটট খুফ জ ফডর
বাফডছন না। প্রযডাধ কযডত ডফ, পটা একটা জটটরতা। পর-অডপয প্রনষডভ আধা পফতন নাপ্রক
প্রতন ভাডয গ পফতডনয ভপ্রযভাণ, প প্রনডষ একটা ফাা পরডগ পমডত াডয।
আডযকটা কথা। ফদপ্রর ফা াভপ্রষক শ্রপ্রভক, মাাঁডদয নাভ ভাস্ট্াযডযাডর পনই, তাাঁযা প্রকন্তু এফ
পকাডনা ুডমাডগয দাপ্রফদায ডফন না। প্রফডলক কডয পতভন শ্রপ্রভকডদয এখনই ছাাঁটাই ষায
অডনক ঘটনায কথা কাডন এর।
টেীডত প্রফপ্রক প্রল্পনগযীটট যন্ভাপ্রনভুখী বতপ্রয পাাক আয ফস্ত্র খাডতয একটট ফ পকন্দ্র। ফ
কাযখানায াাাপ্র টঠকা পছাট কাযখানাডত অডনক শ্রপ্রভক কাজ কডযন। এই কাযখানাগুডরা
ফন্ধ ষায ঝুাঁ প্রক পফপ্র থাকডফ।
এটা টঠক পম কডযানায আয ভাপ্ররকডদয পযষাত পদডফ না। তডফ যকাডযয কাডছ পদনদযফায
কযায থ তাাঁডদয ফদা
ড পখারা থাডক। যাডফষা ফা নাজভায গরা কায কাডনই–ফা পৌঁছাডফ?

প্রো: ০৭ এপ্রির ২০২০
১৬ এপ্রিডরয ভডধয পাাক শ্রপ্রভকডদয পফতন

আগাভী ১৬ এপ্রিডরয ভডধযই শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ভাচড ভাডয পফতন প্রযডাধ কযা ডফ।
পাভফায যাডত পাাক খাডতয দুই ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ এফং প্রফডকএভইএয এক পমথ পঘালণাষ
এ প্রফলডষ ফযফস্থা গ্রডণয জনয কাযখানা ভাপ্ররডকয িপ্রত অনুডযাধ জানাডনা ডষডছ।

58

প্রফচ্ছজএভইএয বাপ্রত ড. রুফানা ক এফং প্রফডকএভইএয বাপ্রত পপ্ররভ ভান পমথবাডফ
এই পঘালণা পদন।
এই পঘালণাষ প্রফডল জরুপ্রয িডষাজডন প্রকছু কাযখানা পখারা যাখায ুডমাগ যাখা ডষডছ। পম ফ
কাযখানাষ জরুপ্রয যন্ভাপ্রন আডদডয কাজ যডষডছ এফং পম ফ কাযখানাষ কডযানা পথডক
ুযক্ষাাভগ্রী প্রপ্রই, ভাস্ক বতপ্রয ডি প ফ কাযখানা প্রফডল ফযফস্থাষ পখারা যাখা মাডফ।
তডফ পখারা যাখায জনয শ্রভ ভন্ত্রণারডষয করকাযখানা  িপ্রতষ্ঠান প্রযদনড অপ্রধদন্ভয
(প্রডআইএপই) এফং স্ব স্ব ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ প্রকংফা প্রফডকএভইএয অনুভপ্রত প্রনডত ডফ।

০৬ এপ্রির ২০২০
পাাে োযখানা ফন্ধ েযতত চাননন পেউই
প্রনফায কার পথডক যাজধানী অপ্রবভুডখ প্রছর
শ্রভজীফী ভানুডলয ঢর। তাাঁডদয অপ্রধকাং প্রছর
পাাক কাযখানায শ্রপ্রভক। পযাফফায কাযখানা খুরডফ,
তাই পম পমবাডফ পডযডছ গন্তডফয পৌঁছায পচষ্টা
কডযডছ। ছপ্রফ: িথভ আডরা
কডযানায ঝুাঁ প্রকয ভডধয পাাক কাযখানা ফন্ধ কযডত
চানপ্রন প্রল্পভাপ্ররডকযা। তাডত াষ প্রছর যকাডযয। ভূরত ভাপ্ররকডদয াাাপ্র যকাডযয শ্রভ
এফং ফাপ্রণজয ভন্ত্রণারষ প্রদ্ধান্তীনতা  ভন্ষীনতায কাযডণই বষাফ প্রযপ্রস্থপ্রতয বতপ্রয
ডষডছ। াভাচ্ছজক দূযত্ব না পভডন ঝুাঁ প্রক প্রনডষ াজায াজায শ্রপ্রভক ঢাকা  আাডয
প্রল্পাঞ্চডর প্রপডযডছন। এভনপ্রক াডত পগানা কডষকটট ছাা অপ্রধকাং শ্রপ্রভক ংগঠডনয পনতাযা
কডযানায এই দুডমাডগ
ড কাযখানা ফন্ধ যাখায প্রফলডষ পজাযাডরা দাপ্রফই কডযনপ্রন।
প্রনফায কার পথডক যাজধানী অপ্রবভুডখ প্রছর শ্রভজীফী ভানুডলয ঢর। তাাঁডদয অপ্রধকাং প্রছর
পাাক কাযখানায শ্রপ্রভক। পযাফফায কাযখানা খুরডফ, তাই পম পমবাডফ পডযডছ গন্তডফয পৌঁছায
পচষ্টা কডযডছ। গণভাধযডভ শ্রভজীফী ভানুডলয কভস্থডর
ড
পপযায প্রচত্র পদডখ ভাডরাচনায ঝ ডঠ।
াযা পদডয ভানুলডক স্বাস্থযঝুাঁ প্রকডত পপডর পদষায জনয পাাকপ্রল্প ভাপ্ররকডদয কডঠায
ভাডরাচনা কডযন অডনডকই। প্রদনবয এই আডরাচনা-ভাডরাচনায য বতপ্রয পাাকপ্রল্প
ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ যাত পডন ১০টাষ কাযখানা ফন্ধ যাখডত দযডদয িপ্রত
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অনুডযাধ কডয। প্রফডকএভইএ কাযখানা ফডন্ধয প্রদ্ধান্ত পদষ যাত ১২টাষ। এযয গতকার পযাফফায
ঢাকাষ িডফ  ঢাকা পথডক পফয ষায ফ থ ফন্ধ কডয পদষ ুপ্রর।
িত ১৫ নদতন মা ঘতটতে
অডনডকই িে কডযডছন পকন এ যকভ ডরা। জানা পগডছ, গত ২১ ভাচড শ্রভ বফডন শ্রভ িপ্রতভন্ত্রী
পফগভ ভন্নুজান ুপ্রপষাডনয বাপ্রতডত্ব যকায, ভাপ্ররক  শ্রপ্রভকডক্ষয চ্ছত্রক্ষীষ বা ষ।
তাডত প্রফচ্ছজএভইএয ফতডভাডন  াডফক দুই বাপ্রত, প্রফডকএভইএয বাপ্রত  একজন
বাপ্রত, জাতীষ শ্রপ্রভক রীডগয বাপ্রত শ্রভ ভন্ত্রণারডষয ঊর্ধ্তন
ড
কভকতড
ড াযা প্রছডরন।
বাষ অপ্রধকাং পাাকপ্রল্প ভাপ্ররক িপ্রতপ্রনপ্রধ  জাতীষ শ্রপ্রভক রীডগয বাপ্রত কাযখানা
পখারা যাখায প্রফলডষ তাাঁডদয ভতাভত পদন। তডফ কাযখানা পখারা ফা ফডন্ধয প্রফলডষ কথা ফরায পচডষ
বাষ ংকট পভাকাপ্রফরাষ ভাপ্ররডকযা যকাডযয কাডছ আপ্রথক
ড অনুদান, িডণাদনায অথ ড ছা
কযায প্রফলডষ পফপ্র উচ্চপ্রকত প্রছডরন। বা পডল প্রফডকএভইএয একজন পনতা ফডরন, শ্রপ্রভডকযা
পম প্রযডফড ফফা কডযন, তায পচডষ কাযখানা প্রযডফ অডনক বাডরা। তা ছাা কডযানা
িপ্রতডযাডধ িপ্রতটট কাযখানাষ াত পধাষা অনযানয ফযফস্থা পনষা ডষডছ ফডর দাপ্রফ কডযন।
যপ্রদন শ্রভ বফডন ২১টট শ্রপ্রভক ংগঠডনয ডে বফঠক কডযন শ্রভ িপ্রতভন্ত্রী। পখাডন ৯টট
শ্রপ্রভক ংগঠডনয পনতাযা কডযানা িপ্রতডযাডধ কাযখানা ফডন্ধয দাপ্রফ জানান। তডফ এয প্রফডযাপ্রধতা
কডয ১১টট ংগঠন। তখন শ্রভ িপ্রতভন্ত্রী জাপ্রনডষ পদন, আাতত কাযখানা চরডফ। আয কাযখানা
ফডন্ধয প্রফলডষ প্রতপ্রন িধানভন্ত্রীয ডে কথা ফডর ফযফস্থা পনডফন ফডর জানান।
বফঠডকয দুই প্রদন য কডষকজন িবাফারী পাাকপ্রল্প ভাপ্ররক জানান, তাাঁযা কাযখানা ফন্ধ
যাখায প্রদ্ধান্ত পদডফন না। তাাঁযা চাইডছন যকাডযয য ভর পথডক পঘালণা আুক। তাডত
ভাপ্ররকডদয দাপ্রফদাষা আদাডষ প্রকছুটা ুপ্রফধা ডফ, এভন ইপ্রেত পদন দু-একজন ভাপ্ররক। প
কাযডণ ২৩ ভাচড যকাডযয তযপ পথডক ১০ প্রদডনয াধাযণ ছুটট পঘালণা প্রদডর ভাপ্ররকডদয দুই
ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ  প্রফডকএভইএ চু প্রছর। পপ্রদন অফয ংগঠন দুটটয পনতাযা ফডরন,
বালডণ িধানভন্ত্রী পম প্রনডদডনা পদডফন, প অনুমাষী প্রদ্ধান্ত পনষা ডফ। ২৫ ভাচড জাপ্রতয
উডদ্দড পদষা বালডণ পাাক যন্ভাপ্রনভুখী িপ্রতষ্ঠাডনয শ্রপ্রভকডদয ভজুপ্রয প্রদডত ৫ াজায
পকাটট টাকায িডণাদনা যাডকজ পঘালণা কডযন িধানভন্ত্রী। ভাপ্ররকডদয দুই ংগঠনই
তাৎক্ষপ্রণকবাডফ এই প্রদ্ধান্তডক স্বাগত জানাষ।
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যকাডযয পদষা ছুটট শুরু ডর প্রফচ্ছজএভইএ ২৬ ভাচড কাযখানা ফন্ধ যাখডত দযডদয িপ্রত
অনুডযাধ জানাষ। যপ্রদন প্রফডকএভইএ একই যকভ প্রনডদডনা পদষ। তডফ প্রফচ্ছজএভইএয প্রদ্ধাডন্ত
িবাফারী কডষকজন পাাকপ্রল্প ভাপ্ররক ক্ষুব্ধ পান। তাাঁযা যকাডযয য ভরডক
পফাঝাডনায পচষ্টা কডযন, কাযখানা ফন্ধ যাখডর পাাক যন্ভাপ্রন ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফ। অফয ২৬ ভাচড
মন্ত
ড ৯৫৯ কাযখানায ২৬৭ পকাটট ডরাডযয পাাডকয ক্রষাডদ ফাপ্রতর  স্থপ্রগত ষায তথয
জানাডনা ষষ।
গত ২৮ ভাচড শ্রভ ভন্ত্রণারডষয করকাযখানা  িপ্রতষ্ঠান প্রযদনড অপ্রধদন্ভয (প্রডআইএপই) এক
প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত জানাষ, পমফ কাযখানাষ ক্রষাডদ আডছ  কডযানা িপ্রতডযাডধ িডষাজনীষ াভগ্রী
প্রপ্রই, ভাস্ক, গ্লাব, যাপ্রনটাইজায, লুধ ইতযাপ্রদ উৎাদন কযডছ, পফ করকাযখানা ফডন্ধ
যকায পকাডনা প্রনডদডনা পদষপ্রন। এই প্রফজ্ঞপ্রন্ভয যযই প্রফচ্ছজএভইএ প্রনডজডদয অফস্থান পথডক
প্রকছুটা ডয আড। তাযা প্রডআইএপইয প্রনডদডনা ভানডত ংগঠডনয দয পাাক কাযখানা
ভাপ্ররকডদয িপ্রত অনুডযাধ জানাষ।

প্রো: ২৬ ভাচড ২০২০
পাাক শ্রপ্রভকডদয জনয পঘাপ্রলত টাকা তাডদয ফযাংক প্রাডফ প্রদন :প্রপ্রপ্রফ
িধানভন্ত্রীয জাপ্রতয উডদ্দডয পদষা বালডণ পাাক শ্রপ্রভকডদয জনয পঘাপ্রলত পফতনফাফদ
ফযাদ্দকৃত াাঁচ াজায পকাটট টাকা কযাখানা ভাপ্ররকডদয কাডছ স্তান্তয না কডয যাপ্রয শ্রপ্রভককভচাযীডদয
ড
ফযাংক প্রাডফ জভা পদষায আহ্বান জাপ্রনডষডছ ফাংরাডদডয কপ্রভউপ্রনস্ট্ াটটড
(প্রপ্রপ্রফ)।ফৃস্পপ্রতফায এক প্রফফৃপ্রতডত প্রপ্রপ্রফ‘য বাপ্রত ভুজাপ্রদুর ইরাভ পপ্ররভ  াধাযণ
ম্পাদক পভাাম্মদ া আরভ এই আহ্বান জানান। তাযা ফডরন, িধাভন্ত্রীয ফযাদ্দকৃত অথ ড
যাপ্রয শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ফযাংক প্রাডফ জভা না পদষা ডর এ অথ ড িকৃত বুিডবাগীডদয
কাডছ পৌঁছাডনায ম্ভাফনা কভ। শ্রপ্রভকডদয অথ ড পমন পকউ তরুপ কযডত না াডয পপ্রদডক
যকাযডক নজযদাপ্রয কযডত ডফ।আডযক প্রফফৃপ্রতডত প্রপ্রপ্রফ পনতাযা কডযানায ভাপ্রফমডষয
ড
ডে ডে ম্ভাফয পডেু -প্রচকুনগুপ্রনষায িাদুবাড ফ পভাকাপ্রফরায িস্তুপ্রত শুরু কযডত ঢাকায দুই
প্রটট কযডাডযডনয পভষযডদয িপ্রত আহ্বান জাপ্রনডষডছন। প্রফজ্ঞপ্রন্ভ।

০৯ এপ্রির ২০২০
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দনযতদ্রয জভা টাোে টান নদতেতে েতযানা
প্রকছুপ্রদন আডগ রূনগয ফচ্ছস্তডত পরডগডছ আগুন। এডত অডনডকয ঘযফাপ্র ুড াপ্রযডষডছন
ফপ্রকছু। এখন পনই পকাডনা উাজডডনয থ। তীব্র কডষ্ট প্রদন কাটাডি ফচ্ছস্তফাী। ছপ্রফটট গতকার
পতারা। ছপ্রফ: াচ্ছজদ পাডন।
ফাতাড এখডনা পাা গন্ধ। িান্তযজুড ছপ্রডষ আডছ আধডাা টটন, ফাাঁডয খুটাঁ ট আয কষরা
ডষ মাষা আফাফ। ভাখাডনক আডগই রূনগয আফাপ্রক এরাকায চ্ছঝরা ফচ্ছস্তডত বষাফ
অপ্রিকাডণ্ডয ক্ষপ্রত কাটটডষ উঠডত না–উঠডতই পখানকায ফাপ্রন্দাডদয জীফন-জীপ্রফকায াভডন
যীপ্রতভডতা হুভপ্রক ডষ দাাঁপ্রডষডছ কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ফ।
বফপ্রেক ভাভাপ্রযডত রূ পনষা কডযানাবাইযাডয কাযডণ ঢাকা এখন কামতড অচর। পই ডে
কভীন
ড
ডষ ডডছন এই ভানগডযয িাপ্রন্তক ফাপ্রন্দাযা। মাাঁডদয পফপ্রয বাডগয ফফা
চ্ছঝরাডয ভডতা ডযয আনাচকানাডচ গড ঠা ফচ্ছস্তগুডরাডত। তডফ অনয ফচ্ছস্তগুডরাডত
ফাপ্রন্দাডদয ভাথা পগাাঁজায পল আশ্রষটুকু থাকডর চ্ছঝরাডয প্রচত্র প্রবন্ন। এখডনা এই ফচ্ছস্তয
ফাপ্রন্দাডদয অডনডকয প্রদন-যাত কাটডছ পখারা আকাডয প্রনডচ চ্ছত্রর প্রকংফা প্ররপ্রথডন পঘযা
ছাউপ্রনডত।
গত ১১ ভাচড চ্ছঝরা ফচ্ছস্তয চ্ছিভ অংড ংঘটটত এই অপ্রিকাডণ্ড কডষক  ঘয ুড মাষ।
পাষায াপ্রবডড য ২৫টট ইউপ্রনট প্রতন ঘণ্টায পচষ্টাষ আগুন প্রনষন্ত্রডণ আডন। এডত পকাডনা
িাণাপ্রনয ঘটনা না ঘটডর ফ াপ্রযডষ প্রনুঃস্ব ডষ ডন ঘযডাা পফপ্রয বাগ ফাপ্রন্দা। এই
ক্ষপ্রত কাটটডষ উঠডত অডনডক চা ুডদ প্রফপ্রবন্ন এনচ্ছজ পথডক ঋণ পনন। পকউ পকউ টাকা ধায
কডযন প্রনকটাত্মীডষয কাছ পথডক। প্রকন্তু িাষ একই ভডষ কডযানায িাদুবাড ডফয কাযডণ
পযাজগাডযয থ এডকফাডযই ফন্ধ ডষ াষ তাাঁযা কীবাডফ ঋডণয টাকা শুধডফন, কীবাডফই–ফা
প্রযফায-প্রযজডনয প্রনতযকায খাফাডযয চাপ্রদা পভটাডফন, তা পবডফ প্রফমস্ত
ড ডষ ডডছন।
প্রকছুপ্রদন আডগ রূনগয ফচ্ছস্তডত পরডগডছ আগুন। এডত অডনডকয ঘযফাপ্র ুড াপ্রযডষডছন
ফপ্রকছু। এখন পনই পকাডনা উাজডডনয থ। তীব্র কডষ্ট প্রদন কাটাডি ফচ্ছস্তফাী। ছপ্রফটট গতকার
পতারা। ছপ্রফ: াচ্ছজদ পাডন।
ফাতাড এখডনা পাা গন্ধ। িান্তযজুড ছপ্রডষ আডছ আধডাা টটন, ফাাঁডয খুটাঁ ট আয কষরা
ডষ মাষা আফাফ। ভাখাডনক আডগই রূনগয আফাপ্রক এরাকায চ্ছঝরা ফচ্ছস্তডত বষাফ
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অপ্রিকাডণ্ডয ক্ষপ্রত কাটটডষ উঠডত না–উঠডতই পখানকায ফাপ্রন্দাডদয জীফন-জীপ্রফকায াভডন
যীপ্রতভডতা হুভপ্রক ডষ দাাঁপ্রডষডছ কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ফ।
বফপ্রেক ভাভাপ্রযডত রূ পনষা কডযানাবাইযাডয কাযডণ ঢাকা এখন কামতড অচর। পই ডে
কভীন
ড
ডষ ডডছন এই ভানগডযয িাপ্রন্তক ফাপ্রন্দাযা। মাাঁডদয পফপ্রয বাডগয ফফা
চ্ছঝরাডয ভডতা ডযয আনাচকানাডচ গড ঠা ফচ্ছস্তগুডরাডত। তডফ অনয ফচ্ছস্তগুডরাডত
ফাপ্রন্দাডদয ভাথা পগাাঁজায পল আশ্রষটুকু থাকডর চ্ছঝরাডয প্রচত্র প্রবন্ন। এখডনা এই ফচ্ছস্তয
ফাপ্রন্দাডদয অডনডকয প্রদন-যাত কাটডছ পখারা আকাডয প্রনডচ চ্ছত্রর প্রকংফা প্ররপ্রথডন পঘযা
ছাউপ্রনডত।
গত ১১ ভাচড চ্ছঝরা ফচ্ছস্তয চ্ছিভ অংড ংঘটটত এই অপ্রিকাডণ্ড কডষক  ঘয ুড মাষ।
পাষায াপ্রবডড য ২৫টট ইউপ্রনট প্রতন ঘণ্টায পচষ্টাষ আগুন প্রনষন্ত্রডণ আডন। এডত পকাডনা
িাণাপ্রনয ঘটনা না ঘটডর ফ াপ্রযডষ প্রনুঃস্ব ডষ ডন ঘযডাা পফপ্রয বাগ ফাপ্রন্দা। এই
ক্ষপ্রত কাটটডষ উঠডত অডনডক চা ুডদ প্রফপ্রবন্ন এনচ্ছজ পথডক ঋণ পনন। পকউ পকউ টাকা ধায
কডযন প্রনকটাত্মীডষয কাছ পথডক। প্রকন্তু িাষ একই ভডষ কডযানায িাদুবাড ডফয কাযডণ
পযাজগাডযয থ এডকফাডযই ফন্ধ ডষ াষ তাাঁযা কীবাডফ ঋডণয টাকা শুধডফন, কীবাডফই–ফা
প্রযফায-প্রযজডনয প্রনতযকায খাফাডযয চাপ্রদা পভটাডফন, তা পবডফ প্রফমস্ত
ড ডষ ডডছন।
গতকার পফরা ১১টা পথডক ১টা মন্ত
ড এই ফচ্ছস্তয অডনক ফাপ্রন্দায ডে কথা ষ এই
িপ্রতডফদডকয। তাাঁডদয অাষ চাপ্রনই ফডর প্রদচ্ছির কডযানায কাযডণ ৃষ্ট ংকডটয কথা। তাাঁডদয
অডনডকয ঘডযই গত কডষক প্রদডন াাঁপ্র চডপ্রন। এত প্রদন জভাডনা মা াভানয প্রছর, তা পল ডষ
পগডছ। এখন ত্রাণ আয পচডষ পনষা াাডময পকাডনাযকডভ প্রদন কাটডছ।
এপ্রদন রূনগয আফাপ্রডকয ৯ নেয ডকয পল িাডন্ত ফচ্ছস্তডত পঢাকায ভুডখ কথা ষ লাডটার্ধ্ ড
যন আযা পফগডভয ডে। জানান, প্রতপ্রন  তাাঁয পভডষ ফাাফাপ্রডত কাজ কডয পকাডনাযকডভ
ংাডযয ার ধডয পযডখপ্রছডরন। ঘডয দুই নাপ্রতয এখডনা কাজ কডয খাষায ফষ ষপ্রন। আয
ফষজপ্রনত নানা পযাডগ আক্রান্ত স্বাভী পকাডনা কাজ কযডত াডযন না। এই অফস্থাষ আগুডন
ুড মাষা ঘয নতু ন কডয তু রডত তাাঁযা একটা এনচ্ছজ পথডক ৩০ াজায টাকা ঋণ পনন। প্রকন্তু
এখন ভা-পভডষয দুজডনযই কাজ ফন্ধ। যন আযা পফগভ ফডরন, ‗পম টযাকা ঋণ প্রনপ্রছরাভ, তা
ফ ঘডযয প্রডছ ঢারপ্রছ। াডত এখন প্রকছুই নাই। প্রনডজযা কষ্ট কইযা্ মা থাকডর দুই নাপ্রতয ভুডখ
পতা প্রকছু পদষা রাডগ। এখনই প্রদন চডর না, াভডনয প্রদডন কী ইফ বাইফা াই না।‘
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রূনগয ফচ্ছস্তয আগুডন ফ াযাডনায য এখন কডযানাবাইযাডয কাযডণ ফন্ধ ডষ পগডছ
উাজডডনয থ। পডর কডষ্ট আডছ এই পখডট খাষা ভানুডলযা। ছপ্রফটট গতকার পতারা। ছপ্রফ:
াচ্ছজদ পাডন।
ফচ্ছস্তয আডযক ফাপ্রন্দা ভপ্রপজুডযয প্রফডদয পল পনই। প্রতপ্রন রূনগডযয একটা প্লাপ্রস্ট্ক
কাযখানাষ কাজ কযডতন। কডযানায কাযডণ গত ভাডয ২৪ তাপ্রযখ পথডক কাজ ফন্ধ। এপ্রদডক
ঘডয আগুন রাগায আডগ গত ফছডযয অডক্টাফয ভাড গযা পফরুডনয প্রপ্ররন্ডায প্রফডফাযডণ
একভাত্র পছডর ভুস্তাপ্রকডনয ডান পচাখ গডর মাষ। পছডরয প্রচপ্রকৎায খযচ পভটাডত পল ের
গ্রাডভয প্রবডটটুকু প্রফচ্ছক্র কডয পদন প্রতপ্রন। এখন ফ াযাডনা কভীন
ড
এই ফাফা অাষ কডণ্ঠ ফডর
ডঠন, ‗ডয কাজ ফন্ধ। ফাপ্র পপযায উাষ নাই। খাষা না–খাষা প্রদন কাটতাডছ। পারাডায
ভুডখয প্রদডক চাইডত াপ্রয না। আগুন রাগায য কডযানা আইডর অডনডক টুকটাক াাময
াইডছ। আপ্রভ তা– াই নাই। এখন পতা পচাডখ অন্ধকায পদপ্রখ না।‘
একইবাডফ ফচ্ছস্তয পবতয ফাফুর যদায নাডভয আডযক ফযচ্ছিয পাা ঘডযয কাডছ প্রগডষ পদখা
পগর, চুরাষ বাত পুটডছ। তযকাপ্রয আডছ পকফর প্রভটষ্টকুভা। উদাভ গাডষ পছাট াাঁচটট
পছডরডভডষ অরক পচডষ আডছ চুরাষ পুটডত থাকা বাডতয প্রদডক। প্রটট কযডাডযডনয াডফক
প্রযিন্নতাকভী ফাফুর যদায জানাডরন, কডষক ফছয আডগ স্বাস্থযগত কাযডণ তাাঁয চাকপ্রয চডর
মাষ। ক্ষপ্রতূযডণয টাকা প্রদডষ ফচ্ছস্তডত ঘয তু ডরপ্রছডরন। কাজ প্রনডষপ্রছডরন একটট পফযকাপ্রয
িপ্রতষ্ঠাডন। এখন কাজ পনই, ঘয পনই। কাডর এক ফযচ্ছি াাঁচ পকচ্ছজ চার প্রদডষডছন। পটাই
চুরাষ চপ্রডষডছন স্ত্রী। কার কী ডফ, তা আয জানা পনই ফাফুর যদাডযয।

০৮ এপ্রির ২০২০
পাাে োযখানায তনফতরয টাোে েভেতষ
ষ
াতদয পফতন নে
চর যন্ভাপ্রনভুখী কাযখানায শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রদডত পম াাঁচ াজায
পকাটট টাকায তপ্রফর গঠন কযা ডষডছ, তা পথডক পকাডনাবাডফই
কভকতড
ড াডদয পফতন পদষা মাডফ না। ফাংরাডদ ফযাংক আজ এক
িজ্ঞাডন ফযাংগুডরাডক এ প্রনডদডনা প্রদডষডছ। আডগয পদষা
নীপ্রতভারাষ প্রফলষটট স্পষ্ট না থাকাষ আজ নতু ন কডয প্রনডদডনা প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ ফযাংক।এডত
আয ফরা ডষডছ, এফ িপ্রতষ্ঠাডনয কভচাযীডদয
ড
পফতন পদষায জনয জাতীষ প্রযচষডত্রয
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াাাপ্র জন্পপ্রনফন্ধন নদ ফযফায কযা মাডফ। শ্রপ্রভকডদয পফতডনয টাকা যাপ্রয তাাঁডদয
ফযাংক প্রাফ ফা পভাফাইর ফযাংপ্রকং প্রাডফ াঠাডত ডফ। পফতন প্রদডত পকন্দ্রীষ ফযাংক পথডক ঋণ
াষায য ফযাংকগুডরা িডমাজয ডর আষকয  বপ্রফলয তপ্রফডরয টাকা পকডট ফাপ্রক টাকা
পফতন প্রাডফ শ্রপ্রভডকয প্রাডফ াঠাডফ। িপ্রতটট ফযাংকডক পফতন িদাডনয জনয শ্রপ্রভকডদয
একটট পডটাডফই বতপ্রয কযডত ডফ।যন্ভাপ্রনভুখী কাযখানায শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রদডত াাঁচ াজায
পকাটট টাকায তপ্রফর গঠন কডযডছ যকায। ই তপ্রফর প্রযচারনায নীপ্রতভারা প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ
ফযাংক। নীপ্রতভারা অনুমাষী, পফতডনয টাকা যাপ্রয শ্রপ্রভডকয প্রাডফ াটঠডষ পদডফ
ফযাংকগুডরা। মাাঁডদয প্রাফ পনই, তাডদয জাতীষ প্রযচষত্র (এনআইপ্রড)  জন্পপ্রনফন্ধন নডদয
প্রবপ্রত্তডত পভাফাইর ফযাংপ্রকং প্রাফ (এভএপএ) পখারায উডদযাগ প্রনডত ডফ। শ্রপ্রভডকযা চাইডর
প্রফনা ভাশুডর ফযাংক প্রাফ খুরডত াডযন। ২০ এপ্রিডরয ভডধয ফ শ্রপ্রভডকয প্রাফ পখারা
ম্পন্ন কযডত ফডরডছ পকন্দ্রীষ ফযাংক। পফতডনয টাকা পমন যাপ্রয শ্রপ্রভডকযা ান, এ জনযই এ
উডদযাগ।

০৮ এপ্রির ২০২০
োাঁচাভার খারাতয ুতমাি চান নল্পভানরতেযা
পদডয পনফন্দডয প্রডল্পয কাাঁচাভার প্রনডষ আটডক থাকা ভাদায পবডর  রাইটায জাাজ পথডক
ণয খারাডয ুডমাগ চান প্রল্পভাপ্ররডকযা। তাাঁযা ফরডছন, কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয কাযডণ পদডয
প্রফপ্রবন্ন ফন্দডয প্রডল্পয কাাঁচাভার প্রনডষ প্রকছু ভাদায পবডডরয াাাপ্র াাঁচ তাপ্রধক রাইটায
পবডর আটডক আডছ। িাপ্রনক ফাধা  শ্রপ্রভক স্বল্পতায কাযডণ কডষক রাখ টন আভদাপ্রন
কযা কাাঁচাভার খারা কযা মাডি না।প্রল্পভাপ্ররডকযা ফরডছন, একপ্রদডক ভাদায পবডর আটডক
থাকাষ আন্তজডাপ্রতক পন আইন অনুমাষী ফাপ্রত ভাশুর গুনডত ডি। অনযপ্রদডক াাঁচ তাপ্রধক
রাইটায পবডর কাাঁচাভার প্রনডষ আটডক থাকাষ জরুপ্রয িডষাজডন নদীডথ জরুপ্রয ণয
প্রযফডনয পক্ষডত্র বপ্রফলযডত জাাজংকট বতপ্রয ডত াডয। এ িডে ফাংরাডদ প্রডভন্ট
ভযানুপযাকচাযা ড অযাডাপ্রডষডনয (প্রফপ্রএভএ) বাপ্রত পভা. আরভগীয কপ্রফয ফডরন, শুধু
প্রডল্পয কথা প্রচন্তা কডয নষ, পদডয িডষাজনীষ ভুডূ তড মাডত ভাদায পবডর  রাইটায
পবডরগুডরা ফযফায কযা মাষ, পই প্রফডফচনাষ ডর আটডক া পবডরগুডরা পথডক
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কাাঁচাভার খারাডয ুডমাগ পদষা উপ্রচত। াভডন যভজান আডছ। এ ভষ খাদযডণযয ফাপ্রত
চাপ্রদা বতপ্রয ষ। তখন ণয প্রযফডন জাাডজয চাপ্রদা ফাডফ।
আরভগীয কপ্রফয আয ফডরন, যকায কাাঁচাভার খারাডয অনুভপ্রত প্রদডর স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডনই
খারাডয ফযফস্থা কযা ডফ।

০৯, ২০২০
প্রফডল তপ্রফডরয নীপ্রতভারাষ ংডাধন
এনআইপ্রড না থাকডর জন্পপ্রনফন্ধন নডদ প্রভরডফ পফতন-বাতা
যপতাপ্রনভুখী প্রডল্পয শ্রপ্রভকডদয পফতনবাতা প্রযডাডধয জনয গটঠত ৫ াজায পকাটট টাকায প্রফডল তপ্রফডরয নীপ্রতভারাষ ংস্কায এডন
পছ ফাংরাডদ ফযাংক। নতু ন প্রনডদডনা অনুমাষী, পমফ শ্রপ্রভককভচাযীয
ড
জাতীষ প্রযচষত্র (এনআইপ্রড) পনই, প্রফডল প্রফডফচনাষ তাডদয জন্পপ্রনফন্ধন নডদয
প্রবপ্রত্তডত পফতন
বাতা প্রযডাধ কযা মাডফ। গতকার পকন্দ্রীষ ফযাংক পথডক জাপ্রয কযা এক িজ্ঞাডন এ প্রনডদডনা
পদষা ষ। িজ্ঞাডন প্রফডল তপ্রফর পথডক পনষা ঋডণয প্রফলডষ আডযা কডষকটট তড মুি কযা 
পষডছ।
িজ্ঞাডন ফরা ষ, ঋণ গ্রডণ ইিুক প্রল্পিপ্রতষ্ঠান পম ফযাংডকয ভাধযডভ তাডদয শ্রপ্রভককভচাযীডদয
ড
পফতনবাতা িদান কডয, প ফযাংডকয কাডছ ই ঋডণয জনয আডফদন কযডত াযডফ। পকাডনা প্রল্পিপ্রত
ষ্ঠান একাপ্রধক ফযাংডকয ভাধযডভ শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
পফতনবাতা িদান কযডর পডক্ষডত্র ই পফতনবাতায প্রফযীডত ঋডণয জনয ংপ্রিষ্ট একাপ্রধক ফযাংডকয কাডছ আডফদন কযডত াযডফ। এডক্ষডত্র
প্রল্পিপ্রতষ্ঠান চাইডর ংপ্রিষ্ট ফযাংকগুডরায ভন্ডষ প্রচ্ছন্ডডকডটড ঋণ গ্রডণয জনয আডফদন
কযডত াযডফ।
প্রল্পিপ্রতষ্ঠাডনয নাডভ ঋণ ভঞ্জুয ষায য ঋণ িদানকাযী ফযাংক কতডনডমাগয আষকয  ব
প্রফলয তপ্রফডরয চাাঁদা ফাদ প্রদডষ অফপ্রষ্ট পফতন-বাতা শ্রপ্রভককভচাযীডদয
ড
ফযাংক প্রাফ ফা এভএপএ প্রাডফ যাপ্রয স্থানান্তয কযডফ। ডয ফযাংক প্রনজ উ
পদযাডগ কতডনকৃত আষকয প্রনষভ অনুমাষী যকাপ্রয পকালাগাডয জভা কডয ংপ্রিষ্ট ঋণগ্রীতা ি
প্রতষ্ঠানডক চারাডনয কপ্র যফযা কযডফ। বপ্রফলয তপ্রফডরয চাাঁদা ঋণগ্রীতা িপ্রতষ্ঠাডনয ংপ্রিষ্ট
প্রাডফ স্থানান্তয কযডত ডফ। এডক্ষডত্র নগদ অডথ পকাডনা
ড
পরনডদন কযা মাডফ না। প্রফডল তপ্রফ
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র পথডক পকাডনাবাডফই প্রল্পিপ্রতষ্ঠাডনয কভকতড
ড াডদয পফতনবাতা পদষা মাডফ না ফডর িজ্ঞাডন উডল্লখ কযা ডষডছ।

REUTERS | Published: April 09, 2020
Coronavirus crisis could plunge half a billion people into poverty: Oxfam

The fallout from the coronavirus spread that has killed more than 83,000
people and wreaked havoc on economies around the world could push
around half a billion people into poverty, Oxfam said on Thursday.
The report released by the Nairobi-based charity ahead of next week‘s
International Monetary Fund (IMF)/World Bank annual meeting calculated the
impact of the crisis on global poverty due to shrinking household incomes or
consumption.
―The economic crisis that is rapidly unfolding i s deeper than the 2008 global
financial crisis,‖ the report found.
―The estimates show that, regardless of the scenario, global poverty could
increase for the first time since 1990,‖ it said, adding that this could throw
some countries back to poverty leve ls last seen some three decades ago.
The report authors played through a number of scenarios, taking into account
the World Bank‘s various poverty lines - from extreme poverty, defined as
living on $1.90 a day or less, to higher poverty lines of living on less than
$5.50 a day.
Under the most serious scenario - a 20 per cent contraction in income - the
number of people living in extreme poverty would rise by 434 million people
to 922 million worldwide. The same scenario would see the number of people
living below the $5.50 a day threshold rise by 548 million people to nearly
4.0 billion.
Women are at more risk than men, as they are more likely to work in the
informal economy with little or no employment rights.
―Living day to day, the poorest people do not h ave the ability to take time off
work, or to stockpile provisions,‖ the report warned, adding that more than
2.0 billion informal sector workers worldwide had no access to sick pay.
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The World Bank last week said poverty in East Asia and the Pacific region
alone could increase by 11 million people if conditions worsened.
To help mitigate the impact, Oxfam proposed a six -point action plan that
would deliver cash grants and bailouts to people and businesses in need,
and also called for debt cancellation, more IMF support, and increased aid.
Taxing wealth, extraordinary profits, and speculative financial products would
help raise the funds needed, Oxfam added.
Calls for debt relief have increased in recent weeks as the fallout from the
COVID-19 pandemic has roiled developing nations around the world.
In total, governments around the world would need to mobilise at least $2.5
trillion to support developing nations.
―Rich countries have shown that at this time of crisis they can mobilize
trillions of dollars to support their own economies,‖ the report said.
―Yet unless developing countries are also able to fight the health and
economic impacts the crisis will continue and it will inflict even greater harm
on all countries, rich and poor.‖

FE ONLINE REPORT | : PublishedApril 10, 2020
RMG factories to remain closed until April 25

The readymade garment (RMG) factories would remain closed until April 25
in line with extended public holidays in a bid to slow the spread if corona
virus.
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The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA)
and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA)
announced the decision in a joint statement on Friday.
"If any factory office remains open to disburse wages and other payments
during the period, the factory authorities will have to inform the respective
trade bodies and industrial police about this," the statement added.

Published: April 10, 2020
Asia‘s clothing makers give stark coronavirus warning
"If our workers don't die from coronavirus, they'd die of starvation."This is the
stark assessment of how the pandemic is impacting the clothing industry
from garment factory owner, Vijay Mahtaney, the chairman of Ambattur
Fashion India.
In normal times, Vijay Mahtaney and his partners Amit Mahtaney and Shawn
Islam employ a total of 18,000 workers in three countries - Bangladesh, India
and Jordan. But the outbreak has forced them to shut down the majority of
the business, with just one factory, in Dhaka, partially operational.
Coronavirus lockdowns aren't the only thing affecting their ability to pay their
workers. They say their main problem is unreasonable demands from big
clients - mainly in the US and the UK.
"Some brands are showing a true sense of partnership and high level of
ethics in trying to ensure at least enough cash flow to pay workers," Amit
Mahtaney, the chief executive of Tusker Apparel Jordan, told the BBC.
"But we've also experienced demands for cancellations for goods that are
ready or are work in progress, or discounts for outstanding payments and for
goods in transit. They are also asking for a 30 to 120 day extensions on
previously agreed payment terms."
In an email obtained by the BBC, one US retailer has asked for a 30 per cent
discount "for all payables - current or order", including those already
delivered.
The reason they cite is to "get through this extraordinary period".
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"Their attitude is one of protecting only shareholder value without any regard
to the garment worker, behaving in a hypocritical manner, showin g complete
disregard to their ethos of responsible sourcing," Vijay Mahtaney said.
"Brand focus on share price, now means some of them don't have money for
this rainy day, and are coming to the weakest link in the supply chain, asking
us to help them out when they could be applying for a bailout from the US
government stimulus package," Vijay added.
It comes as garment manufacturers have been hit hard by two major issues
related to coronavirus lockdowns.
The problems started in February when factories could n't get the raw
materials they needed from China, the world biggest exporter of textiles,
which accounted for some $118bn (£67bn) in 2018.
Then as China's textile factories reopened in recent weeks - giving garment
manufacturers hopes of getting operations back on track - demand collapsed
as retailers were forced to shut their doors after governments around the
world imposed lockdowns.
Crucial industry
China may be known as the factory of the world, but when it comes to
clothes, Bangladesh, Indonesia, Cambo dia, Vietnam and Myanmar play a
growing role.
"Garment manufacturing has been diversifying away from China for around
ten years due to China's high costs," according to Stanley Szeto of apparel
maker Lever Style which supplies premium brands including Hugo Boss,
Theory, Vince, and Coach, as well as online names like Bonobos, Stitch Fix
and Everlane.
It means that garment manufacturing is a crucial industry for many of Asia's
developing economies, with World Trade Organization data showing that
Bangladesh and Vietnam are amongst the world's four largest exporters of
clothing. Bangladesh now accounts for 6.7 per cent of market share, followed
by Vietnam with 5.7 per cent.
Bangladesh has more than four million garment workers, and textile and
apparel products made up more than 90 per cent of the country's exports last
year.
Cambodia and Sri Lanka also rely on the industry for more than 60 per cent
of their exports, according to Sheng Lu at the University of Delaware's
department of fashion and apparel studies.
70

The industry accounts for more than half of all manufacturing jobs in
Bangladesh, and 60 per cent in Cambodia, with production being a
particularly important employer of women.
Associate Professor Lu thinks the coronavirus pandemic could see countries
such as Bangladesh, Vietnam, Cambodia and India cutting between 4 per
cent to 9 per cent of garment sector jobs.
That is partly why the Bangladeshi government is trying to help the industry.
"It has offered a generous stimulus package to subsidise wages, conver t
loans to long-term debt and offer very reasonable interest rates," said Shawn
Islam, managing director of Sparrow Apparel Bangladesh. "While it's not
enough to weather the storm, it will help."
The Cambodian government has also announced tax holidays for textile
factories and proposed a wage subsidy scheme for workers.
That is because this outbreak could result in a longer term impact like labour
shortages, price increases of raw materials and a lack of production
capacity, said Associate Professor Lu.
After growing criticism and pressure, some brands including H&M and Zara owner Inditex have committed to paying in full for existing orders from
clothing manufacturers.
"Brands have profited for many years from producing in low wage countries
without social security systems and have in many cases built up huge
empires through this business model," said Dominique Muller of Labour
Behind the Label. "Decades of exploitation must now be paid back to care for
their workers."
Factory owner Amit Mahtaney agrees.
"Retailers have to help out. Richer governments' bailouts of the industry are
also critical," he said.
Without it, he claims, the industry could be wiped out completely.

িকা : ১০ এপ্রির, ২০২০
পাাে োযখানা ২৫ এনপ্রর মত
ষ ফন্ধ
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িাণঘাতী কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ফ পঠকাডত আগাভী ২৫
এপ্রির মন্ত
ড যকাপ্রয-পফযকাপ্রয ফ িপ্রতষ্ঠান ফন্ধ পঘালণা
কডযডছ যকায। যকাপ্রয ছুটটয ডে ভন্ষ কডয পদডয ফ
পাাক কাযখানা আগাভী ২৫ এপ্রির মন্ত
ড ফন্ধ যাখায পঘালণা
প্রদডষডছ
ভাপ্ররকডদয
দুই
ংগঠন
প্রফচ্ছজএভইএ

প্রফডকএভইএ। শুক্রফায গণভাধযডভ াঠাডনা প্রফফৃপ্রতডত এই তথয
জাপ্রনডষডছন প্রফডকএভইএ বাপ্রত এডকএভ পপ্ররভ ভান
এভপ্র  প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ড. রুফানা ক। পমথ প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ফরা ডষডছ, ভাভাযী
কডযানাবাইযাডয কাযডণ উদ্বূত প্রযপ্রস্থপ্রতডত যকাডযয ছুটটয ডে াভেয পযডখ
প্রফচ্ছজএভইএ এফং প্রফডকএভইএয দয িপ্রতষ্ঠান ভূ আগাভী ২৫ এপ্রির মন্ত
ড ফন্ধ যাখায
প্রদ্ধান্ত গ্রণ কযা ডষডছ। তডফ এ ভডষয ভডধয পফতন পদষায জনয পকাডনা িপ্রতষ্ঠাডনয
অপ্রপ পখারা যাখায িডষাজন ডর পডক্ষডত্র প্রনজ প্রনজ এডাপ্রডষন এফং প্রল্প ুপ্ররডক
জানাডত ডফ।

এপ্রির ০৯, ২০২০
স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন কৃপ্রল শ্রপ্রভকডদয াড চরাচর প্রনপ্রফেড কযায অনুডযাধ

া এরাকাষ পফাডযা ধান কাটায ভষ ডষডছ। এ ভডষ উত্তযফে পদডয প্রফপ্রবন্ন অঞ্চর
পথডক কৃপ্রলশ্রপ্রভকযা া এরাকাষ আডত শুরু কযডফন। ধান কাটা ভাাইডষয এ শ্রপ্রভকডদয
স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন া এরাকাষ আগভন  চরাচর প্রনপ্রফেড কযডত ংপ্রিষ্টডদয অনুডযাধ
জাপ্রনডষডছ কৃপ্রল ভন্ত্রণারষ।
আজ ফৃস্পপ্রতফায এক প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ধান কাটা াযাডদড কৃপ্রল উৎাদন  প্রফণন অফযাত
যাখডত কৃপ্রল ম্প্রাযণ অপ্রধদন্ভযডক ভাঠ মাডষ
ড
স্বাস্থযপ্রফপ্রধ ম্পপ্রকত
ড যকাপ্রয প্রনডদডনা
ফাস্তফাষন  অনুযণ কযডত ফডরডছ কৃপ্রল ভন্ত্রণারষ।
প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ফরা ডষডছ, া এরাকাষ ধান কাটা  চরাচরকাডর কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ
ঝুাঁ প্রক হ্রাড কৃপ্রল ম্প্রাযণ অপ্রধদন্ভডযয কভকতড
ড া-কভচাযীযা
ড
প্রনডজয, কৃলডকয  শ্রপ্রভডকয স্বাস্থয
ুযক্ষাষ যকাডযয প্রনডদডনাগুডরা মথামথবাডফ ারন কযডফন।
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উডল্লখয, কৃপ্রল ম্প্রাযণ অপ্রধদন্ভডযয তথযানুাডয াযাডদড এফছয পফাডযা ধান উৎাদডনয
রক্ষযভাত্রা ২ পকাটট ৪ রাখ ৩৬ াজায টন। এ রক্ষযভাত্রায িাষ ২০ বাডগয পমাগান পদষ
াাঞ্চর। কৃপ্রল ম্প্রাযণ অপ্রধদন্ভডযয প্রাফ ভডত, এফায াডয াত পজরাষ (প্রকডাযগে,
পনত্রডকানা, ুনাভগে, প্রডরট, পভরবীফাজায, প্রফগে  ব্রাক্ষণফাপ্রষাষ) পফাডযা আফাদ ডষডছ
৯ রাখ ৩৬ াজায পক্টয জপ্রভডত এফং শুধু াড ৪ রাখ ৪৫ াজায পক্টয জপ্রভডত।
াাঞ্চডর পফাডযা ধান উৎাদডনয রক্ষযভাত্রা ধযা ডষডছ ৩৭ রাখ ৪৫ াজায টন।

এপ্রির ০৯, ২০২০
াষযা তাপ্রফদুযডৎকডন্দ্র ফাংরাডদী শ্রপ্রভক িডফড প্রনডলধাজ্ঞা
নডবর কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ িপ্রতডযাডধ টুষাখারীয াষযা তাপ্রফদুযডৎকডন্দ্র ফাংরাডদী
শ্রপ্রভক িডফড প্রনডলধাজ্ঞা আডযা কযা ডষডছ। গতকার পথডক ১৪ এপ্রির মন্ত
ড এ প্রনডলধাজ্ঞা ফ
রফৎ থাকডফ ফডর জাপ্রনডষডছ তাপ্রফদুযডৎকন্দ্র কতৃ
ড ক্ষ।
াষযা তাপ্রফদুযডৎকডন্দ্রয প্রনফাী
ড িডকরী পযজষান ইকফার খান জানান, াষযা তাপ্রফদুযডৎ
কডন্দ্র িপ্রতপ্রদন ১ াজায ৭০০ ফাংরাডদী শ্রপ্রভক কাজ কডযন। গতকার পথডক প্লাডন্টয পবতডয এ
শ্রপ্রভকডদয িডফড প্রনডলধাজ্ঞা জাপ্রয কযা ডষডছ। প্লাডন্টয পবতডয ফতডভাডন ১ াজায ৩০০ চীনা
নাগপ্রযক কভযত।
ড
তাযা পভপ্রডডকর টটডভয মডফক্ষডণ
ড
ুস্থ যডষডছন।
প্রতপ্রন আডযা জানান, ফাংরাডদী শ্রপ্রভকডদয পবতডয কাডজয জনয িডফাপ্রধকায ফন্ধ থাকডর
পকন্দ্র পথডক জাতীষ প্রগ্রডড প্রফদুযৎ যফযা ফযফস্থা অবযন্তযীণ অাডযনার কামক্রভ
ড
চরডফ।
িপ্রতপ্রদন এ পকন্দ্র পথডক ৪৫০-৫০০ পভগাষাট প্রফদুযৎ জাতীষ প্রগ্রডড যফযা কযা ষ।

মুিাতয নযতাটষ ০৯ এনপ্রর ২০২০
কডযানাবাইযা ভাভাযী
কাজ না কযডর তবাগ পফতন াডফন প্রোুডযয ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভকযা
প্রোুডয কডযানাবাইযা পথডক প্রনডজডদয
ুযক্ষায জনয ভাস্ক ংগ্র কযডছন ফাংরাডদডয
শ্রপ্রভকযা। ছপ্রফ: যষটাপ্র
ড োুডয ‗াপ্রকট
ড ডব্রকায
কভূড প্রচ‘য আতাষ প্রোুডয ফ ধযডনয প্রনভাণ
ড
কাজ ফন্ধ যাখা ডষডছ। তডফ ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভকডদয
ম্পূণ ড পফতন আনুলপ্রেক ুপ্রফধা ফার যাখা
ডষডছ। তাছাা কর শ্রপ্রভকডক প্রফনা ভূডরয খাফায
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 প্রচপ্রকৎা ুপ্রফধা িদান কযা ডি ।প্রোুডযয যযাষ্ট্রভন্ত্রী প্রবপ্রবষান ফারাকৃলনান
ফৃস্পপ্রতফায যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ. পক. আব্দুর পভাডভডনয ডে পপাডন আরাকাডর এফ কথা
ফডরন।
ফডল
ড
িান্ভ তথযানুমাষী, প্রোুডয ১৪৮১ জন কডযাষাষ আক্রাডন্তয ভডধয ২৪৪ জন
ফাংরাডদপ্র। আয পফপ্রকছু ংখযক ফাংরাডদপ্রডক পকাষাডযপ্রন্টডন যাখা ডষডছ। তাডদয
প্রচপ্রকৎা াপ্রফক
ড তত্ত্বাফধাডন ফধযডনয ফযফস্থা গ্রণ কযডছ প্রোুয।
এভষ আডযা জানাডনা ষ, প্রোুডয িথভ আক্রান্ত ৫ জডনয ভডধয ৪ জনই এখন ুস্থ।
গুরুতয অুস্থ একজডনয অফস্থায উন্নপ্রত ডষডছ।

১১ এপ্রির ২০২০

োযখানা পখারায নফলতে পোস্ট টু পোস্ট গ্রুতয ফযাখযা
ফডন্ধয ভডধয গত ৮ এপ্রির কাযখানা চারু যাখা প্রনডষ পকাস্ট্ টু পকাস্ট্ গ্রু ফডরডছ, তাডদয পকাস্ট্
টু পকাস্ট্ নাডভয পাাক কাযখানাটটয উৎাদন গত ২৬ ভাচড পথডক ফন্ধ যডষডছ। গত ৮ এপ্রির
পকফরভাত্র প্রকছু ংখযক শ্রপ্রভডকয ভজুপ্রয পদষায জনয কাযখানা পখারা প্রছর। ই প্রদন
কাযখানাষ পকাডনা িকায উৎাদন ষপ্রন।
গত ৯ এপ্রির িথভ আডরা অনরাইডন ‗ফডন্ধয ভডধয চরডছ ৬৭টট পাাক  ফস্ত্র কাযখানা‘
প্রডযানাডভ একটট ংফাদ িকাপ্রত ষ। িপ্রতডফদনটটডত পকাস্ট্ টু পকাস্ট্ কডষকটট কাযখানায
নাভ উডল্লখ কডয ফরা ষ, কাযখানাগুডরা ৮ এপ্রির উৎাদডন প্রছর। তডফ পকাস্ট্ টু পকাস্ট্
গ্রুডয ফযফস্থানা প্রযচারক আযাপ উজ জাভান িকাপ্রত িপ্রতডফদডনয প্রফলডষ গতকার
শুক্রফায প্ররপ্রখতবাডফ িপ্রতফাদ জানান।
পকাস্ট্ টু পকাস্ট্ গ্রুডয ফযফস্থানা প্রযচারক আযাপ উজ জাভান ফডরন, যকাডযয প্রনডদডনা
অনুমাষী ২৬ ভাচড কাযখানা ফন্ধ কযা ষ। ৫ এপ্রির ুনযাষ কাযখানা চারু ডর শ্রপ্রভডকয ভজুপ্রয
প্রযডাডধয প্রদ্ধান্ত পনষা প্রছর। তডফ তায আডগই ছুটট ১৪ এপ্রির মন্ত
ড ফৃচ্ছদ্ধ কযা ষ।
শ্রপ্রভকডদয ভডধয মাডদয ফযাংক প্রাফ যডষডছ তাডদয স্বষংচ্ছক্রষবাডফ ভজুপ্রযয অথ ড পিযণ কযা
ষ। প্রকছু ংখযক শ্রপ্রভডকয ফযাংক প্রাফ না থাকাষ কাযখানা না খুডর ভজুপ্রয পদষা ম্ভফ প্রছর
না। অনযপ্রদডক যকায  প্রফচ্ছজএভইএ পথডক শ্রপ্রভকডদয ভজুপ্রয মত দ্রুত ম্ভফ পদষায
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প্রনডদডনা পদষা ষ। প জনয ভষ পক্ষণ না কডয াভাচ্ছজক দূযত্ব  স্বাস্থয প্রনযাত্তা প্রনচ্ছিত
কডয গত ৮ এপ্রির কাযখানা খুডর শ্রপ্রভডকয ভাচড ভাডয ভজুপ্রয প্রযডাধ কযা ষ। তডফ পপ্রদন
পকাডনা ধযডনয উৎাদন কাজ কযা ষপ্রন কাযখানাষ।
এপ্রদডক গাজীুডযয পযান পস্ট্ নাডভয পাাক কাযখানা দাপ্রফ কডযডছ, গত ৮ এপ্রির তাযা
উৎাদডন প্রছর না। িপ্রতষ্ঠানটটয ফযফস্থানা প্রযচারক পভা. ভাুদুয যভান আজ প্রনফায িথভ
আডরাডক ফডরন, শ্রপ্রভডকয ভজুপ্রয প্রদডষ গত ২৫ ভাচড তাডদয কাযখানা ফন্ধ পঘালণা কযা ষ।
তাযয পথডক আয উৎাদন কাজ চারাডনা ষপ্রন। তডফ পক্রতাডদয ডে পমাগাডমাডগয জনয
কাযখানায াড তাডদয অপ্রপ পখারা যডষডছ।

এপ্রির ১১, ২০২০
প্রফপ্রক প্রল্পনগযীডত াপ্রব
ড চাজড আদাষ প্রতন ভাডয জনয স্থপ্রগত
ননজস্ব প্রনততফদে
ফাংরাডদ ক্ষুদ্র  কুটটয প্রল্প কডাডযডনয
ড
(প্রফপ্রক) আতাধীন প্রল্পনগপ্রযগুডরাডত স্থাপ্রত
প্রল্প ইউপ্রনডটয ফ ধযডনয াপ্রব
ড চাজড আদাষ আগাভী প্রতন ভাডয জনয স্থপ্রগত কযা
ডষডছ।গত ফৃস্পপ্রতফায (৯ এপ্রির) জাপ্রয ষা প্রফপ্রডকয অপ্রপ আডদডয এ তথয আজ
প্রনফায জাপ্রনডষডছ প্রল্প ভন্ত্রণারষ। উডল্লখয, প্রফে ভাভাযী কডযানাবাইযাডয কাযডণ উদ্বূত
প্রযপ্রস্থপ্রতডত পদডয প্রল্পাষডনয ধাযাডক গপ্রতীর যাখডত এ প্রদ্ধান্ত পনষা ডষডছ। এয আতাষ
প্রফপ্রক প্রল্পনগযীডত অফপ্রস্থত কর প্রল্প ইউপ্রনডটয ২০১৯ াডর ফৃচ্ছদ্ধকৃত াপ্রব
ড চাজড
অনযানয চাজড আদাষ আগাভী প্রতন ভা স্থপ্রগত থাকডফ।াযাডদড প্রফপ্রডকয ৭৬টট প্রল্পনগযী
যডষডছ। প্রল্পনগযী কভকতড
ড াডদয এ আডদ ফাস্তফাষডন ইডতাভডধয প্রনডদডনা পদষা ডষডছ। একই
াডথ এটট ফাস্তফাষন প্রনচ্ছিত কযডত ঢাকা, চট্টগ্রাভ, যাজাী, খুরনা প্রফবাডগয আঞ্চপ্ররক
প্রযচারকডদয ফরা ডষডছ। প্রফপ্রক কতৃ
ড ক্ষ প্রল্পনগযীভূ পথডক প্রতন ধযডনয াপ্রব
ড চাজড
প্রনডষ থাডক; বূ প্রভ উন্নষন প্রপ, াপ্রনয প্রফর এফং প্রল্পনগযীভূডয যাস্তা ঘাট, পড্রডনজ, কারবাটড
(অফকাঠাডভা) জনয াপ্রব
ড চাজড।

১২ এপ্রির, ২০২০
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এই ভষ শ্রপ্রভক ছাাঁটাই পফআইপ্রন

৭০
তাং
কাযখানা
পর-অপ
পঘালণা
কডযডছ
► ৪০ ফছডযয প্রল্প এক ভাডয ভজুপ্রয প্রদডত াডয না, এটা অডমচ্ছিক : নাজভা
►

:

রুফানা

এভ াতেভ টটু
কডযানাবাইযা প্রযপ্রস্থপ্রতডত যকাডযয াধাযণ ছুটট পঘালণায ভডধয পদডয অডনক প্রল্পকাযখানা অভানপ্রফকবাডফ শ্রপ্রভক ছাাঁটাই কযডছ। তডফ ডচতন ভর ফরডছ, ভানপ্রফক প্রফমডষয
ড
এই ভষ পকাডনা কাযখানা ফা িপ্রতষ্ঠাডনয ভাপ্ররক শ্রপ্রভক ছাাঁটাইডষয ভডতা কাজ কযডত াডযন
না। তাযা ভডন কডয, এটা একই ডে পফআইপ্রন। পকননা, যকায প্রনফাী
ড আডদড প্রফডল
প্রযপ্রস্থপ্রতডত াধাযণ ছুটট পঘালণা কডযডছ। এই ুডমাডগ শ্রপ্রভক ংঘ ফা কাযখানায শ্রপ্রভকডদয
ডে পকাডনা যকভ আডরাচনা না কডযই কাযখানা ফন্ধ কডয গণছাাঁটাইডষয একতযপা প্রদ্ধান্ত
ম্পূণ ড পফআইপ্রন।ংপ্রিষ্টযা ফরডছন, পকাডনা শ্রপ্রভক ছাাঁটাইডষয পক্ষডত্র পদডয তথা
ফযচ্ছিভাপ্ররকানাধীন প্রল্প-কাযখানা  িপ্রতষ্ঠাডন শ্রপ্রভক-কভচাযী
ড
প্রনডষাগ  প্রনষন্ত্রডণয জনয
ফাংরাডদ শ্রভ আইন-২০০৬-এয প্রফপ্রধপ্রফধান িডমাজয। এ পক্ষডত্র ংপ্রিষ্ট শ্রপ্রভক এক ফছডয
ডফাচ্চ
ড ৪৫ প্রদন মন্ত
ড ক্ষপ্রতূযণ াডফন ১৬(৪) ধাযা অনুাডয। এই ভষ একজন শ্রপ্রভক তাাঁয
ভাপ্রক ভূর ভজুপ্রযয অডধক
ড  ফাপ্রবাা িডমাজয অনযানয বাতা ুডযাুপ্রয াডফন। তডফ
কাযখানা পর-অপ যাখায পভষাদ দীঘ ডর
ড
প্রনডষাগকাযী ংপ্রিষ্ট শ্রপ্রভকডদয শ্রভ আইডনয ২০ ধাযা
ভডত ছাাঁটাই কযডত াডযন।াধাযণ ছুটটয এই ভডষ এ প্রফলডষ আইডনয িডমাজয প্রফলষ ম্পডকড
জানডত চাইডর শ্রভ আইন প্রফডলজ্ঞ আইনজীফী ড. উত্তভ কুভায দা কাডরয কণ্ঠডক ফডরন,
যকায পম াধাযণ ছুটট পঘালণা কডযডছ এটা একটট প্রনফাী
ড আডদ। মা যকাপ্রয-পফযকাপ্রয ফ
িপ্রতষ্ঠাডনয জনয িডমাজয। আইডনয াধাযণ নীপ্রত ডরা—পকউ ক্ষপ্রতগ্রস্ত ষ এভন পকাডনা
আডদ পকাডনা ছুটটয ভষ ইুয ফা জাপ্রয কযা মাষ না। আন্তজডাপ্রতক শ্রভ আইন ংস্থায
(আইএর) াডফক এই কভকতড
ড া ফডরন, শ্রভ আইডন কাডযা চাকপ্রযয অফান (ছাাঁটাই)
উডদ্দযভূরকবাডফ কযা মাডফ না। পডতু প্রফদযভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত ভাপ্ররক কতৃক
ড একতযপা চাকপ্রয
অফান উডদ্দযভূরক ফডর পফআইপ্রন ডফ। প্রতপ্রন আডযা ফডরন, তডফ এই ভুডূ তড পকাডনা ভাপ্ররক
মপ্রদ প্রযপ্রস্থপ্রতডভাকাডফরায জনয দডক্ষ প্রনডত চান, তা প্রফদযভান পট্রড ইউপ্রনষন অথফা তায
অফতডভাডন াধাযণ শ্রপ্রভকডদয ডে আডরাচনা কডয প্রনডত াডযন। পডর ভাপ্ররকযা এই ভুডূ তড
শ্রপ্রভক ছাাঁটাইডষয পম প্রপ্রক তু ডরডছ এটা ম্পূণ ড একতযপা।শ্রপ্রভক পনত্রী নাজভা আিায
কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗৪০ ফছডযয এত ফ একটট খাডত পকাডনা ভযা বতপ্রয ডর ভাপ্ররকযা
এক ভাডয ভজুপ্রয প্রদডত াডযন না— এটা এডকফাডয অডমচ্ছিক। িকৃত অডথ ড ভাপ্ররকযা
শ্রপ্রভকডদয জনয ভাষাকান্না কযডর কখডনাই ভানপ্রফক ডত পদখা মাষপ্রন। যকাডযয কাছ পথডক
ুপ্রফধা পনষায য এফায তাই কডযডছন। এযই ভডধয তাাঁযা ১০ পথডক ১৫ াজায শ্রপ্রভক ছাাঁটাই
কডযডছন। এ ছাা ৭০ তাং কাযখানা পর-অপ কডযডছন। এফ কাযখানাষ পমফ শ্রপ্রভক এক
ফছডযয প্রনডচ কাজ কডযডছ; এভন শ্রপ্রভকযা পকাডনা ুপ্রফধাই াডফ না। এভন শ্রপ্রভক িাষ ২০
পথডক ২৫ াজায।‘ফযফাষীডদয ীল ড ংগঠন ফাংরাডদ প্রল্প  ফপ্রণক প্রভপ্রতগুডরায
পপডাডযন— এপপ্রফপ্রপ্রআইডষয াডফক বাপ্রত ভীয নাপ্রয পাডন ফডরন, জাতীষ এই
দুডমাডগয
ড
ভষ ভাপ্ররকডদয পকাডনাবাডফ কভী ছাাঁটাই কযা মাডফ না। এভন অভানপ্রফক ষা
পভাডট টঠক নষ। প্রতপ্রন ফডরন, ‗তাযা আভাডদয কভী, তাডদয ডমাপ্রগতাষই পদ  আভযা
এডগাচ্ছি। পমডকাডনাবাডফ আগাভী পভ-জুন মন্ত
ড তাডদয ভজুপ্রয চাপ্ররডষ প্রনডত ডফ। পটা
পমডকাডনা পডভইড পাক। তাডদয প্রনষপ্রভত ভজুপ্রয আভাডদয প্রদডত ডফ।‘যকাপ্রয গডফলণা িপ্রতষ্ঠান
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প্রফআইপ্রডএডয প্রপ্রনষয প্রযাচড পপডরা ড. নাজনীন আডভদ ফডরন, ‗কভী ছাাঁটাই এডকফাডয
অভানপ্রফক। এই ভুডূ তড িডষাজডন ভাপ্ররকডক তাাঁয ঞ্চডষ াত প্রদডষ ডর কভী ফাাঁপ্রচডষ যাখা
উপ্রচত। এ জনয কভ কডয ডর প্রতন ভাডয ভজুপ্রয প্রদডত ডফ। প পক্ষডত্র ক্ষুদ্র উডদযািা মাাঁযা
ভজুপ্রয প্রদডত াযডছন না তাাঁযা যকাডযয ডমাপ্রগতা প্রনডত াডযন। কাযণ শ্রপ্রভক না ফাাঁচডর প্রল্প
আয কখডনা ঘুডয দাাঁাডফ না।প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ড. রুফানা ক ফডরন, ‗অপ্রধকাং কাযখানায
কাজ পনই। কাজ না থাকডর উডদযািাযা কাযখানা পর-অপ কযডফন, এটাই স্বাবাপ্রফক। এই ভুডূ তড
৭০ তাং কাযখানা পর-অপ পঘালণা কডযডছ। এ ভষ শ্রপ্রভকযা পভাট ভজুপ্রযয ৬০ তাং
াডফ।‘ িডেয জফাডফ প্রতপ্রন ফডরন, ‗কত কভী ছাাঁটাই ডষডছ এই ভুডূ তড তায ারনাগাদ
প্রযংখযান পনই আভাডদয াডত।‘ভাডচডয ভজুপ্রয পদষায প্রফলডষ জানডত চাইডর রুফানা ক
ফডরন, ‗িাষ ২০ তাং কাযখানা ভাডচডয ভজুপ্রয প্রযডাধ কডযডছ। ১৬ এপ্রিডরয ভডধয ৮০
তাং এফং ২২ পথডক ২৫ এপ্রিডরয ভডধয তবাগ ভাপ্ররক ভাডচডয ভজুপ্রয প্রযডাধ কযডফন ফডর
আা কপ্রয।‘

প্রো: ০৯ এপ্রির ২০২
পখারা প্রছর ভাত্র ২৬ পাাক কাযখানা, ২৭৮ কাযখানাষ পফতন প্রযডাধ

পাাক কাযখানা অধুযপ্রলত গাজীুডযয িাষ ফ
এরাকা এফং নাযাষণগে পজরা ুডযাুপ্রয
রকডাউন থাকাষ জরুপ্রয যন্ভাপ্রন আডদডয কাজ
থাকা অডনক কাযখানা ফৃস্পপ্রতফায পখারা যাখা
ম্ভফ ষপ্রন। ফ প্রভপ্ররডষ ভাত্র ২৬টট কাযখানা
পখারা প্রছর। াধাযণ ছুটটয ভডধয জরুপ্রয যন্ভাপ্রন
আডদডয কাজ এফং কডযানাবাইযা পথডক
ুযক্ষাষ প্রপ্রই এফং ভাস্ক বতপ্রযয কাডজ থাকা
কাযখানাগুডরা এত প্রদন পখারা প্রছর। পাাক খাডতয দুই ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ এফং প্রফডকএভইএ
 শ্রভ ভন্ত্রণারডষয অধীন িপ্রতষ্ঠান করকাযখানা  িপ্রতষ্ঠান প্রযদনড অপ্রধদন্ভয প্রডআইএপই
এয অনুভপ্রত প্রনডষ প্রফডল ফযফস্থাষ এফ কযাখানা এত প্রদন পখারা প্রছর। এপ্রদডক উৎাদন ফন্ধ
থাকডর অডনক কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ শ্রপ্রভকডদয ভাচড ভাডয পফতন প্রযডাধ কডযডছন। এ মন্ত
ড
২৭৮ টট কাযখানায শ্রপ্রভক কভচাযীযা
ড
পগর ভাচড ভাডয পফতন পডষডছন। পফতন প্রযডাডধয
ভষ যকায পঘাপ্রলত িডষাজনীষ প্রনযাত্তা দডক্ষ পনষা ষ। পডর প্রফচ্ছজএভইএ এফং
প্রফডকএভইএয পফাঁডধ পদষা ভডষয আডগই পফতন পডরন এফ কাযখানায শ্রপ্রভকযা।আগাভী
১৬ এপ্রিডরয ভডধয ভাডচডয পফতন প্রযডাডধ দয কাযখানাগুডরায ভাপ্ররকডদয িপ্রত আহ্বান
জাপ্রনডষডছন প্রফচ্ছজএভইএয বাপ্রত ড. রুফানা ক এফং প্রফডকএভইএয বাপ্রত পপ্ররভ
ভান। তাডদয পঘালণা অনুমাষী াধাযণ ছুটটয য কাযখানা পখারায দুই প্রদডনয ভাথাষ পফতন
পদষায কথা। াধাযণত ভাডয িথভ াত কভপ্রদ
ড ফডয ভডধয ূফফতী
ড
ভাডয পফতন পদষা ষ
77

পাাক কাযখানাগুডরাডত। আগাভী ১৪ এপ্রির কাযখানা পখারা যাখায কথা যডষডছ। প্রফচ্ছজএভইএ
এফং প্রফডকএভইএ ূডত্র জানা পগডছ, ফৃস্পপ্রতফায াবাডযয আশুপ্ররষাষ ৬টট কাযখানা পখারা
প্রছর। গাজীুডয ১৩টট এফং চট্টগ্রাডভ ৭টট কাযখানা পখারা প্রছর। তডফ ফুধফাডযয ভডতা
ফৃস্পপ্রতফায পকাডনা কাযখানা পখারা যাখা ষপ্রন নাযাষণগডে। এপ্রদডক কডযানাবাইযাডয
িবাডফ ইউডযা এফং আডভপ্রযকায পঘাপ্রলত অডঘাপ্রলত রকডাউডনয কাযডণ পারুভ খুরডত না
াযা ব্রযান্ড এফং খুচযা পক্রতাডদয ক্ষ পথডক যন্ভাপ্রন আডদ ফাপ্রতর প্রকংফা স্থপ্রগডতয ঘটনা
অফযাত আডছ। ফুধফায কডষকটট পক্রতা এফং ব্র্যান্ড তাডদয যন্ভাপ্রন আডদ ফাপ্রতর কডযডছ। এ
প্রনডষ গত কডষক প্রদডন এক াজায ১২৩টট কাযখানায ৯৭ পকাটট প্রছ পাাক ডণযয যন্ভাপ্রন
আডদ ফাপ্রতর ডরা। এফ ডণযয ভূরয ধযা ডষপ্রছর ৩১১ পকাটট ডরায। এই ফাপ্রতর প্রকংফা
স্থপ্রগডতয কাযডণ ২০ রাখ ২৫ াজায শ্রপ্রভক ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফন।

: ১২

, ২০২০

বতপ্রয পাাক কাযখানায শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
পফতন দ্রুত প্রযডাধ কযডত ফযাংকগুডরায িপ্রত
আহ্বান জাপ্রনডষডছ ভাপ্ররকডদয দুই ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ  প্রফডকএভইএ। ংগঠন দুটট ফডরডছশ্রপ্রভক  কভচাযীযা
ড
পফতন-বাতা প্রনডষ এক অপ্রনিষতায ভডধয যডষডছ। তাই পম পকাডনা
প্রযপ্রস্থপ্রতডত তাডদয পফতন-বাতা প্রযডাধ কযায ফযফস্থা করুন। একডে ভডফত না কডয ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র গ্রুড বাগ কডয এফং ভষ বাগ কডয াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ পযডখ পফতন প্রযডাধ করুন।
যপ্রফফায গণভাধযডভ াঠাডনা ফাংরাডদ পাাক িস্তুত  যপতাপ্রনকাযক প্রভপ্রত- (প্রফচ্ছজএভইএ)
 ফাংরাডদ প্রনটষযায িস্তুত  যপতাপ্রনকাযক প্রভপ্রত- (প্রফডকএভইএ) এক পমথ পঘালণাষ কথা
ফরা ষ। ংগঠন দুটট ফডরডছ- পাাক প্রডল্পয শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
পফতন-বাতা দ্রুত িদাডনয
জনয ফযাংক কভকতড
ড াডদয প্রফনীত অনুডযাধ কযপ্রছ। শ্রপ্রভডকয পফতন িদাডনয পক্ষডত্র জ ডতড
ডমাপ্রগতা করুন। অডনক স্থাডন রকডাউন থাকডর শ্রপ্রভকডদয পফতডনয টাকা পদষায জনয ২
পথডক ৩ প্রদন কডষক ঘণ্টা ফযাংক পখারা পযডখ পফতডনয টাকা পদষায ফযফস্থা করুন।ডাাক
প্রডল্পয ভাপ্ররকডদয উডদ্দয প্রফচ্ছজএভইএ  প্রফডকএভইএ ফডরডছ, আনাযা মাযা এখন ভাচড
ভাডয পফতন প্রযডাধ কডযনপ্রন পম পকাডনা প্রযপ্রস্থপ্রতডত প্রযডাধ কযায ফযফস্থা করুন। এক
ডে ভডফত না কডয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুড বাগ কডয এফং ভষ বাগ কডয াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ
পযডখ পফতন প্রযডাধ করুন। মাযা এখন শ্রপ্রভকডদয ফযাংক ফা পভাফাইর প্রপনযাচ্ছন্ফষার
াপ্রবডড 

(এভএপএ)

অযাকাউন্ট

কযডত

াডযনপ্রন,

তাযা

অপ্রতদ্রুত

তা

ম্পন্ন

করুন। এভএপএ িপ্রতষ্ঠান ভূ ‗নগদ‘ ‗যডকট‘ ‗প্রফকা‘ অযাকাউন্ট কযায জনয ফ ড িকায
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ডমাপ্রগতা কযডত িস্তুত যডষডছ। িডষাজডন প্রফচ্ছজএভইএ-প্রফডকএভইএ‘য ডমাপ্রগতা প্রনন।
শ্রপ্রভকডদয ভাচড ভাডয পফতন প্রযডাধ কযা ডর যকাডযয পদষা ঋণ ুপ্রফধা পডত
প্রফচ্ছজএভইএ, প্রফডকএভইএ  যকাডযয ক্ষ পথডক ফাত্মক
ড
ডমাপ্রগতা াডফন।
প্রফপ্রড িপ্রতপ্রদন/আযাপাত

এপ্রির ০৮, ২০২০

ভাডচডয পফতন ডষডছ ২৪৩টট পাাক কাযখানাষ
পদডয ছষটট প্রল্পাঞ্চডর পাাক খাডতয পভাট কায
খানা আডছ ২ াজায ৯৮৩টট। প্রল্প ুপ্ররডয তথয
অনুমাষী, এয ভডধয গতকার মন্ত
ড ২৪৩টট কাযখা
না ভাডচডয পফতন প্রযডাধ কডযডছ। ফাপ্রক ২ াজায
৭৪০টট কাযখানাষ পফতন প্রযডাধ ষপ্রন। মপ্রদ
িচপ্ররত শ্রভ আইন অনুমাষী িপ্রত ভাডয পফতন 
যফতী ভাডয ৭ তাপ্রযডখয ভডধয প্রযডাধ কযায ফা
ধযফাধকতা যডষডছ।
প্রল্পাঞ্চর আশুপ্ররষা এরাকাষ প্রফচ্ছজএভইএপ্রফডকএভইএয দয পাাক কাযখানা আডছ পভাট ৫০৬টট। এয ভডধয গতকার মন্ত
ড পভাট ৩৪
টট কাযখানা পফতন প্রযডাধ কডযডছ। গাজীুডয প্রফচ্ছজএভইএপ্রফডকএভইএয দয পাাক কাযখানা আডছ ৯৬৮টট। এয ভডধয গতকার মন্ত
ড ভাডচডয পফতন
প্রযডাধ কডযডছ এভন কাযখানায ংখযা ১১৬। চট্টগ্রাডভ প্রফচ্ছজএভইএপ্রফডকএভইএয দয পাাক কাযখানা আডছ পভাট ৪০৮টট। এয ভডধয গতকার মন্ত
ড ভাডচডয পফ
তন প্রযডাধ কডযডছ এভন কাযখানায ংখযা ১৭।
নাযাষণগে এরাকাষ পাাক কাযখানা আডছ ১ াজায ৪৬টট। এয ভডধয গতকার মন্ত
ড ভাডচডয
পফতন প্রযডাধ কডযডছ ৫৩টট কাযখানা। ভষভনপ্রংড প্রফচ্ছজএভইএয দয পভাট পাাক কায
খানায ংখযা ৫০। এয ভডধয ১৮টট কাযখানা গতকার মন্ত
ড পফতন প্রযডাধ কডযডছ। এ অঞ্চডর
প্রফডকএভইএয দয পকাডনা কাযখানা পনই। খুরনাষ পাাক কাযখানা আডছ াাঁচটট। এ কাযখা
নাগুডরায ফই প্রফচ্ছজএভইএয দয। ফ কাযখানাই ভাডচডয পফতন প্রযডাধ কডযডছ।
ভাডচডয পফতন প্রযডাধ প্রযপ্রস্থপ্রত ম্পডকড জানডত চাইডর প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ড. রুফানা ক
ফডরন, চরপ্রত ভাডয ১৬ তাপ্রযডখয ভডধয ফ পফতন প্রযডাধ ডষ মাডফ।
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পদডয ছষটট প্রল্প এরাকাষ ফস্ত্র, পাাক, চাভা, লুধ, প্রযপযাপ্ররং, পাপ্রনচায,
ড
পভাফাইর ংডমাজন, প্রযাপ্রভক ফ খাত প্রভপ্ররডষ পভাট প্রল্পকাযখানা আডছ ৭ াজায ৬০২টট। এয ভডধয গতকার ফন্ধ প্রছর ৭ াজায ৫৬টট। ফাপ্রক ৫৪৬টট
কাযখানা পখারা প্রছর। আয ৭ াজায ৬০২টট কাযখানায ভডধয গতকার মন্ত
ড পফতন প্রযডাধ ক
পযডছ ১ াজায ২৪টট। ফাপ্রক ৬ াজায ৫৭৮টট কাযখানাষ পফতন প্রযডাধ ষপ্রন। প্রল্প এরাকাগু
পরাষ কভযত
ড ৩০ রক্ষাপ্রধক শ্রপ্রভক।
জানা পগডছ, পকাপ্রবড১৯ ফা নডবর কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফয পিক্ষাডট চরপ্রত ফছডযয শুরুডতই পদডয পাাক
কাযখানাগুডরায যপতাপ্রন কামক্রভ
ড
ফযাত ডত শুরু কডয। পক্রতাযা এডকয য এক ক্রষাডদ
ফাপ্রতর কযাষ কাযখানাষ কাডজয ংকট বতপ্রয ষ। এ পিক্ষাডট ভাডচডয পফতন প্রযডাডধ প্রভ
প্রভ পখডত ডি উডদযািাডদয। ফডচডষ পফপ্র পফগ পডত ডি ক্ষুদ্র আকাডযয কাযখানাগুডরা
পক। এ ধযডনয কাযখানা ১০-১৫ তাং।
পাাক কাযখানাগুডরায পফতনবাতা প্রযডাধংক্রান্ত জটটরতা প্রনডষ গতকার ফাংরাডদ ফযাংডকয গবনযড ফযাফয একটট প্রচটঠ
প্রদডষডছ প্রফচ্ছজএভইএ। ংগঠডনয বাপ্রত রুফানা ক স্বাক্ষপ্রযত প্রচটঠডত ফরা ষ, আভাডদয দ
য িপ্রতষ্ঠানগুডরায াপ্লাই পচইন ফযফস্থা পবডঙ ায কাযডণ ভাডচড উৎাদন কামক্রভ
ড
ফযাকবা
পফ প্রফপ্রেত ডষডছ, ফাধাগ্রস্ত ডষডছ যপতাপ্রন।
প্রচটঠডত ফরা ষ, িপ্রতষ্ঠানগুডরা মাডত শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ভাডচডয পফতনবাতা প্রনপ্রফডে
ড প্রযডাধ কযডত াডয, পজনয ফাপ্রণচ্ছজযক ফযাংকগুডরাডক পফতনবাতা িদাডনয প্রফলডষ প্রনষভনীপ্রত জীকযডণয জনয িডষাজনীষ প্রনডদডনা আনায দন্ভয পথ
পক পদষা আফযক। আত্কাডর ফযাংকগুডরা পথডক এভন ডমাপ্রগতা একান্তবাডফ কাভয। এ 
প্রযডিপ্রক্ষডত ফাপ্রণচ্ছজযক ফযাংকগুডরায অনুকূডর জরুপ্রয প্রবপ্রত্তডত িডষাজনীষ প্রনডদডনা িদাডনয প্রফ
পল অনুডযাধ জাপ্রনডষডছন প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত।

০৮ এনপ্রর ২০২০
প্রতণাদনা যাতেজ েতটা জনফান্ধফ?
কডযানাবাইযা বফপ্রেক ভাভাপ্রযয এই ভডষ আভাডদয অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রতয িবাফ স্বল্প পভষাডদ 
দীঘ ড পভষাডদ দুইবাডফ অনুবূত ডফ। স্বল্প পভষাডদ আভযা দুটট প্রফলষ একডে পদখডত াচ্ছি,
একপ্রদডক ণয উৎাদন  পফা খাত স্থপ্রফয ডষ ডডছ, অনযপ্রদডক অডনক ভানুল আডষয
উৎ াপ্রযডষ পপরাষ দ্রুত ক্রষক্ষভতা াপ্রযডষ পপরডছন। শ্রপ্রভক, ভজুয  পফতনবুি কভচাযী
ড
কাজ না কযডর পমভন ণয  পফা প্রদডত াযডছন না এফং উৎাদডকযা প্রদডাযা পফাধ
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কযডছন, পতভপ্রন আফায আষ কযডত না াযাষ এই শ্রপ্রভক, ভজুয, পফতনবুি অস্থাষী কভচাযীযা
ড
পকউ চাকপ্রয াপ্রযডষ, পকউফা চাকপ্রয াযাডনায বডষ অাষ ডষ ডডছন।
ঋণােতা েতটা োতজ পদতফ?অনযপ্রদডক দীঘ ড পভষাডদ, অথাৎ
ড কডযানা–যফতী ভন্দায
ভষ উৎাদন ুনযাষ শুরু ডফ, তডফ ফতডভান ক্ষপ্রতয কাযডণ প্রফপ্রনডষাগ হ্রা াডফ, উৎাদন
কডভ মাডফ, পফকাযত্ব ফাডফ, অথতনপ্র
ড তক কভকাণ্ড
ড
ফাাডনা কটঠন ডষ মাডফ এফং দ্রফযভূরয
ফাডফ। এ যকভ অফস্থাষ মখন ভন্ত্রীযা ফরডছন পম এই আপ্রথক
ড িডণাদনা, মা ভূরত ঋডণয ুপ্রফধা,
তা ফ পশ্রপ্রণ–পায ভানুডলয কাডছ পৌঁছাডফ, তখন তাাঁযা ষডতা আা কযডছন ফৃৎ  ক্ষুদ্র
ফযফাষীযা এই প্রফৎকারীন ঋণ প্রনডষ উৎাদনফযফস্থায ভডধয প্রদডষ শ্রপ্রভক  কভচাযীডদয
ড
পফতন প্রদডর এটা ফ পশ্রপ্রণ–পায ভানুডলয কাডছ পৌঁডছ মাডফ। আয আভদাপ্রন–যন্ভাপ্রন জ
ডর এয ুপর ফাই ভানবাডফ পবাগ কযডফন ফা ধডযন, যকায আাফাদী পম পই ঋডণয
টাকাটা ফযফাষীযা এখন না পডর বপ্রফলযডত াডফন, মা প্রফৎকারীন ক্ষপ্রত–যফতী ভডষ
কাটটডষ উঠডত াষতা কযডফ। অথনীপ্র
ড তডক চর যাখডত অথ ড ঞ্চারডনয ম্প্রাযণফাদী এভন
নীপ্রত অডনক পদই ফযফায কডয, তডফ এয ভূর উডদ্দয ষ াধাযণত দীঘ ড পভষাডদ ভন্দা
পভাকাপ্রফরা। অথাৎ
ড ঋণিাপ্রন্ভয ুপ্রফধা ফযফাষীডদয একধযডনয প্রনিষতা পদষ পম তাাঁযা এখন পম
আপ্রথক
ড ক্ষপ্রতয ভুডখ ডছন, তা তাাঁডদয ুযক্ষা পদডফ ঋডণয ুপ্রফধা ফাডর। এবাডফ প্রচন্তা কযডর
যকায পতা আাফাদী ডফই এই যাডকজ প্রনডষ। তাডর ভযা পকাথাষ?
িথভ ভযা ডরা, অনানুষ্ঠাপ্রনক খাডত কভীন
ড
ডষ ডডছ রাখ রাখ প্রদনভজুয  শ্রপ্রভক,
অস্থাষী কভীযা, মাাঁযা এখডনা চাকপ্রয াযানপ্রন, তাাঁযা প্রনযাত্তাীনতাষ বুগডছন। অনানুষ্ঠাপ্রনক
খাডত মাাঁযা কাজ কযডছন, তাাঁডদয ংখযা পতা াাঁচ পকাটটয ডয। এই খাডত মাাঁযা এযই ভডধয
কভীন
ড
ডষ ডডছন, তাাঁডদযই–ফা কী ডফ? প্রদ্নতীষ ভযা ডরা, ফ ধযডনয অথতনপ্র
ড তক
কভকাণ্ড
ড
স্থপ্রফয ডষ ডডছ। এই অপ্রনিষতায ভডধয ফযফাষীডদয য যকায পছড
প্রদডষডছন পকাটট পকাটট ভানুডলয আডষয প্রনিষতা। এখন িে ডরা, ফ ফযফাষীই প্রক ঋণ
াডফন? তাাঁযা পতা ঋণ না– পডত াডযন, ঋণ াষায তড ূযণ না– কযডত াডযন। তাডর
প্রক পফ ফযফািপ্রতষ্ঠান পফতন পদডফ না? তাডর এই ঋণ কীবাডফ ফ পশ্রপ্রণ–পায ভানুডলয
কাডছ পৌঁছাডফ ফডর যকায দাপ্রফ কযডত াডয?
নেন্তু ক্রেেভতা নপযতফ নে?এই যাডকডজ মা পনই, তা ডরা এই দুপ্রদডডন জরুপ্রয প্রবপ্রত্তডত
পভপ্ররক চাপ্রদা ূযডণ  অনযানয িডষাজনীষ াভগ্রী প্রকনডত ক্রষক্ষভতা ফাাডত অথ ডঞ্চারন।
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চাকপ্রয াপ্রযডষ, কাজ না থাকাষ, ভজুপ্রয না াষাষ মাাঁযা পভপ্ররক চাপ্রদা ূযডণ ফযথ ডডিন, পই
পশ্রপ্রণয কাডছ খাফায পৌঁডছ পদষা, নগদ অথ ড পৌঁডছ পদষা জরুপ্রয ডর যকায এই থ
পফডছ পনষপ্রন। কাযণ, যকায এটাডক জরুপ্রয ভডন কযডছ না। ক্ষুধাতড ভানুল যাস্তাষ পনডভ এডর,
প্রছনতাই, ডাকাপ্রত  অনযানয অযাধ পফড পগডর ষডতা যকায এটা জরুপ্রয ভডন কযডত
াডয। প্রকন্তু তখন আয এফ াভাচ্ছজক ক্ষপ্রত পালাডনা ম্ভফ ডফ না। এখন পমবাডফ িডণাদনা
পদষা ডরা, তাডত পফতনদাতা  পফতনবুিয ভডধয একটট স্থাষী দ্নন্দ্ব উডক পদষায ফডন্দাফস্ত
কডয পদষা ডরা। পমই বুিডবাগীযা যাপ্রয যকাডযয কাছ পথডক নগদ অথ ড  খাদযাষতা
পডষ এই আৎকার ায কযডত াযডতন, তাাঁডদয যাপ্রয ফৃৎ  ক্ষুদ্র ফযফাষীডদয ডে
পরনডদডন পথডক িপ্রতপ্রনষত দুই ডক্ষয ‗টাকা নাই‘ ‗টাকা নাই‘ অপ্রস্থযতা  ংঘাডতয ভডধয পঠডর
পদষা ডরা। এয িথভ িকা আভযা পদখরাভ ৪ এপ্রির পথডক কডযানাবাইযা উডক্ষা কডয
যভুখী শ্রপ্রভকডদয ঢর পদডখ।চাকপ্রয াযাডনায বডষ কডযানাঝুাঁ প্রক উডক্ষা কডয রাখ রাখ
শ্রপ্রভডকয পফডযাষা মাত্রা িভাণ কডয, ভাভাপ্রযয ভডষ াভাচ্ছজক ুযক্ষা প্রদডত ফযফাষীফান্ধফ
যাডকজ আডর কত পফপ্র অকামকয।
ড
কী ডতা মপ্রদ এখনই যাপ্রয নগদ অথ 
ড খাদযাষতা
তাাঁডদয কাডছ পৌঁডছ পদষা পমত? এই শ্রপ্রভডকযা মপ্রদ প্রনজ প্রনজ এরাকাষ পথডক প্রনচ্ছিতবাডফ
জানডতন পম তাাঁযা াাময াডফন, তাাঁডদয এবাডফ পফডযাষা ডষ পাঁ ডট আডত ডতা না।
শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রনডষ শুরু ডষডছ অডন্তাল। আজ দুজন শ্রপ্রভক পফতডনয দাপ্রফডত িপ্রতফাদ
কযডত প্রগডষ প্রনত ডষডছন ট্রাডকয প্রনডচ চাা ড।খাদয ও অথােতাই
ষ
অথনীনতয
ষ
জনয
উোযী
খাদয  অথ ড িদান শুধু ফতডভাডন কডযানাদুগতড ফযচ্ছিডদয ুযক্ষাই পদডফ না, এয অথতনপ্র
ড তক
ুপর যডষডছ, তা পথডক দীঘ ড পভষাডদ ুডযা অথনীপ্র
ড ত উকৃত ডত াডয। অথনীপ্র
ড তয ুডযাধা
ভানুডলয একজন জন পভনাডড পকইনডয ভডত, ভন্দায ভষ ফযষ ম্প্রাযণভূরক নীপ্রত গ্রণ
কডয ভন্দা পথডক উত্তযণ ম্ভফ। এয ভধয প্রদডষ দ্রডফযয কডভ মাষা চাপ্রদা ফাাডনা ম্ভফ।
দুইবাডফ ভন্দাফস্থা পথডক উত্তযণ ঘটাডনা ম্ভফ—ফযষ ম্প্রাযণ  ভুদ্রা ম্প্রাযণ। নগদ অথ ড
িদান  খাদযাষতা ডি ফযষ ম্প্রাযণ নীপ্রত। এয ভাধযডভ যকায পকালাগায পথডক অথ ড
ফযষ ফাপ্রডষ তা ভানুডলয কাডছ এভনবাডফ পৌঁডছ পদষ, পমন তা াভাচ্ছজক ুযক্ষা ফযষ ফাপ্রডষ
অথফা কভংস্থান
ড
বতপ্রযডত অফদান পযডখ তাডদয ক্রষক্ষভতা ফাাডত াডয। এই ফপ্রধতড
ক্রষক্ষভতায কাযডণ তাৎক্ষপ্রণকবাডফ চাপ্রদায তন ঘডট না।
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অডনক ধযডনয ফযষ ম্প্রাযডণয াাাপ্র এটা ডত াডয ভাভাপ্রযয ভষ স্বাস্থয খাডত ফযষ
ফাাডনা, খাদযংকডট জরুপ্রয াাময িদান, প্রকংফা জনুযক্ষা পদষ এভন খাডত টযাক্স কভাডনা
ইতযাপ্রদ। এই িচ্ছক্রষাষ প্রফডক্রতায আষ পমভন অফযাত থাডক, পতভন এ ধযডনয ফযষ ম্প্রাযণ
ফাজায প্রস্থপ্রতীর কযডত বূ প্রভকা যাডখ। এবাডফ আদকারীন অথ ড ঞ্চারন অফযাত থাকডর
আন্ন ভন্দাডক প্রনষন্ত্রডণ যাখায পক্ষত্র িস্তুত কডয।
আডযকটট দ্ধপ্রত ডরা ুদ কপ্রভডষ ঋণাষতা ফাপ্রডষ ভুদ্রা ম্প্রাযণ। এয ভাধযডভ প্রফপ্রনডষাগ
উৎাপ্রত কযা ষ। ফাংরাডদডয যকায এই প্রদ্নতীষ দ্ধপ্রত গ্রণ কডযডছ। এই দ্ধপ্রত
তাৎক্ষপ্রণক ংকটডক পভাকাপ্রফরা কযডত াডয না, ফযং একধযডনয িতযাা বতপ্রয কযডত বূ প্রভকা
ারন কডয। এই িতযাা িপ্রতটট ম্ভাফয ঋণগ্রীতায ভডধয ভানবাডফ বতপ্রয ষ না। মাযা
যাজতনপ্রতকবাডফ িবাফারী, তাযা এই ঋণ িাযতাডক ইপ্রতফাচকবাডফ পনষ এফং ফাপ্রকযা এই
নীপ্রতডত াধাযণত আস্থাীর থাডক না। এডত প্রফপ্রনডষাগকাযীডদয একটট অংডয ভডধয যকাডযয
িপ্রত অনাস্থা উত্তডযাত্তয ফৃচ্ছদ্ধ াষ।
ফযষ ম্প্রাযণ নীপ্রত গ্রণ কযডর পকালাগাডয অথ না
ড থাকডর যকাযডক ঋণ প্রনডত ষ। এই ঋণ
যকায প্রযডাধ কডয জনগডণয পদষা টযাক্স  বযাট পথডক। প্রকন্তু ভুদ্রা ম্প্রাযণ নীপ্রত (ুডদ
বতু প্রড ক )গ্রণ কযডর যকায ুডদয একটা অংডয জনয ফযষ কযডর উৎাদক ফা
প্রফপ্রনডষাগকাযীয য ঋণ প্রযডাডধয দাষ থাডক। আভযা জাপ্রন ২০১৯–এয নডবেয মন্ত
ড
পখরাপ্র ঋডণয প্রযভাণ দাাঁপ্রডষডছ ৯৬ াজায ৯৮৬ পকাটট ৩৮ রাখ টাকা। ২০১৯ াডরয
িাক্কপ্ররত প্রাফ অনুমাষী দপ্রক্ষণ এপ্রষাষ ফাংরাডদডই পখরাপ্র ঋডণয ায ফডচডষ পফপ্র—১১
দপ্রভক ৪ তাং। কডযানাবাইযা দুডমাগ
ড শুরু ফায ডে ডে যকায ইপ্রতভডধযই পঘালণা
প্রদডষডছ, ঋণ প্রযডাডধয অাযগতাষ আগাভী জুন ভা মন্ত
ড নতু ন কডয পকাডনা ঋণডক
পখরাপ্র পঘালণা কযা মাডফ না (১৯ ভাচড ২০২০, িথভ আডরা)। যকায ঋণডখরাপ্রডদয ফযাাডয
কডঠায না ষাষ ঋডণয প্রযভাণ পফডই চডরডছ। এই অফস্থাষ নতু ন কডয ঋণ প্রনডর তা
প্রযডাধ কযা না পগডর চ্ছজপ্রডপ্রডত পখরাপ্র ঋডণয প্রযভাণ আয ফাডফ। এই অফস্থা
অথনীপ্র
ড তয জনয দীঘ ডপভষাডদ পভাডট ুখকয না ডর ভন্দা পথডক উত্তযডণয জনয যকায ঋণ
ম্প্রাযণ নীপ্রতয প্রদডকই পফপ্র পজায প্রদডষডছ। প্রকন্তু এই নীপ্রত অফরেন কডয যকায মপ্রদ
াাাপ্র কডযানাবাইযাডয ভষ দুস্থ অাষ ভানুলডদয জনয অথাষতা
ড
প্রনডষ এপ্রগডষ না
আড, তাডর এই ফযফাফান্ধফ নীপ্রত পথডক ফযফাষীযাই অভবাডফ উকৃত ডফন।
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াভাক্তজে

ুযো

তনফর

ফযচ্ছি  ংগঠডনয উডদযাডগ পদষা াাময প্রদডষ পফপ্র প্রদন ায কযা ম্ভফ নষ। াভাচ্ছজক
ুযক্ষা িদাডনয কাজটট যকাডযয। এটাডক যাডষ্ট্রয করযাণভূরক কাজ প্রডডফ পদখডর ভডন ডত
াডয এটট পকাডনা দষা-দাপ্রক্ষণয। অথচ এই দুুঃভডষ খাদয যফযা াষা জনগডণয অপ্রধকায।
এই াাময পভাডটই অথনীপ্র
ড তয ফাইডযয পকাডনা াভপ্রষক দান িকল্প নষ।
এ ভুডূ তড িডষাজন ুপ্রনপ্রদডষ্ট াভাচ্ছজক ুযক্ষা তপ্রফর। প্রফচ্ছিন্নবাডফ প্রফপ্রবন্ন উৎ পথডক াষতা
পদষায কথা পানা মাডি। প্রকন্তু তায টঠক প্রযভাণ এফং কাডদয কীবাডফ পদষা ডফ, প
ম্পডকড ুপ্রনপ্রদডষ্ট কডয প্রকছু ফরা ষপ্রন। িধানভন্ত্রীয ত্রাণ তপ্রফর গঠন কযা ডষডছ। আভযা
শুনডত াচ্ছি, াষতা পদষায জনয তাপ্ররকা বতপ্রয ডি। এ পক্ষডত্র াধাযণত পমফ তাপ্ররকা
বতপ্রয কযা ষ, পগুডরা কতখাপ্রন িকৃত অবাফী, অনাাযী  ীপ্রভত আডষয ভানুডলয কাডছ
পৌঁডছ, তা প্রনডষ ডন্দ যডষডছ। কাযণ, িথভত নতু ন কডয মাাঁযা কভীন
ড
ডষ ডডছন, তাাঁযা
আডগ পথডক ষডতা তাপ্ররকাবুি প্রছডরন না। প্রদ্নতীষত দরীষ ম্পৃিতাডক ভাকাটঠ ধডয
তাপ্ররকাবুি কযা ডর তা প্রতযকায িডষাজন না প্রভটটডষ দরীষ উডদ্দয াপ্রডরই পফপ্র াষক
ষ। এ পক্ষডত্র াাময মাাঁযা াডফন, তাাঁডদয তাপ্ররকা ডষফাইডট িকা কযা মাষ। প্রনডজয
এরাকায নাডভ প্রক্লক কযডর ফাই পমন পদখডত াডয, কায নাভ আডছ আয কায পনই। প পক্ষডত্র
মপ্রদ পকাডনা ধনী প্রযফায পই তাপ্ররকাষ থাডকন ফা পকাডনা দপ্রযদ্র প্রযফায ফাদ ডন, তা পমন
তাাঁযা অপ্রবডমাগ আকাডয িকা কযডত াডযন। এবাডফ পচক অযান্ড ফযারান্ফ একটা িচ্ছক্রষায
ভধয প্রদডষ এখাডন জফাফপ্রদপ্র প্রনচ্ছিত কযা পমডত াডয।
কডষক প্রদন ধডয আভযা পদখডত াচ্ছি, ৫০০০ পকাটট টাকায িডণাদনা যাডকজ পথডক
শ্রপ্রভকডদয পফতন পদষা প্রনডষ জটটরতা বতপ্রয ডষডছ। ফাংরাডদ ফযাংক িজ্ঞান জাপ্রয
কডযডছ, িডণাদনা পডত ডর শ্রপ্রভকডদয প্রযচষত্র অযাকাউডন্ট পফতন জভা পদষায
িভাণ প্রদডত ডফ। প্রকন্তু ফায প্রযচষত্র  অযাকাউন্ট না থাকাষ এই পফতনিাপ্রন্ভ কীবাডফ
প্রনচ্ছিত কযা মাডফ, তা িে যডষ পগডছ। অথাৎ
ড এখন শুধু িডণাদনা যাডকজ প্রদডরই প্রনচ্ছিত ডষ
ফরা মাডি না, যকাডযয াষতা আডর জাষগাভডতা পৌঁছাডি প্রক না, ফযং ুল্ঠু
প্রফতযণিচ্ছক্রষা এখাডন বীলণ গুরুত্বূণ।ড এ পক্ষডত্র শ্রপ্রভকডদয তাপ্ররকা ডষফাইডট িকা
কযা মাষ। পমফ শ্রপ্রভডকয নাভ থাকডফ প্রকন্তু টাকা াডফন না, তাাঁযা পমন এড দাপ্রফ কযডত
াডযন টাকা না াষায। এবাডফ গণনজযদাপ্রযয পভকাপ্রনজভ বতপ্রয কডয জফাফপ্রদপ্র ফাাডনা
মাষ।
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যকায পঘাপ্রলত ৭২ াজায ৭৫০ পকাটটয িডণাদনা যাডকজটট কডযানাবাইযা দুডমাগ
ড
পভাকাপ্রফরাষ ভডষাডমাগী নষ, জনফান্ধফ নষ। অডনডক চ্ছজপ্রডপ্রডত এয তকযা বাগ
(২.৫২ )%পদডখ এটাডক খুফ ফ প্রকছু প্রডডফ উস্থান কযডত াডযন। প্রকন্তু পদখা উপ্রচত প্রছর
াযা ৃপ্রথফীডত াভাচ্ছজক ুযক্ষাষ যকায কীবাডফ অফদান যাখডছ। অথাৎ
ড ংখযায ফাইডয প্রগডষ
িডণাদনায কামকাপ্র
ড যতা প্রফডিলডণয িডষাজন প্রছর। ফতডভান ংকট পভাকাপ্রফরাষ জনগডণয
দুডবডাগ কভাডনাষ িডণাদনায কামকাপ্র
ড যতাডক ভাকাটঠ প্রডডফ ধযডর প্রনিষই এখাডন াভাচ্ছজক
ুযক্ষায জনয ুপ্রনপ্রদডষ্ট যাডকজটট িথভ পঘাপ্রলত যাডকজ প্রডডফই াষা পমত। তা ষপ্রন ফডর
এই যাডকজডক ভডষাডমাগী  জনফান্ধফ ফরা মাডি না।
পভাানদা ুরতানা: ঢাকা প্রফেপ্রফদযারডষয অযাকাউপ্রন্টং অযান্ড ইনপযডভন প্রডস্ট্ভ
প্রডাটড ডভডন্টয অথনীপ্র
ড তয কাযী অধযাক

২২ এপ্রির, ২০২০
াধাযণ েুটট ফার ৫ পভ মত
ষ

অনরাইন পডস্ক : েতযানা ইুযতত পদতয ানফে
ষ নযনিনত নফতফচনাে াধাযণ েুটট
আিাভী ৫ পভ মত
ষ ফাাতনা তেতে। আজ নফলেটট ননক্তিত েতয জনপ্রান প্রনতভন্ত্রী
পভা. পযাদ পাতন ফতরন, আিাভী ২৬ এনপ্রর তত ৫ পভ মত
ষ েুটট ফনধত
ষ েযা
তেতে। নফতেতরয ভতধযই এ নফলতে প্রজ্ঞান জানয েযা তফ। ততফ নেেু ইনস্ট্রােন
থােতফ মা আভাতদয অফযই পভতন চরতত তফ।
উডল্লখয, গত ৮ ভাচড িথভ কডযানা বাইযাড আক্রান্ত পযাগী াষায য গত ২৬ ভাচড পথডক ৪
এপ্রির এফং ডয ৫-৯ এপ্রির, ডয ১৪ এপ্রির এফং ফডল
ড
২৫ এপ্রির মন্ত
ড ছুটট ফাাডনা
ডষপ্রছর।
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পফাতযা ধান োটতত পদফযাী ১২০০ েৃনলমন্ত্র পদো তেতে—েৃনলভন্ত্রী
শ্রপ্রভক ংকট পভাকাডফরাষ পফাডযা ধান কাটডত পদফযাী ১ াজায ২০০ কৃপ্রলমন্ত্র পদষা ডষডছ
ফডর জাপ্রনডষডছন কৃপ্রলভন্ত্রী ড. পভা. আব্দুয যাজ্জাক।গতকার কৃপ্রলভন্ত্রী টাোইডরয ধনফাীয
াইস্কা উচ্চ প্রফদযারষ ভাডঠ দপ্রযদ্র  অাষ প্রযফাডযয ভাডঝ ত্রাণ প্রফতযডণয ভষ এ কথা
জানান প্রতপ্রন। নডবর কডযানাবাইযা পথডক প্রনযাডদ থাকডত াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ পযডখ ভন্ত্রী
৩০০ দপ্রযদ্র  অাষ প্রযফাডযয ভাডঝ ত্রাণ প্রফতযণ কডযন।
এ ভষ কৃপ্রলভন্ত্রী ফডরন, পফাডযা ধান কাটায জনয প্রফপ্রবন্ন পজরা পথডক শ্রপ্রভডকয মাতাষাডতয
ফযফস্থা কযা ডষডছ। কৃপ্রল শ্রপ্রভকযা স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন প্রফপ্রবন্ন পজরাষ ধান কাটডত মাডিন। এযই
ভডধয াযা পদড ১০০ পকাটট টাকা ফযডষ িাষ ৮০০টট কোইন্ড াযডবস্ট্ায  ৪০০টট প্রযায
প্রফপ্রবন্ন কৃপ্রল মন্ত্রাপ্রত কৃলডকয কাডছ পৌঁডছ পদষা ডষডছ। আডযা ১০০ পকাটট টাকা প্রদডষ
ভপ্রযভাণ কৃপ্রল মন্ত্রাপ্রত অপ্রচডযই কৃলডকয কাডছ পৌঁডছ পদষায কামক্রভ
ড
চরডছ।
কডযানায এ দুডমাগভষ
ড
ভডষ ভানপ্রফক াষতা এফং ত্রাডণয আতায ফাইডয পকউ পনই ফডর
জানান কৃপ্রলভন্ত্রী ড. পভা. আব্দুয যাজ্জাক।
প্রতপ্রন ফডরন, যকায ফায কাডছ ত্রাণ পৌঁডছ প্রদডত াধযভডতা পচষ্টা কযডছ। মান্ভ
ড ত্রাণ যডষডছ।
মাষক্রডভ
ড
ফাই াষতা াডফন। আনাডদয বধমযড ধডয যকাযডক ডমাপ্রগতা কযডত ডফ। এ
যকায জনফান্ধফ  গণভুখী। যকায ফভষ আনাডদয াড আডছ।
এ ভষ কৃপ্রলভন্ত্রী ধনফাী-ভধুুডযয জনগডণয উডদ্দড ফডরন, ভাভাযী কডযানায কাযডণ াযা
প্রফডেয ভানুল আজ আতচ্ছিত। ধনী-গপ্রযফ প্রনপ্রফডডল
ড
ফ ভানুল এ পযাডগ আক্রান্ত ডি। যকাপ্রয
প্রনডদডনা  স্বাস্থযপ্রফপ্রধ মথামথবাডফ পভডন আনাযা াফধাডন থাকডফন মাডত কডযানাক্রান্ত না
ন। ডয কৃপ্রলভন্ত্রী ধনফাী পযবায পভষয খন্দকায ভঞ্জুরুর ইরাভ তডনয উডদযাডগ
কডরজ ভাডঠ আডযা ৩০০ দপ্রযদ্র  অাষ প্রযফাডযয ভাডঝ ত্রাণ প্রফতযণ কডযন। এছাা
প্রফকাডর কৃপ্রলভন্ত্রী টাোইডরয ভধুুয উডজরাষ ২ াজায ৫০০ দপ্রযদ্র  অাষ প্রযফাডযয
ভাডঝ ভানপ্রফক াষতা প্রডডফ ত্রাণ প্রফতযণ কডযন।
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নতন ভা ত্রাণ ও েভীনতদয
ষ
নিদ অথ ষপ্রদাতনয ুানয
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক : চরভান কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত পদডয াধাযণ ভানুডলয ভাডঝ প্রতন ভাফযাী
ত্রাণ যফযা  কভীনডদয
ড
ভাডঝ নগদ অথ ড প্রফতযণ কযডত ডফ। জাতীষ ঐকভডতযয প্রবপ্রত্তডত
প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাডফরায জনয যকাযডক আট দপা িস্তাফ প্রদডষডছন ফুচ্ছদ্ধজীফী  প্রফডলজ্ঞযা।
প্রক্ষক, প্রচপ্রকৎক, পরখক, গডফলক  প্রল্পী ভাডজয ক্ষ পথডক গতকার দুুডয অনরাইন
ংফাদ ডম্মরডন এফ িস্তাফনা উস্থান কডযন অথনীপ্র
ড তপ্রফদ  জাােীযনগয
প্রফেপ্রফদযারডষয অথনীপ্র
ড ত প্রফবাডগয অধযাক আনু ভুাম্মদ।
এ ভষ যকাডযয পনষা দডক্ষডয প্রফপ্রবন্ন ত্রুটট, অফডরা  ংকট প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফদ আকাডয
তু ডর ধযা ষ। ংফাদ ডম্মরডন ভূর িস্তাফনা াডঠয য আডরাচনাষ অং প্রনডষ প্রফপ্রবন্ন িেউত্তডযয াাাপ্র ফতডভান ংকট  প্রফপ্রবন্ন াভাচ্ছজক প্রযপ্রস্থপ্রত ফযাখযা কডযন প্রক্ষক 
গডফলক অধযাক তানজীভ উচ্ছদ্দন খান, ঢাকা প্রফেপ্রফদযারডষয প্রক্ষক পভাাপ্রদা ুরতানা,
িাফপ্রন্ধক  ংগঠক প্রপডযাজ আডভদ, উন্নষন  অথনীপ্র
ড তপ্রফলষক গডফলক ভাা প্রভজডা 
িডকরী  গডফলক অনুভ বকত ান্ত। অনুষ্ঠানটট ঞ্চারনা কডযন াপ্রভনা রুত্পা।
প্ররপ্রখত ফিডফয আনু ভুাম্মদ ফডরন, আভযা রক্ষ কযপ্রছ, পমফ পদডয যকায কডযানা
পভাকাডফরাষ তপ্রৎ দডক্ষ গ্রণ কডযডছ, পদডয নাগপ্রযকডদয নূযনতভ খাদয আশ্রডষয ুযক্ষা
প্রনচ্ছিত কডযডছ  পমফ পদড স্বাস্থযডফা ফযফস্থায দৃশ প্রবপ্রত্ত আডছ, এ ংকট পভাকাডফরাষ
তাযাই াপরয পদপ্রখডষডছ। এ প্রতনটট পক্ষডত্রই দুফরতা,
ড
বপ্রথরয, অভডনাডমাগ  মথামথ
িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক বূ প্রভকায অবাডফ ফাংরাডদ অডনক পফপ্র হুভপ্রকয ম্মুখীন। এ অফস্থাষ প্রফপ্রবন্ন
দডক্ষ গ্রডণয াাাপ্র, স্বল্প  দীঘডভষাডদ
ড
কযণীষ প্রফলষগুডরা প্রনধাযণ
ড
কডয তা পদডয
ফস্তডযয
ড
ভানুল  যকাডযয কাডছ উস্থান কযপ্রছ।
ভাা প্রভজডা ফডরন, ভানুডলয স্বাস্থয, প্রক্ষা, খাদয, ফাস্থান এ নূযনতভ চাপ্রদাগুডরা আডগ প্রনচ্ছিত
কযডত ডফ। অডনডক ফডরন, আভাডদয ভডতা দপ্রযদ্র পদডয ডক্ষ এফ প্রকছু ম্ভফ না। প্রকন্তু মপ্রদ
আভযা প্রকছু পভগা িডজডক্টয খযচ পদপ্রখ, তাডর অফাক ডষ মাফ। অথচ আভযা আভাডদয
ফাডজডটয এক তাংডয কভ জনস্বাস্থয খাডত খযচ কপ্রয। আভযা মপ্রদ ফাাঁচডত চাই তাডর
বপ্রফলযডত অগ্রাপ্রধকাযগুডরা টঠক কযডত ডফ। কৃলডকয পম পর নষ্ট ডি, যকায তা প্রকডন
প্রনডষ অাষ কভীন
ড
 দুগতডদয
ড
ভাডঝ প্রফতযণ কযাই এখন অনযতভ জরুপ্রয কাজ। তাডদয
আট দপা িস্তাডফয ভডধয কভীন,
ড
ভানুলডদয (ভজুয, পফকায, ক্ষুডদ ফযফাষী) ঘডয ঘডয
খাদযাভগ্রী, নগদ অথ ড  ত্রাণ পৌঁছাডনা। ফ প্রল্প  িপ্রতষ্ঠাডনয শ্রপ্রভক-কভচাযী,
ড
পাজীফীডদয ফডকষা প্রযডাধ কযডত ডফ, ছাাঁটাই ফন্ধ কযডত ডফ, ছুটটকারীন ভজুপ্রয প্রদডত
ডফ।
পকাপ্রবড-১৯ ফ পযাডগয প্রচপ্রকৎাডফা প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। কপ্রবড-১৯ প্রচপ্রকৎাষ পজরাউডজরা মাডষ
ড স্বতন্ত্র প্রফডলাপ্রষত াাতার স্থান কযডত ডফ, িপ্রত পজরাষ রযাফ স্থান
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কডয পটডস্ট্য ংখযা ফাাডত ডফ। ফ প্রচপ্রকৎক, না ড  স্বাস্থযকভীয ুযক্ষা প্রনচ্ছিত কযডত
ডফ, মান্ভ
ড  ভানম্মত প্রপ্রই প্রদডত ডফ। আফাপ্রক পাডটর, পগস্ট্ াউজগুডরাষ তাডদয
থাকায ফযফস্থা কযডত ডফ। স্বাস্থয খাডতয দুনীপ্রতয প্রফরুডদ্ধ কডঠায ফযফস্থা প্রনডত ডফ। ফ কৃলক 
খাভাপ্রযয ণয ফাজাযজাত  মুচ্ছিংগত দাডভ ণয প্রফচ্ছক্র প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। যাপ্রয কৃলক 
খাভাপ্রযয কাছ পথডক যকাডযয খাদযণয পকনায প্রযপ্রধ ফাাডত ডফ। কৃলকডক স্বল্প ুডদ পদষা
ঋডণয প্রযপ্রধ  প্রযভাণ ফাাডত ডফ। প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক না ষা মন্ত
ড যকায, ফযাংক 
এনচ্ছজ িদত্ত ঋডণয ফ প্রকচ্ছস্ত স্থপ্রগত কযডত ডফ। ভাদুডমাগ
ড পভাকাডফরাষ অফাধ তথযিফা
এফং নাগপ্রযক অপ্রধকায প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। দ্রফযভূরয প্রস্থপ্রতীর যাখডত ডফ, ফাজাডয
খাদযদ্রফয িডষাজনীষ ডণযয যফযা অফযাত যাখডত ডফ। ভজুদদায, পচাযাকাযফাপ্রযডদয
প্রফরুডদ্ধ কডঠায ফযফস্থা প্রনডত ডফ, ফযফাষী প্রচ্ছন্ডডকট পবডঙ পপরডত ডফ। াযা পদডয চার
পচায, ত্রাণ পচাযডদয কডঠাযবাডফ দভন কযডত ডফ। জাতীষ ক্ষভতা প্রফকাড িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক
উডদযাগ  গডফলণা ফাাডত ডফ। দীঘডভষাডদ
ড
উন্নষন দডন
ড পভপ্ররক প্রযফতডন আনা অপ্রযাম।ড
্
চ্ছজপ্রডপ্র িফৃচ্ছদ্ধ এফং ভুনাপাভুখী ততযতা, পজরু  বফন, ফযচ্ছিগত গাপ্র  পবাগপ্রফরাডক
উন্নষন প্রডডফ পদখা মাডফ না। জনগডণয জীফন  প্রনযাত্তাডকই উন্নষডনয িধান তড প্রডডফ
প্রফডফচনা কযডত ডফ।

২৩ এপ্রির ২০২০
েুটটতত ১৮ অনপ পখারা, স্বািযনফনধ পভতন েরোযখানা চারুয ুতমাি
কডযানাবাইযা পভাকাপ্রফরাষ যকাপ্রয-পফযকাপ্রয অপ্রপড াধাযণ ছুটটয পভষাদ ৫ পভ মন্ত
ড
ফাপ্রডষ িজ্ঞান জাপ্রয কডযডছ জনিান ভন্ত্রণারষ। তডফ এফায অনযানয জরুপ্রয পফায
াাাপ্র ১৮টট ভন্ত্রণারষ  প্রফবাডগয কামক্রভ
ড
ঢাকা  াযা পদড ীপ্রভত মাডষ
ড
পখারা
থাকডফ। এ ছাা লুধপ্রল্প, উৎাদন  যন্ভাপ্রন ফ করকাযখানা কতৃ
ড ক্ষ শ্রপ্রভকডদয
প্রনযাত্তা  স্বাস্থয পফা প্রনচ্ছিত কডয চারু যাখডত াযডফ।
আজ ফৃস্পপ্রতফায এ প্রফলডষ দুটট ৃথক িজ্ঞান জাপ্রয কডযডছ জনিান ভন্ত্রণারষ। এডত ফরা
ষ াধাযণ ছুটটকারীন ঢাকা ফ প্রফবাগ এফং পজরা  উডজরা মাডষ
ড ১৮টট ভন্ত্রণারষ 
প্রফবাগ পখারা থাকডফ। এই অপ্রপগুডরা ডরা, িধানভন্ত্রীয কামারষ,
ড
ভপ্রন্ত্রপ্রযলদ প্রফবাগ, কৃপ্রল,
ফাপ্রণজয, খাদয  জনিান ভন্ত্রণারষ, স্বাস্থয পফা, স্বাস্থয প্রক্ষা  প্রযফায করযাণ প্রফবাগ,
জনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ, ুযক্ষা পফা প্রফবাগ, তথয ভন্ত্রণারষ, স্থানীষ যকায প্রফবাগ, ল্লী উন্নষন 
ভফাষ প্রফবাগ, দুডমাগ
ড ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারষ, পনপ্রযফন, ভাজকরযাণ, ভপ্ররা  প্রশু
প্রফলষক এফং ভৎয  িাপ্রণ ম্পদ ভন্ত্রণারষ।
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িজ্ঞাডন আয ফরা ষ অনয ফ যকাপ্রয অপ্রপডয কভকতড
ড াযা এই ভডষ আফপ্রযকবাডফ
প্রনজ প্রনজ কভস্থডর
ড
অফস্থান কযডফন।
মা মা েুটটয আওতায ফাইতযঅনযপ্রদডক ছুটটয িজ্ঞাডন ফরা ষ,জরুপ্রয পফা পমভন ;প্রফদুযৎ,
াপ্রন, গযা  অনযানয জ্বারাপ্রন, পাষায াপ্রব
ড , ফন্দযগুডরায ( স্থর, নদী  ভুদ্র ফন্দয)
কামক্রভ,
ড
প্রযিন্নতা কামক্রভ,
ড
পটপ্ররডপান, ইন্টাযডনট, ডাক পফা এফং ংপ্রিষ্ট পফাকাডজ
প্রনডষাচ্ছজত মানফান  কভীযা এই ছুটটয ফাইডয থাকডফন। ক  পনডথ ফ ধযডনয ণয
প্রযফডনয ডে প্রনডষাচ্ছজত মানফান (ট্রাক, রপ্রয, কাডগা ড পবডর ইতযাপ্রদ) চরাচর অফযাত
থাকডফ।এ ছাা কৃপ্রলণয, ায, কীটনাক, খাদয, প্রল্প ণয, যাষ্ট্রীষ িকডল্পয ভারাভার,
কাাঁচাফাজায, খাফায, লুডধয পদাকান, াাতার  জরুপ্রয পফা এফং এডফয ডে ংপ্রিষ্ট
কভীডদয পক্ষডত্র এই ছুটট িডমাজয ডফ না। প্রচপ্রকৎা পফাষ প্রনডষাচ্ছজত প্রচপ্রকৎক  কভী,
লুধ প্রচপ্রকৎা যোভাপ্রদ ফনকাযী মানফান  কভী এফং গণভাধযডভ ( প্রিন্ট 
ইডরকট্রপ্রনক) প্রনডষাচ্ছজত কভীযা এই ছুটটয আতাফপ্রবুত
ড থাকডফন।
এ ছাা লুধপ্রল্প, উৎাদন  যন্ভাপ্রন ফ করকাযখানা কতৃ
ড ক্ষ শ্রপ্রভকডদয প্রনযাত্তা 
স্বাস্থয পফা প্রনচ্ছিত কডয চারু যাখডত াযডফ।
প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনা কডয যফতীডত প্রল্প কাযখানা, কৃপ্রল  উৎাদন এফং যফযাফযফস্থায ডে
ংপ্রিষ্ট পক্ষত্রগুডরা  গণপ্রযফন মাডষ
ড উন্পুি কযা ডফ। ছুটটয ভষ পকাডনা প্রক্ষা িপ্রতষ্ঠান
পখারা যাখা মাডফ না। তডফ জরুপ্রয কাডজয ডে ম্পৃি অপ্রপগুডরা পখারা থাকডফ। এ ছাা
ভানুডলয িডষাজন প্রফডফচনাষ ফাংরাডদ ফযাংক ীপ্রভত আকাডয ফযাংপ্রকং ফযফস্থা চারু যাখায
িডষাজনীষ প্রনডদডনা পদডফ।
এফাডযয ছুটট প্রনডষ াাঁচ দপাষ ছুটট ফাাডনা ডরা। কডযানাবাইযাডয কাযডণ িথভ দপাষ ২৬
ভাচড পথডক ৪ এপ্রির মন্ত
ড ছুটট পদষা ডষপ্রছর। এযয ছুটট ফাপ্রডষ তা ১১ এপ্রির কযা ষ। ছুটট
ৃ
ততীষ দপা ফাপ্রডষ কযা ষ ১৪ এপ্রির মন্ত।
ড
এযয চতু থ ড দপাষ ২৫ এপ্রির মন্ত
ড ছুটট
ফাাডনা ষ। এফায প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনাষ প্রনডষ ঞ্চভ দপাষ ছুটট ফার।

Apr 20,2020
No stimulation for factories making layoffs
The government has decided that the exportoriented factories which have been
announced layoff amid coronavirus outbreak would not get facility from the financial
package of Tk 5,000 crore for the payment of workers‘ wages.In a circular issued by the
finance division of finance ministry on Sunday said that the industrial units which export
more than 80 per cent of its products would be entitled to get facility from the fund for
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the payment of wages and allowances of workers.It said that if any industrial unit
announced layoff it would not be entitled for financial support under the package.Prime
minister Sheikh Hasina on March 25 announced a stimulus package of Tk 5,000 crore
for export-oriented industries to fight the adverse impact of coronavirus on the country‘s
economy saying that the fund could only be used for paying wages and allowances of
workers and employees.Later on the finance ministry on April 1 revealed guidelines for
disbursement of the financial package saying that industries could avail funds from the
package with 2 per cent service charge to pay wages for up to three months.The
guidelines also said that wages must be paid to either a bank or through mobile
financial service account of workers and employees.Despite proving financial package
for workers‘ wages from the government, many of the exportoriented industries
especially owners of readymade garment factories are making layoffs using the
pandemic as a pretext.Labour rights groups termed the layoff unlawful during public
holiday amid coronavirus outbreak.The finance division issued the circular when trade
unions raised their voices against factory layoffs and retrenchment of workers in RMG
sector amid the coronavirus outbreak.The circular said that the 80 per cent export
oriented industrial units (with scrutinising letter of credit documents) would get support
from the package constituted for workers‘ wages.It also said that the deemed exporters
would be entitled for working capital from the incentive package of Tk 20,000
constituted for the small and medium enterprises.They could pay their workers from the
fund, the circular added. The prime minister on April 5 announced a package of
Tk 20,000 crore for small and medium enterprises.She announced that the interest rate
of this lending facility would be 9 per cent and the concerned industries and business
organisations would pay 4 per cent while the government would provide the remaining 5
per cent as subsidy.BGMEA officials said all the factories that were shut down, had the
option to follow the provisions related to layoff in labour law in this worldwide situation of
pandemic.The trade body did not provide any number of factories which were made
layoff during holiday.The Department of Inspection for Factories and Establishments on
Friday asked its field offices to investigate whether the factory owners shut their units
lawfully of not during the public holiday.

২০ এপ্রির, ২০২০
ভৎয ও প্রানণম্পদ ভন্ত্রণারতেয আওতাধীন দপ্ততযয েভেতষ
ষ
াতদয েভিতর
ষ
উনিত
থাোয ুনিঃননতদষ

90

েতযানা নযনিনততত ভৎয ও প্রানণম্পদ ভন্ত্রণারতেয আওতাধীন দপ্ততযয প্রধান
োমারে,
ষ
নফবাি, পজরা, উতজরা ও ইউননেন মাতে
ষ
েভযত
ষ
েভেতষ
ষ
ািণতে েভিতর
ষ
াফেনণে
ষ
উনিত পথতে অনত
ষ দানেত্ব ারতন ুনিঃননতদষ নদতেতে ভন্ত্রণারে।
আজ পাভফায এ ংক্রান্ত অপ্রপ আডদ জাপ্রয কডযডছ ভৎয  িাপ্রণম্পদ ভন্ত্রণারষ।
ইডতাূডফ ড ভন্ত্রণারষ পথডক এ ংক্রান্ত প্রনডদডনা জাযী কযা ডর কডযানা ংকটকারীন এয
প্রকছু ফযতযষ ঘটাষ ভৎয  িাপ্রণম্পদ ভন্ত্রী  ভ পযজাউর কপ্রযভ এভপ্র‘য প্রনডদডড ুনযাষ এ
ংক্রান্ত অপ্রপ আডদ জাপ্রয কডযডছ ভন্ত্রণারষ।
অপ্রপ আডদড কভকতড
ড াগণডক জরুপ্রয প্রচপ্রকৎা, কৃচ্ছত্রভ িজনন, টটকা িদান, যাভ ড পফা,
জনডচতনতা ফৃচ্ছদ্ধভূরক কাজ এফং প্রফপ্রবন্ন ফষী াাঁ-ভুযগী, গফাপ্রদশু, ভাডছয পানা, ভাছ,
ভাং, দুধ, প্রডভ, িাপ্রণজাত ণয, পার্টট্র, শু  ভৎয খাদয, কৃচ্ছত্রভ িজনন িাণী প্রচপ্রকৎা
কাডজ ফযফরৃত লধ  যোভাপ্রদ প্রনযপ্রফচ্ছিন্ন উৎাদন, প্রযফন এফং প্রফণডন িডষাজনীষ
াষতা িদাডনয প্রনডদডনা িদান কযা ডষডছ।
একই আডদড কভকতড
ড াগণডক ভন্ত্রণারডষয কডন্ট্রার রুডভ পমাগাডমাগূফক
ড ভাঠ মাডষ
ড উদ্বূত
ংকট ভাধান কযায প্রনডদডনা িদান কযা ডষডছ। পকাথা পকান অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটডর
কডন্ট্রার রুডভ তাৎক্ষপ্রণকবাডফ অফপ্রত কযায াাাপ্র ভন্ত্রণারডষ প্ররপ্রখতবাডফ জানাডনায
প্রনডদডনা িদান কযা ডষডছ ই অপ্রপ আডদড।

২১ এপ্রির ২০২০
প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভকডদয ভানডফতয জীফন
আখাউাষ কডযানায িবাডফ কাজ পনই খাদযংকট
আখাউাষ প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভকযা পখডষ না-পখডষ ঘডয ফড ভানডফতয জীফনমান কযডছন।
কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফ কাডজয জনয ঘডযয ফাইডয পফয ডত াযডছন না উডজরায িাষ
প্রতন াজায প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভক। তাযা নতু ন ফাপ্রঘয প্রনভাণ
ড
প্রফপ্রবন্ন টঠকাদাপ্রয িপ্রতষ্ঠাডন কাজ কডয
বদপ্রনক ভজুপ্রযডত জীপ্রফকা প্রনফা
ড কযডতন। আয কত প্রদন এবাডফ কভীন
ড
থাকডত ডফ, তা
প্রনডষ দুচ্ছিন্তাষ ডডছন প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভকযা।এপ্রদডক যকাপ্রয-পফযকাপ্রয পকাডনা ত্রাণ াষতা
পৌঁছাইপ্রন ফডর অপ্রবডমাগ তাডদয। উডজরাষ যাজপ্রভপ্রস্ত্র  কাযী প্রভপ্রস্ত্র প্রভপ্ররডষ িাষ প্রতন
াজায প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভক আডছন। এয ভডধয পযডযয দুগাু
ড য, খভুয, তাযাগন, নাযাষণুয,
পদফগ্রাভ, উডজরায দপ্রক্ষণ ইউপ্রনষডনয ীযাুয, উত্তয ইউপ্রনষডনয যাভধননগয, আজভুয
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গ্রাডভ প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভক পফপ্র। এ ছাা উডজরায িপ্রতটট ষাডডড কভডফপ্র প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভক
যডষডছন। তাডদয আডষয য প্রযফায-প্রযজন িাষ ১০-১৫ াজায ভানুল প্রনবডযীর। ভূরত
বদনচ্ছন্দন আডষয যই তাডদয ংায চডর। প্রকন্তু কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ পযাডধ যকায
গত ২৬ ভাচড পথডক াধাযণ ছুটট পঘালণা কযাষ আখাউাষ অডঘাপ্রলত রকডাউডন ঘযফচ্ছন্দ ডষ
ডডছন তাযা। ফন্ধ ডষ পগডছ নতু ন ফাপ্রঘয প্রনভাণ
ড
উন্নষনভূরক কাজ। কভীন
ড
ডষ আষউাজডন না থাকাষ অন্ধকায পদখডছন এফ প্রনম্ন আডষয ভানুল। আখাউা পয এরাকায
দুগাু
ড য গ্রাডভয যাজপ্রভপ্রস্ত্র পখাকন প্রভষা খাডদভ জানান, দুগাু
ড য গ্রাডভ িাষ ২০০ প্রভপ্রস্ত্র  কাযী
প্রভপ্রস্ত্র আডছন। কাজ ফন্ধ ডষ মাষাষ শ্রপ্রভকযা না পখডষ আডছন। মপ্রদ আয প্রকছুপ্রদন এবাডফ
চরডত থাডক তাডর তাডদয না পখডষই ভযডত ডফ। এখন মন্ত
ড জনিপ্রতপ্রনপ্রধ ফা যকাডযয ক্ষ
পথডক ত্রাণ াষতা ানপ্রন তাযা।
আখাউা যাজশ্রপ্রভক করযাণ প্রযলডদয াধাযণ ম্পাদক তাডয প্রভষা জানান, শ্রপ্রভকযা প্রদন
এডন প্রদডন খান। শ্রপ্রভকযা মাডত প্রযফায-প্রযজন প্রনডষ দু'পফরা পখডত াডযন, পজনয যকাডযয
কাডছ কাজ কযায ুডমাগ পদষায দাপ্রফ জানান প্রতপ্রন।
আখাউা উডজরা প্রনফাী
ড কভকতড
ড া তাপ্রভনা আিায পযইনা জানান, প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভক মাযা
জীপ্রফকা াপ্রযডষডছন, তাডদয তাপ্ররকা কযা ডি। খুফ দ্রুত তাডদয াষতা কযা ডফ। এখন
মাডদয নাভ তাপ্ররকাবুি ষপ্রন, তাডদয ংপ্রেষ্ট ষাডড কাউচ্ছন্ফরয ফা ইউপ্র দডযয কাডছ নাভ
অন্তবুি
ড কযায যাভ পদন
ড
প্রতপ্রন।

April 21, 2020
DIFE launches telemedicine service for workers
The Department of Inspection for Factories and Establishment (DIFE) has started
telemedicine healthcare services related to the coronavirus for workers in formal and
informal sectors from today.Some 11 DIFE doctors will render treatment to workers,
according to a statement from the DIFE.The DIFE doctors will prescribe treatment over
phone during the government closure between 10am and 2pm.Workers can receive
free-of-cost coronavirus related health treatment by communicating with the assigned
doctors using their mobile phones.Doctors will give advice to workers and if necessary
they will prescribe treatment through text messages.
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DIFE doctors Nazmun Nahar from its head office can be reached at 01797011919, from
Dhaka Dipa Dutta at 01714266843, Lutfun Nahar at 01972138530 and Tahmina
Hossain at 01711240390.Bithi Biswas from Gazipur will provide health service at
01847129493, Rajib Chandra Dus from Narayanganj at 01722909122 and Jakia
Rezwana Lotus at 01787386361, Nabin Kumar Hawlader from Barishal at
01936493427, Biswajit Roy from Chattogram at 01712383773, Md Soyaib Hossain from
Khulna at 01749599797 and Md Shahidul Islam from Sylhet at 01914300917.

২১ এপ্রির, ২০২০
পর-অপ’ েযতত মাতে চট্টগ্রাতভয ৬৯ োযখানা
কপ্রবড-১৯ কডযানাবাইযা ংক্রভণ পযাডধ চরভান রকডাউডনয ভডধয চট্টগ্রাডভয দুটট
ইপ্রডজডডয ৬৯টট কাযখানা ‗পর অপ‘ পঘালণায উডদযাগ প্রনডষডছ। কামাডদ
ড
না থাকা, প্রডভন্ট
না ষা প্রফপ্রবন্ন কাযণ পদপ্রখডষ পদপ্র-প্রফডদপ্র এফ কাযখানা ভাপ্ররকযা ‗পর-অপ‘য জনয
ইপ্রডজড কতৃ
ড ডক্ষয কাডছ আডফদন কডযডছ।ডাভফায মন্ত
ড চট্টগ্রাভ ইপ্রডজডডয ৪৬টট এফং
কণপ
ড ু রী ইপ্রডজডডয ২৩টট কাযখানা এই আডফদন কডযডছ ফডর ংপ্রিষ্ট কতৃ
ড ক্ষগুডরা
জাপ্রনডষডছ। প প্রডডফ ইপ্রডজড দুটটয িাষ ৩৫ তাং কাযখানা ‗পর অপ‘য প্রদডক মাডি।
কণপ
ড ু রী ইপ্রডজডড কাযখানা আডছ ৪১টট এফং শ্রপ্রভক কাজ কডয ৭৬ াজাডযয ভডতা।
অযপ্রদডক চট্টগ্রাভ ইপ্রডজডড কাযখানায ংখযা ১৫৮টট এফং শ্রপ্রভডকয ংখযা িাষ দুই রাখ।
চট্টগ্রাভ ইপ্রডজডডয চ্ছজএভ খুযপ্রদ আরভ গণভাধযভডক জানান, পভাট ৪৬টট কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ
পর অডপয জনয অনুডভাদন পচডষডছ।
কণপ
ড ু রী ইপ্রডজডডয চ্ছজএভ ভপ্রউচ্ছদ্দন প্রফন পভজফা জানান, গত ৫ এপ্রির পথডক প্রফপ্রবন্ন
কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ পর অডপয জনয আডফদন কডযডছ। তাডদয ইপ্রডজডড পভাট ২৩টট কাযখানা
প্রফপ্রবন্ন পভষাডদ পর অডপয জনয আডফদন কডযডছ।
এ

প্রফলডষ

পফজায

ভাফযফস্থাক

(জনংডমাগ)

নাজভা

প্রফনডত

আরভগীয

ফডরন,

কাযখানাগুডরা পর অডপ পগডর প্রনষভ অনুমাষী শ্রপ্রভকডদয কর ানা প্রযডাধ কযডত ডফ।

93

শ্রভ আইন অনুমাষী, পর-অপ চরাকাডর িথভ ৪৫ প্রদডনয পক্ষডত্র ূণকারীন
ড
শ্রপ্রভডকয পভাট ভূর
ভজুপ্রয, ভাঘ বাতায
ড
অডধক
ড প্রদডত ষ ভাপ্ররকডক। ডযয ১৫ প্রদডনয জনয শ্রপ্রভক াডফ াডফ ২৫
তাং ভূর পফতন এফং ফাপ্র বাা।
পর-অপ পঘালণায উডদযাডগ উডদ্নগ জাপ্রনডষডছন শ্রপ্রভক ংগঠডনয িপ্রতপ্রনপ্রধযা। তাযা ফরডছন,
কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফয ভডধয পর অপ পঘালণা কাভয নষ। যকায াধাযণ ছুটট পঘালণা
কডযডছ, তায ভডধয পর অপ

শ্রপ্রভকডদয আয ‗পফপ্র

ঝুাঁ প্রকডত পপডর পদডফ‘

২১ এপ্রির ২০২০
েতযানা: ভৎয, পারটট্র ও দুগ্ধ খাতত েযণীে
ভগ্র প্রফডেয ভডতা ফাংরাডদড কৃপ্রল উৎাদনফযফস্থা প্রফপ্রেত ষাষ খাদয-ুটষ্ট প্রনযাত্তায
প্রফলষটট াভডন চডর এডডছ। এই প্রযডিপ্রক্ষডত ফাপ্রণচ্ছজযক কৃপ্রলয গুরুত্বূণ ড উখাত, পমভন:
ভৎয, পারটট্র  দুগ্ধ উৎাদন  প্রফণনফযফস্থায য কডযানায কী িবাফ ডডছ  ডত
াডয এফং তা পভাকাপ্রফরাষ কী কী দডক্ষ পনষা পমডত াডয, এ প্রফলডষ প্রফডলজ্ঞ মাডষ
ড
একটট আডরাচনা অনুটষ্ঠত ষ। এই পরখাষ আডরাচনায াযংডক্ষ  যাভগুডরা
ড
তু ডর ধযা
ডরা। ১. পদডয পডইপ্রয, পারটট্র  ভৎয খাডত কডযানাবাইযাডয কাযডণ ফ ধযডনয ক্ষপ্রতয
ম্ভাফনা পদখা প্রদডষডছ। ইপ্রতভডধযই াপ্লাই পচইন  প্রফণনফযফস্থা ভাযাত্মকবাডফ প্রফপ্রেত ষাষ
ভাছ, ভাং, প্রডভ  দুডধয উৎাদন হুভপ্রকয ভুডখ ডডছ। তাই যকাডযয পম িডণাদনা
যাডকজ পঘালণা কযা ডষডছ, তাডত পডইপ্রয-পারটট্র-প্রপাপ্রযজ পক্টযডক জরুপ্রয াষতা
িদাডনয রডক্ষয ভাননীষ িধানভন্ত্রীয ভডষাপ্রচত উডদযাগ অতযন্ত িংনীষ। ভৎয 
িাপ্রণম্পদ ভন্ত্রণারডষয পনতৃডত্ব িাপ্রণম্পদ অপ্রধদন্ভয  ভৎয অপ্রধদন্ভডযয তত্ত্বাফধাডন
িডণাদনা-ুপ্রফধাপ্রদয ুভন্ডষয ভাধযডভ ফাস্তফাষন কযা ডফ, এটা আা কযা মাষ।
২. পমাগাডমাগ  প্রফণনফযফস্থা প্রফপ্রেত ষায কাযডণ পমডতু এই ভুডূ তড উৎাপ্রদত ভাছ মডথষ্ট
প্রযভাডণ প্রফক্রষ কযা ম্ভফ ডি না, তাই ভৎযখাভাপ্রযযা পফ আপ্রথক
ড ক্ষপ্রতয ম্মুখীন ডিন।
এ অফস্থাষ আয প্রকছুপ্রদন চাডলয ভাছ ুকুডযই পযডখ পদষায যাভ ড পদষা পমডত াডয। এ
জনয ভাছ চাডলয প্রফপ্রবন্ন উকযণ যফযা চারু যাখা  খাভাপ্রযডদয ক্ষপ্রত ুপ্রলডষ প্রনডত ভাডছয
খাফাডযয দাডভয য বতু প্রড ক  জ ডতড ঋণুপ্রফধা পদষা দযকায।
৩. ীপ্রভত আকাডয ডর মাডত খাভাপ্রযযা ভাছ প্রফক্রষ কডয পমডত াডযন, প প্রফলডষ ভৎয
94

অপ্রধদন্ভয প্রযফন, প্রফণন াষতা  যাভ ডিদাডনয উডদযাগ গ্রণ কযডত াডয। পই ডে
পমফ উডদযািা িচ্ছক্রষাজাত ভাছ যন্ভাপ্রন কডযন, তাাঁযা খাভাপ্রযডদয কাছ পথডক ভাছ প্রকডন তা
পফপ্র কডয িচ্ছক্রষাজাতকযডণয উডদযাগ প্রনডত াডযন। এই িচ্ছক্রষাজাত ভাছ পদড  পদডয
ফাইডয ফাজাযজাত কযা মাষ। ফাংরাডদডয ভডতা ৃপ্রথফীয অনযানয পদড ভৎয উৎাদডন
ম্ভাফয ঘাটপ্রতয কাযডণ প্রফেফযাী ভাডছয ফযাক চাপ্রদা বতপ্রয ডফ। আভাডদয ভৎয
যন্ভাপ্রনকাযডকযা এ ুপ্রফধা প্রনডত এপ্রগডষ আডত াডযন। তায জনয যকাপ্রয িডণাদনায ফযফস্থা
থাকডত
াডয।
৪. চরাচডর প্রফপ্রধপ্রনডলডধয কাযডণ অডনক পজডর নদীডত  াগডয ভাছ ধযডত াযডছন না। পই
ডে কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফয পডর ৃষ্ট প্রযপ্রস্থপ্রতডত তাাঁডদয জনয জীপ্রফকা অজডডন পম
িপ্রতফন্ধকতা বতপ্রয ডি, তাডত িাপ্রন্তক এফ জনডগাষ্ঠী খুফই প্রফডদ ড মাডি। তাই এই
পজডরডদয

যকাপ্রয

াষতায

আতাষ

আনা

খুফই

জরুপ্রয।

৫. এ ভুডূ তড পডইপ্রয পাভগুডরাষ
ড
উৎাপ্রদত দুডধয ফাজাযজাতকযণ একটট ফ ভযা। তা ছাা
দুধ একটট চনীর দ্রফয। তাই মথাম্ভফ এয িচ্ছক্রষাজাতকযডণয ভাধযডভ ংযক্ষডণয ফযফস্থা
কযা দযকায। দুবাডফ খাভাপ্রযডদয উৎাপ্রদত দুধ িচ্ছক্রষাজাত কযা পমডত াডয: (ক) খাভাপ্রযডদয
পদড বতপ্রয  স্বল্পভূডরয িায চ্ছক্রভ পাডযটয যফযাডয ফযফস্থা পনষা পমডত াডয, মাডত
তাযা প্রনডজযাই খাভাডয প্রঘ, ভাখন িবৃ প্রত ফাপ্রনডষ ংযক্ষণ কডয যাখডত াডয; (খ)
পঘাল/পগাষারা/ভষযাডদয প্রঘ-ভাখন বতপ্রযডত ফযফরৃত নাতন িমুচ্ছিগুডরা ফযফাডয
দুগ্ধখাভাপ্রযডদয উদ্ফুদ্ধ কযায ফযফস্থা পনষা মাষ। (গ) পদডয ফ ফ দুগ্ধ  দুগ্ধজাত ণয
িস্তুতকাযী পকাম্পাপ্রনডক যকাডযয উডদযাডগ উদ্ফুদ্ধ কডয খাভাপ্রযডদয উৎাপ্রদত দুধ পথডক মত
পফপ্র প্রযভাণ ম্ভফ দুগ্ধ িচ্ছক্রষাজাত ণয (পমভন: গুাঁ ডা দুধ, প্রঘ, ভাখন ইতযাপ্রদ) বতপ্রয কযায
িমুচ্ছি

প্রফপ্রনডষাগ
াষতা
পদষা
পমডত
াডয।
৬. প্রফপ্রেত ফাজাযফযফস্থায কাযডণ পমডতু উৎাপ্রদত ফ দুধ প্রফক্রষ ম্ভফ ডি না, তাই ফাছুযডক
মান্ভ
ড দুধ (াধাযণত িপ্রতপ্রদন ২-৩ প্ররটায) খাষাডনায জনয খাভাপ্রযডদয যাভ ড পদষা পমডত
াডয। এডত ফাছুযগুডরা, প্রফডল কডয ফকনা ফাছুযগুডরা, তাাতাপ্র ফ ডফ  িজননক্ষভ ডষ
উঠডফ। এবাডফ দ্রুততভ ভডষ দুগ্ধফতী গাপ্রব াষায ভাধযডভ খাভাপ্রযযা ক্ষপ্রত অডনকটা ুপ্রলডষ
প্রনডত াযডফন। প্রফজ্ঞানম্মত এ তথযগুডরা দুগ্ধখাভাপ্রযডদয ভডধয ফযাকবাডফ িচাডযয ফযফস্থা
পনষা

পমডত

াডয।

৭. পারটট্র খাত আডগ পথডকই ফাডডপ্রু পযাডগয ঝুাঁ প্রকডত যডষডছ। কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত তা আয
িকট ডষ পদখা প্রদডত াডয। যকায ইপ্রতভডধযই এইচ৯-এন২ (H9-N2) বযাকপ্রন আভদাপ্রনয
অনুভপ্রত প্রদডর তা খাভায মাডষ
ড ফযফাডযয িডষাজনীষ অনুডভাদডনয অডক্ষাষ যডষডছ। এ
ফযাাডয যকায কতৃক
ড
িডষাজনীষ যীক্ষা-প্রনযীক্ষা পডল অপ্রফরডে ই এইচ৯-এন২
বযাকপ্রনটট খাভায মাডষ
ড
ফযফাডযয ফযফস্থা কযা দযকায। এ ছাা এয আডগ অনুডভাপ্রদত
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এইচ৫-এন১ (H9-N1) বযাকপ্রন অনযানয পারটট্র বযাকপ্রডনয খাভাপ্রয মাডষ
ড
যফযা
প্রনচ্ছিত
কযা
দযকায।
৮. িাপ্রণম্পদ অপ্রধদন্ভডযয উডদযাডগ খাভাপ্রয িপ্রতপ্রনপ্রধ  পারটট্র-পডইপ্রয খাডতয ফ
প্রল্পিপ্রতষ্ঠানগুডরাডক প্রনডষ চ্ছত্রক্ষীষ ভন্ষ বা কযা িডষাজন। এয পডর খাভাপ্রযডদয
উৎাপ্রদত ণয প্রফণডনয জনয এই খাডতয প্রল্পিপ্রতষ্ঠানগুডরায প্রযফন, ংযক্ষণ 
িচ্ছক্রষাজাতকযডণয অফকাঠাডভাভূ কীবাডফ খাভাপ্রযডদয করযাডণ কাডজ রাগাডনা মাষ, প
প্রফলডষ
কামকয
ড
উাষ
পফয
ডষ
আডফ
ফডর
আা
কযা
মাষ।
৯. ফাংরাডদ কৃপ্রল প্রফেপ্রফদযারডষয (ফাকৃপ্রফ) উডদযাডগ দুডমাডগয
ড
এই ভডষয জনয পবডটপ্রযনাপ্রয
প্রক্লপ্রনডকয পনতৃডত্ব একটট পটপ্ররডভপ্রডপ্রন পন্টায গড পতারা পমডত াডয। এই পন্টাডয ংমুি
টরাইন নেডয পপান কডয খাভাপ্রযযা তাাঁডদয িাপ্রণম্পদ-ম্পপ্রকত
ড জরুপ্রয প্রচপ্রকৎাডফা  খাদয
ফযফস্থানায ভাধযডভ কীবাডফ উৎাদন খযচ কভাডনা মাষ, পফ প্রফলডষ িডষাজনীষ যাভ ড
গ্রণ কযডত াযডফন। এ ছাা ফাকৃপ্রফ চত্বডয অফপ্রস্থত পফতাযডকডন্দ্রয ডে ম্ভাফয ভন্ডষয
ভাধযডভ কৃলকডদয প্রফপ্রবন্ন িডষাজনীষ যাভ ড িদাডনয ফযফস্থা পনষা পমডত াডয।
১০. তথযিমুচ্ছি (পমভন: ইউটটউফ, পপফুক) ফযফায কডয কৃপ্রলয প্রফপ্রবন্ন প্রফলডষয য
িডষাজনীষ বফজ্ঞাপ্রনক যাভ ড  প্রনডদডপ্রকা (পমভন, কীবাডফ দুধ পথডক ডজ প্রঘ বতপ্রয কযা
মাষ)
ফাংরা
বালাষ
িণষন
কডয
িচাডযয
ফযফস্থা
পনষা
পমডত
াডয।
১১. যকাডযয স্বল্পভূডরয খাদয প্রফতযণ কভূড প্রচয আতাষ চার-ডাডরয াাাপ্র প্রডভ, দুধ, ভাছ,
ভাং অন্তবুি
ড
কযা মাষ প্রক না, তায ম্ভাফযতা প্রফডফচনা কযা পমডত াডয।
১২. পডইপ্রয-পারটট্র-প্রপাপ্রযজ পক্টডযয জরুপ্রয িডষাজডন ফ ধযডনয উকযণ  ডণযয
প্রযফন মাডত প্রনপ্রফেড যাখা মাষ, প রডক্ষয ংপ্রিষ্ট খাডতয ফযফাষী  পকাম্পাপ্রনগুডরাডক তাডদয
প্রনজস্ব প্রযফন  পডপ্ররবাপ্রয ুপ্রফধাপ্রদয ম্ভাফয ডফাচ্চ
ড ফযফায কযায যাভ ড পদষা পমডত
াডয। এ ছাা যকাপ্রয প্রনষন্ত্রডণ প্রফআযটটপ্রপ্রয প্রযফন ফযফস্থাডক কাডজ রাগাডনা মাষ প্রক না,
তা
প্রফডফচনা
কযা
পমডত
াডয।
[আডরাচনায উডদযািা  ভন্ষকাযী: ড. এভ এ াত্তায ভণ্ডর, ইডভপ্রযটা িডপয, ফাংরাডদ
কৃপ্রল
প্রফেপ্রফদযারষ,
ভষভনপ্রং।
আডরাচকফৃন্দ ফাংরাডদ কৃপ্রল প্রফেপ্রফদযারডষয প্রফপ্রবন্ন প্রফবাডগয প্রক্ষক: িডপয ড. চ্ছচ্চদানন্দ
দা পচধুযী (পারটট্রপ্রফজ্ঞান প্রফবাগ), িডপয ড. এভ এ াফ (প্রপাপ্রযজ ভযাডনজডভন্ট প্রফবাগ),
িডপয ড. পভা. যপ্রপকুর ইরাভ (যাথরচ্ছজ প্রফবাগ), িডপয ড. এভদাদুর ক পচধুযী
(যাথরচ্ছজ প্রফবাগ), িডপয ড. ভুাম্মদ ভাপুজুর ক (এডকাষাকারচায প্রফবাগ), িডপয ড.
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ারুনুয যীদ (প্রপাপ্রযজ ভযাডনজডভন্ট প্রফবাগ), িডপয ড. পভা. াইদুয যভান (কৃপ্রল অথনীপ্র
ড ত
প্রফবাগ), ড. পভাাম্মদ ভপ্রউচ্ছদ্দন (ডমাগী িডপয, শুুটষ্ট প্রফবাগ)।

২১ এপ্রির, ২০২০
উডদযািাডদয তাা
ডতডয পফাজাডর কটঠন গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভকডদয িডণাদনা তপ্রফর
শুরুডত প্রছর িডণাদনা। এযয এটাডক ২ তাং ুডদ িডণাদনা যাডকডজয আতাষ ঋণ
প্রডডফ পদষায পঘালণা পদষা ডরা। পই ঋডণ প্রফডদপ্র  পমথ প্রফপ্রনডষাডগয কাযখানায
শ্রপ্রভকডদয ফাদ পদষা ডরা। ফডল
ড
গত ২০ এপ্রির পর-অপ পঘালণা কযা কাযখানাগুডরাডক
এই িডণাদনা যাডকডজয ঋণ ুপ্রফধা পথডক ফাদ পদষা ডষডছ। এবাডফ এডকয য এক তড
আডযা কযাষ শ্রপ্রভকডদয ুযক্ষাষ পঘাপ্রলত িডণাদনা তপ্রফর প্রনডষ তাা ফযি কডযডছন
উডদযািাযা। পম উডদ্দডয িধানভন্ত্রী আদকারীন তপ্রফরটট গঠণ কডযডছন পটটয ুপর
শ্রপ্রভক-কভচাযীযা
ড
াডফন প্রকনা পটা প্রনডষই িে তু ডরডছন ফযফাষীযা। প্রফডল কডয ফডল
ড
পরঅপ কযা কাযখানাডক িডণাদনা যাডকডজয ঋণ না পদষায প্রদ্ধান্তটটডত তাা ফযি কডযডছন
তাযা।
ফাংরাডদ ইপ্রডজড শ্রভ আইন-২০১৯ এয ১১ ধাযা অনুমাষী, অপ্রিকাণ্ড, ভাভাযী, ভাযাত্মক
বদফ ঘটনা  দাো াোভায প্রযডিপ্রক্ষডত িডষাজন ডর পর-অডপয ুডমাগ আডছ। পর-অপ
থাকাকারীন ফাংরাডদ ইপ্রডজড শ্রভ আইডনয ১৫ ধাযা অনুমাষী ক্ষপ্রতূযণ িান্ভ ডফ। শ্রভ
আইডন পর-অডপয ক্ষপ্রতূযণ প্রডডফ ভূর পফতডনয অডধডকয
ড
াাাপ্র ফাপ্র বাায ুডযা
অং াডফ শ্রপ্রভকযা। একই াডথ পফানা াডফ ুডযাটাই। তডফ আনুলপ্রেক বাতা পমভন
প্রচপ্রকৎা বাতা, মাতাষাত বাতা াডফ না শ্রপ্রভকযা। এক কযাডরন্ডাযয ফডলযড একটানা ডফাচ্চ
ড ৪৫
প্রদডনয াডথ আডফদডনয পিপ্রক্ষডত আডযা ১৫ প্রদন পর-অপ যাখা মাডফ কাযখানা। এযডয
ভযা পথডক উডত্তাযণ না ডর শ্রপ্রভকডদয ানা প্রযডাধ াডডক্ষ আইন অনুমাষী ছাাঁটাই
কযডত াযডফ। তডফ মাডদয চাকপ্রযয ফষ ১ ফছয ষপ্রন তাযা পকাডনা ুপ্রফধাই াডফ না। কামতড
এই শ্রপ্রভকযা পফকাযই ডষ মাডি।
ফযফাষীযা জানান, পর-অপ ম্পূণ ড শ্রভ আইন পভডন। এখন মপ্রদ এভন ষ পম আইন ভানায
কাযডণ তপ্রফর পথডক ঋণ াষা মাডফ না তাডর পই আইন কযা পকন? এ কাযডণ তাযা
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উডদযাডগয কথা জানাডি প্রফচ্ছজএভইএডক। যকাডযয াডথ পদনদযফায কযডছ তডটট ফাপ্রতর
কযায জনয।
গত যপ্রফফায পফজা পচষাযভযান প্রনষন্ত্রণাধীন ফ ইপ্রডজডডয াডথ প্রবপ্রড কনপাডযন্ফ কডযন।
পখাডন গত ১৫ এপ্রির ফাংরাডদ ফযাংডকয জাপ্রয কযা াকুর
ড ায প্রনডষ প্রনডজডদয অাষত্ব
িকা কডযন। ই াকুর
ড াডয যন্ভাপ্রন িচ্ছক্রষাকযণ অঞ্চর (ইপ্রডজড), অথতনপ্র
ড তক অঞ্চর
(ইডজড)  াইডটক াডকড প্র-টাই কাযখানা (ম্পূণ ড ফাংরাডদপ্র ভাপ্ররকানাধীন) কপ্রবড-১৯
প্রযপ্রস্থপ্রতডত যকায পঘাপ্রলত প্রফডল িডণাদনা যাডকজ পথডক পফতন-বাতা প্রযডাধ কযডত
াযডফ। অথচ পদডয ৮ ইপ্রডজডডয চারু থাকা ৪৭৩টট কাযখানায ভডধয ৩২৫টট ‗এ-টাই‘
(ম্পূণ ড প্রফডদপ্র)  ‗প্রফ-টাই‘ (পদপ্র-প্রফডদপ্র পমথ ভাপ্ররকানাধীন) এফং এফ কাযখানাষ িাষ ৪
রাখ শ্রপ্রভক কাজ কডয মায তবাগ ফাংরাডদপ্র। প্রকন্তু এফ শ্রপ্রভক অধুযপ্রলত কাযখানাডক
শ্রপ্রভকডদয জনয িডণাদনা যাডকডজয ফাইডয যাখাষ প্রনডজডদয আিায কথা জানান। এই
ফযাাডয পফজা পচষাযভযান যকাডযয ংপ্রিষ্ট কতৃ
ড ডক্ষয াডথ কথা ফরায আো পদন।
এয াডথ গত ১৯ এপ্রির অথভন্ত্রণারডষয
ড
অথপ্রফ
ড বাডগয জাপ্রয কযা আডযক াকুর
ড াডয পর-অপ
পঘালণা কযা কাযখানাগুডরাডক এই িডণাদনা যাডকজ পথডক আপ্রথক
ড ঋণ  প্রফপ্রনডষাগ ুপ্রফধায
ফাইডয যাখায যাখা ডষডছ। এই পঘালণাটট ভূরত দুচ্ছিন্তাষ পপডরডছ পফজাডক। কাযণ ইপ্রডজডড
অডনক কাযখানাডক পফজা কতৃ
ড ক্ষ অডনকটা ু কডয পর-অপ কযডত ফাধয কডযডছ ভূরত
ভাপ্ররকযা পমন একটু প্রযপ্ররপ াষ এফং শ্রপ্রভকডদয চাকপ্রয পমন ঝুাঁ প্রকডত না ড। ফডচডষ প্রফডদ
ডডছ এখন পই ফ কাযখানা।
ইপ্রডজডডয একজন উর্ধ্তডন কভকতড
ড া কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗ভাচড ভাডয পফতন প্রদডতই
প্রভপ্রভ পখডত ডষডছ অডনক কাযখানাষ। এখন এপ্রির ভাডয পফতডনয াডথ ঈডদয পফানা
প্রযডাধ প্রনডষ আগাভী ভাড চযভ অপ্রস্থপ্রতীর প্রযপ্রস্থপ্রতয ৃটষ্ট ডফ। এ  প্রফ টাই কাযখানা
আডগই ফাদ পদষা ডষডছ এয াডথ মপ্রদ পর-অপ কাযখানাডক িডণাদনা ুপ্রফধা না পদষা ষ
তাডর ইপ্রডজডডয অন্তত ৯৫ তাং কাযখানা আদকারীন ভডষয এ তপ্রফর ুপ্রফধা াডফ
না। অথচ এফ কাযখানাষ অন্তত াড ৪ রাডখয পফপ্র ফাংরাডদী শ্রপ্রভক কাজ কডয।‘
কখন ফাংরাডদ ফযাংক আফায কখন অথভন্ত্রণারষ
ড
পথডক এডকয য এক তডাডযা কডয
পপ্রচডষ কটঠণ কডয পপরা ডি দাপ্রফ কডয প্রফচ্ছজএভইএ‘য াডফক ১ভ -বাপ্রত  ইস্ট্ান ড
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অযাাডযরডয ফযফস্থানা প্রযচারক নাপ্রছয উচ্ছদ্দন পচধুযী কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗ুপ্রনপ্রদডষ্ট
কাযডণ শ্রভ আইন অনুমাষী পর-অপ কযা ভাপ্ররডকয অপ্রধকায। এটা আইনপ্রদ্ধ। এখন আইন
পভডন পকান প্রদ্ধাডন্তয জনয আদকারীন ঋণ পথডক ফচ্ছঞ্চত কযা ষ তাযডচডষ এভন ঋণ না
পদষাষ বার। এটা মপ্রদ িডণাদনা ডতা তাডর কথা প্রছর।‘
প্রতপ্রন ফডরন, ‗আভায ধাযণা নীপ্রত প্রনধাযকযা
ড
িকৃত অফস্থা অনুধাফন কযডত াযডছন না।
আভরাযা একতযপাবাডফ এডকয য এক তড আডযা কডয িধানভন্ত্রীয ভৎ উডদ্দযটটডক
কটঠণ কডয পপরডছন।‘
শ্রপ্রভকডদয িডণাদনা তপ্রফডর পর-অডপয তড আডযা কডয শ্রপ্রভকডদয চাকপ্রযডক আডযা ঝুাঁ প্রকয
ভডধয পপরা ডষডছ দাপ্রফ কডয চট্টগ্রাভ পচোয অফ কভা ড অযান্ড ইন্ডাপ্রিডজয প্রযচারক 
যাপ্রপ্রপক চ্ছজন্ফ গ্রুডয প্রযচারক বষদ পভাাম্মদ তানবীয ফডরন, ‗মাযা প্রচন্তা কডযপ্রছর
তপ্রফর পথডক স্বল্পুডদ টাকা ঋণ প্রনডষ পর-অপ চরাকারীন শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রযডাধ কযডফন
তাযা ভযাষ ড মাডফন। এডতকডয শ্রপ্রভকডদয চাকপ্রয আডযা ঝুাঁ প্রকয ভডধয ডফ। কাযণ পরঅপ স্থপ্রগত কডয কাযখানা খুরডর উডদযািাযা আডযা ক্ষপ্রতয ম্মূখীন ডফন।‘
প্রতপ্রন ফডরন, ‗প্রফডদপ্র  পমথ ভাপ্ররকানায কাযখানায াাাপ্র পর-অপ কাযখানা তপ্রফডরয
আতায ফাইডয থাকডর তাডর ডফাচ্চ
ড
২০ পথডক ২৫ তাং গাডভন্ট
ড এই ুডমাগ প্রনডত
াযডফন। ৫ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর অফযফরৃত ড থাকডফ। তাডত িধানভন্ত্রী পমই
উডদ্দডয আদকারীন পান্ডটট গঠন কডযডছন পই উডদ্দযই পর ডফ না।‘
প্রফচ্ছজএভইএ প্রযচারক  ভপ্রদনা গাডভন্টডয
ড
ফযফস্থানা প্রযচারক পভাাম্মদ ভুা ফডরন,
‗আদকারীন তপ্রফডরয এফ তড প্রনডষ আভাডদয পনতৃফ
ড ন্দ
ৃ কাজ কযডছন। যকাযডক িকৃত
অফস্থা ফুঝডত ডফ। শ্রপ্রভকডদয জনয প্রদডষডছ তাডর পই তপ্রফডর কভকতড
ড াডদয পফতন পদষা
মাডফ না পকন? এটাডতা ঋণ িডণাদনা না। আইন পভডন পর-অডপয য পই আইন ভানায জনয
মপ্রদ ঋণ ফচ্ছঞ্চত কযা ষ তডফ পটা ডফ বদ্নত নীপ্রত।‘
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১৫ নদতন পভাফাইর ফযাংনেং নাফ খুতরতেন ২৬ রাখ শ্রনভে
পফতন-বাতা পডত নতু ন কডয িাষ ২৬ রাখ শ্রপ্রভক পভাফাইর ফযাংপ্রকং প্রাফ খুডরডছন। গত ১৫
প্রদডন এফ প্রাফ পখারা ডষডছ। নতু ন কডয শ্রপ্রভডকয প্রাফ পখরাষ ীডল ড যডষডছ পদডয
ফডচডষ ফ পভাফাইডর আপ্রথক
ড পফাদাতা িপ্রতষ্ঠান (এভএপএ) প্রফকা। এযয ডাচ্ –ফাংরা
ফযাংডকয ‗যডকট‘  ডাক প্রফবাডগয আপ্রথক
ড পফা ‗নগদ‘–এ পফপ্র প্রাফ পখারা ডষডছ। ংপ্রিষ্ট
প্রফপ্রবন্ন িপ্রতষ্ঠাডন পখাাঁজ প্রনডষ এ তথয াষা পগডছ।যন্ভাপ্রনভুখী কাযখানায শ্রপ্রভকডদয পফতন
প্রদডত াাঁচ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর গঠন কডযডছ যকায। ই তপ্রফর প্রযচারনায
নীপ্রতভারা প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ ফযাংক। নীপ্রতভারা অনুমাষী, পফতডনয টাকা যাপ্রয শ্রপ্রভডকয প্রাডফ
াটঠডষ পদডফ ফযাংকগুডরা। মাাঁডদয প্রাফ পনই, তাাঁডদয জাতীষ প্রযচষত্র (এনআইপ্রড) 
জন্পপ্রনফন্ধন নডদয প্রবপ্রত্তডত পভাফাইর ফযাংপ্রকং প্রাফ পখারায উডদযাগ প্রনডত ফরা ষ। আফায
শ্রপ্রভডকযা চাইডর প্রফনা ভাশুডর ফযাংক প্রাফ খুরডত াযডফন ফডর নীপ্রতভারাষ ফরা ষ।
নীপ্রতভারা অনুমাষী, ভজুপ্রযয টাকা যাপ্রয শ্রপ্রভডকয ফযাংক প্রাফ ফা পভাফাইর ফযাংপ্রকং প্রাডফ
াটঠডষ পদডফ ফযাংক। এ জনয এভএপএ িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক ২০ এপ্রিডরয ভডধয যন্ভাপ্রনভুখী
কাযখানায শ্রপ্রভডকয প্রাফ খুরডত ফরা ষ। এযয এভএপএ িপ্রতষ্ঠান  কাযখানাগুডরা
প্রাফ পখারায উডদযাগ পনষ। ৬ পথডক ২০ এপ্রিডরয ভডধয প্রফকাড াড ১২ রাখ নতু ন প্রাফ
পখারা ষ।
প্রফকাডয পমাগাডমাগ প্রফবাডগয িধান াভুচ্ছদ্দন াষদায িথভ আডরাডক ফডরন, পকন্দ্রীষ
ফযাংডকয প্রনডদডনায য িাষ নতু ন কডয াড ১২ রাখ প্রাফ পখারা ডষডছ, এয ফ অংই
পাাক খাডতয শ্রপ্রভডকয। আভযা প্রনডজযা অডনক প্রাফ খুডরপ্রছ। আফায কাযখানাগুডরায
উডদযাডগ এফং অডনক শ্রপ্রভক প্রনজ উডদযাডগ প্রাফ খুডরডছন।
পফযকাপ্রয খাডতয ডাচ্ –ফাংরা ফযাংডকয পফা যডকট িাষ ৭ রাখ নতু ন প্রাফ খুডরডছ। আডগ
পথডক পদডয িাষ াড ৬০০ িপ্রতষ্ঠাডনয পফতন-বাতা প্রযডাধ কযা ষ যডকট প্রাডফয
ভাধযডভ। এয পফপ্রয বাগই পাাক খাডতয িপ্রতষ্ঠান। িপ্রত ভাড যডকডটয ভাধযডভ িাষ ৮০০
পকাটট টাকা পফতন পদষা ষ।
ডাচ্ –ফাংরা ফযাংডকয ফযফস্থানা প্রযচারক আফুর কাডভ পভাাম্মদ প্রপ্রযন িথভ আডরাডক
ফডরন, ‗নতু ন কডয ৭ রাখ শ্রপ্রভডকয পভাফাইর ফযাংপ্রকং প্রাফ পখারা ডষডছ। এয পডর আভাডদয
পভাট প্রাফ ংখযা পফড ডষডছ ১ পকাটট ৯০ রাখ। প্রাফ পখারা এখডনা অফযাত আডছ।‘
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এপ্রদডক যকাডযয ডাক প্রফবাডগয পফা 'নগদ' নতু ন কডয ৬ রাখ ৯৭ াজায ২০০ প্রাফ
খুডরডছ। এয ভডধয প্রফচ্ছজএভইএ দযবুি কাযখানায ৪ রাখ ৬৮ াজায ২০০  প্রফডকএভইএ
দয কাযখানায ২ রাখ ২৯ াজায।
নগডদয ফযফস্থানা প্রযচারক তানবীয আডভদ িথভ আডরাডক ফডরন, ‗পকন্দ্রীষ ফযাংডকয
প্রনডদডনায য আভযা নতু ন কডয িচায িচাযণা চাপ্ররডষপ্রছ। শ্রপ্রভকডদয প্রাফ পখারায জনয
নানাপ্রফধ উডদযাগ প্রনডষপ্রছ। এয পডর িাষ ৭ রাখ নতু ন কডয প্রাফ পখারা ম্ভফ ডষডছ। এখডনা
প্রাফ পখারা

২৩ এপ্রির, ২০২০
নযনিনত নফতফচনা েতয িণনযফন উন্মুি েযা তফ
াধাযণ েুটটতত নযনিনত নফতফচনা েতয যফতীতত নল্প-োযখানা, েৃনল এফং উৎাদন
ও যফযা ফযফিায তঙ্গ ংনিষ্ট পেত্রগুতরা ও িণনযফন মােক্রতভ
ষ
উন্মুি েযা
তফ। ফৃস্পনতফায দুুতয াধাযণ েুটট ফানতে ৫ পভ মত
ষ েতয জনপ্রান ভন্ত্রণারে
প্রজ্ঞান জানয েতয। পখাতনই এই ননতদষনা পদো তেতে।
এছাা ছুটটকাডর পকাডনা প্রক্ষািপ্রতষ্ঠান পখারা যাখা মাডফ না ফডর জানাডনা ডষডছ। তডফ,
প্রফবাগ/পজরা/উডজরা/ইউপ্রনষন মাডষ
ড
কভযত
ড
ফ কভকতড
ড া/কভচাযীডক
ড
দাপ্রষত্ব ারডনয
রডক্ষয প্রনজ প্রনজ কভস্থডর
ড
অফস্থান কযডত ডফ।
প্রফদুযৎ, াপ্রন, গযা, পাষায াপ্রব
ড , প্রযিন্নতা কামক্রভ,
ড
পটপ্ররডপান, ইন্টাযডনট ইতযাপ্রদ জরুপ্রয
প্রযডফায পক্ষডত্র এ ফযফস্থা িডমাজয ডফ না। কৃপ্রল ণয, ায, কীটনাক, জ্বারাপ্রন, ংফাদত্র,
খাদয, প্রল্পণয, প্রচপ্রকৎা যোভাপ্রদ, জরুপ্রয  প্রনতয িডষাজনীষ ণয প্রযফন এফং কাাঁচা
ফাজায, খাফায, লুডধয পদাকান  াাতার এ ছুটটয আতা ফপ্রবূ ত
ড থাকডফ।
কডযানা ংক্রভণ পযাডধ িথডভ ২৬ ভাচড পথডক ৪ এপ্রির মন্ত
ড যকাপ্রয ছুটট পঘালণা কযা ষ।
এযয ৪ এপ্রির পথডক ১১ এপ্রির  ডয তা ফাপ্রডষ ১৪ এপ্রির এফং চতু থ দপাষ
ড
১৪ এপ্রির
পথডক ২৫ এপ্রির মন্ত
ড ছুটট ফাাষ যকায।
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২৩ এপ্রির, ২০২০
ংযেণ েযা মাতে না াাতয আনায, েনতয ভুতখ চালীযা

কাউখারী (যাোভাটট) ংফাদদাতা: াফতয
ষ
চট্টগ্রাতভয আনাযতয যাজধানীখযাত
যাঙ্গাভাটটয নাননোচয উতজরাে এফাযও তফাচ্চ
ষ
আনায চাল তেতে। চালীযা
ফরতেন, ফযাে পরন তরও ংযেতণয অবাতফ নষ্ট তফ তাতদয পেততয পর।
দীঘনদতনয
ষ
দানফ তেও পোর্ল্তস্টাতযজ না থাোে প্রনত ফেয রাখ টাো পরাোন
গুনতত তে।
এপ্রদডক পজরায াট-ফাজাযগুডরাডত আনাযডয প্রভটষ্ট গডন্ধ ভুখপ্রযত। পজরায নাপ্রনষাযচয
াাডয প্রফপ্রবন্ন এরাকা পথডক পনকা পফাঝাই কডয ডযয প্রফপ্রবন্ন াট-ফাজাযগুডরাডত আনায
প্রনডষ আডছন ফাগান চালীযা। তডফ প্রনযানন্দ তাডদয ভুখগুডরা।
যাোভাটট পজরা দডযয কডষকটট াইকাপ্রয ফাজায ঘুডয পদখা পগডছ, িপ্রতটট আনায প্রফচ্ছক্র
ডি দুই পথডক প্রতন টাকাষ। ডযয ফনরূা ফাজাডযয ভতাঘাডট াইকাপ্রয আনায ফযফাষী
ফপ্রয প্রভষা ফডরন, আপ্রভ এখান পথডক আনায প্রকনপ্রছ চট্টগ্রাডভ অচ্ছক্সডজন প্রনডষ মাডফা। িপ্রতটট
আনায আভায ৭-৮ টাকা কডয প্রকনডত ডি। চট্টগ্রাভ মন্ত
ড প্রনডত গাপ্র বাা আভায
িপ্রতটট আনাযডয দাভ ডফ ১২-১৫ টাকা। এযভডধয প্রকছু াঁডচ নষ্ট ডষ মাডফ। প্রতপ্রন আয
ফডরন, গাপ্র িপ্রত পকাডনা ভষ দুই পথডক চায াজায টাকা রাব ষ আফায পকাডনা গাপ্রডত ৭-৮
াজায টাকা পরাকান ডি।
ডযজপ্রভডন, ফাজাযগুডরাডত আনায পভুপ্রভ
পরভূডর বযুয থাকডর ফাজাযগুডরা পক্রতা ূনয।
কডযানা বাইযাডয কাযডণ ভানুল এখন ঘযফচ্ছন্দ।
প্রফচ্ছক্রফাট্টা পনই ফরডরই চডর।
পফ কডষকজন আনায চালীয ডে কথা ফডর জানা
পগডছ, নাপ্রনষাযচয পজরায প্রফপ্রবন্ন াাপ্র এরাকাষ
আনাযডয ফযাক চালাফাদ ডি। উৎাপ্রদত
আনায ফতডভাডন পজরা দয, যাজধানী ঢাকা, যীতুয, পনাষাখারী  চট্টগ্রাভ প্রফপ্রবন্ন
ফাজাডয পফচাডকনা ডি। স্থানীষ ফাজায ছাপ্রডষ যাোভাটটয আনায মাডি প্রফপ্রবন্ন পজরাষ।
তাযা আয জানান, এফছয আনাযডয ফাম্পায পরন ডর নযাময দাভ াষা মাডি না।
ঢাকা প্রফপ্রবন্ন পজরাষ আনাযডয চাপ্রদা থাকডর কডযানা বাইযাডয কাযডণ অডনকটাই
কডভ পগডছ। তডফ ফাগাডন আনায পাঁডক মাষাষ এফং ডচ নষ্ট ষায আিাষ কভ দাডভ
প্রফচ্ছক্র কডয প্রদডত ডি। এফছয ফাগাডনয খযচ ুপ্রলডষ পনষা ম্ভফ ডফ না।
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যাোভাটট কৃপ্রল ¤িাযণ অপ্রধদপতডযয উ-প্রযচারক ফন কাপ্রন্ত চাকভা ফডরন, আনাযডয
উৎাদন ষ াধাযণত বফাখ-বজযষ্ঠ ভাড। প্রকন্তু ফতডভাডন পম আগাভ আনাযডয উৎাদন
ডি, পগুডরা বফজ্ঞাপ্রনক িমুচ্ছিডত যডভান জাতীষ যাাষপ্রনক দ্রফয ফযফাডয কডয। এফছয দুই
াজায ১৫০ পক্টয জপ্রভডত আনায চাল ডষডছ। গত ফছডযয তু রনাষ এফছয চাল পফপ্র এফং
পরন বাডরা ডষডছ। তডফ চালীযা দাভ াডিন না। প্রতপ্রন আয ফডরন, ফতডভাডন কৃপ্রল
ম্প্রাযডণয ফযফস্থানাষ যাোভাটটডত কৃলকডদয জনয ৪ াজায প্রফঘা জপ্রভডত আউ ফীজ
ধাডনয িডণাদনা পদষা ডি। মপ্রদ পকাডনা আনায চালী আউ ধাডনয চাল কযডত চাষ তাডক
িডণাদনা আষতাষ আনা ডফ।

২৩ এপ্রির, ২০২০
তেষতায তঙ্গ োযখানা পখারা পমতত াতয

কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ এখন আভাডদয পদড ফাডছ। ভৃতুযয ায পফপ্র ভডন ডি। এই
অফস্থাষ ংক্রভণ পযাডধ ফায ঘডয থাকা িডষাজন। যকায াধাযণ ছুটটয পভষাদ ফাাডনায
প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। এটট বাডরা দডক্ষ, প্রকন্তু একই ডে পদডয অথতনপ্র
ড তক অফস্থায প্রফলষটট
প্রফডফচনাষ যাখডত ডফ। প্রকছু প্রকছু পদ ইপ্রতভডধযই পকাডনা পকাডনা পক্ষডত্র ‗রকডাউন‘ প্রপ্রথর
কযায প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। আভাডদয পদড তকডতায ডে এ প্রফলষটট প্রনডষ বাফায িডষাজন
আডছ।
ধান কাটায প্রফলষটট প্রফডফচনাষ প্রনডষ এক এরাকায শ্রপ্রভকডদয অনয এরাকাষ পনষায পক্ষডত্র
এখন পতভন ফাধা পনই। ছাত্ররীগ এ প্রফলডষ ডমাপ্রগতা কযডছ। এটট িংনীষ। প্রকন্তু কৃলক রীগ
কী কযডছ? মাডদয কৃলকডদয প্রনডষ পফপ্র প্রচন্তা কযায কথা তাডদযই ভাডঠ পদখা মাডি না।
আপ্রভ প্রনডজ িাষ ঘযফচ্ছন্দ অফস্থাষ। ংফাদভাধযভ পথডকই খফযাখফয াচ্ছি। াভাচ্ছজক দূযত্ব
যক্ষা, ‗রকডাউন‘ ফাস্তফাষন—এফ প্রনডষ ুপ্রর িান মডথষ্ট তৎয ফডরই ভডন ষ। তায
য অডনক পরাক ফাইডয পফয ডি। ঘযফচ্ছন্দ থাকায াভথযড পতা ফায পনই। এই অফস্থাষ মাযা
জরুপ্রয িডষাজডন ফাইডয পফয ডি তাডদয প্রনডজ পথডকই ডচতন থাকডত ডফ। আয
অথতনপ্র
ড তক প্রফমষড কপ্রভডষ আনডত প্রকছু প্রকছু খাত, প্রকছু প্রকছু করকাযখানা খুডর পদষায
প্রফলষটট প্রচন্তা কযা পমডত াডয। স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডনই এগুডরা কযা পমডত াডয।
পরখক : তত্ত্বাফধাষক যকাডযয াডফক উডদষ্টা
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২৩ এপ্রির, ২০২০
জনপ্রাতনয প্রজ্ঞান
দুই ততষ ের োযখানা পখারায অনুভনত নদর যোয
ফাযাভ খান : তড াডডক্ষ কর করকাযখানা পখারায অনুভপ্রত প্রদর যকায। শ্রপ্রভকডদয
প্রনযাত্তা এফং স্বাস্থযডফা প্রনচ্ছিত কডয লধ, উৎাদন  যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্প কর কাযাখানা
পখারা যাখা মাডফ। আজ ফৃস্পপ্রতফায দুুডয জনিান ভন্ত্রণারডষয প্রফপ্রধ-৪ াখা পথডক জাপ্রয
কযা িজ্ঞাডনয ২ (ঙ) নং ডতড ফরা ডষডছ, ‗লধপ্রল্প, উৎাদন  যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্প কর
করকাযখানা কতৃ
ড ক্ষ শ্রপ্রভকডদয প্রনযাত্তা এফং স্বাস্থয পফা প্রনচ্ছিত কডয চারু যাখডত াযডফ।‘
তডফ কডফ পথডক করকাযখানা পখারা যাখা মাডফ প প্রফলডষ িজ্ঞাডন প্রকছু ফরা ষপ্রন।এ প্রফলডষ
ভন্তফয জানডত চাইডর জনিান প্রচফ পখ ইউুপ ারুন ফৃস্পপ্রতফায পফরা পাষা প্রতনটায
প্রদডক কাডরয কণ্ঠ‘পক ফডরন, 'যাাঁ, যকায তড াডডক্ষ কর করকাযখানা পখারায ুডমাগ
প্রদডষডছ।' এ প্রফলডষ ুনযাষ চ্ছজডজ্ঞ কযা ডর প্রতপ্রন ফডরন,' আপ্রন মা ফুডঝডছন, আপ্রভ তাই
ফুঝডত পডযপ্রছ।' অথযাৎ
ড শ্রপ্রভকডদয প্রনযাত্তা  স্বাস্থযডফা প্রনচ্ছিত কডয কর করকাযখানা
পখারা যাখডত াযডফ।
এছাা িজ্ঞাডন ফরা ডষডছ, পদফযাী াধাযণ ছুটট থাকাকারীন পকাডনা প্রক্ষা িপ্রতষ্ঠান পখারা
মাডফ না। এ ভষ ীপ্রভত আকাডয ১৮টট ভন্ত্রণারষ পখারা যাখায প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ যকায। এফ
প্রদ্ধাডন্তয প্রফলডষ ৃথক দুইটট িজ্ঞান জাপ্রয কডযডছ জনিান ভন্ত্রণারষ। উবষ িজ্ঞাডন
একটটডত ছুটট ফাাডনায ডে নতু ন প্রকছু তড পমাগ কযা ডষডছ। অনযটটডত ীপ্রভত আকাডয পম
১৮ টট ভন্ত্রণারষ পখারা থাকডফ প প্রফলডষ প্রনডদডনা পদষা ডষডছ। পইডে জরুযী কামক্রডভয
ড
ডে মুি অনযানয অপ্রপ  প্রযফণ ছুটটয আতাভুি থাকডফ।
আজ ফৃস্পপ্রতফায দুুডয িথভ দপা জাপ্রয কযা িজ্ঞাডন ছুটটয প্রফলডষ ফরা ডষডছ, ান্ভাপ্রক
ছুটট  াধাযণ ছুটটয ধাযাফাপ্রকতাষ আগাভী ২৬ এপ্রির ডত ৩০ এপ্রির মন্ত
ড এফং ৩ পভ ডত
৫ পভ মন্ত
ড ছুটট থাকডফ। এই ছুটটয ডে ১  ২ পভ ান্ভাপ্রক ছুটট মুি থাকডফ। তডফ ছুটটকারীন
ভডষ জরুপ্রয প্রযডলফা, পমভন-প্রফদুযৎ, াপ্রন, গযা  অনযানয জ্বারানী, পাষায াপ্রব
ড ,
ফন্দযভূডয (স্থরফন্দয, নদীফন্দয  ভুদ্রফন্দয) কামক্রভ,
ড
প্রযিন্নতা কামক্রভ,
ড
পটপ্ররডপান 
ইন্টাযডনট, ডাক পফা এফং এ ংপ্রিষ্ট পফা কাডজ প্রনডষাচ্ছজত মানফান; ক  পন ডথ
কর িকায ণয প্রযফডনয কাডজ প্রনডষাচ্ছজত মানফান (ট্রাক, রপ্রয, কাডগা ড পবডর িবৃ প্রত)
চরাচর কযডফ। এছাা কৃপ্রল ণয, ায, কীটনাক, খাদয প্রল্প ণয, যাষ্ট্রীষ িকডল্পয ভারাভার,
কাাঁচা ফাজায, খাফায, লডধয পদাকান, াাতার  জরুপ্রয পফা এফং এ ডফয াডথ ংপ্রিষ্ট
কভীডদয পক্ষডত্র এ ছুটট িডমাজয ডফ না।
একইডে প্রচপ্রকৎা পফাষ প্রনডষাচ্ছজত প্রচপ্রকৎক  কভী এফং লধ প্রচপ্রকৎা যোভাপ্রদ
ফনকাযী মানফান  কভী, গণভাধযডভ (ইডরকট্রপ্রনক  প্রিন্ট প্রভপ্রডষা) প্রনডষাচ্ছজত কভীগণ এ
ছুটটয আআফপ্রবুত
ড থাকডফ। প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনা কডয যফতীডত প্রল্প- কাযখানা, কৃপ্রল এফং
উৎাদন  যফযা ফযফস্থায াডথ ংপ্রিষ্ট পক্ষত্রগুডরা  গণপ্রযফন মাষক্রডভ
ড
উন্পুি কযা
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ডফ। আয ফযাংপ্রকং ফযফস্থা চারুয প্রফলডষ ভডষ ভডষ ফাংরাডদ ফযাংক িডষাজনীষ প্রনডদড না
পদডফ ফডর িজ্ঞাডন উডল্লখ কযা ডষডছ।
জনিান ভন্ত্রণারডষয জনিান ভন্ত্রণারষ পথডক আজ ফৃস্পপ্রতফায প্রদ্নতীষ দপা জাপ্রয কযা
িজ্ঞাডন ফরা ডষডছ ীপ্রভত আকাডয ১৮টট ভন্ত্রণারষ  প্রফবাগ পখারা থাকডফ। এয ভডধয
যডষডছ, জনিান ভন্ত্রণারষ, স্বাস্থয পফা প্রফবাগ, স্বাস্থয প্রক্ষা  প্রযফায করযাণ প্রফবাগ,
জনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ, দুডমাগ
ড ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারষ, পনপ্রযফন ভন্ত্রণারষ, ভাজকরযাণ
ভন্ত্রণারষ, ভপ্ররা  প্রশু প্রফলষক ভন্ত্রণারষ এফং ভৎ  িাণীম্পদ ভন্ত্রণারষ।

২৩ এপ্রির, ২০২০
চরননফতর পফাতযা ধান োটতত আতফ ১৪ াজায শ্রনভে
নাডটায িপ্রতপ্রনপ্রধ : চরভান কডযানাবাইযা দুডমাডগ
ড
কৃপ্রল িধান চরনপ্রফর অঞ্চডর পফাডযা ধান
কাটডত পকান শ্রপ্রভক ংকট ডফ না। স্থানীষ শ্রপ্রভক ছাা িপ্রত ফছডযয চাপ্রদা অনুমাষী
এফছডয নাডটাডযয প্রংা উডজরাষ পফাডযা ধান কাটডত াফনা, কুটষ্টষা, যাজাী, ফগুা 
গাইফান্ধা ১৬টট পজরা পথডক িাষ ১৪ াজায শ্রপ্রভক আডফন। এযই ভডধয এই অঞ্চডর আগাভ
জাডতয পফাডযা ধান কাটডত প্রফপ্রবন্ন পজরা পথডক শ্রপ্রভকযা এড ধান কাটা শুরু কডযডছন। ধান
কাটা পভুভ শুরু ডর টঠক ভডষয ভডধযই শ্রপ্রভকযা এড িপ্রতফছডযয ভত ধান পকডট
কৃলডকয ঘডয তু ডর প্রদডফন। এভনটাই তথয জানাডরন প্রংা উডজরা কৃপ্রল ম্প্রাযণ অপ্রপ।
এ প্রফলডষ কৃপ্রল অপ্রপায পভা. াজ্জাদ পাডন ফডরন, প্রংা উডজরাষ িপ্রত ফছয পফাডযা ধান
কাটায এই পভুডভ স্থানীষ শ্রপ্রভক ছাা চাপ্রদা অনুমাষী ১৬টট পজরা পথডক িাষ ১৪ াজায
শ্রপ্রভক আডন। এফছয কডযানায কাযডণ মাডত শ্রপ্রভক ংকট না ষ পজনয গত ১ ন্ভা আডগ
পথডকডই িপ্রতভন্ত্রী জুনাইদ আডভদ রডকয ডমাপ্রগতাষ ংপ্রিষ্ট পজরায িাডনয াডথ
পমাগাডমাগ কযা ডষডছ। শ্রপ্রভকডদয চরাচডরয ভযা ডফ না। শ্রপ্রভকযা িাডনয
ডমাপ্রগতাই ধান পকডট প্রনযাডদ ফাপ্র প্রপযডফন। কাডজই প্রংায চরনপ্রফর এরাকাষ ধান কাটা
প্রনডষ পকান শ্রপ্রভক ংকট ডফ না আা কপ্রয।
এপ্রদডক জপ্রভডত আধা াকা ধান পযডখ মতই প্রদন মাডি ততই িা ফাডছ কৃলকডদয। একপ্রদডক
কডযানায আতডি শ্রপ্রভক ংকডটয িা অনযপ্রদডক ঝ-ফৃটষ্টডত িাকৃপ্রতক দুডমাডগয
ড
িাষ
প্রনঘুভড
যাত কাটডছ তাডদয। ইপ্রতভডধয এই অঞ্চডর আগাভ জাডতয প্রকছু প্রভপ্রনডকট ধান কাটা শুরু
ডষডছ। আয এই আগাভ জাডতয ধান কাটডত প্রফপ্রবন্ন পজরা পথডক প্রকছু শ্রপ্রভক দর এডডছ।
এফ
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কৃলকডদয াডথ পমাগাডমাগ কযা ডর তায জানান, িপ্রত ফছয পম কর শ্রপ্রভকযা আডন তাযাই
এড ধান কাটডছন।
উডজরায ডাপ্রষা ইউপ্রনষডনয ূফডবংযী
ড
গ্রাডভয কৃলক াপ্রফফ দুরার ফডরন, গত প্রতনপ্রদন আডগ
পথডক ধান কাটা শুরু কডযপ্রছ। আভায ফাপ্রডত জষুযাট পথডক ৬৫ জন শ্রপ্রভক এডডছন।
তাযা িপ্রত ফছযই আডন। িাষ ২০০ প্রফঘা প্রভপ্রনডকট ধাডনয ভডধয প্রতন প্রদডন ৩০ প্রফঘা কাটা
ডষডছ। ফাপ্রক ধান কাটডত ১০ পথডক ১২ প্রদন ভষ রাগডফ।
পচগ্রাভ ইউপ্রনষডনয হুরহুপ্ররষা াভাচ্ছজক উন্নষন প্রযলডদয পচষাযভযান য পতপ্রপক ফডরন,
আভায গ্রাডভ িাষ দুই‘ শ্রপ্রভক এড পছন। এযা পফপ্রয বাগ রারুয, ফাগাপ্রত াা  যাজাীয
চাযঘাট এরাকা পথডক এডডছন। কডযানাবাইযা পযাডধ গ্রাভফাীয প্রদ্ধান্ত অনুষাষী প্রফডল
ফযফস্থাষ জপ্রভয কাডছ ুকুয াড শ্রপ্রভকডদয থাকা  খাষায ফযফস্থা কযা ডষডছ। তাযা
প্রনডজযাই যান্না কডয খাডিন। এডত গ্রাডভয পরাকজডনয াডথ াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ থাকডছ।
উডজরা কৃপ্রল অপ্রপডয তথয ভডত চরপ্রত পভুডভ উডজরাষ পফাডযা ধাডনয রক্ষযভাত্রা ধযা
ডষপ্রছর ৩৪ াজায ৫‘ পক্টয জপ্রভ। পখাডন রক্ষযভাত্রা ছাপ্রডষ পফাডযা ধাডনয চাল ডষডছ ৩৬
াজায ৬‘ ৫০ পক্টয।

২৩ এপ্রির, ২০২০
শ্রনভেতদয ভাতঝ ত্রাণ নফতযণ েযতরন পন প্রনতভন্ত্রী
েতযানা বাইযা পভাোতফরাে প্রাে এে ভা ধতয অতঘানলত রেডাউন চরতে
াযাতদত। এভন নযনিনততত েতষ্ট জীফন
মান েযতেন পখতট খাওো ভানুলগুতরা। তাই
যোতযয

াাান

ফযক্তিিত

উতদযাতিও

অতনতে এততেন াাতমযয াত ফানতে
নদতত।
ঢাকায দযঘাট টাপ্রভনার
ড
এরাকাষ পন-প্রযফন
িপ্রতভন্ত্রী খাপ্ররদ ভাভুদ পচধুযী দুই াজায পন
শ্রপ্রভকডক চার, ঢার, আরু, পতর প্রষাজ  রফণ
খাদয াভগ্রী প্রফতযণ কডযডছ।
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এ ভষ িপ্রতভন্ত্রী ফডরন চরভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত পদড পকান ভানুল না পখডষ থাকডফনা। িধানভন্ত্রীয
প্রনডদড অনুমাষী পদড কর ঘডয ঘডয খাদয াভগ্রী পৌঁডছ পদষা অফযাত থাকডফ।
এভষ প্রফআইডপ্রিউটটএয পচষাযভযান কভাডন্ডা পগারাভ াডদক  ঢাকা নদী ফন্দয মুগ্ম
প্রযচারক এডকএভ আপ্রযপ উচ্ছদ্দন  পন প্রযফন ভন্ত্রণারডষয কভকতড
ড া উপ্রস্থত প্রছডরন।
িপ্রতভন্ত্রী এয আডগ, ঢাকায উত্তয প্রটট কডাডযন
ড
এরাকাফাীয জনয এক াজায যাডকট
খাদযাভগ্রী পভষয আপ্রতকুর ক পচধুযী াডত তু ডর প্রদডষডছন এফং স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী এডডবাডকট
আাদুজ্জাভান খান এভপ্রয এরাকাফাী জনয দুই াজায প্রযফাযডক খাফায যাডকট পদষা
ডষডছ।

২৪ এপ্রির ২০২০
যানা প্লাজা ধতয াত ফেয আজ
পাােনতল্পয আফায দুনদষন
এভ াডষভ টটু : ২০১৩ াডর যানা প্লাজা ধডয য পাাকপ্রডল্প দুপ্রদডন পদখা পদষ। ই ভষ
ংকডট ড পদডয যন্ভাপ্রন আডষয িধান উৎ পাাকপ্রল্প। তডফ কভপ্লাডষন্ফ ইুযডত বফপ্রেক
পক্রতাডদয নানাভুখী তড ূযণ কডয গত াত ফছডয আফায ঘুডয দাাঁপ্রডষপ্রছর পাাক খাত।
তডফ এই ঘুডয দাাঁাডনা স্থাষী ষপ্রন। প্রফেফযাী ছপ্রডষ া কডযানাবাইযা পাাক খাতডক
আফায অপ্রস্থয কডয তু ডরডছ। প্রফডদপ্র ফ পক্রতাযা এডকয য এক চাপ্রদা ফাপ্রতর  স্থপ্রগত
কযডছন।
ফাংরাডদড কডযানাবাইযা ংক্রভণ ষায য কাযখানা ফন্ধ  পরাকাডনয অজুাডত
পাাক খাডত এখন মন্ত
ড ২৫ াজায শ্রপ্রভকডক ছাাঁটাই কযা ডষডছ ফডর অপ্রবডমাগ কডযডছন
শ্রপ্রভক পনতাযা। গতকার ফৃস্পপ্রতফায পফযকাপ্রয গডফলণা ংস্থা পন্টায পয প্ররপ্র ডাষারগ
(প্রপ্রপ্রড) আডষাচ্ছজত এক বাচুডষার আডরাচনাষ শ্রপ্রভক পনতাযা আডযা অপ্রবডমাগ কডযন,
পাাক খাডত এখডনা পমফ শ্রপ্রভডকয চাকপ্রযয পভষাদ এক ফছয ষপ্রন, তাাঁডদয ভাপ্ররকডদয ক্ষ
পথডক পপান কডয চাকপ্রয পথডক অফযাপ্রত পদষা ডি। অডনক শ্রপ্রভক এখডনা ভাচড ভাডয
পফতন ানপ্রন। তা ছাা অডনক কাযখানায ভাপ্ররক কাযখানা পর-অপ কযডত মাডিন।
িে উডঠডছ, প্রফডদপ্র পক্রতাডদয চাপ্রদাভডতা নানাভুখী তড ারন কডযডছন পাাক কাযখানায
ভাপ্ররকযা। প্রকন্তু নতু ন কডয ংকট বতপ্রয ডর বফপ্রেক পক্রতাযা াড পনই পকন। ষারভাটড ,
গযা, টাডগট,
ড ভাকড অযান্ড স্পযাায প্রফডেয ফ বফপ্রেক পক্রতাযা পমফ ণয প্রফেফাজাডয
যফযা কডযন তায ফ অংডয পজাগান পদন ফাংরাডদডয াধাযণ পখডট খাষা শ্রপ্রভকযা।
107

এফ শ্রপ্রভডকয নূযনতভ ভজুপ্রয প্রদডষ পক্রতাযা তাাঁডদয ুচ্ছাঁ জডক পুপ্ররডষ-পাাঁপ্রডষ অডনক ফ
আকাডয প্রনডষ পগডর শ্রপ্রভকযা এখন কদডকূনয।
শ্রপ্রভকডদয ফণনা
ড ভডত, পফতন-বাতা মথাভডষ না াষাষ অডনক যাডত তাাঁডদয ঘুভাডত পমডত
ষ খাপ্রর পডট। অথফা এক ভুডঠা ভুপ্র ফা প্রচাঁা পখডষ। তাই ফাই মখন কডযানায ংক্রভণ পথডক
প্রনডজডদয ুযক্ষা প্রদডত প্রনযাদ ফাপ্রডত অফস্থান কযডছন, তখন গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভকযা কডযানায
ঝুাঁ প্রক প্রনডষ যাস্তাষ পনডভডছন ভজুপ্রযয দাপ্রফডত। ফাপ্রষারাযা তাাঁডদয ঘয পথডক তাপ্রডষ প্রদডিন।
২০১৩ াডরয ২৪ এপ্রির াবাডয যানা প্লাজা ধডয ঘটনা ঘডট। ই বফন ধড িাষ ১১০০ শ্রপ্রভক
িাণ াপ্রযডষডছন। এযয গত াত ফছডয পাাক খাডতয কাযখানা অফকাঠাডভা, কভপ্র
ড যডফ 
বফদুযপ্রতক ংস্কায িাষ আাই  পকাটট ডরায ফযষ কডযন পাাক খাডতয উডদযািাযা। এয
পডর গত াত ফছডয আডস্ত আডস্ত ঘুডয দাাঁাডত শুরু কডয এ খাত। তডফ কডযানায কাযডণ
আফায র্ধ্ংমডজ্ঞয ভুডখ ডডছ পাাক খাত।
পাাক খাডতয উডদযািাযা ফরডছন, ভাডচডয পফতন প্রদডত াডযপ্রন পফ প্রকছু কাযখানা। ভূরত
প্রফডদপ্র পক্রতাডদয ক্রষাডদ ফাপ্রতর ষাষ এভন ংকট ৃটষ্ট ডষডছ। িাষ দুই পথডক আাই 
কাযখানা ভাপ্ররক শ্রপ্রভকডদয ভজুপ্রয প্রযডাধ কযডত াযডছন না। পডর ই ফ কাযখানায
শ্রপ্রভকযা ভাডঠ নাভডছন ভজুপ্রযয দাপ্রফডত। কডযানা ংকটভষ প্রযপ্রস্থপ্রতডত পাাক খাডতয জনয
যকায িডণাদনা পঘালণা কডযডছ, প্রকন্তু এই টাকা কডফ াষা মাডফ জাডনন না ফযফাষীযা।
তাাঁযা আডযা ফডরন, যানা প্লাজা দুঘটনায
ড
য গত াত ফছডয াভথযড না থাকডর পক্রতাডদয চাড
ফযফা  শ্রপ্রভক স্বাথযক্ষাষ
ড
কাযখানা ংস্কায কযা ডষডছ। কডষক াজায পকাটট টাকা প্রফপ্রনডষাগ
কডযডছন ভাপ্ররকযা। অনযপ্রদডক পক্রতাযা ডণযয এক টাকা দাভ ফাানপ্রন। এয ভডধয কডযানায
িবাফ  পক্রতাযা উৎাপ্রদত ণয প্রনডত পকাডনা াা প্রদডিন না। অডনক পক্রতাই প্রনষভনীপ্রতয
পতাষাক্কা না কডয ক্রষাডদ ফাপ্রতর কযডছন। পডর তাাঁডদয াডষয প্রনচ পথডক ভাটট ডয মাডি।
পাাক খাডতয উডদযািাডদয ীল ড ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত রুফানা ক কাডরয কণ্ঠডক
ফডরন, পক্রতাডদয এভন আচযডণ গত ভাচড ভাড ফাংরাডদডয পাাক যন্ভাপ্রন আষ কডভডছ
৩০.১৯ তাং। ভাচড পথডক পভ মন্ত
ড এই প্রতন ভাড িাষ ৫০০ পকাটট ডরায (৪.৯ প্রফপ্ররষন
ডরায) যন্ভাপ্রন আষ কভ ষায আিা কযডছন প্রতপ্রন।
ফাপ্রণজয প্রফডিলকযা ফডরন, দুডমাডগয
ড
এই ভষ শ্রপ্রভকডদয জীফন  জীপ্রফকায াড না দাাঁপ্রডষ
পছন পথডক ডয দাাঁাডিন পক্রতাযা। এডত কডয ৬৫ তাং নাযী পাাক শ্রপ্রভক, মাাঁডদয
ফষ ১৮ পথডক ২৫ ফছডযয ভডধয, তাাঁযা ভজুপ্রয না পডষ গ্রাডভ প্রপডয পমডত ফাধয ডষডছন।
১৫৮টট পছাট কাযখানায শ্রপ্রভকযা পফতন না াষাষ ভাডঠ পনডভডছন ভজুপ্রযয দাপ্রফডত। পক্রতাযা
আডদ ফাপ্রতর কযাষ এই ভুডূ তড ুডযা পাাক খাত বষংকয চযাডরডেয ভুডখাভুপ্রখ।
ফাংরাডদড আন্তজডাপ্রতক শ্রভ ংস্থা আইএরয প্রযচারক টুডভা টটআইডনন কাডরয কণ্ঠডক
ফডরন, ‗কডযানাবাইযাডয এই ংকডটয ভষ ব্রযান্ড, উৎাদক, যকায, প্রল্প  এয শ্রপ্রভক
ফাইডক একডে কাজ কযডত ডফ। ংকট কাটটডষ াভডন এপ্রগডষ পমডত আইএর কাজ
কযডছ। শুধু পাাক খাতই নষ, ফ খাডতয ডে এ প্রফলডষ কথা ফরপ্রছ। আায কথা, পাাক
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খাডতয প্রকছু পক্রতা ম্প্রপ্রত ানা প্রদডষ তাাঁডদয বতপ্রয পাাক প্রনডষ মাষায ফযাাডয প্রদ্ধান্ত
প্রনডষডছন। অনযডদয এ প্রফলডষ দাপ্রষত্বীর আচযণ কযডত ডফ।‘
ঢাকা প্রফেপ্রফদযারডষয অথনীপ্র
ড ত প্রফবাডগয অধযাক  গডফলণা িপ্রতষ্ঠান াডনডভয প্রনফাী
ড
প্রযচারক ড. পপ্ররভ যাষান কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, কডযানায এই ংকট পথডক উত্তযডণ
ফাইডক এপ্রগডষ আডত ডফ। বফপ্রেক পক্রতাযা এয দাপ্রষত্ব এাডত াডযন না। কামাডদ
ড
ফাপ্রতর ফা প্রডকাউন্ট ুপ্রফধা চাষায পচডষ আভাডদয শ্রপ্রভকডদয জীফন  জীপ্রফকায দাপ্রষত্ব প্রনডত
ডফ পমচ্ছিকবাডফ।‘ প্রতপ্রন আডযা ফডরন, তাাঁযা ক্রষাডদ ফাপ্রতর কযডত াডযন না। ফাংরাডদডয
পাাক খাত ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডর বফপ্রেক ফাজাডয এয িবাফ ডফ। পাাডকয ভূরয পফড মাডফ।
ফাংরাডদডই কভ দাডভ পাাক যফযা কযডত ডফ। এ ছাা এফ বফপ্রেক পক্রতাযা আভাডদয
এই শ্রপ্রভকডদয প্রদডষ প্রফুর প্রযভাণ ভুনাপা কডযডছন প্রফে ফাজায পথডক।
শ্রপ্রভক পনতা আপ্রভরুর ক আপ্রভন কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗পক্রতাডদয এই অনযাষ  পফআইপ্রন
আচযণ ফন্ধ ষা উপ্রচত। যানা প্লাজা দুঘটনায
ড
য পক্রতাযা শ্রপ্রভকডক্ষ পমবাডফ াড
দাাঁপ্রডষপ্রছডরন, আভযা চাই কডযানা দুডমাডগয
ড
ভষ তাাঁযা াড থাকডফন। আভাডদয
উডদযািাডদয িায ানা দ্রুত প্রযডাধ কযডত ডফ।‘ প্রতপ্রন ফডরন, মুিযাডজযয পডডফনাভ
গ্রু পদডয চাযটট কাযখানা পথডক ণয প্রনডর এখডনা ানা প্রযডাধ কযডছ না। এ ছাা
এখডনা অডনক উডদযািা ণয বতপ্রয ডষ মাষায প্রডভন্ট ফাপ্রতর কডযডছন। কাটটং কযা ভার
স্থপ্রগত কযডছন। পকউ পকউ প্রডকাউন্ট ুপ্রফধা চান। এটা পভাডট উপ্রচত নষ। পফআইপ্রন।‘
প্রফচ্ছজএভইএ জানাষ, এযই ভডধয পক্রতাযা ৩১৫ পকাটট ডরাডযয ণয ক্রষাডদ ফাপ্রতর ফা স্থপ্রগত
কডযডছন। এফ কাযখানাষ িাষ ২২ রাডখয পফপ্র শ্রপ্রভক কাজ কডয। প্রফচ্ছজএভইএ পনতাযা
কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗যানা প্লাজা দুঘটনা
ড
পমডতু আভাডদয পদডয অবযন্তডয ঘডটডছ তাই এয
িাথপ্রভক দাষবায আভাডদযই ফন কযডত ডষডছ। প ভষ আন্তজডাপ্রতক পক্রতাযা তাাঁডদয
ফযফাপ্রষক ুনাভ যক্ষা নানাপ্রফধ কাযডণ আভাডদয য চা ৃটষ্ট কযডত পডযডছন, তডফ
প্রনযাত্তায প্রফলষটটডত আভযা মডথষ্ট পাচ্চায ডষপ্রছরাভ, তা না ডর প্রনজস্ব অথাষডন
ড
আাই
 পকাটট ডরায (২.৫ প্রফপ্ররষন) খযচ কডয এত ফ একটট প্রডল্প এত অল্প ভডষ প্রনযাদ
কভপ্র
ড যডফ বতপ্রযয পম প্রনদনড ৃটষ্ট ডষডছ তা নচ্ছজযপ্রফীন।‘
প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত এ এভ ভান্নান কপ্রচ কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, এপ্রির ভা পমন পাাক
খাডতয দুডমাডগয
ড
ভাড প্রযণত ডষডছ। ২০১৩ াডরয ২৪ এপ্রির যানা প্লাজা ধড িাষ ১১০০
শ্রপ্রভক িাণ াপ্রযডষডছন। অডনক কডষ্ট এ খাডতয উডদযািাযা ঘুডয দাাঁাডর গত াত ফছয য
এই ভষ কডযানায আঘাডত আফাডযা ক্ষতপ্রফক্ষত। প্রতপ্রন ফডরন, এ ভষ বতপ্রয পাাক খাডতয
শ্রপ্রভক, পট্রড ইউপ্রনষন, পফযকাপ্রয ংস্থা এফং যকায  ভাপ্ররক প্রভডর চ্ছম্মপ্ররত উডদযাগ না
প্রনডর পদডয অথনীপ্র
ড তয রাইপ রাইন ুডযা ঝুাঁ প্রকডত ডফ। বতপ্রয পাাক খাডতয ৪০ রাডখয
পফপ্র শ্রপ্রভক কভীন
ড
ডষ ায াাাপ্র াভাচ্ছজক ুযক্ষা পবডঙ ায আিা যডষডছ।
আইপ্রন প্রফলডষ জানডত চাইডর শ্রভ আইন প্রফডলজ্ঞ  আইএরয াডফক কভকতড
ড া ড. উত্তভ
কুভায দা কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, পক্রতাযা অডডায ভডতা দাভ প্রযডাধ কযডছন না, তখন পদখা
দযকায পক্রতাডদয ডে ংপ্রিষ্ট উৎাদনকাযী কাযখানায চুচ্ছিয প্রফলষফস্তু কী। এভন বফযী
প্রযপ্রস্থপ্রতডত পক্রতাডদয চুচ্ছিগত  আইনগত দাষ কী? পকান পদডয আইডন উদ্বূত প্রফডযাডধয
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প্রনষ্ঢপ্রত্ত ডফ। উৎাদনকাযীযা পক্রতাডদয ভানপ্রফক দাষ প্রনডষ কথা ফরডর এফং তা প্রনডষ
আডফদন-প্রনডফদন কযা ডর চুচ্ছিডত কী আডছ পগুডরা প্রনডষ কথা ফরডছন না।
উৎাদনকাযীডদয উপ্রচত ডফ ংপ্রিষ্ট চুচ্ছি মডফক্ষণ
ড
কযা, পক্রতাযা চুচ্ছিগত ফা আইনগত দাষ
এপ্রডষ পগডর তায প্রবপ্রত্তডত ফযফস্থা পনষা।

২৪ এপ্রির ২০২০
তেষতায তঙ্গ োযখানা পখারায নদ্ধাত ননন
যানা প্লাজায ফলূ
ড প্রতডড ত প্রপ্রপ্রডয আডরাচনাষ প্রফডলজ্ঞডদয যাভ ড
েতযানা বাইযাতয ঊর্ধ্ভুষ খী প্রফণতা এফং যোনয েুটটয ভতধযই িাতভন্ট
ষ
োযখানা
চারু েযায আতরাচনা শুরু তেতে। ততফ নফতলজ্ঞযা ফরতেন, তেষতায তঙ্গই এই
নদ্ধাত পনওো উনচত। োযখানা পখারা ইুযতত িটঠত েনভটটতে এ নফলেটট স্মযণ
েনযতে নদতেতেন তাযা।
অনয প্রদডক শ্রপ্রভক পনতাযা প্রফদযভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত
কাযখানা না পখারায ডক্ষ ভত প্রদডষডছন। ইপ্রতভডধয
পফ কডষক জন শ্রপ্রভডকয কডযানা বাইযাড আক্রান্ত
ষায তথয জাপ্রনডষ তাযা ফডরডছন, এ অফস্থাষ
কাযখানা চারু কযা ডর অডনক শ্রপ্রভক ংক্রপ্রভত ডত
াডয।
অনয প্রদডক ভাপ্ররক ক্ষ ফরডছন, দীঘ ড ভষ কাযখানা ফন্ধ যাখা ডর অডনক প্রল্প ফাাঁপ্রচডষ যাখা
ম্ভফ ডফ না। এ প্রযপ্রস্থপ্রতডত মথামথ স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন কীবাডফ কাযখানা চারু কযা মাষ, প উাষ
খুজ
াঁ ডছন তাযা।
গতকার ফৃস্পপ্রতফায গডফলণা িপ্রতষ্ঠান পন্টায পয প্ররপ্র ডাষারডগয (প্রপ্রপ্রড) উডদযাডগ যানা
প্লাজায ন্ভভ ফাপ্রলকী
ড উরডক্ষয ‗পকাপ্রবড-১৯: ংকডটয ভুডখ শ্রপ্রভক  ভাপ্ররক-যকাপ্রয উডদযাগ
 কযণীষ‘ ীলক
ড এক বাচুডষার আডরাচনা অনুষ্ঠাডন এ ভতাভত উডঠ আড।
আডরাচনাষ যকাপ্রয ছুটটয ভডধয শ্রপ্রভক ছাাঁটাই  কাযখানা পর অপ (াভপ্রষক ফন্ধ) কযায
িে উডঠ আড। শ্রপ্রভক পনতাযা এটটডক আইন প্রফডযাধী ফডর উডল্লখ কডযন। অনয প্রদডক যানা
প্লাজা দুঘটনায
ড
াত ফছডয কাযখানায প্রনযাত্তায ভাডন অডনক অগ্রগপ্রত ডর এখডনা শ্রপ্রভক
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ভাপ্ররক দূযত্ব কাঙ্ক্ষিত ভাত্রাষ কডভপ্রন। ফিাযা প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাপ্রফরাষ ভপ্রন্ত উডদযাগ পনষায
আহ্বান জানান।
ভূর িফডন্ধ প্রপ্রপ্রডয গডফলণা প্রযচারক খন্দকায পগারাভ পভাষাডজ্জভ ফডরন, ভাভাপ্রযয কাযডণ
পদড রকডাউন থাকাষ পাাক কাযখানায শ্রপ্রভকযা তাডদয জীফন-জীপ্রফকা প্রনডষ অপ্রনিষতাষ
ডডছন। এভন প্রযপ্রস্থপ্রতডত তাযা মাডত আগাভী ভাডয পফতন টঠকভডতা ান তা প্রনচ্ছিত
কযডত ডফ। গাডভন্টড
ড
ছষ ভাডয পফতন প্রনচ্ছিডত ভপ্রন্ত উডদযাডগয আহ্বান জানান প্রতপ্রন।
প্রপ্রপ্রডয ম্মাননীষ পপডরা অধযাক পভাস্তাপ্রপজুয যভান ফডরন, মপ্রদ চীন  মুিযাডষ্ট্রয
ভডধয একটট াভপ্রষক টানাডন চরডছ, প্রকন্তু তাডত কডয এই দুই পদড যন্ভাপ্রনয পক্ষডত্র পতভন
পকাডনা িবাফ পপরডফ ফডর ভডন ষ না। ফতডভাডন যন্ভাপ্রনখাডত পম প্রস্থতাফস্থা প্রফযাজ কযডছ,
বপ্রফলযডত তা কাটটডষ উডঠ ফযফায ুডমাগ ধডয যাখায িপ্রত উডদযািাডদয ভডনাডমাগী ডত ডফ।
প্রপ্রপ্রডয প্রনফাী
ড প্রযচারক ড. পাপ্রভদা খাতু ন বাচুডষার আডরাচনাটট ঞ্চারনা কডযন। প্রতপ্রন
ফডরন, বফপ্রেক এই ভন্দায ভাডঝ পাাক খাডতয কামাডদগুডরা
ড
পমন অনয পদগুডরাডত চডর না
মাষ পডক্ষডত্র উডদযািা  পক্রতাডদয দযকলাকপ্রল অফযাত যাখডত ডফ। ফাংরাডদডয
িপ্রতডমাপ্রগতা ক্ষভতা কাডজ রাপ্রগডষ আাতত এই ংকট কাটটডষ ঠায পক্ষডত্র কর ক্ষডকই
ভপ্রন্তবাডফ কাজ কযডত ডফ।
ফাংরাডদ পাাক উত্াদক  যন্ভাপ্রনকাযক প্রভপ্রত (প্রফচ্ছজএভইএ)-এয বাপ্রত আযাদ
জাভার দীু ফডরন, উডদযািা  কাযখানায ভাপ্ররকগণ বফপ্রেক এই ভাভাপ্রযয পডর ৃষ্ট ংকট
গবীযবাডফ প্রফডিলণ কযডছ। এই অপ্রবজ্ঞতা ফায জনয নতু ন। যানা প্লাজায ভডতা ট্রযাডজপ্রড প্রছর
জাতীষ মাডষয
ড
ংকট প্রকন্তু এখন আভযা একটট বফপ্রেক ংকডটয ভুডখ ডপ্রছ। এজনয ষডতা
প্রকছু ভন্ডষয ঘাটপ্রত পদখা প্রগডষডছ। এ প্রযপ্রস্থপ্রতডত উডদযািা  কাযখানা ভাপ্ররকগণ পদডয
আইন অনুমাষী শ্রপ্রভকডদয মান্ভ
ড ডমাপ্রগতা কযডফ।

২৪ এপ্রির ২০২০
৪ ভা পফতন াতেন না ৭৫ াজায নেে

অনাাতয-অধাাতয
ষ
ভানতফতয জীফন * এফায তাযানফয ানদো পথতেও ফক্তিত তফন
াতপজ, ইভাভ, পভাোজ্জিন ও খাতদভযা
উফাষদুল্লা ফাদর: চায ভা ধডয পফতন-বাতা াডিন না ইরাপ্রভক পাউডন্ডডনয
ভচ্ছজদপ্রবপ্রত্তক গণপ্রক্ষা পকডন্দ্রয প্রক্ষকযা।
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গত প্রডডেডয ধভ ডভন্ত্রণারডষয ‗ভচ্ছজদপ্রবপ্রত্তক প্রশু  গণপ্রক্ষা কামক্রডভ‘ িকডল্পয পভষাদ পল
ষাষ াযা পদডয পভাট ৭৪ াজায ৭৭৮টট পকডন্দ্রয িাষ ৭৫ াজায প্রক্ষডকয পফতন ফন্ধ
যডষডছ।
পফতন না াষা এফ প্রক্ষক প্রফদযভান কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত অনাাডয-অধাাডয
ড
ভানডফতয
জীফনমান কযডছন। এই প্রক্ষকডদয পফপ্রয বাগই ভচ্ছজডদয ইভাভ, পভাষাঙ্ক্ষজ্জন  খাডদভ।
কডযানায কাযডণ ভচ্ছজদ ফন্ধ থাকাষ পফতন িাষ অপ্রনচ্ছিত। িপ্রত ফছডযয ভডতা ঘটা কডয
যভজাডনয তাযাপ্রফ না ষাষ ফাপ্রত াপ্রদষা পথডক ফচ্ছঞ্চত ডফন াডপজ, ইভাভ, পভাষাঙ্ক্ষজ্জনখাডদভযা। খফয ংপ্রিষ্ট ূডত্রয।
পফতন না াষায প্রফলষটট তযতা স্বীকায কডয ইরাপ্রভক পাউডন্ডডনয (ইপা) ভাপ্রযচারক
আপ্রন ভাভুদ ফডরন, ‗প্রগপ্রগযই এই ভযায ভাধান ডফ। গত প্রডডেডয িকল্পটটয পভষাদ
পল ডষডছ।
িকডল্পয পভষাদ ফাাডত এ ংক্রান্ত একটট িস্তাডফয ায-ংডক্ষ অনুডভাদডনয জনয
প্রযকল্পনা কপ্রভডন াঠাডনা ডষডছ। ইডতাভডধয িস্তাফটটডত ম্মপ্রত প্রদডষডছ িকল্প ভূরযাষন
কপ্রভটট (প্রইপ্র)।
জাতীষ অথতনপ্র
ড তক প্রযলডদয প্রনফাী
ড
কপ্রভটটয (একডনক) আগাভী বফঠডক িস্তাফটট
অনুডভাদডনয জনয উস্থান কযা ডফ। অনুডভাদন াষা াডডক্ষ িকল্পটটয ভযায
ভাধান ডফ ইনাআল্লা। কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয ৃটষ্ট না ডর এতপ্রদন এই ভযায ভাধান
ডতা।‘
নাভ িকাড অপ্রনিুক একজন প্রক্ষক জানান, ‗ভচ্ছজডদ ইভাভপ্রতয াাাপ্র একটট পকডন্দ্র
াই। ভচ্ছজদ পথডক পফতন াই াড প্রতন াজায টাকা।
পকন্দ্র পথডক াই াড চায াজায টাকা। এছাা প্রতনটট টটউপ্রন কডয াাঁচ াজায টাকা াই।
এই ১৩ াজায টাকাষ ৬ জডনয ংায পটডনটুডন চডর। কডযানায কাযডণ ভচ্ছজদ  ফ
টটউপ্রন ফন্ধ।
ভচ্ছজডদয পফতন ডফ প্রকনা জাপ্রন না। চায ভা ধডয প্রক্ষকতায পফতন াই না। প্রকবাডফ ংায
চরডছ আল্লা ছাা পকউ জাডন না। ন্তানডদয ভুডখয প্রদডক তাকাডত াপ্রয না।
পছাট দুই ফছডযয ফাচ্চায জনয দুধ পকনায  দু‘ভুডঠা খাফাডযয জনয পকাডনা টাকা পনই াডত।
ইডতাভডধয স্ত্রীয গনা ফন্ধক পযডখ প্রকছু টাকা প্রনডষপ্রছ। তাডতই চরডছ ংায। কাডযা কাডছ প্রকছু
চাইডত াযপ্রছ না।‘
ই প্রক্ষক জানান, এই িকডল্পয পফপ্রয বাগ প্রক্ষকই ষ ভচ্ছজডদয ইভাভ, নষডতা পভাষাঙ্ক্ষজ্জন
অথফা খাডদভ। তাযা এফ ছাা আযপ্রফ টটউপ্রন কডয পকাডনা যকডভ জীপ্রফকা প্রনফা
ড কডয
থাডকন।
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িকডল্পয পফতন ফন্ধ ষায াাাপ্র কডযানায কাযডণ ভচ্ছজদ  ফ টটউপ্রন ফন্ধ ডষ পগডছ।
এখন এফ প্রক্ষক না াযডছন কাডযা কাডছ ফরডত, না াযডছন পকাডনা াাময চাইডত।
ূত্র জানাষ, ভচ্ছজদপ্রবপ্রত্তক প্রশু  গণপ্রক্ষা কামক্রভ
ড
িকল্প ইরাপ্রভক পাউডন্ডডনয
অনযতভ গুরুত্বূণ ড একটট ফৃৎ িকল্প। ১৯৯৩ শুরু ষা এ কামক্রডভয
ড
ইডতাভডধয ৬টট মাষ
ড
পল কডয এটটডক ৭ভ মাডষ
ড প্রনডষ মাষায িস্তাফ কযা ডষডছ।
এ িকডল্প ভচ্ছজডদয ইভাভগণ ভচ্ছজদডকডন্দ্র প্রশু  ফষস্ক প্রক্ষাথীডদয ফাংরা, অংক, ইংডযচ্ছজ,
আযপ্রফ, বনপ্রতকতা  ভূরযডফাধ প্রফপ্রবন্ন প্রফলডষ প্রক্ষা দান কযডছন।
পদডয িতযন্ত অঞ্চডর ুপ্রফধাফচ্ছঞ্চত স্থাডন এ িকডল্পয ভাধযডভ পদড িাক-িাথপ্রভক প্রক্ষা প্রফস্তায
 পকা ড ম্পন্নকাযীডদয িাথপ্রভক প্রফদযারডষ বপ্রতয
ড ায ফৃচ্ছদ্ধয পক্ষডত্র উডল্লখডমাগয অগ্রগপ্রত
অচ্ছজত
ড ডি। এ িকডল্পয ুপ্রফধাডবাগীডদয পফপ্রয বাগই ভাডজয অফডপ্ররত, দপ্রযদ্র  প্রনযক্ষয
জনডগাষ্ঠী।
ধাযাফাপ্রকবাডফ চরভান এ িকল্পটটয আতাষ িথভ মাডষ
ড পভাট ৯৪ াজায ৫৯০ জন, প্রদ্নতীষ
ৃ
মাডষ
ড পভাট াত রাখ ২৩ াজায ৮৮০ জন, ততীষ মাডষ
ড পভাট ১৬ রাখ ৪৩ াজায ৪০ জন
প্রক্ষাথীডক প্রক্ষাদান কযা ষ।
একই ধাযাফাপ্রকতাষ চতু থ ড মাডষ
ড িকডল্পয ভাধযডভ ২৯ রাখ ৩৭ াজায ৬০০ জন প্রক্ষাথীডক
িাক-িাথপ্রভক  প্রফত্র কুযআন প্রক্ষা দান কযা ষ। ঞ্চভ মাডষ
ড ২০০৯ াডরয জানুষাপ্রয
পথডক ২০১৪ াডরয প্রডডেয মন্ত
ড পভাট ৬৫ রাখ ৩৫ াজায ২০০ জন প্রক্ষাথীডক প্রক্ষাদান
কযা ডষডছ, মায অগ্রগপ্রত তবাগ।
২০১৪ াডরয ৩০ প্রডডেয একডনডক এক াজায ৫৯৩ পকাটট টাকা ফযষ ফযাদ্দ পযডখ ২০১৫
ডত ২০১৯ ার মন্ত
ড াাঁচ ফছয পভষাডদ ‗ভচ্ছজদপ্রবপ্রত্তক প্রশু গণপ্রক্ষা কামক্রভ‘
ড
ীলক
ড লষ্ঠ
মাষ
ড িকল্পটট অনুডভাপ্রদত ষ। এ িকডল্পয ফাস্তফ অগ্রগপ্রত ৯৭ তাং ফডর ংপ্রিষ্টযা
জাপ্রনডষডছন।
জানডত চাইডর ইরাপ্রভক পাউডন্ডডনয প্রচফ কাজী নূরুর ইরাভ মুগান্তযডক ফডরন, ‗িকল্পটট
যকাডযয প্রফডল প্রফডফচনাষ ফাস্তফাপ্রষত ডি।
ন্ভভ মাডষ
ড িকল্প অনুডভাদডনয ূফ ড মন্ত
ড িকডল্পয িধান কামারষ
ড
পজরা  উডজরা
প্রক্ষাডকন্দ্র, দারুর আযকাভ ভাদ্রাা এফং প্রযডা ডপন্টাডযয কামক্রডভ চরভান যাখায িস্তাফ কযা
ডষডছ।
আা কযপ্রছ ন্ভভ মাডষ
ড িকল্পটট ফাস্তফাষন কযা ডফ। িকডল্পয ডে াফপ্ররক পপ্রন্টডভন্ট ফা
জনগডণয অনুবূপ্রত জপ্রত। ইিা কযডরই িকল্প ফন্ধ কযা মাডফ না। ফতডভাডন প্রক্ষকডদয ভাড
াড চায াজায টাকা পফতন পদষা ডি। াভডন তা ফাপ্রডষ াড াাঁচ াজায টাকা কযায
িস্তাফ যডষডছ।‘
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২৪ এপ্রির ২০২০
৫ পভ মত
ষ েুটটয প্রজ্ঞান
স্বািযনফনধ পভতন ফ েরোযখানা চারুয ুতমাি

পখারা থােতফ ১৮ ভন্ত্রণারে * মােক্রতভ
ষ
উন্মুি তফ িণনযফন
মুগান্তয প্রযডাটড : কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ পযাডধ পদডয যকাপ্রয-পফযকাপ্রয অপ্রপড
াধাযণ ছুটটয পভষাদ ৫ পভ মন্ত
ড ফাাডনা ডষডছ। তডফ এফায অনযানয জরুপ্রয পফায াাাপ্র
১৮টট ভন্ত্রণারষ  প্রফবাডগয কামক্রভ
ড
ঢাকা াযা পদড ীপ্রভত মাডষ
ড পখারা থাকডফ। এ ছাা
শ্রপ্রভকডদয প্রনযাত্তা  স্বাস্থযডফা প্রনচ্ছিত কডয লধ প্রল্প, উৎাদন  যপতাপ্রনভুখী প্রল্প
ফ করকাযখানা চারু যাখডত াযডফ কতৃ
ড ক্ষ। প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনা কডয যফতী ভডষ
প্রল্পকাযখানা, কৃপ্রল এফং উৎাদন  যফযা ফযফস্থায ডে ংপ্রিষ্ট পক্ষত্রগুডরা এফং
গণপ্রযফন মাষক্রডভ
ড
উন্পুি কযা ডফ। ফৃস্পপ্রতফায এ ংক্রান্ত দুটট ৃথক িজ্ঞান জাপ্রয
কডযডছ জনিান ভন্ত্রণারষ।
িেত, গত পাভফায িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা গুরুত্বূণ ড খাতগুডরা খুডর পদষায ইপ্রেত
প্রদডষপ্রছডরন। প্রতপ্রন ফডরপ্রছডরন, প্রযপ্রস্থপ্রত অনুকূডর থাকডর এফং স্বাস্থয অপ্রধদপতডযয স্বাস্থয
প্রনডদডপ্রকা কডঠাযবাডফ পভডন শ্রপ্রভকডদয ুযক্ষায ফযফস্থা কযডত াযডর পযাজায ভাডয ভডধয
ীপ্রভত আকাডয প্রকছু গাডভন্ট
ড  প্রল্পকাযখানা চারু কযা পমডত াডয।
পজরা িাকডদয ডে প্রবপ্রড কনপাডযডন্ফ প্রতপ্রন আয ফডরপ্রছডরন, াভডন যভজান। আভযা
ফাইডক এডকফাডয ফন্ধ কডয যাখডত াযফ না। আভাডদয প্রকছু প্রকছু জাষগা আডস্ত আডস্ত উন্পুি
কযডতই ডফ। ৫ পভ মন্ত
ড ছুটট ফাাডনায িজ্ঞাডন ফরা ডষডছ, পদফযাী কডযানাবাইযা
পভাকাডফরা এফং এয ফযাক প্রফস্তায পযাধকডল্প তকডতাভূরক ফযফস্থা প্রডডফ জনিান
ভন্ত্রণারডষয ২৪ ভাচড, ১, ৫  ১০ এপ্রির িজ্ঞাডন পঘাপ্রলত াধাযণ ছুটট  ান্ভাপ্রক ছুটটয
ধাযাফাপ্রকতাষ ২৬ পথডক ৩০ এপ্রির এফং ৩ পথডক ৫ পভ মন্ত
ড াধাযণ ছুটট পঘালণা কযা
ডষডছ। াধাযণ ছুটটয ডে ১  ২ পভয ান্ভাপ্রক ছুটট মুি ডফ।
াধাযণ ছুটটকারীন ঢাকা ফ প্রফবাগ এফং পজরা  উডজরা মাডষ
ড
১৮টট ভন্ত্রণারষ 
প্রফবাগ পখারা থাকডফ। এই অপ্রপগুডরা র : িধানভন্ত্রীয কামারষ,
ড
ভপ্রন্ত্রপ্রযলদ প্রফবাগ, কৃপ্রল,
ফাপ্রণজয, খাদয  জনিান ভন্ত্রণারষ, স্বাস্থযডফা, স্বাস্থয প্রক্ষা  প্রযফায করযাণ প্রফবাগ,
জনপ্রনযাত্তা প্রফবাগ, ুযক্ষা পফা প্রফবাগ, তথয ভন্ত্রণারষ, স্থানীষ যকায প্রফবাগ, ল্লী উন্নষন 
ভফাষ প্রফবাগ, দুডমাগ
ড ফযফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারষ, পনপ্রযফন, ভাজকরযাণ, ভপ্ররা 
প্রশুপ্রফলষক এফং ভৎয  িাপ্রণম্পদ ভন্ত্রণারষ। িজ্ঞাডন আয ফরা ষ- অনয ফ যকাপ্রয
অপ্রপডয কভকতড
ড াযা এই ভডষ আফপ্রযকবাডফ প্রনজ প্রনজ কভস্থডর
ড
অফস্থান কযডফন।
েুটটয আওতায ফাইতয মা থােতফ : জাপ্রয কযা িজ্ঞাডন ফরা ষ- জরুপ্রয পফা পমভন: প্রফদুযৎ,
াপ্রন, গযা  অনযানয জ্বারাপ্রন, পাষায াপ্রব
ড , ফন্দযগুডরায (স্থর, নদী  ভুদ্রফন্দয) কামক্রভ,
ড
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প্রযিন্নতা কামক্রভ,
ড
পটপ্ররডপান, ইন্টাযডনট, ডাক পফা এফং ংপ্রিষ্ট পফা কাডজ প্রনডষাচ্ছজত
মানফান  কভীযা এই ছুটটয ফাইডয থাকডফন।
ক  পনডথ ফ ধযডনয ণয প্রযফডনয ডে প্রনডষাচ্ছজত মানফান (ট্রাক, রপ্রয, কাডগা ড
পবডর ইতযাপ্রদ) চরাচর অফযাত থাকডফ। এ ছাা কৃপ্রলণয, ায, কীটনাক, খাদয, প্রল্পণয,
যাষ্ট্রীষ িকডল্পয ভারাভার, কাাঁচাফাজায, খাফায, লুডধয পদাকান, াাতার  জরুপ্রয পফা এফং
এডফয ডে ংপ্রিষ্ট কভীডদয পক্ষডত্র এই ছুটট িডমাজয ডফ না।
প্রচপ্রকৎাডফাষ প্রনডষাচ্ছজত প্রচপ্রকৎক  কভী, লুধ প্রচপ্রকৎা যোভাপ্রদ ফনকাযী মানফান
 কভী এফং গণভাধযডভ (প্রিন্ট  ইডরকট্রপ্রনক) প্রনডষাচ্ছজত কভীযা এই ছুটটয আতাফপ্রবূ ত
ড
ৃ
থাকডফন। এ ছাা লধ প্রল্প, উৎাদন  যপতাপ্রন ফ করকাযখানা কত
ড ক্ষ শ্রপ্রভকডদয
প্রনযাত্তা  স্বাস্থযডফা প্রনচ্ছিত কডয চারু যাখডত াযডফ।
প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনা কডয যফতী ভডষ প্রল্পকাযখানা, কৃপ্রল  উৎাদন এফং যফযা ফযফস্থায
ডে ংপ্রিষ্ট পক্ষত্রগুডরা  গণপ্রযফন মাডষ
ড
উন্পুি কযা ডফ। ছুটটয ভষ পকাডনা
প্রক্ষািপ্রতষ্ঠান পখারা যাখা মাডফ না। তডফ জরুপ্রয কাডজয ডে ম্পৃি অপ্রপগুডরা পখারা
থাকডফ। এ ছাা ভানুডলয িডষাজন প্রফডফচনাষ ফাংরাডদ ফযাংক ীপ্রভত আকাডয ফযাংপ্রকং ফযফস্থা
চারু যাখায িডষাজনীষ প্রনডদডনা পদডফ।
িেত, এফাডযয ছুটট প্রনডষ াাঁচ দপাষ ছুটট ফাাডনা ডরা। কডযানাবাইযাডয কাযডণ িথভ
দপাষ ২৬ ভাচড পথডক ৪ এপ্রির মন্ত
ড ছুটট পদষা ডষপ্রছর। এযয ছুটট ফাপ্রডষ তা ১১ এপ্রির কযা
ৃ
ষ। ছুটট ততীষ দপা ফাপ্রডষ কযা ষ ১৪ এপ্রির মন্ত।
ড এযয চতু থ ড দপাষ ২৫ এপ্রির মন্ত
ড
ছুটট ফাাডনা ষ। এফায প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনাষ প্রনডষ ঞ্চভ দপাষ ছুটট ফার। এয পডর কডযানায
কাযডণ পদড টানা ৪১ প্রদন ছুটট থাকডফ।

২৫ এপ্রির, ২০২০
যনফফায পথতে খুরতে িাতভন্ট
ষ
োযখানা, মা ফরতে নফক্তজএভইএ
ইডত্তপাক প্রযডাটড : কডযানা বাইযাডয ঝুাঁ প্রকয ভডধযই যপ্রফফায পথডক ধাড ধাড খুরডছ গাডভন্ট
ড
কাযখানা। আজ প্রনফায ফযফাষীডদয ীল ড ংগঠন এপপ্রফপ্রপ্রআইডত এক বাষ এ প্রদ্ধান্ত
ডষডছ। এয য ন্ধযাষ গাডভন্ট
ড
কাযখানা
পখারায প্রফলষটট অফপ্রত কডয বতপ্রয পাাক প্রল্প
ভাপ্ররকডদয

ংগঠন

প্রফচ্ছজএভইএ

শ্রভ
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কভংস্থান
ড
ভন্ত্রণারডষয প্রচফডক প্রচটঠ াটঠডষডছন। একই প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ পাাক প্রল্প
ভাপ্ররকডদয অয ংগঠন প্রফডকএভইএ। এয য শ্রভ ভন্ত্রণারষ স্বাস্থয প্রফপ্রধ পভডন কাযখানা চারু
কযায জনয একটট প্রনডদডনা জাপ্রয কডয।
প্রফচ্ছজএভইএ‘য প্রদ্ধান্ত অনুমাষী, আগাভী কার যপ্রফ  পাভফায ঢাকা পভডট্রাপ্ররটন এরাকা
ছাা নাযাষণগে এরাকায প্রনটটং, ডাপ্রষং  যাম্পপ্ররংডষয কাযখানা চারু ডফ। ২৮ পথডক ৩০
এপ্রির আশুপ্ররষা, াবায, ধাভযাই  ভাপ্রনকগডেয কাযখানা, ৩০ এপ্রির রূগে, নযপ্রংদী,
কাাঁচুয এরাকা, ২  ৩ পভ গাজীুয  ভষভনপ্রং এরাকায কাযখানা চারু কযা ডফ। কাযখানা
পখারায পক্ষডত্র শুরুডত উৎাদন ক্ষভতায ৩০ তাং চারু কযা ডফ। মাষক্রডভ
ড
তা ফাাডনা
ডফ।
কাযখানায আড াড থাকা শ্রপ্রভকডদয প্রনডষ কাযখানা চারু এফং এপ্রির ভাড কর শ্রপ্রভকডক
পফতন প্রযডাডধয অনুডযাধ জানাষ প্রফডজএভইএ। কাযখানা এরাকায পথডক অডনক দূডয থাকা
শ্রপ্রভকডদয এখন কভস্থডর
ড
না ডাকা এফং কভী ছাাঁটাই না কযায অনুডযাধ জানাডনা ষ।
প্রফডজএভইএ আডযা জানাষ, িডটাকর অনুাডয কাযখানা পখারা না ডর এফং শ্রপ্রভকযা াপ্রফক
ড
াষতা ছাা ঢাকাষ িডফ কযডর ংগঠডনয ক্ষ পথডক কাযখানাগুডরাডক াষতা িদান
কযা ম্ভফ ডফ না।

২৫ এপ্রির, ২০২০
যাজাী ও চাাঁাইনফাফিতে পিতরা েুনভল্লাে আটতে া ৪৬ জন শ্রনভে
কুপ্রভল্লা িপ্রতপ্রনপ্রধ : কুপ্রভল্লাষ আটডক া
শ্রপ্রভকডদয প্রদ্নতীষ দপাষ ফাডমাডগ যাজাী 
চাাঁাইনফাফগডে পিযণ কযা ডষডছ। প্রনফায
পজরা িান  পজরা ুপ্ররডয ফযফস্থানাষ
৪৬ জন শ্রপ্রভকডক নগযীয ানগাছা পথডক
পিযণ
কযা
ষ।
এ ভষ পজরা িাক পভা. আফুর পজর ভীয
 ুপ্রর ুায বষদ নুরুর ইরাভ পজরা
ুপ্ররডয উর্ধ্তন
ড কভকতড
ড াযা উপ্রস্থত প্রছডরন।
এয আডগ তাডদযডক াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ
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পযডখ জীফাণুনাক পে কডয ফাড উঠাডনা কডযানা ংক্রভণ পঠকাডত তকড থাকায
প্রনডদডনা পদষা ষ। এছাা িডতযক শ্রপ্রভকডক থাভার
ড স্কযানায প্রদডষ তাভাত্রা প্রনণষড কযা ষ।
ভাস্ক  শুকডনা খাফাডযয যাডকট িদান কযা ষ।
ুপ্রর ুায বষদ নুরুর ইরাভ জানান, এফ শ্রপ্রভকযা কৃপ্রলকাজ  শ্রভপ্রবপ্রত্তক প্রফপ্রবন্ন কাজ
কডয জীপ্রফকা প্রনফাডয
ড
জনয প্রফপ্রবন্ন ভডষ কুপ্রভল্লাষ আডন। তাযা িপ্রত ফছয ধান কাটায
পভুডভ যাজাী  চাাঁাইনফাফগডেয ফডযন্দ্র্ এরাকাষ ধান কাটায শ্রপ্রভক প্রডডফ কাজ
কডযন। প্রকন্তু কডযানা ংক্রভণ পঠকাডত রকডাউন পঘালণায য গণপ্রযফন ফন্ধ ডষ মাষাষ
তাযা কুপ্রভল্লাষ আটকা ডন।
উডল্লখয, গত ২৩ এপ্রির পজরা ুপ্ররডয ফযফস্থানাষ িথভ দপাষ ৪৩ জন শ্রপ্রভকডক যাজাী
 চাাঁাইনফাফগডেয ফডযন্দ্র এরাকাষ পিযণ কযা ডষপ্রছর। এ প্রনডষ ৮৯ জন শ্রপ্রভকডক কুপ্রভল্লা
পথডক পখাডন পিযণ কযা র।

এপ্রির ২৫, ২০২০
েতযানা নযনিনততত পোন শ্রনভে োাঁটাই েযা মাতফ না: শ্রভ প্রনতভন্ত্রী
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক : কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয ভডধয পকান শ্রপ্রভকডক ছাাঁটাই কযা মাডফ না ফডর প্রল্প
ভাপ্ররকডদয জাপ্রনডষ প্রদডষডছন শ্রভ  কভংস্থান
ড
িপ্রতভন্ত্রী পফগভ ভন্নুজান ুপ্রপষান। পই ডে
ঈডদয আডগই শ্রপ্রভকডদয পফতন-পফানা প্রযডাধ কযায আহ্বান জাপ্রনডষডছন প্রতপ্রন।
আজ যাজধানীয প্রফজষনগডয শ্রভ বফডনয ডম্মরনকডক্ষ যকায, ভাপ্ররক-শ্রপ্রভক চ্ছত্রক্ষীষ
যাভ ড প্রযলডদয (টটপ্রপ্র) ৬৪তভ বাষ বাপ্রতয ফক্তৃতাষ প্রতপ্রন এ আহ্বান জানান। শ্রভ 
কভংস্থান
ড
ভন্ত্রণারষ জাপ্রনডষডছ, টটপ্রপ্রয দযগণ প্রবপ্রড কনপাডযডন্ফয ভাধযডভ এবাষ
অংগ্রণ কডযন।
শ্রভ িপ্রতভন্ত্রী ফডরন, কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয ভডধয পকান শ্রপ্রভকডক ছাাঁটাই কযা মাডফ না। পকান
কাযখানা পর-অপ কযা মাডফ না।
প্রতপ্রন ফডরন, অথনীপ্র
ড তয গপ্রত চর যাখডত িধানভন্ত্রীয প্রনডদডনা পভাতাডফক ভাপ্ররকগণ কাযখানা
চারু কযডত চাইডর অফযই কডঠাযবাডফ স্বাস্থয প্রফপ্রধভারা িপ্রতারন কযডত ডফ। এডক্ষডত্র ংপ্রিষ্ট
দন্ভয, ংস্থা পমভন- প্রল্প ুপ্রর, করকাযখানা  িপ্রতষ্ঠান প্রযদনড অপ্রধদন্ভয এফং
স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয াডথ ভন্ষ কডয ফযফস্থা গ্রণ কযডত ডফ।
প্রতপ্রন শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থয ুযক্ষা প্রনচ্ছিডতয য গুরুত্ব আডযা কডযন। প্রতপ্রন ফডরন, কাযখানা
চারু যাখায পক্ষডত্র শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থয ুযক্ষায প্রফলষটট আডগ পদখডত ডফ।
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শ্রভ ভন্ত্রণারডষয অপ্রতপ্রযি প্রচফ ড. পযজাউর ডকয ঞ্চারনাষ বাষ ভন্ত্রণারডষয প্রচফ পক
এভ আরী আজভ, করকাযখানা  িপ্রতষ্ঠান প্রযদনড অপ্রধদন্ভডযয ভাপ্রযদক
ড প্রফনাথ যাষ,
শ্রভ অপ্রধদন্ভডযয ভাপ্রযচারক এ পক এভ প্রভজানুয যভান এফং জাতীষ শ্রপ্রভক রীডগয
বাপ্রত পজরুর ক ভন্টু উপ্রস্থত প্রছডরন।
অনয প্রদডক প্রবপ্রড কনপাডযডন্ফ ংমুি প্রছডরন ফাংরাডদ এভডপ্লাষা্য পপডাডযন এয
বাপ্রত কাভযান টট যভান, প্রফচ্ছজএভইএ এয বাপ্রত ড. রুফানা ক, প্রফডকএভইএ এয
প্রপ্রনষয -বাপ্রত াডতভ আরী, ফাংরাডদীষ চা ংডদয পচষাযভযান া আরভ,
গ্রাভীণডপান প্রর. এয িধান ভানফম্পদ কভকতড
ড া তানপ্রবয পাাইন, আইএর িপ্রতপ্রনপ্রধ ভুপ্রনযা
ুরতানা, ফাংরাডদ জাতীষ শ্রপ্রভক পজাট এয বাপ্রত প্রপ্রযন আখতায এভপ্র, ফাংরাডদ
জাতীষতাফাদী শ্রপ্রভক দডরয বাপ্রত পভা. আডনাষায পাডন, ফাংরাডদ জাতীষ ভাজতাপ্রন্ত্রক
শ্রপ্রভক ফ্রন্ট বাপ্রত যাডজকুজ্জাভান যতন, ফাংরাডদ পরফায পপডাডযডনয াধাযণ ম্পাদক
অযাডডবাডকট পদডরাষায পাডন খান, ফাংরাডদ পট্রড ইউপ্রনষন পকডন্দ্রয াধাযণ ম্পাদক ডা.
ষাডজদুর ইরাভ খান এফং ফাংরাডদ পট্রড ইউপ্রনষন ংডঘয াধাযণ ম্পাদক পচধুযী
আপ্রকুর আরভ িভুখ।

এপ্রির ২৫, ২০২০
ত্রাণ নদতে ংায চরতে নযফন শ্রনভেতদয
ফপ্রণক ফাতডা িপ্রতপ্রনপ্রধ প্রভযযাই : নডবর কডযানাবাইযা ংক্রভণ প্রনষন্ত্রডণ পদজুড ফন্ধ
যডষডছ ফ ধযডনয মাত্রীফাী মানফান চরাচর। এ কাযডণ আষ-পযাজগায ুডযা ফন্ধ ডষ পগডছ
চট্টগ্রাডভয প্রভযযাই উডজরায াজাডযা প্রযফন শ্রপ্রভডকয। এ অফস্থাষ ত্রাণ ংগ্র কডযই
ংায চারাডত ডি তাডদয। তা আফায মান্ভ
ড নষ। এ কাযডণ ত্রাডণয চার পল ষায
আডগই নতু ন ত্রাডণয পখাাঁডজ নাভডত ডি তাডদয। এফ শ্রপ্রভডকয অপ্রবডমাগ, মান চরাচর
স্বাবাপ্রফক থাকাকারীন পফপ্রকছু ংগঠন প্রনষপ্রভত চাাঁদা আদাষ কযডর এখন তাডদয কাছ পথডক
াাময াষা মাডি না। তডফ শ্রপ্রভক পনতাডদয দাপ্রফ, তাযা াধযভডতা শ্রপ্রভকডদয াাডমযয পচষ্টা
কযডছন।
স্থানীষ শ্রপ্রভক  প্রযফন ভাপ্ররকডদয ডে কথা
ফডর

জানা

পগডছ,

প্রভযযাই

উডজরায

ফাযইষাযাট-চট্টগ্রাভ রুডট চডষজ প্রযফডনয
িাষ ১২০টট গাপ্র প্রনষপ্রভত চরাচর কডয থাডক।
এফ গাপ্রডত শ্রপ্রভক যডষডছ ২৪০ জন। একই

118

রুডট উত্তযা প্রযফডনয গাপ্র চডর ১০০টট। িপ্রত গাপ্রডত প্রতনজন কডয এফ গাপ্রডত ৩০০
শ্রপ্রভক যডষডছন। ফাযইষাযাট-পপনী রুডট চরাচর কডয ৫০টট আনন্দ ুায ফা। এফ
মানফাডন শ্রপ্রভক যডষডছন ১৫০ জন এফং ট্রাক, প্রভপ্রন ট্রাক, ভাইডক্রাফা শ্রপ্রভক যডষডছন িাষ
৩০০। এছাা ফাযইষাযাট-ীতাকুণ্ডু রুডট প্রনষপ্রভত চরাচর কডয ১০০টট প্রউভযান রায। এফ
প্রউভযান রাডয শ্রপ্রভক যডষডছন ২০০ জন। নডবর কডযানাবাইযাডয কাযডণ িাষ এক ভা
ধডয ফ ধযডনয মাত্রীফাী মানফান চরাচর ফন্ধ। এডত উডজরায াজাডযা প্রযফন শ্রপ্রভডকয
আষ-পযাজগায ফন্ধ ডষ পগডছ।
শ্রপ্রভকযা জানান, শুরুডত জভাডনা টাকা প্রদডষ ংাডযয খযচ পভটাডর এখন তা পুপ্রযডষ
এডডছ। এ কাযডণ ত্রাণ ফা াাময প্রনডষই ংায চারাডত ডি। প্রকন্তু শ্রপ্রভক ংগঠনগুডরায
ক্ষ পথডক পকাডনা াাময াষা মাডি না। অথচ মান চরাচর মখন স্বাবাপ্রফক প্রছর, তখন এফ
ংগঠনডক প্রনষপ্রভত চাাঁদা প্রদডত ডতা। এয ভডধয ফাযইষাযাট-চট্টগ্রাভ রুডট চরাচরযত ১২০টট
চডষজ প্রযফডনয িপ্রতটট গাপ্র পথডক বদপ্রনক ৫০ টাকা শ্রপ্রভক ংগঠডনয জনয পকডট যাখা
ডতা। উত্তযা প্রযফডনয িপ্রতটট গাপ্র পথডক শ্রপ্রভক-ভাপ্ররডকয জনয বদপ্রনক ১২০ টাকা এফং
িপ্রতটট প্রউভযান রায পথডক ১০০ টাকা চাাঁদা প্রডডফ প্রদডত ডতা।
নাভ িকাড অপ্রনিুক চডষজ প্রযফডনয এক চারক জানান, ম্প্রপ্রত উডজরা িাডনয
ক্ষ পথডক ২০০ জন শ্রপ্রভকডক ১০ পকচ্ছজ কডয চার পদষা ডি। প্রকন্তু শ্রপ্রভক ংগঠনগুডরা
পথডক পকউ প্রকছুই াষপ্রন। এ কাযডণ স্ত্রী-ন্তান প্রনডষ খুফ কডষ্ট আপ্রছ।
এ প্রফলডষ চট্টগ্রাভ ফা-প্রভপ্রনফা-প্রউভযান রায শ্রপ্রভক ইউপ্রনষন ফাযইষাযাট াখায াধাযণ
ম্পাদক আপ্রযপ উচ্ছদ্দন ভাুক জানান, আভযা উডজরা প্রনফাী
ড কভকতড
ড া (ইউএন) ফযাফয
আডফদন কডয ২০০ জন শ্রপ্রভডকয জনয চাডরয ফযফস্থা কডযপ্রছ। এছাা ফযচ্ছিগতবাডফ
প্রউভযান রাডযয চারকডদয আপ্রথক
ড াষতা কডযপ্রছ। পজাযাযগে থানায ক্ষ পথডক ৫০ জন
প্রযফন শ্রপ্রভকডক চার পদষা ডষডছ।
ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযন চট্টগ্রাভ পজরা াখায াধাযণ ম্পাদক পভা.
অরী আম্মদ জানান, পপডাডযডনয আতাষ রক্ষাপ্রধক শ্রপ্রভক যডষডছন। এত শ্রপ্রভকডক
একডে াষতা পদষা পফ কটঠন। এযই ভডধয িাষ ৮০০ শ্রপ্রভকডক পপডাডযডনয ক্ষ পথডক
আপ্রথক
ড ডমাপ্রগতা কযা ডষডছ।
প্রভযযাইডষয ইউএন রুহুর আপ্রভন জানান, ম্প্রপ্রত উডজরা িাডনয ক্ষ পথডক
শ্রপ্রভকডদয ভাডঝ চার প্রফতযণ কযা ডষডছ। আগাভীডত পদষা ডফ।
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২৫ এপ্রির ২০২০
পফতন তে না ত ত যোনয নচনেৎতেয
াভছুয যভান, ঢাকা: ঝুাঁ প্রক প্রনডষ পযাগীডদয পফা প্রদডর পফতন াডিন না যকাপ্রয
াাতাডরয এক াজাডযয পফপ্র প্রচপ্রকৎক।
মান্ভ
ড ফাডজট না থাকাষ উডজরা মাডষয
ড
প্রচপ্রকৎকডদয এক পথডক প্রতন ভা মন্ত
ড
পফতন ফডকষা ডডছ। গত প্রডডেডয প্রনডষাগ
াষা

৩৯তভ

প্রফপ্রএডয

প্রচপ্রকৎকডদয

পক্ষডত্র এভন ঘটনা পফপ্র।
পফতন ফডকষা যডষডছ, এভন ৬০০ প্রচপ্রকৎডকয
তাপ্ররকা িথভ আডরায কাডছ যডষডছ। তডফ
প্রফপ্রএ স্বাস্থয কযাডাযডদয ংগঠন পরথ কযাডায অযাডাপ্রডষন ফডরডছ, এই ংখযা দুই
াজাডযয পফপ্র। অযাডাপ্রডষডনয বাপ্রত এ এভ পপ্ররভ পযজা ফডরন, কডযানাবাইযাডয
প্রফরুডদ্ধ রাইডষ প্রচপ্রকৎডকযা ম্মুখাপ্রযয পমাদ্ধা। এই ভডষ প্রচপ্রকৎকডদয পফতন ডি না,
এটট অভানপ্রফক  দুুঃখজনক। ফায প্রযফায যডষডছ, খযচ আডছ। ভন্ত্রণারডষয উপ্রচত, দ্রুত এ
ভযা ভাধাডনয ফযফস্থা কযা।
অন্তত ২০ জন বুিডবাগী প্রচপ্রকৎডকয ডে কথা ফডর জানা মাষ, গত জানুষাপ্রয পথডক পদডয
ফ যকাপ্রয াাতাডরয প্রচপ্রকৎকডদয পফতন ডি ‗আইপ্রফএ++‘ নাভক একটট
পটষযাডযয ভাধযডভ। এ পটষযাডয িডতযক প্রচপ্রকৎডকয প্রনজস্ব অযাকাউন্ট থাডক। প্রনজস্ব
অযাকাউন্ট পথডক িপ্রত ভাডয পফতন প্রফর জভা প্রদডত ষ।
প্রচপ্রকৎডকযা ফডরডছন, পদডয অডনক উডজরা পথডক পটষযাডয পফতন প্রফর জভা পদষা
মাডি না। পফতন প্রফর জভা প্রদডত পগডর ‗ইনাপ্রপপ্রডষন্ট ফাডজট ফা অমান্ভ
ড ফযাদ্দ‘ পরখা
আডছ। উডজরায প্রাফ প্রফবাগ ফরডছ, প্রচপ্রকৎকডদয পফতন ফাফদ ফযাদ্দ না আাষ এভন
ভযা ডি।
কুপ্রভল্লায ফুপ্রচং উডজরা স্বাস্থয কভডপ্লডক্সয াতজন প্রচপ্রকৎডকয দু–প্রতন ভাডয পফতন
ফডকষা। পখানকায একজন প্রচপ্রকৎক ফডরন, ‗ফযাদ্দ এডর পফতন াফ। প্রকন্তু কডফ াফ জাপ্রন
না। ফযাক প্রযডয এবাডফ প্রচপ্রকৎকডদয পফতন ডি না, এটট পভডন পনষা মাষ না।‘
ফুপ্রচং উডজরা স্বাস্থয  প্রযফায প্রযকল্পনা কভকতড
ড া (ইউএইচএপপ্র) ভীয পাডন িথভ
আডরাপক ফডরন, প্রচপ্রকৎকডদয পফতন ফডকষায প্রফলষটট প্ররপ্রখতবাডফ জানাডনা ডষডছ। পকাডনা
ভাধান ষপ্রন। মাাঁযা ৩৯ প্রফপ্রএ প্রদডষ নতু ন প্রনডষাগ পডষডছন, তাাঁডদয িাষ ফায প্রতন ভাডয
পফতন ফডকষা।
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৩৯ প্রফপ্রএড প্রনডষাগ াষা উডজরা মাডষয
ড
প্রচপ্রকৎকডদয এক পথডক প্রতন ভা পফতন
ফডকষা।
চট্টগ্রাডভয ফাাঁখারী উডজরা স্বাস্থয কভডপ্লডক্সয ১২ জন প্রচপ্রকৎডকয দুই–প্রতন ভাডয পফতন
ফডকষা। পখানকায একজন প্রচপ্রকৎক িথভ আডরাপক ফডরন, কডযানায এ দুডমাডগ
ড
মাাঁযা
াভডন পথডক রডছন, তাাঁযাই ফচ্ছঞ্চত ডিন, এটা তাাজনক। িডণাদনা াষায প্রফলষ ডয,
আডগ পমন পফতডনয ভডতা নযাময ানা প্রনচ্ছিত কযা ষ।
প্রচপ্রকৎকডদয ডে কথা ফডর জানা মাষ, পকন পফতন ফডকষা ডডছ, তা প্রচপ্রকৎকডদয
অডনডকই স্পষ্টবাডফ জাডনন না। পফতন না পডর প্রচপ্রকৎাডফা প্রদডষ মাডিন। কতৃ
ড ক্ষ তাাঁডদয
আেস্ত কডযডছ, প্রকছুপ্রদডনয ভডধয এ ভযা পকডট মাডফ।
দুই পথডক প্রতন ভা পফতন ফডকষা যডষডছ খাগাছপ্রয ভারছপ্র উডজরা স্বাস্থয কভডপ্লডক্সয
১০ জন, কুপ্রভল্লায চাচ্ছন্দনা স্বাস্থয কভডপ্লডক্সয ১৯, যাজাী পগাদাগাীয ১৪, জাভারুয দডযয
৫, কুপ্রভল্লায দাউদকাচ্ছন্দয ৮, নযপ্রংদীয যাষুযায ৫ এফং ভষভনপ্রংডয গপযগাাঁডষয ৫ জন
প্রচপ্রকৎডকয।
প্রচপ্রকৎকডদয ংগঠন ফাংরাডদ ডক্টয পাউডন্ডডনয তথযভডত, গতকার মন্ত
ড পদডয ২৮৭
জন প্রচপ্রকৎক কডযানাবাইযাড আক্রান্ত ডষডছন। তাাঁডদয অপ্রধকাংই যকাপ্রয াাতাডর
কভযত।
ড
প্রচপ্রকৎডকযা ফডরডছন, কটঠন প্রযপ্রস্থপ্রতয ভডধয তাাঁযা পযাগীডদয পফা প্রদডিন। তাাঁডদয
পফতন ফডকষা থাকা অভানপ্রফক।
এ প্রফলডষ ১৮ এপ্রির স্বাস্থয অপ্রধদন্ভয পথডক উডজরা মাডষ
ড একটট প্রচটঠ পদষা ডষডছ। এডত
ফরা ষ, পফতন-বাতা ফডকষা ায প্রতনটট ভযা প্রচপ্রিত ডষডছ। ‗আইপ্রফএ++‘ একটট
ংডফদনীর পটষযায। ভাঠমাডষয
ড
প্রফপ্রবন্ন স্বাস্থয িপ্রতষ্ঠান পথডক চাপ্রদা াঠাডনায ভষ
তকডতা অফরেন না কযা এফং প্রনষপ্রভত ফযাদ্দ পথডক অনযানয প্রফর প্রযডাধ কযা।
স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয ই প্রচটঠডত ফরা ষ, ১৫ এপ্রির পথডক ৩০ জুন মন্ত
ড পফতন-বাতা  যফযা
ৃ
খাডত ততীষ প্রকচ্ছস্তয ফযাদ্দ পদষা ডি। ংপ্রিষ্ট ফাইডক বধম ড ধযডত এফং প্রনষপ্রভত
আইপ্রফএ++ পচক কযায জনয অনুডযাধ কযা ষ।
স্বাস্থয অপ্রধদন্ভয ফরডছ, পফতডনয পকাডনা একটট খাডত ফযাদ্দ না থাকডর আইপ্রফএ++
পটষযায পফতন প্রফর জভা পনষ না। ভাঠমাষ
ড পথডক অথ ড চাপ্রদা াঠাডনায ভষ াভানয
ত্রুটটপ্রফচুযপ্রত ডর তাই পফতন আটডক মাডি। উডজরা পথডক চাপ্রদা াঠাডনায পক্ষডত্র
অতকডতায কাযডণ প্রকছু ভযা ডষডছ।
৩৯তভ প্রফপ্রএডয ভাধযডভ ৪ াজায ১৬১ জন প্রচপ্রকৎক গত প্রডডেডয প্রনডষাগ ান। তাাঁডদয
পফতন-বাতা ফাফদ ১৩৮ পকাটট টাকা িডষাজন ষ। স্বাস্থয ভন্ত্রণারষ এ অথ ড ফযাডদ্দয জনয অথ ড
ভন্ত্রণারষডক জাপ্রনডষডছ। ২০১৯-২০ অথফছডযয
ড
ংডাপ্রধত ফাডজডট স্বাস্থয ভন্ত্রণারষডক এ টাকা
ফযাদ্দ পদষা ডফ।
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স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয প্রযচারক (অথ)ড পখ ভনজুয যভান িথভ আডরাপক ফডরন, এপ্রির পথডক
জুডনয পফতন-বাতা ফযাদ্দ পদষা শুরু ডষডছ। ংডাপ্রধত ফাডজডট ৩৯তভ প্রফপ্রএডয
প্রচপ্রকৎকডদয অথ ড ফযাদ্দ াষা মাডফ। ভাঠমাডষ
ড
জানাডনা ডষডছ, প্রকছুপ্রদডনয ভডধয
পফতনংক্রান্ত জটটরতা থাকডফ না।

২৫ এপ্রির ২০২০
পেইনতজড খুরতে োর, আতঙ্ক-নেধাে ২৫ াজায শ্রনভে
িপ্রতপ্রনপ্রধ, আডনাষাযা, চট্টগ্রাভ: কডযানাবাইযা পভাকাপ্রফরাষ যকাডযয াধাযণ ছুটট 
গণপ্রযফন ফডন্ধয ভডধযই আগাভীকার পযাফফায আফায খুরডত মাডি চট্টগ্রাডভয পকাযীষ
যন্ভাপ্রন

িচ্ছক্রষাজাতকযণ

অঞ্চর

(পকইপ্রডজড)।

ফতডভান

প্রযপ্রস্থপ্রতডত

কডযানাবাইযা

ংক্রভডণয ঝুাঁ প্রকডত শ্রপ্রভডকযা একপ্রদডক পমভন আতচ্ছিত, অনযপ্রদডক কাডজ পমাগ পদষা না
পদষা প্রনডষ প্রদ্নধাপ্রন্ত ডষ ডডছন।
এয আডগ গত ২৮ ভাচড পথডক ৪ এপ্রির মন্ত
ড াধাযণ ছুটট পডল ৫ এপ্রির পকইপ্রডজড পখারাষ
ৃ
ভাডরাপ্রচত ষ কত
ড ক্ষ। ই প্রদন কাজ কপ্রযডষ পকইপ্রডজড আফায ফন্ধ পঘালণা কযা ষ।
তডফ ফডন্ধয ভডধয পকইপ্রডজড াভানয প্রযডয পখারা আডছ।
গণপ্রযফন ফন্ধ থাকায াাাপ্র ডক আইনৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফাপ্রনীয কাকপ্রয ভডধয
কীবাডফ কভস্থডর
ড
আা–মাষা কযডফন, তা প্রনডষ পদাটানাষ ডডছন শ্রপ্রভডকযা। পকইপ্রডজড
পখারায খফডয পদাটানাষ ডডছ আডনাষাযা উডজরা  ুপ্রর িান। কাযণ, আডনাষাযা
ছাা কণপ
ড ু রী, ফাাঁখারী, াতকাপ্রনষা, চন্দনাই, টটষা  চট্টগ্রাভ য পথডক আা–মাষা
কডযন এফ শ্রপ্রভক। ডক ভানুডলয চরাচর কডঠাযবাডফ প্রনষন্ত্রণ কযা ডর শ্রপ্রভকডদয পক্ষডত্র
কী ডফ তা প্রনচ্ছিত নষ।
স্থানীষ  পকইপ্রডজড ূত্র জানাষ, পকইপ্রডজডডয ২১টট কাযখানাষ ২৫ াজায শ্রপ্রভক কাজ
কডযন। কার আটটা পথডক প্রফডকর াাঁচটা মন্ত
ড অপ্রপূপ্রচ ডর প্রতন প্রপডট ২৪ ঘণ্টা
উৎাদন ষ পকইপ্রডজডডয এফ কাযখানাষ। কডযানাবাইযা পভাকাপ্রফরাষ যকায কডঠায
ডর গত ২৮ ভাচড পথডক ৪ এপ্রির পকইপ্রডজড ছুটট পঘালণা কডয কতৃ
ড ক্ষ। ই ভষ ৫ এপ্রির
পকইপ্রডজড খুডর ুনযাষ ফন্ধ পঘালণা কযা ষ। এযয ২৬ এপ্রির পকইপ্রডজড পখারা যাখায
খফয
ছপ্রডষ
ডর
আতি
আয
প্রদ্নধাদ্নডন্দ্ব
ড
মান
শ্রপ্রভডকযা।
শ্রপ্রভডকযা ফডরন, কডযানা পভাকাপ্রফরাষ দুজন ভানুডলয ভডধয প্রতন পুট দূযডত্ব অফস্থান পনষায
দযকায ডর পকইপ্রডজডডয শ্রপ্রভডকযা গাদাগাপ্রদ কডয আা–মাষা কডযন। প্রফডল কডয
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দুুডযয খাফায পখডত পগডর হুাহুপ্রডত ডত ষ ফাইডক। এ অফস্থাষ স্বাস্থযগত ঝুাঁ প্রক পদখা
প্রদডষডছ শ্রপ্রভকডদয ভডধয।
পকইপ্রডজডডয িাডনয ীল ড মাডষয
ড
এক কভকতড
ড া স্বীকায কডযন, পকইপ্রডজড পখারা
যাখায প্রদ্ধান্ত আত্মঘাতী ডত াডয। তাাঁযা আডর কতৃ
ড ডক্ষয কাডছ অাষ। প্রতপ্রন আয
ফডরন, পকইপ্রডজডডয শ্রপ্রভডকযা কডষকজন প্রভডর গাপ্র বাা কডয মাতাষাত কডযন।
গণপ্রযফডন ফন্ধ ষাষ শ্রপ্রভডকযা কীবাডফ কাডজ আডফন তা বাফডছন না নীপ্রত প্রনধাযডকযা।
ড
এডত শ্রপ্রভক-কভকতড
ড াষ বুর পফাঝাফুচ্ছঝয ৃটষ্ট ডি।
জানডত চাইডর পকইপ্রডজডডয কাযী ভাফযফস্থাক (এচ্ছজএভ) পভা. ভুপ্রপকুয যভান ফডরন,
'আভযা স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন পকইপ্রডজড খুরফ। িপ্রতটট পটডক থাভার
ড স্কযানায পভপ্রন ফাডনা ডফ।'
গণপ্রযফন ফডন্ধয ভডধয শ্রপ্রভডকযা কীবাডফ কাডজ আডফন, জানডত চাইডর প্রতপ্রন ফডরন,
অপ্রধকাংই কাডছয শ্রপ্রভক। তাাঁযা আডত াযডফন। তডফ দূযফতী উডজরায শ্রপ্রভডকযা আডত
না াযডর তাডদয কাডছ বকপ্রপষত চাষা ডফ না।
আডনাষাযা উডজরা প্রনফাী
ড কভকতড
ড া (ইউএন) পখ জুফাডষয আডভদ ফডরন, প্রফলষটট প্রনডষ
প্রতপ্রন কতৃ
ড ডক্ষয ডে কথা ফরডফন।

এপ্রির ২৫, ২০২০
ঝুাঁ প্রক প্রনডষ খুরডছ প্রল্প-কাযখানা
মাপ্ত
ষ স্বািযননযাত্তা ননক্তিত েতয নদ্ধাত পনো পাে
ম্পাদেীে
যকায াধাযণ ছুটটয পভষাদ ফাাডনায াাাপ্র প্রকছু গুরুত্বূণ ড িপ্রতষ্ঠান  কাযখানা চারুয
প্রচন্তা কযডছ। এজনয প্রফডলজ্ঞডদয কাছ পথডক মথামথ প্রনডদড না চাষা ডষডছ। এপ্রদডক পদড
কডযানা নাি ষায ংখযা ফাডছ,
ভৃতুযয ংখযা কভ নষ। কডফ পদড
ংক্রভডণয ায ডফাচ্চ
ড মাডষ
ড পৌঁছডফ,
তা প্রনডষ ষপ্রন পকাডনা গডফলণা। এয
ভডধযই ঝুাঁ প্রক প্রনডষ উডদযািাযা কাযখানা
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খুরডত মাডিন। বাযত যকায পদটটয প্রকছু কাযখানা চারুয প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। এজনয পদটট
প্রফডলজ্ঞডদয প্রদডষ গডফলণা, মাডরাচনা
ড
 মান্ভ
ড তথয-উাত্ত প্রফডিলণ কডযডছ। পকান কাযখানা
খুরডফ, পকানটা নষ, তা টঠক কযায দাপ্রষত্ব ফতডাডফ যাজয যকাডযয য। এডক্ষডত্র পজরা
কতৃ
ড ক্ষ নীপ্রতপ্রনডদডপ্রকা পভডন ফযফস্থা পনডফ। পকন্দ্রীষ যকায জাপ্রনডষডছ, ফ কাযখানা, পমখাডন
জীফাণুূনয কযায ফযফস্থা আডছ, তাযা াভাচ্ছজক দূযডত্বয নীপ্রত পভডন ২৫ তাং কভী প্রদডষ
প্রপট চারু কযডত াযডফ। ভাঝাপ্রয  পছাট প্রল্প, মাডদয যপতাপ্রনয দাষফদ্ধতা আডছ, পখাডন
কাজ শুরু কযা পমডত াডয। পকান পকান পক্ষত্র অগ্রাপ্রধকায াডফ তায একটা তাপ্ররকা বতপ্রয
কডয প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ যকায। এয ভডধয আডছ যঙ, ফ ধযডনয খাদয  ানীষ, প্লাপ্রস্ট্ক বতপ্রযয
কাযখানা, অরংকায, প্রফডল অথতনপ্র
ড তক এরাকাষ থাকা কাযখানা, লুধ, যাফায ফুট,
অযাডনডস্থপ্রষা ফযাগ, পবপ্রন্টডরটয, যাফায বারব প্রচপ্রকৎায কাডজ রাডগ এভন ফ াভগ্রী।
কাঠ, প্লাইপ্রবপ্রত্তক প্রল্প, কাচ পমফ জাষগাষ খুফ কভ পরাক প্রদডষ কাজ কযাডনা পমডত াডয
পগুডরা পখারায প্রযকল্পনা চরডছ। পই ডে প্রনডদডপ্রকাষ ফডর পদষা ডষডছ, পমফ
কাযখানাষ শ্রপ্রভকডদয টঠকভডতা থাকায ফযফস্থা আডছ, তাযা অগ্রাপ্রধকায াডফ। আয াভাচ্ছজক
দূযত্ব  কভীডদয স্বাস্থয যীক্ষা কযডতই ডফ। পজরা িান নজযদাপ্রয কযডফ।
ফাংরাডদ যকায  উডদযািাযা কাযখানা চারুয দডক্ষ প্রনডত মাডিন এভন এক ভডষ, মখন
কডযানায ঝুাঁ প্রক ফডচডষ পফপ্র। আভযা এখন ংক্রভণ ফ-৪-এ
ড
যডষপ্রছ। ফাংরাডদডয দু-প্রতনটট
কাযখানা ছাা পকাডনা কাযখানাষ শ্রপ্রভকডদয থাকায ফযফস্থা পনই। আফায কডযানা ংক্রভণ
পথডক ফাাঁচায জনয শ্রপ্রভকডদয মতটুকু দূযডত্ব থাকায কথা, পদডয অপ্রধকাং কাযখানাষ পই
ধযডনয প্রযডফ পনই। তাছাা কডযানা িবাফ পভাকাডফরাষ স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন কাযখানা বতপ্রয
ভষ  ফযষাডক্ষ। এভন প্রযপ্রস্থপ্রতয ভডধয কাযখানাগুডরা চারু যাখডত চাইডছন ভাপ্ররকযা।
স্বাস্থয প্রনডদডপ্রকা ুডযাুপ্রয পভডন যপতাপ্রন আডষয িধান খাত বতপ্রয পাাক প্রল্প চারাডনা কটঠন
বফপ্রক। এটট ুডযাুপ্রয ভানডত পগডর শ্রপ্রভকডদয প্রনপ্রদডষ্ট দূযডত্ব যাখডত ডফ। আডগয প্রট প্লযান
প্রযফতডন এফং কাযখানায পভপ্রন খুডর নতু ন কডয স্থান কযডত ডফ। আয স্বাস্থয প্রনডদডপ্রকা
পভডন নতু ন কডয পভপ্রন স্থান কযডত ডর শ্রপ্রভডকয কাজ াযাডনায িা ফাডফ। শুধু
পভপ্রনই নষ, িডফ  পফয ষায পক্ষডত্র াযীপ্রযক দূযত্ব ভানডত ডফ। িডতযক কাযখানাষ
প্রনষপ্রভত স্বাস্থয যীক্ষা কযডত ডফ। এপ্রদডক পদডয শ্রপ্রভকডদয একটট প্রফুর অং াধাযণত
অুটষ্টডত পবাডগন। পডর তাডদয ঝুাঁ প্রক পফপ্র। এ কাযডণ কাযখানায ক্ষ পথডক শ্রপ্রভকডদয
ুটষ্টকয খাফায যফযা কযা উপ্রচত। এছাা শ্রপ্রভকযা ফাাষ কীবাডফ থাকডফন, অপ্রপড কীবাডফ
কাজ কযডফন, তায য িপ্রক্ষণ পদষা দযকায। ফ প্রফলষ ডরা, স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন চরডত পগডর
কাযখানা প্রযচারনায ফযষ পফড মাডফ। কাযণ িডতযক শ্রপ্রভকডক িপ্রতপ্রদন যান্ড গ্লাব প্রদডত
ডফ, প্রপ্রই প্রদডত ডফ। যান্ড যাপ্রনটাইজায, ভানম্মত ভাস্ক, মান্ভ
ড াফান, াপ্রনয যফযা
প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। ফাথরুভ  টষডরডটয ংখযা আডযা ফাাডত ডফ। প্রনজস্ব গাপ্রডত পৌঁডছ
প্রদডত ডফ। শ্রপ্রভডকয প্রযফায মাডত ঘডযয ফাইডয পফয না ষ, পজনয মান্ভ
ড খাদয যফযা
কযডত ডফ। ফাংরাডদডয কষটট িপ্রতষ্ঠান এফ প্রফপ্রধভারা পভডন কাযখানা চারু যাখডত াযডফ, তা
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এক ফ িে ফডট। প্রকছু পদ ীপ্রভত আকাডয তাডদয অথতনপ্র
ড তক কভকাণ্ড
ড
শুরু কযডত মাডি।
এভনপ্রক িপ্রতডফী বাযত এরাকা  খাত প্রফডফচনাষ পকাথা কাকপ্র আডযা কযডছ, পকাথা
রকডাউন জ কডয অথতনপ্র
ড তক কামক্রভ
ড
চারু কযডছ। তডফ আভাডদয এখাডন জনফপ্রত
পফপ্র। প্রল্প-কাযখানা পফপ্রয বাগই জনফহুর এরাকাষ, আফাপ্রক এরাকাষ। পডর আভাডদয
ঝুাঁ প্রক পফপ্র। এফ প্রফলষ প্রফডফচনাষ পযডখ স্বাস্থযপ্রফপ্রধ িণষন এফং তা প্রযারডন তদাযপ্রক
পজাযদায কযডত ডফ। শ্রপ্রভকডদয ঝুাঁ প্রকয ভুডখ পঠডর পদষা পমচ্ছিক ডফ না।
যকায এযই ভডধয স্বাস্থযপ্রফপ্রধ িণষডন একটট কপ্রভটট গঠন কডযডছ। পটট প্রনডষ অডনডক িে
তু রডছন। অপ্রবডমাগ যডষডছ, মডথষ্ট প্রযভাণ স্বাস্থয  ংপ্রিষ্ট প্রফডলজ্ঞ তাডত পনই। এভন
প্রযপ্রস্থপ্রতডত বাযত পমফ দডক্ষ  তদাযপ্রকয ফযফস্থা প্রনচ্ছিত কডয কাযখানা চারুয কথা
ফরডছ, ফাংরাডদড তা কতটা ম্ভফ? অতীত অপ্রবজ্ঞতা এডক্ষডত্র খুফ পফপ্র ুখকয নষ। যানা
প্লাজা ধডয য পদডয বতপ্রয পাাক প্রডল্পয কাযখানাগুডরাডক কভপ্র
ড যডফ উন্নষন কযাডত
অডনক ভষ পরডগডছ, তা অপ্রধকাং কাযখানা এয ফাইডয যডষ পগডছ। কডযানায িাদুবাড ফ
পভাকাডফরা কডয পম িচ্ছক্রষাষ কাযখানা চারু কযায কথা ফরা ডি, তা ফাংরাডদডয কষটট
কাযখানায ডক্ষ স্বল্প ভডষ ম্ভফ, এটট িোডক্ষ। এডক্ষডত্র ঝুাঁ প্রকূণ ড অফস্থাষ কাযখানা চারু
প্রডত প্রফযীত ডত াডয। এডত কডযানায ংক্রভণ আডযা পফড উঠডফ। উন্নত প্রফে স্বাবাপ্রফক
ডি ফডর আভাডদয ংক্রভডণয মাষ
ড প্রফডিলণ না কডযই কাযখানা খুরডত ডফ, তা পভাডটই
টঠক প্রচন্তা ডত াডয না। কাযখানা খুরডত ডর অফযই স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন চরডত ডফ। এটট
তদাযপ্রকয জনয চ্ছিারী কপ্রভটট গঠন কযা িডষাজন। পমফ কাযখানা ঝুাঁ প্রকূণ ড প্রডডফ
প্রফডফপ্রচত ডফ, পগুডরা ফন্ধ কডয পদষায ফযফস্থা যাখডত ডফ। কাযখানা চারুয পক্ষডত্র
স্বাস্থযপ্রনযাত্তা প্রনচ্ছিডত পকাডনা আ কাভয নষ।

২৬ এপ্রির, ২০২০
নযমােী শ্রনভতেয াত তরুণযা
কাডরয কণ্ঠ পডস্ক: উত্তযাঞ্চর পথডক পপ্রযদুডয মাষা িাষ ১০০ শ্রপ্রভক কডষ্টয জীফন মান
কযপ্রছডরন। কডযানাবাইযা প্রফস্তায প্রযপ্রস্থপ্রতডত তাাঁডদয কাজ প্রছর না, খাফাডযয জনয টাকাষা প্রছর না। এ ভষই এপ্রগডষ আডন স্থানীষ প্রকছু তরুণ-মুফক। এ ছাা াযা পদড যকায,
প্রফপ্রবন্ন ফযচ্ছি, জনিপ্রতপ্রনপ্রধ, ংগঠন  িপ্রতষ্ঠান খাদয  অনযানয াষতা প্রদডি কভীন
ড
ভানুলডক। প্রফস্তাপ্রযত আভাডদয আঞ্চপ্ররক কামারষ,
ড
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক  িপ্রতপ্রনপ্রধডদয াঠাডনা
খফডয :
পপ্রযদুয ডযয পগাষারচাভট ভপ্রভ স্কুর পভা 
াউচ্ছজং পস্ট্ট এরাকাষ আডছন প্রফপ্রবন্ন পজরায
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আটডক া শ্রপ্রভকযা। গতকার প্রনফায প্রছর তাাঁডদয ভাডঝ খাফায প্রফতযডণয ১১তভ প্রদন।
শ্রপ্রভকযা জানান, তাাঁযা ফাপ্র প্রপডয পমডত চান না, কাজ চান। কাযণ তাাঁডদয ফাপ্রয পরাকজন
অবাডফয ভডধয আডছ। শ্রপ্রভকডদয খাফায প্রযডফডন উডদযািাডদয ভডধয আডছন পপ্রযদুয
পজরা পস্বিাডফক রীডগয বাপ্রত পভা. াপ্রনুজ্জাভান ফাফয, পকাডতাষাপ্রর থানা জাডদয
বাপ্রত আযাপ উচ্ছদ্দন তাযা, াধাযণ ফযফাষী প্রফষ্ডুদ াা, পভা. পযাদ ভাতু ব্নয িভুখ।
তাাঁযা ফডরন, পপ্রযদুডযয ংপ্রিষ্ট িান এই শ্রপ্রভকডদয জনয কাডজয ফযফস্থা কযডর বাডরা
ডতা।
িাষ ১৩ ন্ভাডয ভজুপ্রয ফডকষা থাকা যাষ্ট্রাষত্ত প্রতনটট াটকডরয দুই স্রাপ্রধক শ্রপ্রভক
িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা পঘাপ্রলত ‗ভানপ্রফক াষতা কভূড প্রচয‘ আতাষ খাদযাভগ্রী পডষডছন।
কডযানাবাইযা িপ্রতডযাডধ খুরনা প্রটট কযডাডযডনয পভষয তারুকদায আব্দুর খাডরক
গতকার এফ াভগ্রী প্রফতযণ কডযন। পনাষাখারীয পকাম্পানীগে  কপ্রফযাট উডজরায দপ্রযদ্র
চায াজায প্রযফাডযয ভাডঝ গতকার ফাংরাডদ আষাভী রীডগয াধাযণ ম্পাদক ক
প্রযফন  পতু ভন্ত্রী ফাষদুর কাডদডযয ক্ষ পথডক ইপতায  খাদযাভগ্রী প্রফতযণ কযা
ডষডছ। আষাভী রীডগয উডদষ্টা প্রযলডদয দয  াডফক প্রল্পভন্ত্রী আপ্রভয পাডন আভুয
ক্ষ পথডক ঝারকাটঠডত দুই াজায প্রযফাডযয ভাডঝ ইপতাযাভগ্রী প্রফতযণ কযা ষ। ভাগুযা
দডযয কুপ্রচষাডভাা ইউপ্রনষডনয ফরই গ্রাডভয াপ্রষা াযপ্রবন নাডভয এক নাযী ছষ গ্রাডভয
৬০০ দপ্রযদ্র প্রযফাডযয ভডধয খাদযাভগ্রী  াফান প্রদডষডছন। কুপ্রভল্লায নােরডকাডটয ঢারুষা
ইউপ্রনষন আষাভী রীগ, মুফরীগ  ছাত্ররীডগয ক্ষ পথডক এক াজায প্রযফাডযয ভাডঝ এফং
উডজরা প্রফএনপ্রয আহ্বাষক নচ্ছজয আডম্মদ বূাঁ ইষা  আহ্বাষক কপ্রভটটয দয ফযফাষী পভা.
জপ্রভ উচ্ছদ্দডনয অথাষডন
ড
পভকাযা ইউপ্রনষডন িাষ ৩০০ প্রযফাডযয ভাডঝ খাদযাভগ্রী প্রফতযণ
কযা ডষডছ।
পগাারগডে এফায য ছাত্ররীডগয উডদযাডগ াক-ফচ্ছজ প্রফতযণ কভূড প্রচ শুরু ডষডছ।
গতকার ফযাংকাা মুপ্রফরযান্ড পযো ড ক্লাফ চত্বডয ২০০ শ্রভজীফী ভানুডলয ভডধয াক-ফচ্ছজ
প্রফতযণ কডয এ কভূড প্রচয উডদ্নাধন কডযন পগাারগে পজনাডযর াাতাডরয প্রচপ্রকৎক উপ্রভ ড
ক। পনাফাপ্রনীয ক্ষ পথডক পগাারগে দয  টুপ্রোা উডজরায প্রফপ্রবন্ন গ্রাডভ শুক্রফায
যাডত খাদযাভগ্রী প্রফতযণ কযা ডষডছ। যাজফাীয ফাপ্ররষাকাচ্ছন্দয ফযফাষী পভা. আযজু পখ 
আপ্রক আডম্মদ ফজরুয ফযচ্ছি উডদযাডগ ২০০, কারুখারীয দুগাু
ড য গ্রাডভয মুফক পখ পাডর
যানা ভুিাডযয উডদযাডগ তাপ্রধক এফং াংায পভযাট ইউপ্রনষন আষাভী রীডগয াংগঠপ্রনক
ম্পাদক পভা. আরভ প্রভষায ফযচ্ছিগত উডদযাডগ পদ তাপ্রধক দপ্রযদ্র অাষ প্রযফাডযয ভডধয
খাদয  াফান প্রফতযণ কযা ডষডছ।
নযপ্রংদীডত যভজান ভাড িপ্রতপ্রদন চায পথডক াাঁচ াজায ভানুলডক ইপতাপ্রয প্রফতযডণয উডদযাগ
প্রনডষডছন পয পভষয  য আষাভী রীডগয বাপ্রত পভা. কাভরুজ্জাভান কাভরুর।
গতকার িথভ প্রদন ডযয িধান ১২টট পভাড এফ খাফায প্রফতযণ কযা ষ।
পনত্রডকানায দুগাু
ড ডয উডজরা ভাজডফা অপ্রধদন্ভডযয তপ্রফর পথডক গতকার দপ্ররত
ম্প্রদাষ  িপ্রতফন্ধী প্রশুডদয ভাডঝ খাদযাভগ্রী প্রফতযণ কযা ষ। একই প্রদন দুগাু
ড য উডজরা
 পয ছাত্ররীডগয উডদযাডগ ডয াক-ফপ্রফ প্রফতযণ কযা ডষডছ। ভাদাযীুডযয প্রফচডযয
আডযা িাষ ২৫ াজায প্রযফাডযয ভাডঝ খাফায াষতা প্রফতযণ শুক্রফায পথডক শুরু ডষডছ।
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এয আডগ প্রচপ হুই নূয-ই-আরভ পচধুযীয ক্ষ পথডক প্রফচযডক কনডটইনডভন্ট পঘালণায য
িাষ ৩০ াজায প্রযফাযডক খাফায াষতা পদষা ষ। পভরবীফাজাডযয জুীয ইউএন অীভ
চন্দ্র ফপ্রণক শুক্রফায প্রনডজয পফতডনয টাকাষ জাষপযনগয ইউপ্রনষডনয নষাগ্রাডভ ৫০০ কৃপ্রল
শ্রপ্রভকডক খাষাডরন দুুডযয খাফায।
চট্টগ্রাডভয যাউজাডনয ংদ দয এ প্রফ এভ পজডর কপ্রযভ পচধুযীয পজযষ্ঠ ন্তান পাযাজ
কপ্রযভ পচধুযীয উডদযাডগ যাউজানফাীয ফযফস্থানাষ চট্টগ্রাডভয প্রফপ্রবন্ন াাতাডর কতডফযযত
ডািায, না ড  স্বাস্থযকভীডদয াপ্রযয খাফায যফযা কভূড প্রচ শুরু ডষডছ। যভজান ভাজুড
এটট চরডফ। চযপযান উডজরায আরাভুয আফুগে ফাজায এরাকাষ গতকার অধতাপ্র
ড
ধক
অাষ ভানুডলয ভাডঝ ইপতাযাভগ্রী  াফান প্রফতযণ কডযন াংফাপ্রদক পভা. কাভরুর
প্রকদায। টাোইডরয ধনফাীডত প্রনডজয এক ভাডয পফতডনয টাকাষ শুক্রফায তাপ্রধক দপ্রযদ্র
প্রযফাডযয ভাডঝ খাদযাভগ্রী প্রফতযণ কডযডছন াংফাপ্রদক াপ্রপজুয যভান। এ ছাা গাইফান্ধা,
পুরছপ্র, াঘাটা, নীরপাভাযী, নগাাঁ, যাণীনগয, াফনায চাটডভায, রারভপ্রনযাডটয াতীফান্ধা
 াটগ্রাভ; মডাডযয পকফুয, প্রযাজগডেয উল্লাাাষ খাদয  অনযানয াষতা প্রফতযণ
কযা ডষডছ।

২৬ এপ্রির, ২০২০
রোনধে নন-এভনও েভচাযী
ষ
চযভ দুদষাে
যীপুর আরভ ুভন: মডাডযয ভপ্রণযাভুডযয ঢাকুপ্রযষা কডরজ িপ্রতটষ্ঠত ষ ১৯৯৯ াডর।
ফতডভাডন এই কডরডজ প্রক্ষাথী ংখযা ৫২০। প্রক্ষক-কভচাযী
ড
যডষডছন ২৮ জন। যকাপ্রয
পকাডনা অনুদান পনই, িপ্রতষ্ঠান পথডক প্রক্ষককভচাযীডদয
ড
পফতন-বাতা পদষা ষ না ফরডরই চডর।
প্রক্ষকডদয পফপ্রয বাগই িাইডবট-টটউপ্রন, পকউ ভুপ্রদ
পদাকান আফায পকউ কৃপ্রলকাডজয ডে জপ্রত।
কডযানাবাইযা িাদুবাড ডফয কাযডণ গত ১৭ ভাচড পথডক
ফ প্রকছুই ফন্ধ।
িপ্রতষ্ঠানটটয অধযক্ষ তা কুভায কুণ্ডু কাডরয
কণ্ঠডক ফডরন, ‗ভপস্বডরয িপ্রতষ্ঠান, প্রক্ষাথীযা পতভন পকাডনা পফতন পদষ না। তাই আভযা
প্রক্ষক-কভচাযীডদয
ড
পফতন-বাতা প্রদডত াপ্রয না। আভাডদয কডরডজয পরাপর বাডরা। এয
য এভপ্রবুচ্ছিডত স্থান াষপ্রন। িাষ পদ ভাডয ভডতা কডরজ ফন্ধ। প্রক্ষক-কভচাযীযা
ড
অনয
পম কাজ কযত তা ফন্ধ যডষডছ। কাডযা কাডছ াত াতডত াযডছ না। আফায ভুখ পুডট
ফরডত াযডছ না। আপ্রভ অধযক্ষ, আপ্রভ জাপ্রন। আভায প্রক্ষক-কভচাযীযা
ড
পখডষ না পখডষ অপ্রত
ভানডফতয জীফন মান কযডছ।‘
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জানা মাষ, পদড ফতডভাডন িাষ াড ৯ াজায প্রক্ষািপ্রতষ্ঠাডন নন-এভপ্র এক রাখ ১০ াজায
প্রক্ষক-কভচাযী
ড
যডষডছন। মাযা যকায পথডক পফতন ান না। আফায স্কুর-কডরজ পথডক
পতভন পকাডনা আপ্রথক
ড ুপ্রফধা ান না। িাষ ১০ ফছয এভপ্রবুচ্ছি ফন্ধ থাকায য গত ২৩
অডক্টাফয নতু ন দুই াজায ৭৩০টট িপ্রতষ্ঠান এভপ্রবুচ্ছিয পঘালণা পদন িধানভন্ত্রী, মা গত
জুরাই পথডক কামকয
ড
ষায কথা। তডফ এখডনা পফ িপ্রতষ্ঠাডনয িাষ ৩০ াজায প্রক্ষককভচাযী
ড
এভপ্রবুচ্ছিয ুপ্রফধা ানপ্রন। কডযানাষ এই কামক্রভ
ড
অডনকটা প্রপ্রছডষ পগডছ। পডর
রক্ষাপ্রধক প্রক্ষক-কভচাযী
ড
চযভ দুদডাষ জীফন ায কযডছন।
প্রক্ষা ভন্ত্রণারডষয ভাধযপ্রভক  উচ্চ প্রক্ষা প্রফবাডগয প্রচফ পভা. ভাফুফ পাডন কাডরয কণ্ঠডক
ফডরন, ‗চরপ্রত অথফছডযয
ড
ভডধযই পমন প্রক্ষক-কভচাযীযা
ড
পফতন-বাতা ান প জনয ফ ধযডনয
িস্তুপ্রত আভাডদয যডষডছ। ছুটটয ভডধয নতু ন এভপ্রবুচ্ছি প্রনডষ কাজ চরডছ। প্রক্ষািপ্রতষ্ঠাডনয
পকাড ৃটষ্ট অনরাইডনয মা কাজ আডছ, পগুডরা কযা ডি। ভাধযপ্রভক  উচ্চ প্রক্ষা
(ভাউপ্র) অপ্রধদন্ভযডক এ ফযাাডয িডষাজনীষ প্রনডদডনা পদষা ডষডছ।‘
ভাউপ্র অপ্রধদন্ভডযয ভাপ্রযচারক অধযাক ড. বষদ পভা. পগারাভ পারুক কাডরয কণ্ঠডক
ফডরন, ‗মাচাই-ফাছাইডষয কাজ পল। এখন িজ্ঞান জাপ্রযয জনয অডক্ষা। ছুটটয ভডষ
আভযা প্রকছু গ্রাউন্ড ষাকড কডয যাখপ্রছ। মাডত দ্রুততভ ভডষ ফ কাজ পল কযা মাষ। িজ্ঞান
জাপ্রযয য স্বাবাপ্রফক প্রনষডভই প্রক্ষক-কভচাযীডদয
ড
এভপ্রবুচ্ছিয জনয অনরাইডন আডফদন
কযডত ডফ। তডফ ফ কাজ পমন দ্রুততভ ভডষ পল ষ প ফযাাডয ফাইডক অপ্রধদন্ভয পথডক
িডষাজনীষ প্রনডদডনা পদষা ডফ।‘ জানা মাষ, এভপ্রবুচ্ছিয জনয িাথপ্রভক তাপ্ররকাবুি দুই
াজায ৭৩০টট িপ্রতষ্ঠানডক দুই বাগ কডয মাচাই-ফাছাই কযা ডি। এয ভডধয স্কুর  কডরজ
মাচাই কডযডছ ভাধযপ্রভক  উচ্চ প্রক্ষা (ভাউপ্র) অপ্রধদন্ভয। আয কাপ্রযগপ্রয প্রক্ষািপ্রতষ্ঠান 
ভাদযাা মাচাই কডযডছ কাপ্রযগপ্রয প্রক্ষা অপ্রধদন্ভয এফং ভাদযাা অপ্রধদন্ভডযয কভকতড
ড াযা।
ভাউপ্র অপ্রধদন্ভডযয কভকতড
ড াযা জানান, ফতডভাডন অনরাইডন প্রক্ষক-কভচাযীডদয
ড
এভপ্রবুচ্ছিয
জনয আডফদন কযডত ষ। প্রনষভ অনুমাষী, িডতযক প্রক্ষক-কভচাযীয
ড
এভপ্রংক্রান্ত
কাগজত্র িপ্রতষ্ঠান িধান অনরাইডন প্রনপ্রদডষ্ট দ্ধপ্রতডত আডরাড কযডফন। এযয তা
উডজরা ভাধযপ্রভক প্রক্ষা কভকতড
ড া মাচাই পডল াঠাডফন পজরা ভাধযপ্রভক প্রক্ষা কভকতড
ড ায
কাডছ। প্রতপ্রন ন্তুষ্ট ডর পই নপ্রথ াঠাডফন আঞ্চপ্ররক উপ্রযচারডকয কাডছ। উপ্রযচারক তা
প্রনষ্ঢপ্রত্ত কডয চূ ান্ত অনুডভাদডনয জনয এভপ্রংক্রান্ত পকন্দ্রীষ কপ্রভটটডত উস্থান কযডফন।
িডতযক প্রফডজা ভাডয বাষ তা চূ ান্ত ষ।
ংপ্রিষ্ট ফযচ্ছিযা ফরডছন, এবাডফ প্রক্ষকডদয চায ঘাডট ধযনা প্রদডত ডফ। ঘুল ছাা পফপ্রয বাগ
প্রক্ষকই পকাডনা অপ্রপ পথডক কাগজ ছা কযডত াডযন না। পডর চরপ্রত অথফছডয
ড
ফ
প্রক্ষক-কভচাযীয
ড
এভপ্রবুি ষাটা কষ্টাধয ডষ দাাঁপ্রডষডছ। প্রফডল প্রনডদডনা ছাা এই
কাজ পল কযা ম্ভফ নষ। আয এই এভপ্র পল না ডর আগাভী অথফছডয
ড
নতু ন
এভপ্রবুচ্ছিয কাজ ধযা ম্ভফ ডফ না। তডফ প্রক্ষাপ্রচফ ফডরন, ‗আগাভী অথফছডয
ড
অথিাপ্র
ড ন্ভ
াডডক্ষ নতু ন এভপ্রবুচ্ছিয কামক্রভ
ড
প্রযচারনা কযা ডফ।‘
ফাংরাডদ নন এভপ্র প্রক্ষক-কভচাযী
ড
পপডাডযডনয বাপ্রত পগারাভ ভাভুদুন্নফী ডরায
কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗কডযানায এই ভডষ আভাডদয প্রক্ষক-কভচাযীযা
ড
চযভ দুদডাষ িপ্রতটট
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প্রদন ায কযডছন। িপ্রতপ্রদনই একাপ্রধক প্রক্ষক-কভচাযী
ড
পপান কডয তাাঁডদয দুদডায কথা
জানাডিন।‘ প্রতপ্রন আডযা ফডরন, ‗নতু ন এভপ্রবুি ষা িপ্রতষ্ঠাডনয প্রক্ষক-কভচাযীযা
ড
গত
ছষ ভাড পফতন-বাতা ানপ্রন। চরপ্রত অথফছডয
ড
এই কাজ পল না ডর আগাভী অথফছডয
ড
যকায নতু ন িপ্রতষ্ঠান এভপ্রবুচ্ছিডত কতটা আগ্রী ডফন তা প্রনডষ আভযা িাষ যডষপ্রছ।‘

২৬ এপ্রির, ২০২০
বেতে জে েতয রতেন প্রাে পদ রাখ নচনেৎাতমাদ্ধা
পতপ্রপক ভারুপ : পদড এ মন্ত
ড ৫০০ জডনয পফপ্র প্রচপ্রকৎাকভী কডযানাবাইযাড আক্রান্ত
ডর দডভ মানপ্রন অনয াজাডযা প্রচপ্রকৎাকভী। ভাযা পগডছন একজন প্রচপ্রকৎক  একাপ্রধক
স্বাস্থযডফাকভী। তায য ফাপ্রকযা জীফডনয ঝুাঁ প্রক
প্রনডষই ভানুলডক ফাাঁচাডত কাজ কডয চরডছন
প্রনযর। প্রনডজযা ংক্রপ্রভত ষায বষ, প্রযফাযপ্রযজডনয প্রছুটান উডক্ষা কডযই প্রচপ্রকৎক,
না,ড
পটকডনারচ্ছজস্ট্
পথডক
শুরু
কডয
প্রযিন্নতাকভী মন্ত
ড ফাই কাজ কডয চডরডছন
আক্রান্ত ফা আক্রান্ত ডন্দজনক পযাগীডদয
পফাষ।
শুরুডত প্রচপ্রকৎকডদয ভডধয ফযচ্ছিগত প্রনযাত্তা উকযণ প্রনডষ ংষ থাকডর ধীডয ধীডয তা
পকডট পগডছ। ফযং মা আডছ তাই প্রনডষই কডযানামুডদ্ধ জষী ডত ভডনাফর ি কডয রাই
কযডছন তাাঁযা। যাজধানী পথডক শুরু কডয উডজরা-ইউপ্রনষন মন্ত
ড ফ মাডষই
ড
প্রনজ প্রনজ
অফস্থান পথডক ভানুডলয পফাষ কাজ কযডছন প্রচপ্রকৎাকভীযা।
এপ্রগডষ এডডছন পদডয পাপ্রভযাপ্রথক  আষুডফপ্রদ
ড ক প্রচপ্রকৎকযা। যকাপ্রযবাডফ তাাঁডদয
চ্ছক্রষ কযা ডষডছ কডযানায প্রফরুডদ্ধ রাইডষ। প্রফডল কডয মাাঁযা পমখাডনই ভানুডলয
প্রচপ্রকৎাডফাষ জপ্রত প্রছডরন পকউ পমন ঘডয ফড না পথডক প্রনজ প্রনজ দক্ষতা  পভধাডক
কাডজ রাপ্রগডষ ভানুডলয পফাষ প্রনডষাচ্ছজত ন পই প্রনডদড পদষা ডষডছ যকাডযয স্বাস্থয প্রফবাগ
পথডক।
স্বাস্থয  প্রযফায করযাণ ভন্ত্রণারডষয তথয অনুাডয, ফ প্রভপ্ররডষ যকাপ্রয-পফযকাপ্রয িাষ পদ
রাখ প্রচপ্রকৎাকভী এই ভুডূ তড মুি আডছন কডযানায প্রফরুডদ্ধ রাইডষ।
স্বাস্থয ভন্ত্রণারষ পথডক ইপ্রতভডধযই াযা পদড যকাপ্রয ফযফস্থানাষ থাকা কডযানাবাইযা
িপ্রতডযাধী পফাষ প্রনডষাচ্ছজত প্রচপ্রকৎা  স্বাস্থযকভীডদয তাপ্ররকা পচডষ াঠাডনা ডষডছ।
ভন্ত্রণারডষয তথয অনুাডয, াযা পদড যকাপ্রয িাষ এক রাখ প্রচপ্রকৎক, না,ড কভকতড
ড া 
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কভচাযী
ড
কপ্রবড-১৯- এয প্রচপ্রকৎা  স্বাস্থযডফাষ যাপ্রয প্রনডষাচ্ছজত আডছন। তডফ এটট আডযা
প্রনচ্ছিত কযা মাডফ ভাডঠয তথয াষা পগডর। এয ফাইডয পফযকাপ্রয মাডষ
ড অযাডরাযাপ্রথক,
পাপ্রভযাপ্রথক  আষুডফপ্রদ
ড ক প্রভপ্ররডষ আডযা িাষ ৫০ াজাডযয ভডতা প্রচপ্রকৎক, না ড 
অনযানয স্বাস্থযকভী কাজ কডয চডরডছন, মাাঁডদয ফাযই কভডফপ্র অফদান যডষডছ
কডযানাবাইযাজপ্রনত প্রচপ্রকৎা  স্বাস্থযডফাষ।
িধানভন্ত্রীয ফযচ্ছিগত প্রচপ্রকৎক  ইউচ্ছজপ্র অধযাক ডা. এ প্রফ এভ
আব্দুল্লা কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, এ ধযডনয ভাভাপ্রযয পক্ষডত্র
প্রচপ্রকৎকযাই ডিন ভূর বযা। তাাঁডদয যই অনয ফায বযা
যাখা জরুপ্রয। এখন কডযানাবাইযা পভাকাডফরাষ প্রচপ্রকৎকযাই প্রকন্তু
পযাগীডদয কাডছ পথডক পফা প্রদডিন। তাাঁডদয অনযানয প্রচপ্রকৎকভীযা
াষতা প্রদডিন। পডর এককথাষ প্রচপ্রকৎকভীডদয কাডজ া
পজাগাডত ডফ।
স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয ভাপ্রযচারক অধযাক ডা. আফুর কারাভ আজাদ
কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗প্রচপ্রকৎকডদয প্রনডষ অডনডক ভাডরাচনা
কডয, প্রকন্তু ফায এটা বাফা উপ্রচত পম তাাঁযাই এই কডযানামুডদ্ধ
এডকফাডয াভডনয াপ্রযয পমাদ্ধা প্রডডফ কাজ কযডছন। অডনক
ীভাফদ্ধতায ভডধযই তাাঁযা আভাডদয প্রনডদডনা অনুাডয জীফডনয ঝুাঁ প্রক
প্রনডষই পযাগীয াড থাকডছন, প্রচপ্রকৎা প্রদডিন। াডয কভীডক
আক্রান্ত ডত পদডখ অনয পযাগীডদয পফা প্রদডষ মাডিন। তাই তাাঁডদয
পকফর পদালাডযা না কডয া পজাগাডনা উপ্রচত, িংা কযা
উপ্রচত। আয পপ্রদডক নজয পযডখই িধানভন্ত্রী প্রচপ্রকৎাকভীডদয জনয
নানা িডণাদনা পঘালণা কডযডছন।‘
ভাপ্রযচারক ফডরন, প্রচপ্রকৎকডদয ভডধয ক্ষুদ্র একটট স্বাথাডন্লী
ড
ভর ীন উডদ্দড পফপ্রয বাগ
আত্মিতযষী প্রচপ্রকৎকডদয ভডনাফর পবডঙ পদষায ভডতা নানা তৎযতা চারাডি। যকায
পপ্রদডক নজয যাখডছ। প্রচপ্রকৎক পনতাযা প্রচপ্রকৎাকভীডদয ভডনাফর ফৃচ্ছদ্ধয জনয নানাবাডফ
কাজ কডয মাডিন যকাডযয ডে প্রভডর।
স্বাধীনতা প্রচপ্রকৎক প্রযলডদয বাপ্রত অধযাক ডা. ইকফার আরান
ড
ফডরন, ‗াযাক্ষণ
ভাডরাচনা কডয প্রচপ্রকৎকডদয ভন খাযা কডয প্রদডর ফযং পযাগীডদয জনযই খাযা ষ। ফযং
ফায উপ্রচত প্রচপ্রকৎকডদয াড থাকা তাাঁডদয ভডনাফর ফৃচ্ছদ্ধয জনয। তডফই প্রচপ্রকৎকযা
পযাগীডদয াড পথডক কডযানায প্রফরুডদ্ধ মুডদ্ধ রড পমডত াযডফন।‘ প্রতপ্রন ফডরন, ষডতা প্রকছু
প্রকছু পক্ষডত্র পকাডনা পকাডনা প্রচপ্রকৎডকয প্রকছু ভযা ডত াডয। পটাডক প্রফচ্ছিন্ন প্রডডফই
পদখা উপ্রচত।
ইপ্রতভডধযই স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয প্রফকল্প প্রচপ্রকৎা প্রফবাডগয রাইন প্রডডযক্টয ডা. আচ্ছজজুয যভান
প্রচ্ছদ্দকী প্রচটঠ প্রদডষ আষুডফপ্রদ
ড ক প্রচপ্রকৎা  লুডধয প্রফলডষ কডযানায উগধাযী
ড
ভানুডলয ভডধয
ডচতনতা ফাাডনা  িডষাজনভডতা তা ফযফাডযয প্রফলডষ প্রনডদডনা প্রদডষডছন।
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ফাংরাডদ পাপ্রভযাপ্রথ পফাডডডয পচষাযভযান ডা. প্রদরী যাষ কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗আভযা
যকাডযয প্রনডদডনা অনুাডয স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয ডে একডমাডগ কাজ কযপ্রছ। আভাডদয ৬৯টট
পাপ্রভযাপ্রথ কডরজ  পকডন্দ্রয ভাধযডভ িপ্রতপ্রদন স্থানীষ পযাগীডদয পফা প্রদডষ মাচ্ছি। এ ছাা
পদড িাষ ৬০ াজায পাপ্রভযাপ্রথ প্রচপ্রকৎক তাাঁডদয প্রনষপ্রভত িযাকটট চাপ্ররডষ মাডিন। এ
পক্ষডত্র তাাঁযা অযাডরাযাপ্রথক প্রচপ্রকৎকডদয ভডতাই প্রপ্রই ফযফায কডয পযাগীডদয পফা
প্রদডিন। এই পফা প্রদডত প্রগডষ ইপ্রতভডধযই আভাডদয পফ প্রকছুংখযক প্রচপ্রকৎক আক্রান্ত
ডষডছন। তফু আভযা পথডভ পনই।‘ প্রতপ্রন আডযা ফডরন, ‗আভযা প্রদড, জ্বয, গরা ফযাথায ভডতা
প্রচপ্রকৎাষ প্রনষপ্রভত লুডধয াাাপ্র কপ্রবড-১৯-এয পক্ষডত্র আন্তজডাপ্রতক পাপ্রভযাপ্রথ পফাডডডয
প্রনডদডনাভডতা আডপ্রন
ড ক পজডনপ্রযডকয একটট লুধ ফযফায কযডত শুরু কডযপ্রছ পযাগীডদয
জনয।‘

২৬ এপ্রির, ২০২০
শ্রনভেযা দুতবষাি ননতেই নপযতেন
শ্রীুয (গাজীুয) িপ্রতপ্রনপ্রধ : প্রল্পনগয গাজীুডয াজাডযা িপ্রতষ্ঠাডন পদডয প্রফপ্রবন্ন স্থাডনয
কডষক রাখ শ্রপ্রভক কাডজ প্রনডষাচ্ছজত প্রছডরন। কডযানাবাইযাডয শুরুডত এফ প্রল্পিপ্রতষ্ঠান ফন্ধ
পঘালণা কযাষ পফপ্রয বাগ শ্রপ্রভকই ফাপ্র চডর মান। তডফ এখন আফায কাযখানা পখারায খফডয
তাযা পই দুডবডাগ প্রনডষ প্রপযডত শুরু কডযডছন কভস্থডর।
ড
গণপ্রযফন ফন্ধ থাকাষ অপ্রতপ্রযি
বাাষ প্রযকা  বযাডন গাজীুডযয প্রফপ্রবন্ন এরাকাষ িডফ কযডছন শ্রপ্রভকযা।
আযাপ উচ্ছদ্দন যভজাডনয িথভ াপ্রয পখডষ গাজীুডযয চান্দনা পচযাস্তায উডদ্দড
ভষভনপ্রংডয তাযাকান্দা পথডক যনা প্রদডষডছন। প্রযকা-বযানডমাডগ প্রফকল্প ভাধযডভ পবডঙ
পবডঙ পফরা ২টায প্রদডক শ্রীুডযয বজনাফাজায এরাকাষ পৌঁডছন। প্রতপ্রন জানান, গাজীুয পথডক
তায ফাপ্রয দূযত্ব ৮০ প্রকডরাপ্রভটায। এভপ্রনডতই ১০০ পথডক ১৫০ টাকা বাাষ প্রতপ্রন মাতাষাত
কযডতন। গণপ্রযফন ফন্ধ থাকাষ ২০০ টাকা বাাষ পখারা ট্রাডক কডয প্রতপ্রন ফাপ্র প্রগডষপ্রছডরন।
শুক্রফায কাযখানায ুাযবাইজাযডক পপান প্রদডর প্রতপ্রন কাযখানাষ আডত ফডরন। অনয শ্রপ্রভক
যাডদুর এডডছন জাভারুয পথডক। প্রতপ্রন জানান, জাভারুয পথডক জষডদফুয আডত ৩০০
টাকায ভডতা গাপ্র বাা দযকায ষ। গণপ্রযফন ফন্ধ থাকাষ বজনাফাজায আডতই তায ৬০০
টাকা খযচ ডষডছ। ফাপ্রক যাস্তা পমডত আয ২০০ পথডক ২৫০ টাকা খযচ ডফ। টেী
এযাদনগডযয উডদ্দড ভষভনপ্রংডয ভুিাগাছা পথডক কার ৮টাষ যনা ডষডছন প্রদুর
ইরাভ। প্রতপ্রন এযাদনগডযয একটট কাযখানাষ কাজ কডযন। শুক্রফায প্রফকাডর ুাযবাইজায
পভাফাইর পপাডন কাযখানাষ আডত ফডরডছন। প্রতপ্রন ফাপ্র পথডক যনা পদষায য শুডনডছন
কাযখানা ফন্ধ থাকডফ। এখন প্রতপ্রন অডনডকই প্রদ্নধাদ্নডন্দ্ব আডছন।.
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ভানায পনাভান গ্রুডয একটট কাযখানায ুাযবাইজায আপ্রভনুর ক ফডরন, কতৃ
ড ক্ষ
কাযখানা পখারায প্রফলডষ গতকার তাডদয জাপ্রনডষপ্রছর। প্রতপ্রন কাডর টেী পথডক ভানাষ এডর
ফাপ্রয ভাপ্ররকযা ফাপ্রডত ঢুকডত প্রদডিন না তাডক। এপ্রদডক রকডাউডনয ভডধযই শ্রপ্রভকযা কাডজ
পপযাষ স্থানীষ ফাপ্রয ভাপ্ররক অডনডকই আতডি যডষডছন। এভন অফস্থাষ পদডয প্রফপ্রবন্ন স্থান
পথডক শ্রপ্রভকযা এরাকাষ িডফ কযাষ প্রনযাত্তা ভযা বতপ্রয ডত াডয। অডনক ফাপ্রয ভাপ্ররক
শ্রপ্রভকডদয ফাপ্রডত িডফ কযডত পদডফন না। ঠাৎ কডয শ্রপ্রভকযা কভডক্ষডত্র
ড
চডর আাষ
পবাগাপ্রন্ত ফাডফ।

২৬ এপ্রির, ২০২০
খাদয নফবাতিয ফস্তা যফযা, খুরনা অিতরয ৮ জুটনভর আংনে চারু
খুরনা অপ্রপ: যকাডযয খাদয প্রফবাডগয ফস্তা যফযাডয জনয িাষ এক ভা য খুরনা
অঞ্চডরয ৮টট জুটপ্রভর আজ যপ্রফফায আংপ্রকবাডফ চারু
ডষডছ। পবায ৬টা পথডকই উৎাদন শুরু কডয।
প্রফডজএভপ্রয খুরনা আঞ্চপ্ররক েষকাযী পভা. ফপ্রনজ
উচ্ছদ্দন প্রভঞা জানান, খাদয প্রফবাগ  প্রফএপ্রডপ্রয জরুপ্রয
ফস্তা যফযাডয জনয খুরনায কাডটটং
ড
জুটপ্রভর ছাা
অনয ফক'টট প্রভর আংপ্রকবাডফ চারু যাখায প্রদ্ধান্ত
প্রনডষডছ প্রফডজএভপ্র। পম কাযডণ কডযানাবাইযা
িপ্রতডযাডধ গত ২৬ ভাচড পথডক প্রভর ফন্ধ থাকায য আজ আফায চারু ডরা। তডফ প্রভরগুডরাডত
তকডবাডফ দূযত্ব ফজাষ পযডখ কাজ কযডছ শ্রপ্রভকযা।
ফাংরাডদ যাষ্ট্রাষত্ত াটকর ংগ্রাভ প্রযলডদয মুগ্ম আহ্বাষক খপ্রররুয যভান কাডরয কণ্ঠডক
ফডরন, প্রভরগুডরায কডরাপ্রনয শ্রপ্রভকডদয প্রনডষ কাজ কযা ডি।

২৬ এপ্রির, ২০২০

132

েতযানাে পরাোতন নস্টরনল্প
ফাপ্রণজয পডস্ক : কডযানাবাইযাডয কাযডণ প্রস্ট্রপ্রল্প ফডচডষ পফপ্র ক্ষপ্রতগ্রস্ত উডল্লখ কডয এ
প্রডল্পয জনয স্বল্প ুডদ ঋণ াষা যকাডযয কাডছ কডষক দপা িস্তাফ তু ডর ধডযডছন
ফাংরাডদ প্রস্ট্র ভযানুপযাকচাযা ড অযাডাপ্রডষডনয
পচষাযভযান ভডনাষায পাডন।
প্রতপ্রন জানান, প্রস্ট্র স্বল্প ভুনাপায একটট প্রল্প। এ প্রডল্প
এক প্রদডনয উৎাদন ফডন্ধয পরাকান ুডযা ভাডয
ভুনাপায ভপ্রযভাণ। ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত গত ভাচড
 এপ্রির ভাডই প্রস্ট্রপ্রডল্প ম্ভাফয পরাকাডনয
প্রযভাণ িাষ প্রতন াজায পকাটট টাকা। পদডয অফস্থা
স্বাবাপ্রফক ডর এ প্রডল্পয প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক ডত দীঘ ভষ
ড
িডষাজন ডফ।
ক্ষপ্রত কাটটডষ ঠায জনয ভডনাষায পাডন কডষক দপা দাপ্রফ প কডযন। এয ভডধয অনযতভ
ডরা ম্ভাফয পরাকান এফং চ্ছজপ্রডপ্রডত প্রস্ট্রপ্রডল্পয অফদাডনয প্রবপ্রত্তডত ৩০ াজায পকাটট
টাকায যকাপ্রয যাডকজ পথডক প্রস্ট্রপ্রল্পডক স্বল্প ুডদ প্রতন াজায পকাটট টাকায ঋডণয
অনুডভাদন িদান, প্রস্ট্রপ্রডল্পয জনয চায ভাডয ভপ্রযভাণ অপ্রতপ্রযি এরপ্র প্ররপ্রভডটয
অনুডভাদন িদান। অথাৎ
ড নন-পাডন্ডড ুপ্রফধাপ্রদ িদান। প্রস্ট্রপ্রডল্পয িপ্রতটট উৎাদনকাযী
িপ্রতষ্ঠাডনয কভচাযী
ড
এফং শ্রপ্রভকডদয চায ভাডয পফতন-বাতা ঋণ আকাডয অন্তত ১২টট
প্রকচ্ছস্তডত প্রযডাডধয অনুডভাদন িদান। ভযা ভাধাডনয ফযাাডয যকাডযয ংপ্রিষ্ট প্রফবাগ ফা
দন্ভযগুডরাডক পদডয এই ক্রাপ্রন্তকাডর প্রনজ প্রনজ পক্ষডত্র িডষাজনীষ কামক্রভ
ড
গ্রডণয জনয
অনুডযাধ কডযন প্রতপ্রন।

২৬ এপ্রির, ২০২০
াজায পোটট টাোয নল্প আজ শুধুই ুন্দয অট্টানরো
এ এইচ আরাভ ানী
িপ্রতটট ভানুল আজ কডযানাবাইযাডয বডষ ঘডয ফড আডছ। ফহু ভানুল আক্রান্ত ডষডছ। শুধু
ফাংরাডদডই নষ, উন্নত পদগুডরাষ আজ ভৃতুযয প্রভপ্রছর। ফযফা-ফাপ্রণজয, পদাকানাট ফ ফন্ধ
(খাফায  লুডধয পদাকান ছাা)। ৃপ্রথফীয জানা ইপ্রতাড এভন রকডাউন কখডনা ষপ্রন।
ফাংরাডদড আজ এক ভাডয পফপ্র ভষ ধডয ফপ্রকছু ফন্ধ। এ প্রযপ্রস্থপ্রতডত ১৬ পকাটট ভানুডলয
বপ্রফলযৎ প্রনডষ যকাডযয াাাপ্র ফ পায ভানুল উপ্রদ্নি। আপ্রভ গাডভন্টপ্র
ড ডল্পয একজন
উডদযািা প্রডডফ প্রচপ্রন্তত। আভায ৩০ ফছডযয কডষ্টয ভস্ত উাজডন প্রয-ইনডবস্ট্ কডয ১৫
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াজায শ্রপ্রভক  ১ াজায প্রপ্রক্ষত তরুডণয কভংস্থান
ড
বতপ্রয কডযপ্রছ। এ ৩০ ফছয মা উাজডন
কডযপ্রছ, তায ৯৫ তাং প্রফপ্রনডষাগ কডয প্রতডর প্রতডর গা াজায পকাটট টাকায প্রল্প আজ শুধুই
ুন্দয অট্টাপ্ররকা ছাা প্রকছুই নষ। শুধু আপ্রভ নই, আভায ভডতা িথভ িজডন্পয গাডভন্টপ্র
ড ল্প
একইবাডফ প্রফকপ্রত ডষডছ। এ প্রডল্পয ডে জপ্রত ফায আত্মতযাডগই আজ ফাংরাডদ প্রফডে
প্রদ্নতীষ যন্ভাপ্রনকাযক পদ।
২০১৪ াডর অফডযাডধয ভষ ৪০ তাংডয পফপ্র এষায প্রডভন্ট কডয আভাডদয ফাষাযডদয
অনটাইভ প্রনচ্ছিত পযডখপ্রছ। এফ িপ্রতকূরতায ভডধয আভাডদয প্রডল্পয ভাপ্ররকযা পকাডনা
িডণাদনা ানপ্রন ফা িডণাদনা চানপ্রন। যানা প্লাজায দুঘটনায
ড
য পভড ইন ফাংরাডদ মখন
যিভাখা াটড প্রডডফ প্রফডফপ্রচত ডষডছ ভস্ত প্রফডেয কাডছ, পম র্ধ্ংস্তূ  পথডক পকাডনা
িডণাদনা ছাা ৩ প্রফপ্ররষন ডরায ইনডবস্ট্ কডয ফাষাযডদয ন্তুটষ্টয জনয পাষায অযান্ড
ইডরকটট্রক পইপটট প্রফচ্ছর্ল্ং আজ প্রফডেয কাডছ উদাযণ। খুফ ভজায কথা ডরা, পকাডনা প্রফডদপ্র
ফাষায প্রকংফা যকায আভাডদয এ প্রফপ্রনডষাডগ াপ্রভর ষপ্রন।
এখাডন উডল্লখ কযডত চাই- শুধু পাষায পইপটট ইকুইডভন্ট শুল্ক ৫ তাং যাখডত দুই ফছডযয
পফপ্র পরডগডছ। এখন িে- এই ৪০ ফছডয এতগুডরা প্রফমষড কীবাডফ াভার প্রদডরন
গাডভন্টপ্র
ড ডল্পয ভাপ্ররকযা।
আপ্রভ কায নাভ উডল্লখ না কডয ফরডত চাই, মাডদয াত ধডয এ পদড গাডভন্টপ্র
ড ল্প গড
উডঠপ্রছর, তাডদয আজ ৯০ তাং ফযচ্ছিগতবাডফ পদউপ্ররষা ডষ পগডছন। িে উঠডত াডয,
তাডর পকন ভানুল এ ফযফা কডয? কাযণ এ ফযফা পথডক পফয ষায আইনগত পকাডনা ফযফস্থা
পনই।
আজ মখন ফরপ্রছ তখন কত আপ্রথক
ড পরাকাডনয ভাধযডভ এ প্রডল্পয উত্তযণ ডফ তা কায জানা
পনই। আভযা শুধু পজডনপ্রছ াড ৩ প্রফপ্ররষন ডরাডযয অডডায ফাপ্রতর ডষডছ। এইডে শ্রপ্রভককভচাযীডদয
ড
প্রতন ভাডয পফতন, প্রফদুযৎ, গযা, ফযাংডকয ুদ আয ২ প্রফপ্ররষন মন্ত
ড পরাকান
ডফ। ফ প্রভপ্ররডষ ৬ প্রফপ্ররষন ডরায পরাকান ডফ।
আজ কল্পনা কযডত াযপ্রছ না। ৪০ ফছডয গড ঠা এ প্রডল্পয ডে ভাপ্ররক-কভচাযী-শ্রপ্র
ড
ভক
ফায বপ্রফলযৎ। শুধু গাডভন্টপ্র
ড ডল্পয প্রফমষই
ড
নষ, এয ডে জপ্রত ফযাংক, প্রফভা, পাডটর,
ট্রান্ফডাটড ফ ফযফাই অন্ধকাডয ডুডফ মাডি।
আজ ইউডযা-আডভপ্রযকায ফ পস্ট্ায  প্রং ভর ফন্ধ। তাডদয দুই ভাডয পফপ্র ফন্ধ থাকডর
যফতী প্রজডনয চায ভা এ অচরাফস্থা থাকডফ। ণয স্বাবাপ্রফক মাডষ
ড প্রফচ্ছক্র কযডত াযডফ না।
পইডে নতু ন পকাডনা অডডায াপ্লাই পচইডন পনই। একপ্রদডক প্রফপ্ররষন প্রফপ্ররষন অডডায স্ট্ক,
নতু ন পকাডনা অডডায াপ্লাই পচইডন পনই। তাই পতা ৯৫ তাং ফাষাডযয কযা পলা ফন্ধ ডষ
মাডফ। আভায ধাযণা, ৪০ তাং ফাষায আপ্রথক
ড ংকট কাটটডষ উঠডত াযডফ না এফং তাযা
তাডদয পদউপ্ররষা পঘালণা কডয ফন্ধ কডয পদডফ।
ভস্ত াপ্রব
ড ইন্ডাপ্রি ফন্ধ ষায জনয ৫০ তাং মুফভাজ চাকপ্রয াযাডফ। পডর ইউডযাআডভপ্রযকাষ ৩০-৪০ তাং অডডায কডভ মাডফ। একই ডে চাপ্রদা কডভ মাষা  যন্ভাপ্রন134

আভদাপ্রনকাযক পদগুডরায অথতনপ্র
ড তক খয কডভ মাষাষ বতপ্রয পাাডকয চাপ্রদা ৩০ তাং
কডভ মাষায আিা পদখা প্রদডষডছ।
প প্রডডফ আভাডদয ১৫ রাখ শ্রপ্রভক চাকপ্রয াযাডনায ঝুাঁ প্রকডত আডছ। শুধু শ্রপ্রভক নষ,
ফাংরাডদড ভধযপ্রফত্ত পশ্রপ্রণয ভডধয ৫০ তাং আডছ মাযা িতযক্ষ প্রকংফা ডযাক্ষবাডফ
গাডভন্টপ্র
ড ডল্পয ডে জপ্রত। এই প্রপ্রক্ষত পছডরডভডষডদয কথা পকউ ফডর না। তাযা ইন্ডাপ্রিষার
ইচ্ছেপ্রনষায, প্রপ্রক্ষত ভাডচডন্ডাইজায, প্লযাপ্রনং ইচ্ছেপ্রনষায, পযান প্রডজাইনায এফং পটক্সটাইর 
ইডরকটট্রক ইচ্ছেপ্রনষায। এই ৫ রাখ প্রপ্রক্ষত মুফডকয পফতন ৫০০ পথডক ৮ াজায ডরায। এই
প্রপ্রক্ষত তরুডণয ৪০ তাংডয পফকায ষায ম্ভাফনা পদখা প্রদডষডছ। আজ মখন অডনক
ভাপ্ররক ভাভাযী প্রযপ্রস্থপ্রতডত আইন পভডন পর অপ পঘালণা কযডছন, তখন শ্রপ্রভকডনতা নাভধাযী
অডনডক মাযা পকাডনা প্রদন শ্রপ্রভক প্রডডফ পকাডনা কাযখানাষ কাজ কডযনপ্রন, তাযাই ভাপ্ররকডদয
প্রফরুডদ্ধ কুৎা যটাডিন। অডনডক ফরডছন, শ্রপ্রভক ছাাঁটাই পফআইপ্রন। একটু পবডফ পদখুন, একটট
কাযখানাষ মখন প্রতন ভাডয উদযান অডডায ফাপ্রতর ডষ মা; মা দুই ফছডযয পফতডনয ভান,
তাডর ভাপ্ররডকয কত টাকা জভাডনা আডছ পম, পই ভাপ্ররক ফপ্রডষ ফপ্রডষ পফতন প্রদডত
াযডফন?
ভাননীষ িধানভন্ত্রী জাপ্রতয উডদ্দড পদষা বালডণ প্রতযই ফডরডছন, অন্ধকাডযয যই আডরা।
প্রকন্তু পম অন্ধকাডয আজ পগাটা ৃপ্রথফী প্রনভঙ্ক্ষজ্জত, এয উত্তযডণ দযকায ফ ভানুডলয জনয ভান
ুডমাগ ৃটষ্ট কযা। মাডত নতু ন কডয নতু নবাডফ ফাই ফপ্রকছু গড তু রডত াডয। পরখক :
াডফক িথভ বাপ্রত ফাংরাডদ প্রনটষযায িস্তুত  যন্ভাপ্রনকাযক প্রভপ্রত- প্রফডকএভইএ।

২৬ এপ্রির, ২০২০
অননিেতাে ৫৯ রাখ ননভাণশ্রনভে
ষ
রুহুর আপ্রভন যাডর : কডযানাবাইযাডয ংকটভষ প্রযপ্রস্থপ্রতডত কাজ না থাকাষ জীফন-মাডন
চযভ অপ্রনিষতাষ বুগডছন াযা পদডয িাষ ৫৯ রাখ প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভক। জানা পগডছ, পদডয
অফকাঠাডভা প্রনভাণকাযী
ড
কনিাকন িপ্রতষ্ঠানগুডরায ক্ষপ্রত ডষডছ াড ২৬ াজায পকাটট
টাকা। এই খাডতয িাষ ৩৪ রাখ শ্রপ্রভডকয বপ্রফলযৎ এখন অজানা। আডছ ছাাঁটাই, চাকপ্রয াযাডনা
 পফকাযডত্বয িা। আফায আফান প্রনভাতা
ড
িপ্রতষ্ঠানগুডরায িাষ ২৫ রাখ শ্রপ্রভক এখন
কভীন।
ড
এই খাডত দীঘডভষাপ্র
ড
দ ক্ষপ্রতয আিা উডদযািাডদয। এখন প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভকডদয দাপ্রফ, ষ
স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন কাজ প্রদন, নষ ত্রাণ প্রদন।
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ংপ্রিষ্টযা ফরডছন, পদডয িধান যন্ভাপ্রন খাডতয কথা
ফডর শুধু পাাকপ্রডল্পয স্বাথ ড যক্ষা কযডর পদ 
অথনীপ্র
ড ত ফাাঁচডফ না। প্রল্প খাত  অনযানয ফযফাষ
মাযা প্ররন্ভ তাডদয ুপ্রফধা-অুপ্রফধা পদখডত ডফ।
যকায  িাডনয দৃটষ্ট শুধুই পাাকপ্রডল্প।
পখাডন িাষ ২৫ রাখ শ্রপ্রভক আডছ, এই কথা ফডর যকাডযয কাছ পথডক িপ্রত ভুডূ তড ুপ্রফধা
প্রনডিন পাাকপ্রল্প ভাপ্ররকযা। প্রকন্তু প্রনভাণ
ড  আফানপ্রল্প প্রভপ্ররডষ পম িাষ ৫৯ রাখ প্রনভাণ
ড
শ্রপ্রভক যডষডছন, তাডদয ফাাঁপ্রচডষ যাখা প্রনডষ পকউ বাফডছ না।
ইভাযত প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভক ইউপ্রনষন ফাংরাডদ-ইনাফ াধাযণ ম্পাদক আফদুয যাজ্জাক গতকার
ফাংরাডদ িপ্রতপ্রদনডক ফডরন, াযা পদড শ্রপ্রভকযা এখন কভীন।
ড
তাযা ত্রাণ াষপ্রন। ঢাকায
অডনক প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভডকয জাতীষ প্রযচষত্র পনই ফা এখডনা াডত াষপ্রন। তাডদয স্থানীষ
জনিপ্রতপ্রনপ্রধযা ত্রাণ পদষপ্রন। পডর শ্রপ্রভকযা এখন অধাায
ড
 অনাাডয আডছন। যকাডযয
কাডছ আভাডদয দাপ্রফ- ষ স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন কাজ প্রদন, নষ ত্রাণ প্রদন।
জানা পগডছ, আফান  কনিাকন প্রডল্পয ডে যড, প্রডভন্ট, প্রযাপ্রভক, যং অডনক প্রল্প
খাত জপ্রত। কীবাডফ কডযানাবাইযাডয এভন প্রযপ্রস্থপ্রত পথডক উত্তযণ ঘটডফ, তা পকউ ফরডত
াযডছন না। আফান  কনিাকন খাডত আয ধাক্কা আডত াডয। কডফ নাগাদ এ প্রযপ্রস্থপ্রত
পথডক উত্তযণ ঘটডফ, তায উাষ পদখডছন না উডদযািাযা। এ অফস্থাষ আফান খাতডক ঘুডয
দাাঁাডনায জনয যকাযডক নীপ্রত াষতা চান উডদযািাযা। তাযা ফরডছন, আফান খাত ডদ
ডদ পমফ ষযাপ্রনয প্রকায ডি, তা পথডক প্রযত্রাণ প্রনচ্ছিত কযডত ডফ যকাযডক। িকল্প
অনুডভাদডনয ফ িচ্ছক্রষা জীকযণ কযডত ডফ। নীপ্রত াষতায ডে কয িডণাদনা
িডষাজন। এগুডরা যকায ইপ্রতফাচকবাডফ পদখডরই ঘুডয দাাঁাডফ আফান খাত। কডযানাবাইযা
প্রযপ্রস্থপ্রতডত প্রফদগ্রস্ত প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভকযা যক্ষা াডফন। এখন প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভডকয বাগয অপ্রনচ্ছিত।
এ িডে ফাংরাডদ অযাডাপ্রডষন অফ কনিাকন ইন্ডাপ্রি- প্রফএপ্রআই বাপ্রত িডকরী
এ এভ পখাযডদ আরভ গতকার ফাংরাডদ িপ্রতপ্রদনডক ফডরন, কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত াযা
পদডয কনিাকন খাডতয ফ কাজ ফন্ধ যডষডছ। কনিাকন খাডতয ৩৫ রাখ দক্ষ  অদক্ষ
শ্রপ্রভডকয বপ্রফলযৎ অজানা। কাজ না পডর এই শ্রপ্রভকযা না পখডষ ভাযা মাডফন। এয ভডধয
চরভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত ৫০ তাং কভংস্থান
ড
াযাডনায আিা যডষডছ। াভডনয প্রদনগুডরাডত
উডদযািাযা ফাধয ডষ শ্রপ্রভক ছাাঁটাই কযডফন অথফা শ্রপ্রভকযা পফকায ডষ ডফন। মপ্রদ এই
শ্রপ্রভকডদয পছডন যকাডযয ফাপ্রলক
ড উন্নষন কভূড প্রচ-এপ্রডপ্র ফা উন্নষন ফাডজডটয ১০ তাং
খযচ ষ। উন্নষন ফাডজডটয এই টাকা পথডক কনিাকন খাডতয প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভকযা ভজুপ্রয ান।
প্রতপ্রন ফডরন, পদডয উন্নষন ফাডজডটয ৫০ পথডক ৬০ তাং অথ ডখযচ ষ পপব্রুষাপ্রয পথডক পভ
ভাড। এই খযচ এখন ডফ না। কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত এফায এপ্রির পথডক জুন চরপ্রত ২০১৯২০২০ অথফছডযয
ড
এই পল িাপ্রন্তডকয প্রতন ভাড এপ্রডপ্রয ক্ষপ্রত ডফ াড ১৩ তাং। মা
টাকায অডি দাাঁাডফ ২৭ াজায ৬২৫ পকাটট। এয ভডধয প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভকযা তাডদয পফতন ফাফদ
পডতন াড ৫ াজায পকাটট টাকা। এ ছাা ই টাকা পথডক যকায প্রফুর প্রযভাণ বযাট 
কয অনযানয যাজস্ব াযাডফ। এভন প্রযপ্রস্থপ্রতডত অথনীপ্র
ড ত ধডয যাখডত যকাডযয পভগা
িকল্পগুডরায ধাযাফাপ্রকতা ধডয যাখডত ডফ। শ্রপ্রভকডদয কভংস্থাডনয
ড
স্বাডথ ড উন্নষন কভকান্ড
ড
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অফযাত যাখডত ডফ। আফায অডনক কনিাকন িপ্রতষ্ঠান ফযাংক পথডক ঋণ প্রনডষ প্রফাডক
ডডছন ফডর জানান প্রফএপ্রআই বাপ্রত।
এ িডে আফানপ্রল্প ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রযডষর অযান্ড াউচ্ছজং অযাডাপ্রডষন অফ
ফাংরাডদ-প্রযযাফ বাপ্রত আরভগীয াভুর আরাপ্রভন কাজর ফডরন, আভাডদয কডযানা
প্রযপ্রস্থপ্রত তকডতায ডে পভাকাপ্রফরা কযডত ডফ। আফায অথনীপ্র
ড ত মাডত র্ধ্ং না ষ,
পপ্রদডক দৃটষ্ট যাখডত ডফ। তাই পদড ক্রভান্ডষ প্রল্প কাযখানাগুডরা খুডর পদষা ডর আফান
খাডত যকাডযয স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন প্রনভাণ
ড কাজ শুরু কযফ। কাযণ- আভাডদয ২৫ রাখ শ্রপ্রভক
গত ৪০ প্রদন ধডয পফকায। তাযা কাজ না পডর পফতন ান না। দ্রুত কাজ শুরু কযা পগডর
আফান খাডতয এই প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভকডদয াষতা কযা মাডফ। প্রযযাফ বাপ্রত ফডরন,
কডযানাবাইযাডয আঘাডত আফান খাডত দীঘডভষাডদ
ড
ক্ষপ্রত ডষ পগডছ। পম পকাডনা ংকডট
িথভ আঘাত আড আফান খাডত। এফায ঘুডয দাাঁাডত ভষ রাগডফ। ুচ্ছাঁ জফাজায ধডয য
আফান খাত ঘুডয দাাঁাডত ভষ পরডগপ্রছর ৫ ফছয। এফায কডযানাবাইযাডয ক্ষষক্ষপ্রত
প্রনরূডণয প্রফলষটট আয প্রকছু প্রদন ডয পদখা ডফ ফডর জানান এই প্রযযাফ পনতা। প্রযযাডফয
াডফক বাপ্রত িডকরী এভ এ আউষার ফডরন- কডযানাবাইযাডয িবাডফ আফান খাডতয
অফস্থা খুফই খাযা। এ প্রল্প ফাাঁচাডত যকাডযয নীপ্রত াষতা িডষাজন।
প্রযযাডফয আডযক াডফক বাপ্রত িডকরী তানপ্রবরুর ক িফার ফডরন- কডযানাবাইযাডয
িবাফজপ্রনত নাজুক প্রযপ্রস্থপ্রত কাটটডষ উঠডত পক্রতাডদয জনয স্বল্প ুডদ ঋণ িডণাদনা
িডষাজন। প্রতপ্রন আয ফডরন, যকায বতপ্রয পাাকপ্রডল্প ২ তাং ুডদ ৫ াজায পকাটট টাকা
জ ডতড ঋণ প্রডডফ পদষায পঘালণা প্রদডষডছ। আভযা উডদযািাযা প্রনডজডদয জনয এভন ঋণ
চাই না। প্রকন্তু পক্রতাডদয জনয কভ ুডদ ঋণ চাই। এয ডে আফান খাডতয স্থপ্রফযতা কাটাডত
কডযানাবাইযাডয ংকট ভডষ পক্রতাডদয জনয প্লট  লযাডটয পযচ্ছজডিন খযচ কভাডত
ডফ। পক্রতাডদয ুপ্রফধা িদান  প্রকছু িডণাদনা চাই।

এপ্রির ২৬, ২০২০
ীপ্রভত প্রযডয পাাক কাযখানা খুরডছ আজ
গ্রাভ পথতে নপতয আা েভীতদয এখনই োতজ না পনোয অনুতযাধ
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক : স্বাস্থযপ্রফপ্রধ অনুযডণয িপ্রতশ্রুপ্রত প্রদডষ ীপ্রভত আকাডয আজ পথডক খুরডছ
পদডয ফডচডষ ফ শ্রভঘন পাাক খাডতয কাযখানা। আয এডক্ষডত্র কাডজ প্রনমুি কযায
পক্ষডত্র কাযখানাষ প্রনকটফতী স্থাডন ফফা কযা কভীডদয
প্রনমুি কযায যাভ ড প্রদডষ গ্রাভ পথডক প্রপডয আা
শ্রপ্রভকডদয প্রনমুি কযডত প্রনরুৎাপ্রত কডযডছ
খাতংপ্রিষ্ট দুই ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ  প্রফডকএভইএ।
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কাযখানা পখারায প্রফলডষ প্রফচ্ছজএভইএয যাভড ড পদখা পগডছ, কাযখানা প্রযচারনায প্রদ্নতীষ ধা
পল না ষা মন্ত
ড গ্রাভ পথডক প্রপডয আা কভীডদয কাযখানাষ িডফ কযাডনা পথডক প্রফযত
থাকডত ফরা ডষডছ। প্রযকল্পনা অনুমাষী কভীডদয িাথপ্রভক মাডষ
ড
অগ্রাপ্রধকায প্রবপ্রত্তডত
প্রপপ্রনপ্রং পকন, যাম্পর পকন  ুইং পকন আংপ্রকবাডফ পখারা যাখায প্রফলডষ প্রদ্ধান্ত
প্রনডত ফরা ডষডছ কাযখানা কতৃ
ড ক্ষডক।
প্রযকল্পনা অনুমাষী, ঢাকা ভানগয  নাযাষণগডেয প্রকছু প্রল্প-কাযখানা খুরডছ আজ।
আগাভীকার আডযা প্রকছু কাযখানা খুরডফ। ঢাকা  ঢাকায আাডয কাযখানাগুডরা চারুয য
ধীডয ধীডয অনয অঞ্চডরয প্রল্প-কাযখানাগুডরা খুডর পদষা ডফ। পদডয প্রংবাগ কাযখানা
আগাভী ৩ পভয ভডধয খুডর মাডফ। শ্রপ্রভকডদয ুযক্ষা  িডষাজনীষ স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন পকফর
আাডয এরাকায শ্রপ্রভকডদয কাডজ প্রনডষাচ্ছজত কযায কথা জাপ্রনডষডছন কাযখানায
ভাপ্ররকযা।
পদডয যপতাপ্রনভুখী প্রল্প খাতংপ্রিষ্ট ংগঠনগুডরা ূডত্র জানা পগডছ, কাযখানা পখারায িথভ
ধাড আজ  আগাভীকার ঢাকা ভানগয এরাকায প্রফপ্রবন্ন প্রল্প-কাযখানা খুরডফ। ২৮ পথডক ৩০
এপ্রিডরয ভডধয খুরডফ আশুপ্ররষা, াবায, ধাভযাই  ভাপ্রনকগে এরাকায প্রফপ্রবন্ন প্রল্প-কাযখানা।
নাযাষণগডেয রূগে  কাাঁচুয এফং নযপ্রংদী এরাকায প্রফপ্রবন্ন প্রল্প-কাযখানা খুরডফ ৩০
এপ্রির। ২  ৩ পভয ভডধয গাজীুয  ভষভনপ্রং এরাকায প্রল্প-কাযখানা খুরডফ। এয ফাইডয
আজ পথডক নাযাষণগে এরাকায প্রনটটং, ডাপ্রষং কাযখানাগুডরা খুডর পদষায কথা জাপ্রনডষডছ
ফাংরাডদ প্রনটষযায ভযানুপযাকচাযা ডঅযান্ড এক্সডাটড া ডঅযাডাপ্রডষন (প্রফডকএভইএ)।
দযডদয উডদ্দড প্রফচ্ছজএভইএ ফডরডছ, অথনীপ্র
ড তয চাকা চর যাখায জনয াভপ্রগ্রক প্রফডফচনাষ
প্রফচ্ছজএভইএ পজানপ্রবপ্রত্তক, ীপ্রভত প্রযডয কাযখানা পখারায যাভ ড পদডফ। এয আডগ
শ্রপ্রভকডদয ঢাকাষ না আনায জনয দযডদয যাভ ড পদষা ডরা। পফ কভীডক প্রনডষ
কাযখানা চারু করুন, মাযা কাযখানায প্রনকটফতী স্থাডন ফফা কডযন। ভানপ্রফক িডষাজডন
ছাাঁটাই না কযায অনুডযাধ জাপ্রনডষডছ প্রফচ্ছজএভইএ।
অনযপ্রদডক প্রফডকএভইএ ফডরডছ, ২৬ এপ্রির পথডক স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন প্রনটষযায খাডতয প্রনটটংডাপ্রষং এফং যাম্পর পকন খুডর পদষায যাভ ড পদষা ডি ংগঠডনয ক্ষ পথডক। ২ পভ
মন্ত
ড মাষক্রডভ
ড
গাডভন্ট
ড
পকন পখারায যাভ ড পদষা ডি। তডফ খুফ জরুপ্রয িডষাজডন
ীপ্রভত আকাডয আগাভীকার (আজ) পথডক গাডভন্ট
ড
পকন পখারা মাডফ। তডফ মাষক্রডভ
ড
খুরডর এ ভুডূ তড দূযদূযান্ত পথডক শ্রপ্রভক বাই-পফানডদয কভস্থডর
ড
না পপযায জনয অনুডযাধ
জাপ্রনডষডছ প্রফডকএভইএ।
কাযখানাষ িডফডয ভষ কভীডদয যীডয প্রনষপ্রভত তাভাত্রা যীক্ষায ফযফস্থা  প্রফপ্রবন্ন
জীফাণুনাক উকযণ যফযাডয প্রনডদডনা পদষা ডষডছ ভাপ্ররকডদয। পকাডনা শ্রপ্রভডকয
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যীডযয তাভাত্রা ৩৭ দপ্রভক ২ প্রডপ্রগ্র পরপ্রষাডয পফপ্র ডরই তাডক ফাপ্রডত াটঠডষ প্রদডত
ফরা ডষডছ। শ্রপ্রভকডদয ভাস্ক ডয থাকা  িডষাজনীষ স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন চরডত ফরা ডষডছ।
কাযখানাষ দনাথী
ড
িডফডয পক্ষডত্র প্রনডলধাজ্ঞা আডযা কযা ডষডছ।
কাডজয ভষ কাযখানা বফডন অিডষাজনীষ চরাচর ীপ্রভত কযায প্রনডদডনা পদষা ডষডছ।
াাাপ্র পমফ কভী পরাপ্রডং  আনডরাপ্রডং কযডফ, তাডদয অনয কভীডদয পথডক আরাদা যাখায
যাভ ড পদষা ডষডছ। এছাা কাযখানায প্রনডষাগকতডাডক শ্রপ্রভক এফং প্রনডজডদয ভডধয স্পষ্ট
পমাগাডমাগ চযাডনর িপ্রতষ্ঠা কযায কথা ফরা ডষডছ। এয অং প্রডডফ প্রএ প্রডস্ট্ডভয ভাধযডভ
প্রদডন অন্তত চাযফায িপ্রতডযাধভূরক ফযফস্থা  প্রনডদডনায প্রফলডষ পঘালণা পদষা ডফ। শ্রপ্রভকডদয
দ্রুত খফয পৌঁডছ পদষায ফযফস্থা কযডত ডফ। পনাটট পফাডডড জরুপ্রয পপান নেয এফং স্পষ্ট ফাতডা
প্রদডত ডফ।কাযখানা কতৃ
ড ক্ষডক অফযই নডবর কডযানাবাইযাডয প্রফস্তায এফং স্থানীষ প্রফপ্রবন্ন
খফডযয প্রফলডষ ষাপ্রকফার থাকডত ডফ। কভী প্রকংফা াধাযণ ভানুডলয ভডধয আতি ছাষ এভন
পকাডনা তথয ফা খফয িচায কযা মাডফ না।

২৭ এপ্রির ২০২০
শ্রনভতেযা োযখানাে নপযতেন, াভাক্তজে দূযত্ব ভানতেন না
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক, ঢাকা: অথনীপ্র
ড তয চাকা চর যাখডত কডযানাবাইযা ংক্রভণ ঝুাঁ প্রকয ভডধযই
কাজ শুরু ডষ পগডছ বতপ্রয পাাক কাযখানাগুডরাডত। এক ভা ছুটটয য ঝুাঁ প্রক প্রনডষই কাডজ
পমাগ প্রদডষডছন শ্রপ্রভডকযা। এত প্রদন ডযয
পতভন পাযডগার না থাকডর কার চট্টগ্রাভ
নগডযয ইপ্রডজড এরাকা প্রপডয আড ুডযাডনা
পচাযাষ। াযা প্রদন কাজ পডল ফৃটষ্টডত ছাতা
ভাথাষ ফাপ্র প্রপযডছন শ্রপ্রভডকযা। গতকার
প্রফডকর চাযটাষ। ছপ্রফ: জুডষর ীরঢাকা, াবায,
আশুপ্ররষা,য, নাযাষণগে  চট্টগ্রাডভ ফন্ধ থাকা
যন্ভাপ্রনভুখী পাাক কাযখানা ীপ্রভত আকাডয
গতকার পযাফফায খুডরডছ। কডযানায ংক্রভণ
এাডত স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডনই কাযখানাগুডরা চারু কযা ডষডছ। তডফ কাযখানায ফাইডয চরাচডরয
পক্ষডত্র শ্রপ্রভডকযা াভাচ্ছজক দূযত্ব ভানডছন না।
পাাকপ্রডল্পয ভাপ্ররকডদয দুই ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ এফং প্রফডকএভইএ প্রনডলডধয য দূযদূযান্ত
পথডক শ্রপ্রভডকযা ঝুাঁ প্রক প্রনডষই কভস্থডর
ড
প্রপযডছন। গণপ্রযফন ফন্ধ থাকাষ কভস্থডর
ড
প্রপযডত
পবাগাপ্রন্তডত ডত ষ তাাঁডদয।
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কডযানায ংক্রভণ পঠকাডত ৫ এপ্রির পথডক কাযখানা ফডন্ধয পঘালণা পদষ প্রফচ্ছজএভইএ এফং
প্রফডকএভইএ। যকাপ্রয ছুটটয ডে ভন্ষ কডয তা ২৫ এপ্রির মন্ত
ড ফাাডনা ষ। এযয
গতকার পথডক ীপ্রভত প্রযডয ধাড ধাড কাযখানা পখারায প্রদ্ধান্ত পনষ ংগঠন দুটট।
এপ্রদডক ীপ্রভত আকাডয কাযখানা পখারায প্রদডন গতকার ভাডচডয ফডকষা ভজুপ্রযয দাপ্রফডত
যাজধানীয ভাপ্ররফাডগয একাপ্রধক পাাক কাযখানায শ্রপ্রভডকযা প্রফডক্ষাব কডযডছন। এ ছাা
গাজীুডয টেী, আশুপ্ররষা  নাযাষণগডেয প্রফপ্রবন্ন স্থাডন ফডকষা ভজুপ্রযয দাপ্রফ  ছাাঁটাইডষয
িপ্রতফাডদ প্রফডক্ষাব কডযডছন শ্রপ্রভডকযা।
প্রফডকএভইএয ক্ষ পথডক শুধু যাম্পর, প্রনটটং  ডাপ্রষং পকন চারুয প্রনডদডনা পদষা
ডষপ্রছর। আয প্রফচ্ছজএভইএ গতকার পথডক ঢাকা ভানগযীয ২১৩টট কাযখানা চারুয প্রনডদডনা
প্রদডষপ্রছর। তডফ গতকার ঢাকা ভানগযী ছাা অনযানয এরাকায কাযখানা চারু ষ।
প্রল্প ুপ্রর জানাষ, াবায, আশুপ্ররষা, গাজীুয, চট্টগ্রাভ, নাযাষণগে, ভষভনপ্রং  খুরনাষ
প্রফচ্ছজএভইএয দযবুি ৪৮০ কাযখানা গতকার পথডক চারু ডষডছ। এফ এরাকাষ
প্রফডকএভইএয ১২১টট  প্রফটটএভএয দযবুি ৫৮টট ফস্ত্রকর খুডরডছ। াবায, আশুপ্ররষা,
গাজীুয, চট্টগ্রাভ, নাযাষণগে, ভষভনপ্রং  খুরনাষ পাাক অনয প্রল্পকাযখানা যডষডছ ৭
াজায ৬০২টট। তায ভডধয গতকার চারু প্রছর ১ াজায ৪২৭টট।
জানডত চাইডর প্রফচ্ছজএভইএয বাপ্রত পষার াভাদ িথভ আডরাডক ফডরন, ‗উৎাদন
চারুয জনয িাষ এক াজায কাযখানা প্রনফন্ধন কডযপ্রছর। আভযা তাডদয ধাড ধাড চারু কযায
প্রনডদড প্রদডষপ্রছ। তায ফাইডয পকউ খুরডর স্থানীষ িাডনয অনুভপ্রত প্রনডষ কডযডছ।‘ ংগঠনটটয
আডযক বাপ্রত আযাদ জাভার ফডরন, দূযদূযান্ত পথডক শ্রপ্রভকডদয আতত না আনডত
এফং কাউডক ছাাঁটাই না কযডত িডতযক দযডক ফরা ডষডছ।
প্রফডকএভইএয ২০ তাং কাযখানা গতকার পথডক ীপ্রভত প্রযডয চারু ডষডছ ফডর জানান
প্রফডকএভইএয বাপ্রত পভাাম্মদ াডতভ। প্রতপ্রন িথভ আডরাডক ফডরন, ‗দূযদূযান্ত পথডক
শ্রপ্রভকডদয কাডজ না আনডত আভাডদয প্রনডদডনা প্রছর। তাযয শ্রপ্রভডকযা পকন প্রপযডছন, তা
পফাধগভয
নষ।‘
াবায পথডক আভাডদয প্রনজস্ব িপ্রতডফদক জানান, াবায  আশুপ্ররষাষ দুই তাপ্রধক পাাক 
ফস্ত্র কাযখানা চারু ডষডছ। কাযখানাগুডরা শ্রপ্রভডকয াভাচ্ছজক দূযত্ব প্রনচ্ছিত কযডত ফযফস্থা
প্রনডষডছ।
আশুপ্ররষাষ াযভীন গ্রুডয াাঁচটট কাযখানাষ কাজ কডযন িাষ ১২ াজায শ্রপ্রভক। াভাচ্ছজক
দূযত্ব প্রনচ্ছিত কযডত গ্রুটটয ফ কটট কাযখানাষ দুই ারা (প্রপট) চারু কযা ডষডছ। গ্রুডয
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ফযফস্থানা প্রযচারক ইভাইর পাডন ফডরন, দুই প্রপট চারু কযাষ শ্রপ্রভডকযা ছষ পুট দূযডত্ব
ফড কাজ কযডত াযডছন।
াবাডযয কডষকটট কাযখানা ঘুডয পদখা মাষ, কাযখানায পবতডয াভাচ্ছজক দূযত্ব প্রনচ্ছিত কযা
ডর ফাইডয আা–মাষায পক্ষডত্র শ্রপ্রভডকযা তা ভানডছন না।
নাযাষণগে পথডক আভাডদয িপ্রতপ্রনপ্রধ জানান, নাযাষণগডেয ৮১টট পাাক কাযখানা গতকার
চারু ডষডছ। পখাডন শ্রপ্রভডকয উপ্রস্থপ্রত প্রছর ২৫ তাং। নাভ িকা না কযায ডতড আদভজী
ইপ্রডজডডয ইপ্রক গাডভন্টডয
ড
এক কভকতড
ড া জানান, কাযখানায িডফভুডখ জুতা  াডত
জীফাণুনাক তযর পে কডয তাযয শ্রপ্রভকডদয পবতডয পঢাকাডনা ষ।
আভাডদয গাজীুয িপ্রতপ্রনপ্রধ জানান, পখানকায পাাক  ফস্ত্র প্রভপ্ররডষ ৪৩৮টট কাযখানা
গতকার চারু ডষডছ। পফ প্রকছু কাযখানাষ থাভার
ড স্কযানায প্রদডষ তাভাত্রা যীক্ষা কডয
শ্রপ্রভকডদয পবতডয পঢাকাডনা ষ। এ ছাা ফ শ্রপ্রভডকয াত পধাষা  ভুডখ ভাস্ক যা
ফাধযতাভূরক
কডযডছ
কাযখানা
কতৃ
ড ক্ষ।
চট্টগ্রাভ পথডক আভাডদয প্রনজস্ব িপ্রতডফদক জানান, পখানকায িাষ দুই  কাযখানা গতকার
খুডরডছ। কাযখানাষ পমডত মানফান না পডয পবাগাপ্রন্তডত ডন পফপ্রয বাগ শ্রপ্রভক। মানফান
না পডষ গতকার কাডর দুই তাপ্রধক শ্রপ্রভক নগযীয ফারুছা নতু নাা এরাকায ডক
অফস্থান প্রনডষ প্রফডক্ষাব কডযন। চট্টগ্রাডভয ইপ্রডজডড ৭০টট  পকইপ্রডজডড ২০টট কাযখানা
গতকার খুডরডছ। প্রইপ্রডজডডয পফ কডষকটট কাযখানাষ ফডডছ থাভার
ড স্কযানায। পই মন্ত্র
প্রদডষ যীডযয তাভাত্রা পভড শ্রপ্রভকডদয কাযখানাষ িডফ কযাডনা ষ। একইবাডফ
পকইপ্রডজডডয কাযখানাগুডরায পটডক থাভার
ড স্কযানায ফাডনা ষ।
ফাংরাডদ যন্ভাপ্রন িচ্ছক্রষাকযণ এরাকা কতৃ
ড ক্ষ ফা পফজায ভাফযফস্থাক খুযপ্রদ আরভ
িথভ আডরাডক ফডরন, াভাচ্ছজক দূযত্ব প্রনচ্ছিত কডয  স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন ২৫ তাং শ্রপ্রভক
প্রদডষ প্রকছু কাযখানা চারু কযা ডষডছ। কাযণ, এফ কাযখানায াডত প্রফডদপ্র পক্রতাডদয পফ
প্রকছু ক্রষাডদ প্রছর। পক্রতাযা দ্রুত ণয যফযাডয জনয চা প্রদচ্ছির।
চট্টগ্রাডভ প্রফচ্ছজএভইএয দযবুি কাযখানাগুডরায ভডধয এক–তৃতীষাং গতকার পখারা প্রছর
ফডর জাপ্রনডষডছন ংগঠনটটয িথভ বাপ্রত এভ এ ারাভ।
আভাডদয ভুচ্ছন্ফগে িপ্রতপ্রনপ্রধ
পাাকশ্রপ্রভক প্রফপ্রবন্ন পায
পবাগাপ্রন্তডত ডত ষ তাাঁডদয।
প্রভুপ্ররষায চাযটট ঘাডটয ভডধয ভাত্র
তা উডক্ষা কডয গন্তডফয ছুডটডছন।

জানান, পজরায প্রভুপ্ররষা ঘাডট গতকার ঢাকাভুখী
ভানুডলয প্রব প্রছর। তডফ গণপ্রযফন ফন্ধ থাকাষ চযভ
ঘাডটয ফযফস্থাক (ফাপ্রণজয) াপাষাত আডম্মদ ফডরন,
একটট চর। পপপ্রযডত মাত্রীডদয উঠডত প্রনডলধ কযডর তাাঁযা
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২৭ এনপ্রর ২০২০
ঝুন ঘতয পোোতযন্টাইতন নাযী স্বািযেভী
পকাটারীাা (পগাারগে) িপ্রতপ্রনপ্রধ: ঢাকায একটট াাতাডর চাকপ্রয কযডতন এক নাযী
স্বাস্থযকভী (২১)। গত ভেরফায প্রতপ্রন ছুটট প্রনডষ ফাপ্রডত আডন। ফাপ্রডত আায য স্থানীষ এক
আষাভী রীগ পনতায প্রনডদডড এই নাযী স্বাস্থযকভীডক এরাকাফাী একটট প্রনজডন স্থাডন ুকুডযয
ভডধয তারাতা প্রদডষ ঝু প্র ঘয বতপ্রয কডয তায ভডধয পকাষাডযন্টাইডন যাডখন। িাষ ১ ন্ভা
ধডয পযাডদ ুড ফৃটষ্টডত প্রবডজ এই নাযী স্বাস্থযকভী
খাডন অফস্থান কযডছন।
ঘটনাটট ঘডটডছ পগাারগডেয পকাটারীাা
উডজরায াদুল্লাুয ইউপ্রনষডনয রগন্ডা গ্রাডভ। এ
ঘটনাটট াভাচ্ছজক পমাগডমাগভাধযডভ িচায ষায
য পগাটা উডজরাফযাী আডরাচনায ঝ
উডঠডছ।
জানা পগডছ, ঢাকায ইভার াাতাডর চাকপ্রয
কযডতন এই নাযী স্বাস্থযকভী। কডযানাবাইযাডয কাযডণ াাতার কতৃ
ড ক্ষ তাডক ছুটট প্রদডষ
পদষ। ছুটটডত প্রতপ্রন ফাপ্রডত আডন। ফাপ্রডত আায খফয এরাকাষ ছপ্রডষ ডর াদুল্লাুয
ইউপ্রনষন আষাভী রীডগয াংগঠপ্রনক ম্পাদক িান্ত ফাতয প্রনডদডড এরাকাফাী এই নাযী
স্বাস্থযকভীডক তায ফাপ্রয িাষ ৪০০প্রভটায দূডয একটট প্রনজডন স্থাডন ুকুডযয পবতয তারাতা
প্রদডষ ঝু প্র ঘয বতপ্রয কডয তাডক পকাষাডযন্টাইডন যাডখ।
বুিডবাগী ই নাযী স্বাস্থযকভী ফডরন, আজ িাষ এক ন্ভা ধডয আপ্রভ এখাডন পযাডদ ুড
ফৃটষ্টডত প্রবডজ ভানডফতয জীফনমান কযপ্রছ। একজন স্বাস্থযকভী প্রডডফ আপ্রভ অডনক ভানুলডক
পফা প্রদডষপ্রছ। আয আজ এখাডন পথডক আভায স্বাস্থয হুভপ্রকয ভুডখ ডডছ।
ই স্বাস্থযকভীয ভা ফডরন, আভায স্বাভী পনই। আভায এই পভডষটায আডষ আভায ংায চডর।
আভায পভডষটটয এখন প্রফডষ ষপ্রন। তাডক এবাডফ একটট ুকুডযয ভডধয ঝু প্র ঘডয যাখা
ডষডছ। আভায পভডষটটয মপ্রদ প্রকছু ডষ মাষ তাডর এয দাষ পক পনডফ? এরাকায আষাভী রীগ
পনতা িান্ত ফাত চা ৃটষ্ট কডয আভায পভডষটটডক এখাডন পযডখডছ। আপ্রভ িাডনয স্তডক্ষ
কাভনা কযপ্রছ।
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এ ফযাাডয আষাভী রীগ পনতা িান্ত ফাতয কাডছ জানডত চাষা ডর প্রতপ্রন ফডরন,
এরাকাফাীয ফায প্রদ্ধাডন্ত ই নাযী স্বাস্থযকভীডক ুকুডযয ভডধয ঝু প্র ঘয বতপ্রয কডয পখাডন
যাখা ডষডছ।
উডজরা প্রনফাী
ড অপ্রপায এ এভ ভাপুজুয যভান ফডরন, প্রফলষটট অতযন্ত অভানপ্রফক। এই
স্বাস্থযকভীডক এরাকাফাী এবাডফ না পযডখ আভাডদয জানাডর তাডক আভযা িপ্রতষ্ঠাপ্রনক পাভ
পকাষাডযন্টাইডন যাখডত াযতাভ। আভযা এই স্বাস্থযকভীডক খান পথডক এডন পাভ
পকাষাডযন্টাইডন যাখায ফযফস্থা কযডফা। অনযপ্রদডক এই নাযী স্বাস্থযকভীডক মাযা এবাডফ ঝু প্র
ঘডযয পবতয পযডখডছ তাডদয প্রফরুডদ্ধ আইনতবাডফ ফযফস্থা পনষা ডফ।

২৭ এনপ্রর ২০২০
েতযানাে পেযানীিে
ুনান িাতভন্টনল্লতত
ষ
দীঘশ্বা
ষ
তদননে পোটট টাো পরাোন

পভাাম্মদ যাষান খান, পকযানীগে (ঢাকা): কডযানাবাইযাডয কাযডণ াধাযণ ছুটটডত অচর
পদডয ফফৃড ৎ গাডভন্টপ্র
ড
ল্ল পকযানীগডেয ত ত ভাপ্ররক প্রফুর ক্ষপ্রতয ভুডখ ডডছন।
অর ফড থাকা কডষক রাখ শ্রপ্রভডকয পফতন পদষা প্রনডষ দুপ্রন্তাষ ভষ কাটডছ তাডদয। প্রদনযাত একাকায কযা পকারাডরয ফদডর আগানগয এরাকায নান প্রনস্তব্ধতা পমন তাডদয ফুডক
াথডযয ভডতা পচড ফডডছ। কাজ না থাকাষ িপ্রতপ্রদন ফ অডিয পরাকান গুনডত ডি ফ
উডদযািাডকই।
ফুপ্রগো তীডযয গাডভন্টপ্র
ড
ল্লডত বদপ্রনক কডষক পকাটট টাকা পফচাডকনা ডতা। ভুনাপা ডতা
পফ। এ কাযডণ এখাডন বতপ্রয পাাক কাযখানায িায ঘডটডছ। কডযানায এ ংকডট প্রযপ্রস্থপ্রত
এখন অনযযকভ। িপ্রতপ্রদন পকাটট টাকা ক্ষপ্রতয ভুডখ ডডছন ফযফাষীযা।
একাপ্রধক গাডভন্ট
ড ভাপ্ররক জানান, িপ্রতপ্রদন গাডভন্টপ্র
ড
ল্লডত কডষক পকাটট টাকা প্রফপ্রকপ্রকপ্রন ডতা।
এখন ফ ফন্ধ পযডখ বাা, শ্রপ্রভকডদয পফতন  ফযাংক ঋণ ফাফদ পকাটট টাকা পরাকান ডি
তাডদয। ফডন্ধয ভষ দীঘ ডডর ফযাংক ঋণ প্রনডষ ফ প্রফডদ ডত ডফ। অডনক ফযফাষীয ডথ
ফড ায আিা যডষডছ। আরভ টাষায ভাডকডডটয রক্ষ্মী পারা গাডভডন্টয
ড
ভাপ্ররক
পভাস্তাপ্রপজুয যভান পভাস্তাডকয ভডতা অডনডক এভন প্রযপ্রস্থপ্রতডত ফযাংডকয ুদ কভডক্ষ ছষ
ভা
ভকুপ
পচডষডছন।
ফুপ্রগো নদীয তীযফতী পকযানীগে আগানগয গাডভন্টপ্র
ড
ল্লডত পছাট-ফ াাঁচ াজায কাযখানা
যডষডছ। াইকাপ্রয পা-রুভ যডষডছ িাষ ১৫ াজায। িপ্রতটট কাযখানাষ কভডক্ষ ৫০-১২০ জন
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শ্রপ্রভক কাজ কডযন। ঈডদয আডগ াযাডদডয চাপ্রদা পভটাডত ফডচডষ পফপ্র জভজভাট থাডক
ুডযা এরাকা। অথচ কডযানায কাযডণ ফপ্রকছু ফন্ধ থাকাষ ুডযা এরাকা এখন বূ ডতয গপ্ররয
ভডতা রাগডছ। ভাপ্ররকযা জাপ্রনডষডছন, ফযাক জনভাগভ ষ ফডর ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রত ফজাষ
থাকডর গাডভন্টপ্র
ড
ল্ল অপ্রনপ্রদডষ্টকাডরয জনয ফন্ধ থাকায ম্ভফনাই পফপ্র। প্রযপ্রস্থপ্রতয উন্নপ্রত ডর
স্বাবাপ্রফক কামক্রভ
ড
চারু কযা ডফ ফডর জাপ্রনডষডছন পকযানীগে গাডভন্ট
ড ফযফাষী ভফাষ
প্রভপ্রতয াধাযণ ম্পাদক  ভুপ্ররভ কাডরকডনয ভাপ্ররক ভুপ্ররভ ঢারী। প্রতপ্রন ফডরন, ক্ষপ্রত
কাটটডষ
উঠডত
অডনক
পফগ
পাাডত
ডফ।
প্রনফায কাডর কথা ষ অডনডকয ডে। প্রদ নভযান গাডভডন্টয
ড
ভাপ্ররক রুহুর আভীন 
আকা পযাডনয ভাপ্ররক ভপ্রনয পাডন অডনডকই ফডরন, এফাডযয ঈদ পভুভটা তাডদয
ভাটট। িপ্রতপ্রদন এখাডন রাখ রাখ টাকা পরনডদন ডতা। এখন ফ ফন্ধ থাকাষ ফ অডিয
পরাকান গুনডত ডি ফায। তডফ ফাযই ফ বষ ফযাংক ঋণ প্রনডষ। ঋডণয ুদ প্রকছু ভডষয
জনয ভকুপ কডয াজায াজায শ্রপ্রভডকয জীফন-জীপ্রফকা ফাাঁচাডত াষতায দাপ্রফ জানান তাযা।
পকযানীগে গাডভন্ট
ড ফযফাষী  ভফাষ প্রভপ্রতয বাপ্রত স্বাধীন পখ ফডরন, ঈদ াভডন পযডখ
গাডভন্ট
ড ফযফাষীযা চযভবাডফ প্রফমডষয
ড
ভডধয ডডছন। ঈডদয পাাডকয কাজ পনই ফডর
িপ্রতপ্রদন পকাটট টাকা পরাকান গুনডত ডি। ফছডযয আডষয ফ একটা অং আড এ ভডষ।
অথচ কাযখানা বাা  শ্রপ্রভকডদয পফতন পদষা প্রনডষ তাযা দুপ্রন্তায ভডধয যডষডছন তাযা।
পকযানীগে উডজরা পচষাযভযান  উডজরা আষাভী রীডগয আহ্বাষক াীন আডভদ
ফডরন, এখনাকায গাডভন্টপ্র
ড
ল্লডত াজায াজায শ্রপ্রভক কাজ কডযন। াযাডদডয পজরা 
উডজরা ডযয ফযফাষীযা পাাক প্রকনডত এখাডন আডন। ঈডদয পভুডভ থাডক
জভজভাট। অথচ কডযানায কাযডণ জনফহুর এরাকা ফডর ুডযাুপ্রয কাজ ফন্ধ যাখা ডষডছ।
এডত ফযফাষীযা চযভ ক্ষপ্রতয ভুডখ ডডছন। তাডদয ভযা প্রনডষ যকাপ্রয মাডষ
ড প্রফডল কডয
শ্রপ্রভকডদয পফতন  ফযাংক ঋডণয প্রফলষটট প্রনডষ ঊর্ধ্তন
ড মাডষ
ড আডরাচনা কযা ডফ।

২৭ এনপ্রর ২০২০
নফনফাতফতদয তে রাইতন িৃেভীযা!
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নেতাযিতে টটননফতত পফচাতেনা
াইপুর ক পভাল্লা দুর,ু প্রকডাযগে: প্রকডাযগে ডযয টটপ্রপ্রফয ভ্রাভযভাণ পদাকানগুডরাডত
ক্রডভই ফাডছ প্রব, কভডছ াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ যাখায িফণতা। প্রব পফড মাষায অনযতভ
কাযণ- ডযয ভধযপ্রফত্ত  প্রন্ন ভধযপ্রফত্ত প্রযফাডযয াডফ প্রফপ্রফযা তাডদয গৃকভী নাযী প্রকংফা
ফারকডক টটপ্রপ্রফয ভার প্রকডন আনডত াঠাডিন। পযাজা উরডক্ষ প্রনতযিডষাজনীষ দ্রডফযয
ভূরযফৃচ্ছদ্ধডক াভার প্রদডত এই থ পফডছ প্রনডষডছন তাযা।
টটপ্রপ্রফয পদাকানগুডরাডত এখন িপ্রত পকচ্ছজ পাঁষাজ ৩৫ টাকা, প্রচপ্রন ৫০ টাকা, ডার ৫০ টাকা,
পখজুয ১২০ টাকা, াাঁচ প্ররটাডযয ষাপ্রফন পতর
৪০০ টাকা এফং পছারা ৬০ টাকা পকচ্ছজডত
প্রফচ্ছক্র ডি। অথচ ফাজাডয িপ্রত পকচ্ছজ
পাঁষাজ ৫৫ টাকা, ডার ৭০-৭৫ টাকা, প্রচপ্রন
৭০ টাকা, পখজুয ১৮০ টাকা, পছারা ৭৫ টাকা
 াাঁচ প্ররটাডযয ষাপ্রফন পতর ৫২০ টাকাষ
প্রফচ্ছক্র ডি। দাডভয প্রফার তাযতডভযয কাযডণ
টটপ্রপ্রফয পদাকানগুডরাডত কার পথডকই
নযামযভূডরয ভার প্রকনডত ভানুডলয প্রব
ফাডছ। কডযানা প্রফমডষয
ড
প্রকায ভধযপ্রফত্ত প্রযফাযগুডরায াডত টাকাষা না থাকাষ তাযা
এখন টটপ্রপ্রফয ণয প্রকনডছন। তডফ চক্ষুরজ্জায কাযডণ প্রনডজযা না প্রগডষ াঠাডিন
গৃকভীডদয।
গত প্রনফায ডযজপ্রভন পদখা মাষ, পজরা িাডকয কামারডষ
ড
টটপ্রপ্রফয প্রডরায ুরুজ
এন্টাযিাইডজয পদাকাডনয াভডন দীঘ রাইডন
ড
দাাঁপ্রডষ আডছন করাাায যপ্রভায ভা। িপ্রত
ন্ভাডয দুই প্রদনই তাডক রাইডন দাাঁপ্রডষ থাকডত পদখা মাষ। িপ্রত ন্ভাড তায কী প্রযভাণ ণয
রাডগ, তা জানডত চাইডর প্রতপ্রন ভকারডক ফডরন, 'প্রফপ্রফাডফয ফাায রাইগযা (জনয) ভার প্রনডত
আইপ্রছ। প্রফপ্রফ াফডতা রাইডন খাাইডত (দাাঁাডত) াডযন না। পছাডডা (পছাট) য। ফাই
প্রচনযারডফা (প্রচডন পপরডফ)। ভানইজ্জত আডছ না? তাই প্রফপ্রফাফ তায ংাডযয রাইগযা আভাডয
রাইডন াঠাইডছ।'
যপ্রভায ভা জানান, প্রফপ্রফাডডফয স্বাভী একটট ভাদ্রাাষ চাকপ্রয কডযন। প্রতন পছডরডভডষ। তাডদয
পতভন পকাডনা অবাফ-অনটন প্রছর না। কডযানায কাযডণ তাডদয ংাডয টানাটাপ্রন শুরু ডষডছ।
তাই তাযা নযামযভূডরয টটপ্রপ্রফয ণয প্রকনডত তাডক াটঠডষডছন।
যপ্রভায ভা, ভডনাষাযায ভা অন্তত ২০ জন গৃকভী জানান, তাডদয ভডধয পকউ পকউ
ভাপ্ররডকয ফাাষ পপ্রয  ইপতায কডযন। পকউ পকউ ভারত্র প্রকডন পদষায প্রফপ্রনভডষ তাডদয
যায জনয ুডযাডনা কা পদন। কডষকজন অফয ফডরন, 'যাগডয প্রযফাডযয কথা প্রচন্তা কইয
া্ মাই খাাইষা আপ্রছ। '
পজরা িাক কামারষ
ড
ূডত্র জানা পগডছ, প্রকডাযগে পয এরাকাষ প্রতনজন টটপ্রপ্রফ
প্রডরাযডক শুক্রফায ফাদ প্রদডষ িপ্রতপ্রদন ১৫ াজায পকচ্ছজ প্রচপ্রন, ৫০০০ পকচ্ছজ ডার, ২০০ পকচ্ছজ
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পখজুয, ১২০০ পকচ্ছজ ফুট, ৯ াজায প্ররটায পতর, ৯ াজায প্ররটায প্রচপ্রন পাঁষাজ চাপ্রদা
অনুমাষী ফযাদ্দ পদষা ষ। িচুয চাপ্রদা এফং প্রবডয কাযডণ প্রকডাযগে পজরা ডয প্রতনজন
প্রডরায প্রনডষাগ পদষা ডষডছ। আয প্রতনজন প্রডরায ফাাডনা পগডর তাডদয য চা কভডফ।
এ িডে ডচতন নাগপ্রযক কপ্রভটটয দয অযাডডবাডকট ভাষা পবপ্রভক ফডরন, পজরা য 
আাডয এরাকাষ াজায াজায ভধযপ্রফত্ত  শ্রভজীফী দপ্রযদ্র ভানুডলয কথা প্রফডফচনাষ প্রনডষ
প্রডরায িপ্রত ফযাদ্দ প্রদ্নগুণ কযা উপ্রচত।

২৭ এপ্রির, ২০২০
নতন ভাতয পফতন ফতেো
েুটষ্টোে নচননেতরয শ্রনভে-েভচাযীযা
ষ
চযভ দুতবষাতি
টানা নতন ভাতয পফতন না াওোে েুটষ্টোে নচননেতরয এে াজায শ্রনভে-েভচাযী
ষ
ততে চযভ দুতবষাতি। চরনত ফেতযয জানুোনয পথতে
ভাচষ ভাতয পফতন এখতনা তাযা াননন। এোা
ইনতভতধয এনপ্রর ভাতয পফতনও াওনা তে পিতে।
পতর শ্রনভে-েভচাযীতদয
ষ
পফতন ফাফদ প্রাে েে পোটট
টাো ফতেো ততে।
পখাাঁজ প্রনডষ জানা পগডছ, কুটষ্টষাষ কৃপ্রলপ্রবপ্রত্তক একভাত্র
পরাকাপ্রন প্রচপ্রনকরটট পকানভডত টটডক আডছ। বযা পভুডভ এ প্রভডর প্রচপ্রনয কাাঁচাভার আডখয
পমাগান কভ থাকাষ িপ্রত ফছয উৎাদন কভ ডি। ক্রভাগত উৎাদন হ্রা অনযানয
নানাপ্রফধ কাযডণ পরাকান গুণডত গুনডত প্রভরটট এখন রুি প্রডল্প প্রযণত ডষডছ। এপ্রদডক টানা
প্রতন ভা মাফত পফতন ফন্ধ থাকাষ প্রচপ্রনকডরয এক াজাডযয পফপ্র শ্রপ্রভক-কভচাযী
ড
ভানডফতয
জীফন-মান কযডছন। এছাা তাডদয ফডকষা পফতন িাপ্রন্ভডত অপ্রনিষতা এখডনা কাডটপ্রন।
ফডকষা পফতডনয দাপ্রফডত পজরা িাডকয ভাধযডভ প্রভডরয শ্রপ্রভক-কভচাযীযা
ড
িধানভন্ত্রীয কাডছ
স্মাযকপ্ররপ্র প্রদডষডছ। প্রগপ্রগযই পফতন িদান কযা না ডর শ্রপ্রভক-কভচাযীযা
ড
আডন্দারন
কভূড প্রচডত পমডত াডয ফডর শ্রপ্রভক পনতাযা জানান।
প্রচপ্রনকর কতৃ
ড ক্ষ শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ফডকষা পফতন প্রযডাডধ উডদযাগ গ্রডণয কথা জানাডর
এখডনা পফতন পদষা ষপ্রন। একটানা প্রতন ভাডয ফডকষা ছাা চরপ্রত এপ্রির ভাডয পফতডনয
পকান খফয পনই। পডর ুডযা চায ভাডয পফতন িদান প্রনডষ চরডছ অপ্রনিষতা। এছাা বফপ্রেক
ভাভাপ্রয কডযানা দুডমাডগ
ড
শ্রপ্রভক-কভচাযীযা
ড
ানপ্রন যকাপ্রয পকান াষতা। পডর প্রযফাযপ্রযজন প্রনডষ তাডদয প্রদন কাটডছ প্রনদারুণ কডষ্ট ফডর শ্রপ্রভকযা জানান।
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এপ্রদডক শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ফডকষা পফতন ছাা আখ চাপ্রলডদয ফডকষা ১১ পকাটট টাকা 
প্রভডরয অফযিান্ভ কভচাযীডদয
ড
অফয বাতাফাফদ াষা ১২ পকাটট টাকা পদষা ডি ফডর
পখাাঁজ প্রনডষ জানা পগডছ।
ফডকষা পফতডনয দাপ্রফয প্রফলডষ শ্রপ্রভক-কভচাযীযা
ড
িধানভন্ত্রীয স্তডক্ষ কাভনা কডযডছন। অপ্রত
ম্প্রপ্রত কুটষ্টষায পজরা িাডকয ভাধযডভ িধানভন্ত্রীয স্তডক্ষ কাভনা কডয এ প্রফলডষ শ্রপ্রভককভচাযীযা
ড
স্মাযকপ্ররপ্র িদান কডযন। স্মাযকপ্ররপ্রডত কুটষ্টষায একভাত্র কৃপ্রলপ্রবপ্রত্তক এ প্রল্প
িপ্রতষ্ঠানটট যক্ষা শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
পফতন িদাডন িধানভন্ত্রীয আশু স্তডক্ষ কাভনা কযা
ষ।
প্রচপ্রনকর শ্রপ্রভক ইউপ্রনষডনয াধাযণ ম্পাদক পভা. আপ্রনুয যভান জানান, পফতন পডষ পডষ
শ্রপ্রভক-কভচাযীযা
ড
পখডষ-না পখডষ প্রদন কাটাডিন। পফতন িাপ্রন্ভয জনয প্রতপ্রন িধানভন্ত্রীয আশু
স্তডক্ষ দাপ্রফ কডযন।
কুটষ্টষা প্রচপ্রনকডরয ফযফস্থানা প্রযচারক পগারাভ যষায ভুডদড জানান, প্রফলষটট ঊর্ধ্তন
ড
কতৃ
ড ক্ষডক অফপ্রত কযা ডষডছ। এছাা প্রভডর ২০ পকাটট টাকায ভূডরযয ৩৪‘ পভটট্রক টন
উৎাপ্রদত প্রচপ্রন অপ্রফচ্ছক্রত থাকাষ পফতন িদাডন ংকট ৃটষ্ট ডষডছ।

২৭ এপ্রির ২০২০
খাদযাবাতফ নেন্নভূর নফধফা ও শ্রনভেযা
প্রযাজগে িপ্রতপ্রনপ্রধ : কডযানাবাইযা িপ্রতডযাডধ িাষ একভা মাফত পদড অডঘাপ্রলত
রকডাউন চরডছ। কভীন
ড
ডষ ডডছ ফাই। ফযফা-িপ্রতষ্ঠান ফন্ধ যডষডছ। যাস্তাষ জনভাগভ
কডভডছ। কভীন
ড
ভানুলগুডরা ঘডয ফন্দী যডষডছ। আষ উাজডন ম্পূণ ড ফন্ধ যডষডছ। এ অফস্থাষ
চযভ দুপ্রফল
ড জীফনমান কযডছন াধাযণ ভানুল। প্রফডল কডয প্রবক্ষুক-প্রছন্নভূর, প্রফধফা  দপ্রযদ্র
শ্রপ্রভকযা ফডচডষ পফপ্র দুডবডাডগ ডডছ। প্রযফায প্রযজন প্রনডষ কডষ্ট জীফনান কযডছ।
পকাডনা পকাডনা প্রযফায একডফরা পখডষ জীফনমান কযডছ। পফরকুপ্রচ-পচারীডত ত্রাণ প্রনডষ
দ্নাডয দ্নাডয রপ্রতপ প্রফ^াা : এপ্রদডক পফরকুপ্রচ-পচারী আডনয াডফক ংদ দয, াডফক
ভৎয ভন্ত্রী আব্দুর রপ্রতপ প্রফ^াা ত্রাণ প্রনডষ এরাকাষ এরাকাষ ছুডট পফাডিন। প্রনজ াডত
তু ডর প্রদডিন ত্রাণাভগ্রী। স্বজনডদয প্রনডলধাজ্ঞা উডক্ষা কডয ৭২ ফছয ফষী এই ভানফডিভী
পমাদ্ধা জীফডনয ঝুাঁ প্রক প্রনডষ িপ্রতপ্রদন পফরকুপ্রচ-পচারীয প্রফপ্রবন্ন গ্রাডভ ছুডট মাডিন। কভীন
ড
ভানুলডক নানাবাডফ াষতা কযডছন। উডদ্দড একটাই ফেফন্ধুয আদ ড  িধানভন্ত্রী পখ
াপ্রনায প্রনডদডনা ফুডক ধাযণ কডয জীফডনয পল প্রদন মন্ত
ড ভানফডফাষ প্রনডজডক প্রনডষাচ্ছজত
যাখা। াডফক ভন্ত্রী পজরা আষাভী রীডগয বাপ্রত  পজরা প্রযলডদয পচষাযভযান আব্দুর
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রপ্রতপ প্রফ^াা এ মন্ত
ড ৩০ াজায প্ররপডরট  ১২ াজায াফান  ভাস্ক প্রফতযণ কডযন। ১১
এপ্রির পথডক পজরা প্রযলদ  প্রনজ উডদযাডগ চার প্রফতযণ শুরু কডযন। এয য ক্রভান্ডষ
পফরকুপ্রচ পযবা, পফরকুপ্রচ দয ইউপ্রনষন প্রফপ্রবন্ন এরাকা কভীন
ড
ভানুডলয ভডধয পজরা
প্রযলদ, পযডচ্ছক্রডন্ট  ফযচ্ছিগত উডদযাডগ প্রনজ াডত খাদয াষতা িদান কডযন।
এ ছাা িপ্রতপ্রদন প্রনজ ফাপ্রডত পমফ ভানুল াষতায জনয আডন িডতযকডক প্রনডজয
অথাষডন
ড
৫ পকচ্ছজ কডয চার িদান কডয মাডিন।

এপ্রির ২৮, ২০২০
প্রযফন শ্রপ্রভকডদয অপ্রবডমাগ
ত্রাডণয তাপ্ররকাষ নাভ ঠাডতই াজায টাকা
প্রফগডে প্রযফন শ্রপ্রভডকয ংখযা িাষ চায াজায। এয ভডধয পজরা িান পথডক ত্রাণ াষ
তা পডষডছন ভাত্র ৩০০ শ্রপ্রভক। ফাপ্রকযা ভানডফতয জীফনমান কযডছন। ত্রাণ পডত ভপ্রযষা শ্র
প্রভকযা ঘুযডছন শ্রপ্রভক পনতাডদয দ্নাডয দ্নাডয। শ্রপ্রভকডদয ত্রাডণয তাপ্ররকাষ নাভ উটঠডষ পদষায ক
থা ফডর টাকা আদাডষয অপ্রবডমাগ যডষডছ স্থানীষ শ্রপ্রভক পনতাডদয প্রফরুডদ্ধ।
একই ধযডনয অপ্রবডমাগ উডঠডছ চট্টগ্রাডভয প্রযফন শ্রপ্রভক পনতাডদয একটট অংডয প্রফরুডদ্ধ।
াধাযণ শ্রপ্রভকডদয অপ্রবডমাগ, কডষকপ্রদন আডগ প্রযফন শ্রপ্রভকডদয একটট ক্ষ ত্রাণ পদষায ক
থা ফডর ১০০ টাকা কডয পনষ তাডদয কাছ পথডক। প্রকন্তু এখডনা ত্রাণ ানপ্রন তাযা। ডয ক অ
ফডযাধ কডয প্রফডক্ষাব কডযডছন ক্ষুব্ধ শ্রপ্রভকযা।
পদড গণপ্রযফন ফন্ধ এক ভা ধডয। কভীন
ড
িাষ ৫০ রাখ শ্রপ্রভক। িকট ডি খাদয ংকট।
পজরা িাডনয ক্ষ পথডক িপ্রতটট পজরায প্রযফন শ্রপ্রভকডদয াষতা কযা ডি। পটা 
প্রযফন শ্রপ্রভক ংগঠনগুডরায পদষা তাপ্ররকা ধডয। অপ্রবডমাগ উডঠডছ, ত্রাডণয তাপ্ররকাষ নাভ ঠা
পনায কথা ফডর শ্রপ্রভকডদয কাছ পথডক ৫০০ পথডক ১ াজায টাকা মন্ত
ড আদাষ কযডছন স্থানীষ
অডনক শ্রপ্রভক ংগঠডনয পনতাকভী। প্রযফন শ্রপ্রভকডদয াাাপ্র এ যকভ একটট অপ্রবডমাগ
এডডছ শ্রপ্রভকডদয ীল ংগঠন
ড
ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয কাছ পথডক।
শ্রপ্রভক পপডাডযডনয পনতাডদয অপ্রবডমাগ, প্রফপ্রবন্ন ংগঠডনয নাডভ প্রযফন শ্রপ্রভকডদয ত্রাণ
তাপ্ররকাষ অন্তবুি
ড কডয পদষায কথা ফরডছন প্রকছু ুডমাগন্ধানী ফযচ্ছি। এ ভষ তাযা শ্রপ্রভকডদ
য ড্রাইপ্রবং রাইডন্ফ  জাতীষ প্রযচষডত্রয কপ্র ংগ্র কযডছন। াাাপ্র শ্রপ্রভকডবডদ ৫০০
পথডক ১ াজায টাকা মন্ত
ড ংগ্র কযডছন এ অাধু চডক্রয দযযা। ুডযা িচ্ছক্রষাটটডক িতা
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যণাভূরক উডল্লখ কডয চক্রটটডক খুডাঁ জ পফয কডয দৃষ্টান্তভূরক াচ্ছস্ত পদষায দাপ্রফ জাপ্রনডষডছন প্রয
ফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয পনতাযা।
প্রফলষটট ম্পডকড ফাংরাডদ প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয বাযিান্ভ বাপ্রত  াডফক পনপ্রযফনভন্ত্রী াজাান খান ফপ্রণক ফাতডাডক ফডরন, এ দুডমাডগ
ড কভীন
ড
শ্রপ্রভকডদয দুদডায ুডমাগ
প্রনডষ মাযা প্রযফন শ্রপ্রভকডদয ভডধয প্রফভ্রাপ্রন্ত ছাডিন  তাডদয ডে িতাযণায ভাধযডভ টাকা
াপ্রতডষ প্রনডিন, তাডদয অপ্রফরডে খুডাঁ জ পফয কযডত ডফ।
এ ভষ পজরা িাকডদয শুধু পযচ্ছজস্ট্াডড শ্রপ্রভক ইউপ্রনষডনয পদষা তাপ্ররকা ধডয শ্রপ্রভকডদয ত্রা
ণ াষতা পদষায আহ্বান জানান প্রতপ্রন।
তডফ পপডাডযডনয এ ীল পনতা
ড
মখন ত্রাডণয তাপ্ররকাষ নাভ তু ডর পদষায কথা ফডর িতাযণায
অপ্রবডমাগ তু রডছন, তখন প্রযফন শ্রপ্রভকডদয অডনডকই ংগঠনটটয শ্রপ্রভক করযাণ তপ্রফডরয
টাকায ফযফায প্রনডষ িে তু রডছন।
পখাাঁজ প্রনডষ জানা পগডছ, পপডাডযডনয শ্রপ্রভক করযাণ তপ্রফডর িাষ ১০০ পকাটট টাকা জভা আ
পছ। প্রযফন শ্রপ্রভকযা মখন ‗অনাাডযঅধাাডয‘
ড
প্রদন ায কযডছন, তখন ংগঠনটটয পনতাযা ফরডছন, প্রনডষাগত্র না থাকাষ করযাণ
পাডন্ডয টাকা এ দুডমাগকাডর
ড
শ্রপ্রভকডদয পদষা ম্ভফ ডি না। এয কাযণ প্রডডফ ‗আইপ্রন জটটর
তায‘ কথা ফরডছন তাযা।
প্রফলষটট প্রনডষ প্রযফন শ্রপ্রভকডদয একটট অংডয ভডধয অডন্তাল বতপ্রয ডষডছ। তডফ ঘটনাটট
পক পপডাডযডনয প্রফরুডদ্ধ লমন্ত্র প্রডডফ পদখডছন ংগঠনটটয ীল ডপনতা াজাান খান। প্রতপ্রন
এ প্রফলডষ ফডরন, ইউপ্রনষডনয চাাঁদাষ গটঠত তপ্রফডরয অথ প্রড দডষ ংগঠন প্রযচারনায াাাপ্র
শ্রপ্রভডকয ভৃতুয, াপ্রযফাপ্রযক অিরতা, দুঘটনাষ
ড
ক্ষপ্রতগ্রস্ত শ্রপ্রভকডদয ক্ষপ্রতূযণ ফা শ্রপ্রভকডদয
ন্তানডদয পরখাায পছডন ফযষ কযা ষ। প্রফদযভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত পদডয ৫০ রাডখয পফপ্র প্রয
ফন শ্রপ্রভক অাষ অফস্থাষ যডষডছন। এ প্রফুর প্রযভাণ শ্রপ্রভকডক আপ্রথক
ড াষতা পদষায ভ
পতা াভথযড ফাংরাডদডয পকাডনা ংগঠডনয পনই।
ফপ্রকছু পজডনফুডঝ একটা পগাষ্ঠী প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয ফতডভান পনতাডদয প্রফরুডদ্ধ লমডন্ত্র প্ররন্ভ য
পষডছ ফডর ভডন কযডছন প্রতপ্রন।

এপ্রির ২৮, ২০২০
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াটকর শ্রপ্রভকডদয ভজুপ্রয প্রযডাডধ ১১৬ পকাটট টাকা ফযাদ্দ

াটকর শ্রপ্রভকডদয ভজুপ্রয প্রযডাডধ ১১৬ পকাটট টাকায ফযাদ্দ প্রদডষডছ যকায। গতকার ফস্ত্র 
াট ভন্ত্রণারডষয অতাধীন ফাংরাডদ াটকর কযডাডযন (প্রফডজএভপ্র) প্রযচাপ্ররত াটকর
শ্রপ্রভকডদয জনয অথ ভন্ত্রণারষ
ড
এ অথ ফযাদ্দ
ড
কডয। ফযাদ্দকৃত এ অথ শ্রপ্র
ড ভকডদয প্রনজ প্রনজ
অযাকাউডন্ট পচডকয ভাধযডভ পদষা ডফ।
এক ংফাদ প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ফরা ষ, অথ ভন্ত্রণারষ
ড
পথাক ফযাদ্দ প্রডডফ ১১৬ পকাটট টাকা প্রদডষডছ।
এটটডক ‗প্রযচারন ঋণ‘ ফা ‗অাডযন পরান‘ প্রডডফ ফযাদ্দ িদান কযা ষ। প্রফডজএভপ্র শ্রপ্রভক
পদয িডতযডকয প্রনজস্ব ফযাংক প্রাডফ এ টাকা প্রযডাধ কযডত ডফ।
গত পযাফফায স্বাক্ষপ্রযত প্রচটঠডত অথ ভন্ত্রণারষ
ড
জানাষ, আগাভী ২০ ফছডয (াাঁচ ফছডযয পগ্র প্রপ্রয
ষড) ৫ তাং ুডদ লাণ্মাপ্রক প্রকচ্ছস্তডত এ অথ প্র
ড যডাধ কযডত ডফ। আয এজনয অথ প্রড ফবা
পগয ডে প্রফডজএভপ্রডক একটট ঋণচুচ্ছি ম্পাদন কযডত ডফ।
প্রচটঠডত প্রফডলবাডফ ফরা ডষডছ, ফযাদ্দ পদষা অথ শ্রপ্র
ড ভকডদয ফডকষা ভজুপ্রয খাত ছাা অনয পকা
পনা খাডত ফযষ কযা মাডফ না। ফযাদ্দকৃত অথ ফযডষ
ড
যকাডযয প্রফদযভান প্রফপ্রধপ্রফধান অনুযণ কয
পত ডফ। প্রফপ্রধফপ্রবূ ত
ড বাডফ পকাডনা অথ প্র
ড যডাধ কযা ডর ংপ্রিষ্ট কভকতড
ড া দাষী থাকডফন।

২৯ এপ্রির, ২০২০
নীরপাভাযী
ট্রাতে ক্তত্রর টাননতে পপযা ৪৪ শ্রনভে আটে
নীরপাভাযী িপ্রতপ্রনপ্রধ : গাজীুয পথডক ণযফাী ট্রাডক কডয নীরপাভাযীডত পপযত আা ৪৪
ইটবাটা শ্রপ্রভকডক আটক কডযডছ ুপ্রর। গতকার ভেরফায কাডর পজরায বষদুযাফতীু
ড
য ডকয পচডভানী পচকডাডস্ট্ তাডদয আটক কযা ষ। ডয স্বাস্থয যীক্ষা পডল
তাডদয িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক পকাষাডযপ্রন্টডন াঠাডনা ষ।
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ুপ্রর জানাষ, শ্রপ্রভকযা একটট ণযফাী ট্রাডক চ্ছত্রর প্রদডষ ঢাকা অফস্থাষ পখাডন পৌঁডছ।
গাজীুয পথডক ুপ্ররডয পচাখ পাাঁপ্রক প্রদডষ টাোইর, প্রযাজগে, ফগুা, গাইফান্ধায পগাপ্রফন্দগে
 রাফাী ডষ তাযা যংুডযয টঠফাী মন্ত
ড আড। এযয টঠফাী পথডক ভাক
এপ্রডষ প্রদনাজুডযয প্রফযাভুয, পুরফাী  াফতীু
ড
য ডষ বষদুডয পঢাকায পচষ্টাকাডর
ুপ্ররডয ই পচকডাডস্ট্ আটক ষ। ডয বষদুয থানা ুপ্রর নীরপাভাযী দয থানা ুপ্ররড
স্তান্তয কযডর তাডদয স্বাস্থয যীক্ষা প্রনচ্ছিত কডয িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক পকাষাডযপ্রন্টডন াঠাডনা ষ।
এ প্রফলডষ বষদুয থানায প্র পভা. আফুর াানাত ফডরন, কার ৯টায প্রদডক বষদুডযয
িডফডথ পচডভানী পচকডাডস্ট্ একটট ভারফাী ট্রাডক ৪৪ জন বাটা শ্রপ্রভকডক আটক কযা
ষ। শ্রপ্রভকডদয চ্ছত্রর প্রদডষ পঢডক আনা চ্ছির।
নীরপাভাযী দয থানায প্র পভা. ভপ্রভনুর ইরাভ ফডরন, বষদুয থানা ুপ্রর পম ৪৪ জনডক
আটক কডযডছ, তাডদয ভডধয পজরা দডযয ২৮ জন, জরঢাকা উডজরায একজন, বষদুয
উডজরায দুজন, প্রদনাজুডযয খানাভা উডজরায ১১ জন এফং ফীযগডেয দুজন যডষডছ।
আটকডদয পজরা স্বাস্থয প্রফবাডগয াষতাষ স্বাস্থয যীক্ষা কযা ষ। তাডদয কাডযা যীডযই উচ্চ
তাভাত্রা াষা মাষপ্রন।

২৯ এপ্রির ২০২০
ফাংরাডদডয পাাক খাত  এয ডে ংপ্রেষ্ট শ্রপ্রভকডদয াষতা প্রদডত প্রব্রটট অথভন্ত্রী
ড
প্রযপ্র
ুনাকডক প্রচটঠ প্রদডষডছন পদটটয ফাংরাডদপ্র ফংডাদ্বূত এভপ্র রুনাযা আরী।
গত ২৩ এপ্রির াঠাডনা 'বফপ্রেক ফাপ্রণডজযয য কডযানাবাইযাডয িবাফ' ীলক
ড ই প্রচটঠডত
রুনাযা আরী প্ররডখডছন, ফাংরাডদডয পাাক প্রডল্পয াষতাষ আন্তজডাপ্রতক ম্প্রদাষডক
অফযই এপ্রগডষ আডত ডফ। এই খাডতয শ্রপ্রভকডদয াষতা কযা আন্তজডাপ্রতক পাাক
ব্রযান্ডগুডরায বনপ্রতক দাপ্রষত্ব। খফয ইউএনপ্রফয।প্রচটঠডত প্রতপ্রন উডল্লখ কডযন, 'কডযানাবাইযা
ভাভাপ্রয প্রফেডক াডে পদডফ। রাখ রাখ ভানুডলয জীফন ঝুাঁ প্রকডত ডফ। এই ংকডটয কাযডণ
প্রফেফাজাডয অপ্রস্থযতা ৃটষ্ট ডষডছ। প্রফে অথনীপ্র
ড তয য এয পনপ্রতফাচক িবাফ এক নচ্ছজযপ্রফীন
গপ্রতডত প্রযফপ্রতত
ড ডি।'প্রচটঠডত প্রব্রটট অথভন্ত্রীডক
ড
রুনাযা পরডখন, 'আপ্রন জাপ্রতংঘ
ভাপ্রচডফয ডে একভত ডফন পম, কপ্রবড-১৯ ুডযা ভানফতাযজনযই এক বীপ্রতকয প্রফদ।
ুতযাং, ুডযা ভানফতাডক এয প্রফরুডদ্ধ রডত ডফ। এ বাইযা আন্তজডাপ্রতক ীভাডন্তয ডযাষা
কডয না। তাই ফডচডষ দুফরড পদগুডরায ুযক্ষাষ কাজ কযডত ডফ ফডচডষ চ্ছিারী
পদগুডরাডক। এটটই আভাডদয অপ্রবন্ন স্বাথ।ড আভাডদয বফপ্রেকবাডফ চ্ছক্রষ ডত ডফ, পমন
আভযা
প্রনডজযা
ুযপ্রক্ষত
থাকডত
াপ্রয।'
প্রচটঠডত ফাংরাডদডয পাাক প্রডল্পয িে তু ডর এই এভপ্র ফডরন, 'চীডনয য প্রফডেয প্রদ্নতীষ
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ফৃত্তভ বতপ্রয পাাক যন্ভাপ্রনকাযক পদ ফাংরাডদ। পদটটয যন্ভাপ্রনয ৮০ তাংই এই খাত
পথডক ষ। 'পপা ড ভযাচ্ছজউয' প্রফধান িডষাগ কডয ইডতাভডধয চ্ছিভা পকাম্পাপ্রনগুডরা
ফাংরাডদডয কাযখানা পথডক ক্রষাডদ ফাপ্রতর কডযডছ। এখন মন্ত
ড ৩৭০ পকাটট ডরায ভূডরযয
ক্রষাডদ ফাপ্রতর ডষডছ। এয ভডধয ২৪০ পকাটট াউন্ড ফা ৩০০ পকাটট ডরাডযয ক্রষাডদ ফাপ্রতর
কডযডছ প্রব্রটট খুচযা প্রফডক্রতা পকাম্পাপ্রনগুডরা। এয পডর শ্রপ্রভকযা তাডদয একভাত্র আডষয
উৎ াযাডি। ক্ষুধায ঝুাঁ প্রকডত ডছ তাযা  তাডদয প্রযফায।

২৯ এপ্রির, ২০২০
যাভুয ুিায নভতরয ৬০০ শ্রনভতেয েতষ্ট নদন োটতে
চায ভা ধতয পফতন ফন্ধ, নভরতে না োজ
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক, যংুয : : একপ্রদডক কডযানায কাযডণ ঘযফন্দী ভষ কাটাডত ডি।

অযপ্রদডক চায ভা ধডয পফতন না পডষ কডষ্ট আডছন যংুডযয যাভুয ুগায প্রভডরয ৬০০
শ্রপ্রভক-কভচাযী।
ড
শ্রপ্রভকডদয পফতন ফডকষা যডষডছ িাষ ৪ পকাটট টাকা। আয আখচাপ্রলডদয
ানা দুই পকাটট ৭৬ রাখ। প্রফডক্ষাব-ভানফফন্ধন ডর শ্রপ্রভক  আখচাপ্রলডদয ফডকষা
প্রযডাডধয পকাডনা উডদযাগ পনই প্রভর কতৃ
ড ডক্ষয। শ্রপ্রভক  আখচাপ্রল ূডত্র জানা পগডছ, যংুয
পজরায একভাত্র বাযী প্রল্প িপ্রতষ্ঠান যাভুয ুগায প্রভর প্ররপ্রভডটডডয িাষ ৬৫০ জন শ্রপ্রভক
চায ভা ধডয পফতন াডিন না। আফায চরভান কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত ঘয পথডক পফয ডত
াযডছন না। অথাবাডফ
ড
তাডদয অডনডক প্রযফায-প্রযজন প্রনডষ দুপ্রফল
ড প্রদন কাটাডিন। টাকায
জনয শ্রপ্রভকযা িাষ িপ্রতপ্রদন প্রভর কতৃ
ড ডক্ষয কাডছ ধযনা প্রদডষ প্রপযডছন খাপ্রর াডত। যাভুয
ুগায প্রভর শ্রপ্রভক ইউপ্রনষডনয াধাযণ ম্পাদক ফুরু আভীন ফডরন, টাকায অবাডফ শ্রপ্রভকযা
ভানডফতয জীফনমান কযডছন। প্রফলষটট প্রভডরয ফযফস্থানা প্রযচারকডক ফায ফায ফরায য
প্রতপ্রন আভডর প্রনডিন না। প্রচপ্রন প্রফচ্ছক্র না ষায অজুাডত পফতন পদষা ডি না। আখচাপ্রল
খপ্ররর প্রভষা জানান, প্রচপ্রন প্রফচ্ছক্রয অজুাডত গত ফছডযয আখ প্রফচ্ছক্রয টাকা এখডনা কৃলকডদয
পদষা ষপ্রন। যাভুয ুগায প্রভডরয ফযফস্থানা প্রযচারক াভুজ্জাভান ফডরন, কডযানা
প্রযপ্রস্থপ্রতয কাযডণ প্রচপ্রন প্রফচ্ছক্র িাষ ফন্ধ। এ কাযডণ শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রদডত প্রফরে ডি।
শ্রপ্রভকডদয প্রফলষটট প্রফডফচনা কযডত ভন্ত্রণারষডক জানাডনা ডষডছ।
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পানাভক্তজদ ফন্দতয িনফযতা পফোয নতন াজায শ্রনভে
চাাঁাইনফাফগে িপ্রতপ্রনপ্রধ : কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফ পদডয প্রদ্নতীষ ফৃত্তভ স্থরফন্দয
পানাভচ্ছজদ প্রদডষ আভদাপ্রন-যন্ভাপ্রন ফন্ধ থাকাষ চরডছ স্থপ্রফযতা। পফকায ডষ ডডছন ফন্দডয
কভযত
ড প্রতন াজায শ্রপ্রভক। প্রযফায-প্রযজন প্রনডষ ভানডফতয জীফন কাটাডছ তাডদয। প্রফপ্রবন্ন
শ্রপ্রভক ংগঠন ভাড রাখ রাখ টাকা চাাঁদা আদাষ কযডর দুডমাডগয
ড
ভষ পই ফ ংগঠন
পকাডনা াষতা না কযাষ অডন্তাল পদখা প্রদডষডছ শ্রপ্রভকডদয ভডধয। যকাপ্রয ানাভা পাটড
প্ররংক প্ররপ্রভডটড পথডক প্রকছু খাদযাভগ্রী পডর তা িডষাজডনয তু রনাষ অিতু র। ভাভাযী
কডযানাবাইযাডয কাযডণ িপ্রতডফী পদ বাযত যকায রকডাউডনয পভষাদ ফাাডনাষ
স্থরফন্দয প্রদডষ প্রগপ্রগযই আভদাপ্রন-যন্ভাপ্রন চারুয
ম্ভাফনা পদখডছন না শ্রপ্রভকযা। এডত ফযফাষীযা
পমভন ক্ষপ্রতয ভুডখ ডডছন পতভপ্রন স্থরফন্দডযয
শ্রপ্রভকযা ডষ ডডছন অাষ। এ অফস্থা চরডত
থাকডর ফন্দয পথডক যকাডযয কডষক পকাটট টাকায
যাজস্ব াতছাা ডফ ফডর জাপ্রনডষডছ ফন্দয ংপ্রিষ্ট
ূত্র। জানা মাষ, গত ২২ ভাচড পথডক ফাংরাডদ-বাযত
আভদাপ্রন  যন্ভাপ্রন ফাপ্রণজয ফন্ধ যডষডছ। ফযফাষীযা
ফরডছন, কডফ নাগাদ প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক ডফ তা
প্রনচ্ছিতবাডফ ফরা মাডি না। তডফ বাযডত রকডাউন উডঠ পগডর স্থরফন্দয প্রদডষ আফায আভদাপ্রনযন্ভাপ্রন চারু ডফ ফডর জানান তাযা। এ স্থরফন্দয প্রদডষ যভজান  ঈডদয ভষ ভরা নানা
ণয আভদাপ্রন কযা ষ। এফায কডযানায থাফাষ ফপ্রকছ্ াু এডরাডভডরা। াভডন ঈদ, পদডয
প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক ডর ণয আভদাপ্রন কডয ফাজায নীর মাডষ
ড আডফ ফডর ধাযণা
কযডছন আভদাপ্রন-যন্ভাপ্রন ংপ্রিষ্ট ফযফাষীযা। পানাভচ্ছজদ ফন্দডযয শ্রপ্রভক পনতা আপ্রভনুর
ইরাভ ফডরন, এ ফন্দয পথডক প্রতন তাপ্রধক ট্রাক াথয, বুট্টা, ছাই, প্রষাজ, পর, ভরা প্রফপ্রবন্ন
পজরাষ মাষ। এখাডন িাষ প্রতন াজায শ্রপ্রভক কাজ কডযন। ফন্দডযয কামক্রভ
ড
ফন্ধ থাকাষ তাযা
পফকায ডষ ডডছন। পানাভচ্ছজদ ফন্দয প্রএন্ডএপ এডজন্ট অযাডাপ্রডষডনয াধাযণ
ম্পাদক ারুন অয যীদ ফডরন, এ অফস্থা চরডত থাকডর ফযফাষীযা পমভন চযভ ক্ষপ্রতয ভডধয
ডফন, াাাপ্র ফন্দয পথডক যকায কডষক পকাটট টাকায যাজস্ব াযাডফ। ফন্দডয কভযত
ড
শ্রপ্রভক পজভ আরী ফডরন, ফন্দয চারু থাকায ভষ প্রতন তাপ্রধক গাপ্র পথডক শ্রপ্রভক পনতাযা ১০
চাকায গাপ্রিপ্রত ৫৫০  ছষ চাকায গাপ্র পথডক ৩৫০ টাকা কডয পতাডর। ফতডভাডন শ্রপ্রভকযা
প্রযফায-প্রযজন প্রনডষ ভানডফতয জীফনমান কযডর পনতাডদয াত্তা পনই। প্রফগে উডজরা
িকল্প
ফাস্তফাষন কভকতড
ড া আপ্রযপুর ইরাভ ফডরন, কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত
পানাভচ্ছজদ ফন্দডযয শ্রপ্রভকডদয ভাডধয এক াজায জনডক ১০ পকচ্ছজ কডয চার পদষা
ডষডছ।
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'Operational manual' a must for RMG, textile companies to contain Covid-19
BAPLC president tells FE
Mohammad Mufazzal
The RMG (ready-made garment) and textile companies should maintain 'operational
manual' to contain the spread of COVID-19 among workers ahead of full resumption of
production in the companies.
However, the companies' productions right now should also be resumed in a limited
scale avoiding the workers' gathering amid the alarming spread of COVID-19, according
to a leading entrepreneur.
"The listed RMG and textile companies having orders, placed by buyers, can resume
operations in a limited scale. In that case, the factories should have an operational
manual to save workers from the deadly infection of COVID-19", Azam J. Chowdhury,
president of Bangladesh Association of Publicly Listed Companies (BAPLC), told the FE
on Tuesday.
Mr. Chowdhury said it will not be wise if the owners of listed textile and RMG companies
call all workers at a time to resume operations.
"The scope of spreading COVID-19 among workers will be intensified if their safety is
not prioritised while resuming operations at RMG and textile companies," the BAPLC
president said.
On April 25, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association
(BGMEA), in a letter to the labour secretary, called for gradual reopening of the garment
factories in industrial zones using a 30 per cent workforce in the first phase.
The BAPLC president said following the government's order, the energy companies are
continuing operations with limited manpower maintaining social distances.
"But the nature of operations at RMG and textile companies is different from energy and
power sector. That's why, the owners of RMG and textile units should ensure safe
transports so that workers can reach the workplaces maintaining social distancing," the
BAPLC president said.
Contacted, the officials of some listed textile companies said they have already
resumed operations.
Some other companies said they have not yet resumed productions due to various
reasons including limited scope of accommodation for workers amid ongoing lockdown
enforced to contain spread of COVID-19. These companies also said they would
resume operations soon.
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The officials of Envoy Textiles said they reopened factory as they have the scope of
ensuring social distances for their workers.
"Textile companies have huge spaces in their compounds. Workers are able to work
maintaining sufficient distances at such type of factories," said Abdus Salam Murshedy,
MP, managing director of Envoy Textiles.
He said their workers are also living in the factory premises in compliance with
formalities required to contain the spread of COVID-19.
Asked, the officials of Regent Textile Mills said they have resumed operations amid
ongoing public holiday.
"We have paid workers' salary for March. We are working to avail the facility announced
by the government under the stimulus package," said an official of Regent Textile Mills.
Sohrab Ali, company secretary at Pacific Denims, said presently their company
remained closed following the public holiday announced by the government to disperse
public gathering.
"We have paid our workers' salary for March. We have no accommodation for workers
who can stay near the workplace maintaining specific distances. That's why, we have
not yet opened our factory," Mr. Ali said.
Asked, the officials of some listed companies said they have paid workers' salary for
March and working to avail the facility of stimulus package announced by the
government.
Corporate offices of many listed textile companies were found closed as no one
received phone, while the telephone operators were found only at some other offices.
Contacted, the officials of Desh Garments and Esquire Knit & Composite said their
factories still remain closed.
Textile sector is the largest one in terms of the number of listed companies. Presently,
there are 56 companies listed under the sector of textile. Insurance sector is the second
largest sector having 47 listed companies.

April 30, 2020
Bangladesh to face one of the highest decline in working hours: ILO
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Star Business Report
Bangladesh is among the countries that are forecast to face the highest decline in
working hours in the first half of 2019 as the raging
novel coronavirus continues to put economies on
lockdown and factories closed, the International
Labour Organisation (ILO) said yesterday.
The estimated hours lost for the lower-middleincome countries, which include Bangladesh, were
1.9 per cent in the first quarter of 2020 compared
with the pre-crisis baseline.
The loss rose to 12.5 per cent in the second
quarter, according to the 'ILO Monitor third edition:
COVID-19 and the world of work', which was
released yesterday.
Low-income countries are expected to lose 8.8 per cent in the working hours compared
with 1.6 per cent in the first quarter, the upper-middle income countries 8.7 per cent
working hours, up from 8.6 per cent in the first quarter, and the high-income countries
11.6 percent of the working hours, which is way higher than 1.6 per cent in the first
quarter.
"The crisis is causing an unprecedented reduction in economic activity and working
time," the ILO said.
Bangladesh has been enforcing lockdown since March 26, two weeks after it reported
the country's maiden coronavirus infections, shutting factories and industries,
suspending transport movement, closing offices and banning gatherings, as part of its
measures aimed at flattening the curve on deadly virus.
The measures left most of the workers unemployed.
The continued sharp decline in working hours globally due to the COVID-19 outbreak
means that 1.6 billion workers in the informal economy -- that is nearly half of the global
workforce -- stand in immediate danger of having their livelihoods destroyed, the ILO
said.
The drop in working hours in the second quarter of 2020 is expected to be significantly
worse than previously estimated.
Worldwide, more than 436 million enterprises face high risks of serious disruption.
These enterprises are operating in the hardest-hit economic sectors, including some
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232 million in wholesale and retail, 111 million in manufacturing, 51 million in
accommodation and food services, and 42 million in real estate and other business
activities.
The ILO calls for urgent, targeted and flexible measures to support workers and
businesses, particularly smaller enterprises, those in the informal economy and others
who are vulnerable.
"For millions of workers, no income means no food, no security and no future. Millions of
businesses around the world are barely breathing. They have no savings or access to
credit. These are the real faces of the world of work. If we don't help them now, they will
simply perish," said ILO Director-General Guy Ryder in a press release.
Measures for economic reactivation should follow a job-rich approach, backed by
stronger employment policies and institutions, better-resourced and comprehensive
social protection systems, the ILO said.
International co-ordination on stimulus packages and debt relief measures will also be
critical to making recovery effective and sustainable. International labour standards,
which already enjoy tripartite consensus, can provide a framework.

এপ্রির ৩০, ২০২০
াভাক্তজে ননযাত্তা খাতত ২৩০ পোটট টাো নদর ইউতযাীে ইউননেন
কূটতনপ্রতক িপ্রতডফদক
ইউডযাীষ

ইউপ্রনষন

(ইইউ)

ফাংরাডদ

যকাযডক

াভাচ্ছজক প্রনযাত্তা খাডত গুরুত্বূণ ড জাতীষ ংস্কাযডক
ডমাপ্রগতায অং প্রডডফ দুই পকাটট ৪০ রাখ ইউডযা
(২৩০ পকাটট টাকা) ভঞ্জুপ্রয াষতা প্রদডষডছ। আজ
ফৃস্পপ্রতফায ই টাকা াটঠডষডছ ইইউ।
ঢাকাষ ইইউ পডপ্ররডগন জানাষ, ২০১৯ াডরয জুন ভাড
স্বাক্ষপ্রযত ফাংরাডদড জাতীষ াভাচ্ছজক প্রনযাত্তা
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পকডর ইইউ'য ফাডজট াষতায িথভ প্রকচ্ছস্ত এটট। এই ভঞ্জুপ্রয াষতায ভাধযডভ ইইউ
দাপ্রযদ্র  অপ্রত বফলভয দূযীকযণ  পটকই উন্নষন রক্ষযগুডরা ূযডণ ফাংরাডদ যকাডযয
অেীকাযগুডরায স্বীকৃপ্রত  ভথনড প্রদডি।
ফাংরাডদড ইইউয যাষ্ট্রদূত পযডঞ্চ টটডষপ্রযংক ফডরন, 'াভাচ্ছজক ুযক্ষা ইউডযাীষ াভাচ্ছজক
ভডডডরয পকডন্দ্র আডছ। এটট ফাংরাডদডয ডে ডমাপ্রগতায পভপ্ররক খাত।'
প্রতপ্রন ফডরন, নডবর কডযানাবাইযা (কপ্রবড-১৯) ভাভাপ্রয জনস্বাস্থয খাডত জরুপ্রয অফস্থা ৃটষ্ট
কডযডছ। এটট ফাংরাডদডয কডষক পকাটট জনগডণয য স্বল্পডভষাপ্রদ  দীঘডভষাপ্র
ড
দ অথতনপ্র
ড তক
িবাফ পপরায ঝুাঁ প্রক বতপ্রয কডযডছ। তাযা দপ্রযদ্র ফা অপ্রতদপ্রযদ্র পশ্রপ্রণডত নাভায ঝুাঁ প্রকডত আডছ।
এফ িবাফ িভডন াভাচ্ছজক ুযক্ষা ফরষ বতপ্রয কযা অপ্রযাম।ড
ইইউ যাষ্ট্রদূত ফডরন, জাতীষ াভাচ্ছজক ুযক্ষা ফযফস্থায িস্তুপ্রত পজাযদাডয ইইউ ফাংরাডদ
যকায  উন্নষন ডমাগীডদয ডে আডছ।

এপ্রির ৩০, ২০২০
নদন আতন নদন খাে ভজুযযা নদাাযা

যাজধানীয ৪২ রাখ নদনভজুয যতে পিতে যোনয ােতায ফাইতয
প্রনপ্রখর বদ্র
যাজধানীয যাডষযফাজাডযয াডদক খান ডক িপ্রতপ্রদন পবাডয প্রদনভজুডযয াট ফত। ঝু প্র,
পকাদার, াফর অনয যোভ প্রনডষ াডট প্রব জভাডতন তাাঁযা। ভাজনডদয ডে আডরাচনা
াডডক্ষ কাজ  ভজুপ্রয টঠক কডয চডর পমডতন কাজ কযডত। প্রদন পডল ভজুপ্রয প্রনডষ ফাজায
কডয ফাাষ প্রপযডতন। প্রকন্তু িপ্রতপ্রদডনয এ প্রচত্র এখন আয পদখা মাষ না।
পদড কডযানাবাইযা ংক্রভণ পযাডধ যকায াধাযণ ছুটট পঘালণা কযায য যাজধানীয পচনা
পচাযা অডচনা ডষ পগডছ। ভানুলডক ঘডয থাকায
আহ্বান জাপ্রনডষ জরুপ্রয পফা ছাা ফ প্রকছুই ফন্ধ
কডয পদষা ডষডছ। এডত দুদডাষ ডডছ প্রনম্ন
আডষয ভানুল।
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প্রফপ্রবন্ন পফযকাপ্রয প্রাডফ, যাজধানীডত কভডক্ষ ৪২ রাখ প্রদনভজুয এখন তীব্র ংকডট আডছন
খাডদযয মান্ভ
ড াষতায অবাডফ।
প্রফডিলকযা ফরডছন, পঘাপ্রলত ফযাদ্দ াাঁচ পকাটটয পফপ্র শ্রভজীফী ভানুডলয ভডধয বাগ কযডর
ভাথাপ্রছু ভাত্র ১৫০ টাকা কডয ড, মা তাাঁডদয জীফনধাযডণয জনয অিতু র।
এ অফস্থাষ আগাভীকার শুক্রফায পভ প্রদফ াপ্ররত ডি।
গাইফান্ধায পুরছপ্রয পযাচ্ছজনা আিায স্বাভী ভাযা মাষায য প্রতন ফছয আডগ দুই ন্তানডক
প্রনডষ চডর আডন ঢাকাষ। িপ্রতডফী এক প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভডকয ডে কাভযােীয চডয ফাা পনন।
িপ্রতপ্রদন ৩০০ টাকাষ প্রনভাণ
ড শ্রপ্রভডকয কাজ কযপ্রছডরন প্রতপ্রন। িপ্রতপ্রদন পবাডয যাডষযফাজাডযয
াডদক খান ডকয াড প্রদনভজুডযয াডট এডরই প্রভডর পমত কাজ। াধাযণ ছুটট পঘালণায য
াডট এড ফড থাডকন; প্রকন্তু পকউ কাডজ প্রনডত আড না। এখন প্রফপ্রবন্ন ফযচ্ছি  ংস্থায ত্রাডণয
যই তাাঁয বযা।
জানা মাষ, কডযানা ংক্রভডণয বডষ পফপ্রয বাগ ভানুল কাজ ফন্ধ পযডখডছ। কাজ পনই পতা
প্রদনভজুডযয খাফায পনই। প কাযডণ অডনডকই যকাডযয প্রনডদডনা উডক্ষা কডয গ্রাডভ প্রপডয
পগডছন। আফায পকউ পকউ ক্ষুধায জ্বারাষ কডযানায বষ তু ি কডয কাডজয ন্ধাডন িপ্রতপ্রদন
াডট আডন; প্রকন্তু পফপ্রয বাগ প্রদনই ূনয াডতই প্রপযডত ষ।
দুই ন্তানডক প্রনডষ যাডষযফাজায ুরাডয পছাট্ট টটনডড ঘডয বাা থাডকন প্রদনভজুয
াপ্রপজুর। প্রতপ্রন কাডরয কণ্ঠডক জানান, গত ন্ভাড দুই প্রদন পছাট দুটট কাজ পডষপ্রছডরন; প্রকন্তু
তাডত এক প্রদডনয খাফায ষপ্রন। তাাঁয স্ত্রী পজপ্রভন আিায অডনযয ফাপ্রডত টঠকা কাজ
কযডতন। দুজডনয আডষ াাঁচজডনয ংায কডষ্টই চরত। প্রকন্তু কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয কাযডণ
দুজনই এখন কভীন
ড
ডষ াষ িপ্রতপ্রদডনয খাফায পজাগা কযা কটঠন ডষ ডডছ। একটট
ংস্থা পথডক প্রকছু চার-ডার াষাডত কডষক প্রদন চডরডছ। প্রকন্তু আগাভী প্রদনগুডরায কথা পবডফ
প্রতপ্রন দুচ্ছিন্তাষ আডছন।
যাডষযফাজায ফুচ্ছদ্ধজীফী স্মৃপ্রতডডধয কাডছ ফত প্রদনভজুডযয াট। এখন আয পখাডন াট
ফড না। প্রদডনয পফরাষ টটপ্রপ্রফয ট্রাক এড পখাডন পখারাফাজাডয ণয প্রফচ্ছক্র কডয।
টাকা না থাকডর ণয প্রকনডফন প্রকবাডফ—পই িে কডযন ফপ্ররা চায যাস্তা পভাডয ফচ্ছস্তডত
আশ্রষ পনষা জাপ্রকয পাডন। কান্নাজপ্রত কডণ্ঠ প্রতপ্রন ফডরন, এই অফস্থা চরডত থাকডর
ফাচ্চাকাচ্চা প্রনডষ না পখডষ ভযডত ডফ। আডগ িপ্রতপ্রদন বযাডন কডয পভাাম্মদুয টাউন ডরয
াড একটট আফাডফয পদাকাডনয ভারাভার আনা-পনষা কযডতন। প্রদন পগডর ৫০০ পথডক
৭০০ টাকা আষ ডতা। পখান পথডক প্রনডজয খযচ  গ্রাডভয ফাপ্রডত স্ত্রী-ন্তানডদয জনয টাকা
াঠাডতন। প্রকন্তু গত দুই ন্ভাড পকাডনা টাকা াঠাডত াডযনপ্রন। প্রনডজয খাফায পজাগা কযাই
কটঠন ডষ ডডছ।
পভাাম্মদুয ফাস্ট্যাডন্ড কথা ষ ত্রাডণয অডক্ষাষ থাকা প্রদনভজুয যভত আরীয ডে। তাাঁয
স্ত্রী াপ্রপজা ভানুডলয ফাাষ টঠকা কাজ কযডতন। প্রতপ্রন প্রনডজ ভাটট কাটা, ইট-ফারু প্রযফন,
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ফাাফাপ্র প্রযষ্কায অনযানয কাজ কযডতন। এখন স্ত্রীডক প্রনডষ যাস্তাষ খাফায  ত্রাডণয
অডক্ষাষ থাডকন। প্রতপ্রন জানান, তাাঁডদয এখন পকাডনা কাজ পনই। পকাডনা আষ পনই। এবাডফ
চরডত থাকডর খাফায াডফন পকাথাষ? খাফায প্রকনডত ডর টাকা দযকায। টাকায জনয কাজ
দযকায; প্রকন্তু পকউ পতা এখন কাজ কযাডত পনষ না। পডর ভানুডলয কাডছ াত াতা ছাা উাষ
পনই।
অডনক প্রদডনয জভাডনা ভাটটয ফযাংকটট পবডঙ পই টাকাষ চার-ডার প্রকনডছন চাডষয পদাকাডনয
শ্রপ্রভক আম্মদ। ৩২ ফছয ফষী এই মুফক পমডকাডনা কাজ কযডত যাচ্ছজ। প্রকন্তু এখন পদাকান
ফন্ধ থাকাষ তাাঁয কাজ পনই। িপ্রতপ্রদন কাডর াইকাপ্রয ফাজায পথডক এক ফযফাষীয কাাঁচাভার
কাপ্রদযাফাদ াউচ্ছজংডষ প্রদডষ আডন। এয প্রফপ্রনভডষ মা ান তাডত িপ্রতপ্রদডনয ফাজায খযচ ষ
না। প্রতপ্রন ফডরন, ‗এবাডফ আয কষ প্রদন চরডফ। াভডন শুধু অন্ধকায পদখপ্রছ। ভডন ডি, ভাফউডক প্রনডষ ফাপ্র চডর মাই; প্রকন্তু পটা াযপ্রছ না। ফাপ্র প্রপডয ডদয খাষাফ কী?‘
ফপ্ররা চায যাস্তায পভাড পটডম্পাস্ট্যাডন্ডয রাইনভযান আরাডভয ডে কথা ষ। তাাঁযা
কডষকজন প্রভডর পটডম্পা, ইচ্ছজ ফাইডকয প্রপ্রযষার টঠক কযডতন। প্রফপ্রনভডষ িপ্রতটট গাপ্র পথডক
প্রকছু ফকপ্র পডতন। তাই প্রদডষ বাডরাই চরত। প্রকন্তু এখন কাজ ফন্ধ। পখাডন আয গাপ্রয প্রব
পনই। প জনয তাাঁডদয প্রপ্রযষার টঠক কযায কাজটট িাষ ফন্ধ ডষ পগডছ। াভানয প্রকছু গাপ্র
চডর, প্রকন্তু তাযা আয ফকপ্র প্রদডত চাষ না। তায য স্ট্যাডন্ড আডন আরাভ। দুযফস্থায কথা
বাফডত বাফডতই প্রদন কাটডছ তাাঁয।
যাজধানীয প্রফপ্রবন্ন এরাকা ঘুডয াধাযণ ভানুডলয ডে কথা ফডর জানা পগডছ, কডযানা
প্রযপ্রস্থপ্রতডত ফডচডষ পফপ্র প্রফদগ্রস্ত ডষ ডডছ প্রদন এডন প্রদন খাষা ভানুডলযা। ফাইডয পফয
ষায ুডমাগ না থাকাষ তাডদয উাজডডনয থ িাষ ুডযাুপ্রয ফন্ধ। প্রদনভজুয, প্রযকাবযানচারক, ফাচারক, চারডকয কাযী, গৃকভী—এভন ফ প্রনম্ন আডষয ভানুল িপ্রতপ্রদডনয
খাফায পজাগা কযা প্রনডষ ভাংকডট ডডছন। াষতা প্রভরডর পটা মডথষ্ট নষ।
উন্নষন ংস্থা ব্রযাডকয এক জপ্রয িপ্রতডফদডন ফরা ডষডছ, যকাপ্রয ছুটট ফা াভাচ্ছজক দূযত্ব
পভডন চরায প্রনডদডনায কাযডণ ৭২ তাং ভানুল কাজ াপ্রযডষডছন ফা তাাঁডদয কাজ কডভ পগডছ।
ভাত্র ৮ তাং ভানুডলয কাজ থাকডর এখডনা তাাঁযা পফতন ানপ্রন। এয ভডধয ৬২ তাং
প্রদনভজুডযয আষ ূডনযয পকাঠাষ পনডভ এডডছ। ১৪ তাং ভানুডলয ঘডয পকাডনা খাফাযই পনই।
২৯ তাংডয ঘডয আডছ এক পথডক প্রতন প্রদডনয খাফায। কডযানাবাইযাডয স্বাস্থযগত প্রদকগুডরা
ম্পডকড প্রনম্ন আডষয ভানুডলয উরপ্রব্ধ এফং এয অথতনপ্র
ড তক ংকট ম্পডকড ধাযণা পডত গত
৩১ ভাচড পথডক ৫ এপ্রির ই জপ্রযটট প্রযচাপ্ররত ষ।
ভাজতাপ্রন্ত্রক শ্রপ্রভক ফ্রন্ট পকন্দ্রীষ কপ্রভটটয াধাযণ ম্পাদক আান াপ্রফফ ফুরফুর কাডরয
কণ্ঠডক ফডরন, ‗ফতডভাডন একপ্রদডক কডযানা ংক্রভডণয বষ, অনযপ্রদডক অনাাডযয আতি
প্রদনভজুযডদয প্রদাাযা কডয পপরডছ। াধাযণ ছুটট পঘালণায ডয প্রদনভজুয অিাপ্রতষ্ঠাপ্রনক
খাডতয শ্রপ্রভকডদয খাদয প্রনযাত্তায জনয পম ফযাদ্দ পঘালণা কযা ডষডছ, তা িডষাজডনয তু রনাষ
িডনয াপ্রভর। কভীনতায
ড
িাষ এক ভা অপ্রতক্রান্ত ষায য প্রদন এডন প্রদন খাষা
ভানুলডদয ফাাঁপ্রচডষ যাখায জনয মান্ভ
ড ফযাদ্দ প্রনচ্ছিত না ষা দুুঃখজনক।‘ দ্রুত নূযনতভ খাডদযয
ংস্থান প্রনচ্ছিত কযায দাপ্রফ জানান প্রতপ্রন।
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পফযকাপ্রয গডফলণা িপ্রতষ্ঠান াষায অযান্ড াটটড প্রডন প্রযাচড পন্টাডযয (প্রপ্রআযপ্র)
প্রনফাী
ড পচষাযভযান ড. পাডন চ্ছজল্লুয যভান ফডরন, কডযানা পভাকাডফরাষ নগদ টাকা  খাদয
ডমাপ্রগতা দুটটই জরুপ্রয। প্রতপ্রন ফডরন, কভীন
ড
 আষ ফন্ধ ডষ মাষা দপ্রযদ্র ভানুডলয জনয
নগদ টাকা অনযানয াষতা প্রদডত ডফ। প পক্ষডত্র িপ্রত ভাড যকাডযয খযচ ডফ াাঁচ
াজায ৫৯৪ পকাটট টাকা।

এপ্রির ৩০, ২০২০
াাতমযয নদতে তানেতে েভীন
ষ
িৃেভী বাভান ভানুল

প্রাে াাঁচ রাখ িৃেভীয োজ পনই
রাডষকুজ্জাভান  যপ্রপকুর ইরাভ
পতজগাাঁ এরাকাষ একটট টটুয কাযখানাষ শ্রপ্রভকডদয জনয যান্নায কাজ কযডতন টুষাখারীয
গরাপ্রচায গুরনাায পফগভ। ফষ ঞ্চাডার্ধ্।ড কডযানায কাযডণ কাযখানা ফন্ধ থাকাষ তাাঁয
এখন পকাডনা কাজ পনই। াপ্রতযচ্ছঝডরয কাডছ একটট ফচ্ছস্তডত থাডকন প্রতপ্রন। স্বাভী অচর। ন্তানযা
প্রনডজডদয ভডতা কডয চরডর ভা-ফাফায পখাাঁজ যাডখন না। গুরনাায এখন িপ্রতপ্রদন প্রবক্ষা
কযডত ফডন াপ্রতযচ্ছঝডর।
গুরনাায ফরপ্রছডরন, কার পথডক াত পডত ফড থাডকন। কাডযা দষা ডর প্রকছু পদষ। তাই
প্রদডষ খাফায পকডনন। প্রতপ্রন ফডরন, ‗যকায নাপ্রক খাফায প্রদতাডছ, আভযা পতা াই না। প্রকবাডফ
ফাাঁচফ আভযা?‘
াপ্রতযচ্ছঝডরয প্রদ্নতীষ প্রব্রডজয ূফ ড াডয ভাথাষ গুরনাাডযয ডে
কথা ফডর াভডন এডগাডতই প্রব্রডজয ভাঝখাডন পদখা পগর ছষাতজন প্রভডর প্রঘডয ধডযডছ এক ফযচ্ছিডক। তাডদয ভডধয এক নাযীডক
ফরডত পানা মাষ, ‗যায, প্রকছু প্রদষযা মান, পারাাইডনয পকাডনা
খাফায পনই। াযা প্রদন পারাগুরাডয প্রকছু খাষাডত াপ্রয নাই।‘
ই নাযী ফরডরন তাাঁয নাভ খাডরদা। ১০ াজায টাকা পফতডনয একটট চাকপ্রয প্রছর তাাঁয, প্রকন্তু
কডযানায কাযডণ চাকপ্রয পনই। পকাডনা আষ পনই, পছাট পছাট ন্তানডদয প্রনডষ প্রবক্ষা কযডছন
প্রতপ্রন।
খাডরদা াডতয ভুডঠা খুডর পদখাডরন দুুয পদটা মন্ত
ড পডষডছন ভাত্র ২০ টাকা। প্রতপ্রন ফডরন,
‗কাজ নাই, কাভ নাই প্রকন্তু প্রখদা পতা ফুডঝ না। খাফায আনডত ঘয পথডক ফাপ্রয ইপ্রছ। যকায
নাপ্রক খাফায প্রদতাডছ, শুনপ্রছ। প্রকন্তু পকউ পতা দযাষ না। কায কাডছ পগডর াভু তা জাপ্রন না।
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আভাডগা ভডতা গপ্রযফডয যকায না পদখডর পদখডফা পক? খাফায না াইষা ন্তানগুরাডয রডষ
ভযডত ডফ।‘
গতকার ফুধফায যাজধানীয প্রফপ্রবন্ন এরাকা ঘুডয পদখা মাষ, পভাড পভাড ত্রাণিাথী নাযী-ুরুল।
প্রভযুয, াপ্রতযচ্ছঝর, যাভুযা, ফাড্ডা, গুরান, ভাখারী, পভচাক  ভগফাজায এরাকা ঘুডয পদখা
পগর, যাস্তায াড দাাঁপ্রডষ ফা ফড থাডক অডনডকই, মাযা খাফায খুজ
াঁ ডছ। চরন্ত গাপ্র রক্ষয কডয
ছুডট মাডি তাযা। াত ফাপ্রডষ প্রদডি। পকাডনা িাইডবট কায থাভডরই াাডমযয জনয হুভপ্র
পখডষ ডছ তাযা।
তাযা ফরডছ, পকউ ষাডড কাউচ্ছন্ফরযডদয কাছ পথডক পকাডনা ত্রাণ পডর ফাপ্রত ত্রাডণয আাষ
ডক ফড থাকডছ। আফায পকউ পকউ বাভান  প্রছন্নভূর পকউ পকাডনা ষাডড পথডক ত্রাণ
াষপ্রন। কাযণ তাযা ঢাকায পবাটায নষ।
এফ পরাকজডনয ডে কথা ফডর জানা পগর, নাযীযা ফাাফাপ্রডত কাজ কযত। আয ুরুলযা
প্রদনভজুয প্রডডফ কাজ কযডত। কডযানায কাযডণ গৃকতডা গৃকভীডক ছুটট প্রদডষডছন।
কডযানাকার পকডট প্রগডষ প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক ডর আফায কাডজ পমাগ প্রদডত ফডরডছন। িাষ এক
ভা মাফৎ পকাডনা কাজ পনই। তাডদয ঘডয জভাডনা পকাডনা অথ না
ড থাকাষ খাদযংকডট ডডছ।
আয ফ প্রকছু স্থপ্রফয থাকাষ কাডজয ুডমাগ াডি না প্রদনভজুয।
ঢাকাষ গৃকভীয ংখযা কত তায টঠক পকাডনা প্রাফ না াষা পগডর প্রফপ্রবন্ন প্রযংখযান
পথডক াষা তডথয জানা মাষ, াাঁচ রাডখয ভডতা কভী ফাাফাপ্রডত কাজ কডয, মাডদয ৯০
তাংডয পফপ্র নাযী।
এ ছাা যাস্তায াড ফা পুটাডত ফা কডয িাষ ৫০ াজায প্রছন্নভূর ভানুল। তাডদয পকউ প্রবক্ষা
কডয, পকউ প্রদনভজুয।
প্রটট কযডাডযন ূডত্র জানা মাষ, উত্তয  দপ্রক্ষণ প্রটট কযডাডযন তাপ্ররকা কডয দপ্রযদ্র
ভানুডলয াড দাাঁাডি। যকাপ্রয াষতা পৌঁডছ প্রদডি ঘডয ঘডয। িপ্রতটট ষাডডড ৫০০ জনডক
যকাপ্রয াষতা পদষা ডি। ফযচ্ছি উডদযাডগ স্থানীষ জনিপ্রতপ্রনপ্রধ প্রকংফা ধনাঢয ফযচ্ছিযা ত্রাণ
প্রফতযণ কযডছন, প্রকন্তু কভীন
ড
গৃকভী  প্রছন্নভূর বাভান ভানুডলয স্থাষী টঠকানা না থাকাষ
ত্রাণ াডি না। পকউ পডর পটা পল ডত চডরডছ। নতু ন কডয ত্রাণ না প্রদডর ক্ষুধায কডষ্ট
ডফ াজাডযা ভানুল।
ারভা পফগডভয ফাপ্র পপ্রযদুডযয ভধুখারী উডজরাষ। অবাডফয ংায ডর কখডনা
ভানুডলয কাডছ াত াডতনপ্রন, প্রবক্ষা কডযনপ্রন। প্রভযুয ১০ নেয পগার চত্বডযয াডয ডক
ফড ান-প্রগাডযট প্রফচ্ছক্র কডয চায দডযয প্রযফাডযয জীপ্রফকা চারাডতন। রকডাউন ষায
য পদাকান ফন্ধ। ডক ফা প্রনডলধ। প্রভযুডযয ১ নেয পকন এরাকায ডক ফড থাকডত
পদখা মাষ তাাঁডক। ফরপ্রছডরন, ‗দাডনয আাষ ফড আপ্রছ ডক, মপ্রদ আল্লা কাউডক প্রকছু খাফায
প্রদডষ াঠান।‘ প্রতপ্রন জানান, গত ভেরফায কাডর চাযজন আধাডকচ্ছজ চাডরয বাত পখডষডছন
শুধু রফণ পভডখ। তাযয আয পডট দানা ডপ্রন। াত-আট প্রদন আডগ প্রভযুডযয একজন
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আষাভী রীগ পনতা, মাাঁয নাভ ভডন পনই, প্রতপ্রন প্রতন পকচ্ছজ চার প্রদডষপ্রছডরন। পদাকান ফন্ধ ষায
য এটুকুই াাময পডষডছন। প্রকছু জভাডনা টাকা প্রছর তা পল ডষ পগডছ।
আাঁচডর পচাডখয জর ভুডছ ারভা ফডরন, ‗আপ্রভ পতা ঢাকায পবাটায নই, তাডর প্রকবাডফ যকাপ্রয
াাময াফ। এখন পতা গ্রাডভ পমডত াযপ্রছ না।‘
প্রভযুডযয কারী এরাকায ভাডরক নাডভয এক প্রবক্ষুক কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗যকায ফরডছ
ঘডয ঘডয খাফায পৌঁডছ পদডফন, আভায পতা ঢাকাষ পকাডনা ঘযই পনই। তাডর আভায খাফায াফ
প্রকবাডফ? আপ্রভ পতা যাস্তাষ যাস্তাষ ঘুভাই। কডষক প্রদন য য ভষভনপ্রংড গ্রাডভয ফাপ্র চডর
পমতাভ। এখন যাস্তাষ পরাক পনই। প্রবক্ষা জুডট না, ত্রাণ াই না। পট্রন ফন্ধ, ফাপ্র পমডত াপ্রয
না।‘
যাজধানীয াইডকাটড এরাকাষ ফড থাকা প্রযফন শ্রপ্রভক কাডভ কাডরয কণ্ঠডক ফডরন,
‗রকডাউন ষায িথভ প্রদডক প্রফপ্রবন্ন পরাক যান্না কযা খাফায এফং চার-ডার প্রদডতন গাপ্রডত
ঘুডয ঘুডয। এখন পদষা কডভ পগডছ। তা- আা প্রনডষ ফড থাপ্রক, তডফ এখন আয াই না।‘
ঢাকা উত্তয প্রটট কযডাডযডনয যাডনর পভষয জাভার পভাস্তাপা কাডরয কণ্ঠডক ফডরন,
‗প্রছন্নভূর পথডক শুরু কডয ফ পশ্রপ্রণয ভানুলডকই ত্রাণ পদষা ডি। যাজধানীয ফচ্ছস্তগুডরাডত
ফডচডষ পফপ্র প্রছন্নভূর  দপ্রযদ্র ভানুডলয ফা। প্রটট কযডাডযডনয ক্ষ পথডক ফাইডক ত্রাণ
াষতা পদষায পচষ্টা কযা ডি।‘

এপ্রির ৩০, ২০২০
ননেভ ভানায ফারাই পনই
চট্টগ্রাতভ ূতণাদযতভ
ষ
চরতে পাাে োযখানা
যাডদুর তু লায, চট্টগ্রাভ
চট্টগ্রাডভয াগপ্রযকা প্রল্প এরাকাষ প্রফএএ গ্রুডয ৩টট পাাক কাযখানাষ পভাট ছষ াজায
শ্রপ্রভক কাজ কডয। গকার ফুধফায এই প্রতন কাযখানাষ ৯০ তাংডয পফপ্র শ্রপ্রভক উপ্রস্থত প্রছর।
স্বাবাপ্রফক ভডষ এই কাযখানাগুডরাডত িাষ াত পথডক আট তাং শ্রপ্রভক অনুপ্রস্থত থাডক।
পই প্রডডফ কডযানাবাইযা ংক্রভণ পঠকাডত
াধাযণ ছুটটয ভডধয ীপ্রভত আকাডয পাাক
কাযখানা পখারায অনুভপ্রত প্রদডর চট্টগ্রাডভয
অপ্রধকাং কাযখানা এখন চরডছ ূডণাদযডভ।
ড
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কাযখানায আডাডয শ্রপ্রভকডদয প্রনডষ কাজ কযায যাভ ড পদষা ডর প্রফএএ
গাডভন্টডয
ড
ভডতা অডনক কাযখানা যীপ্রতভডতা প্রনজস্ব প্রযফন ফযফস্থাষ কভীডদয কাযখানাষ
প্রনডষ আডছ। প্রফুর ংখযক শ্রপ্রভডকয উপ্রস্থপ্রতডত এই শ্রভঘন প্রডল্প চাইডর াভাচ্ছজক দূযত্ব
অক্ষুণ্ন পযডখ উৎাদন িচ্ছক্রষা চাপ্ররডষ মাষা ম্ভফ প্রকনা পটা প্রনডষই িে তু রডছন অডনডক।
এডত কডযানাবাইযা ংক্রভণ প্রফস্তাডযয ম্ভাফনা িফর ফডর ভডন কযডছন স্বাস্থয প্রফডলজ্ঞযা।
শ্রপ্রভক উপ্রস্থপ্রত পফপ্র িডে প্রফএএ গ্রুডয একজন ঊদ্ধডতন কভকতড
ড া জানান, এই গ্রুডয
অপ্রধকাং শ্রপ্রভক াপ্ররয, প্রটটডগইট, আকফযা এরাকায। াাঁটা দূযডত্বয ফডর শ্রপ্রভকডদয
আডত ভযা ষ না। এছাা পফপ্রকছু শ্রপ্রভক আড পগাাইরডাো পথডক। তাডদয ফা প্রদডষ
আনায ফযফস্থা কযা ডষডছ। এছাা যকায প্রনডদডপ্রত ুযক্ষা ফযফস্থা পনষা ডষডছ।‘
প্রল্প ুপ্রর, চট্টগ্রাভ অঞ্চর পথডক িান্ভ তথযভডত, পজরাষ ফুধফায এক াজায ২২৯টট প্রল্প
কাযখানায ভডধয চারু প্রছর ৬০৫টট। এযভডধয বতপ্রয পাাক কাযখানা ৩৬৬টট। প্রফচ্ছজএভইএ
দযবুি কাযখানা ১৪৮টট। এছাা প্রফডকএভইএ দয ৪৮টট  প্রফটটএভইএ‘য ১০টট কাযখানা
চারু প্রছর। আয দুই ইপ্রডজডড ফ প্রভপ্ররডষ চারু প্রছর ১৪২টট কাযখানা।
আডগযপ্রদন ভেরফায চট্টগ্রাডভ চারু প্রছর ৩৩৮টট কাযখানা। অথাৎ
ড িপ্রতপ্রদনই কাডজ প্রপযডছ
এডকয য এক কাযখানাগুডরা। প্রফডল অনুভপ্রত প্রনডষ জরুপ্রয প্রডভডন্টয জনয ীপ্রভত প্রযডয
পখারায কথা ফরা ডর অপ্রধকাং কাযখানা ূডণাদযডভ
ড
উৎাদন িচ্ছক্রষা শুরু কডযডছ। এই
ুডমাডগ মাযা ইডতাভডধয দীঘডভষাডদ
ড
পর-অপ পঘালণা কডযডছ এভন অডনক কাযখান শ্রপ্রভকডদয
এডন ীপ্রভত আকাডয উৎাদন কাজ চাপ্ররডষ মাডি।
চট্টগ্রাভ ইপ্রডজড ূত্র জানাষ, এই ইপ্রডজডড গতকার ফুধফায ১০১টট কাযখানা পখারা প্রছর।
এইফ কাযখানাষ িাষ ৫১ াজায শ্রপ্রভক এপ্রদন উৎাদন িচ্ছক্রষা চাপ্ররডষ পগডছন। মপ্রদ প্রল্প
ুাুপ্ররডয প্রাডফ প্রইপ্রডজডড চারু কাযখানা ১৩৯টট। ২৬ এপ্রির প্রইপ্রডজড পগইডট প্রফকাডর
ছুটটয ভষ প্রফুর শ্রপ্রভডকয ভাগডভয ছপ্রফ াভাচ্ছজক ভাধযডভ বাইযার ষ। ভাডরাচনায ভুডখ
যপ্রদন পথডক ইপ্রডজডড িডফ  ছুটটয ভষ কাযখানাডবডদ আরাদা কডয পদষা ষ।
এ িডে প্রইপ্রডজডডয ভাফযফস্থাক খুযপ্রদ আরভ কাডরয কণ্ঠডক ফডরন,
‗কাযখানাগুডরাডক গ্রু বাগ কডয অপ্রপ শুরু  ছুটটয ভষ আরাদা কডয পদষা ডষডছ। এডত
কডয চা অডনকটাই কডভ পগডছ। এছাা কাযখানাষ িডফডয ভষ াতডধাষা, ভাস্ক প্রযধান
এফং থাভার
ড স্কযানায প্রদডষ জ্বয ভাা  কাযখানায অবযন্তডয াভাচ্ছজক দূযত্ব ভানা ডি প্রক না
তা ভপ্রনটপ্রযং কযায জনয কপ্রভটট কডয পদষা ডষডছ।‘
প্রইপ্রডজডডয আডাডয শ্রপ্রভক প্রফডল কডয প্রস্ট্রপ্রভর ফাজায পথডক শুরু কডয েডগারা
ক্রপ্রং মন্ত
ড এরাকাষ অফস্থান কযা শ্রপ্রভকডদয প্রনডষ ইপ্রডজডডয কাযখানাগুডরাডক উৎাদন
কাজ চাপ্ররডষ পমডত ফরা ডষডছ। কডষকটট কাযখানা গ্রাডভয ফাপ্র পথডক শ্রপ্রভকডদয আায জনয
চা প্রদডষডছ পানায য তাডদয তকড কডয পদষা ডষডছ ফডর প্রতপ্রন জানান। মপ্রদ প্রনপ্রদডষ্ট কডয
পদষা এরাকায ফাইডয পথডক িচুয শ্রপ্রভক ইপ্রডজডড মাডিন ফডর জানা পগডছ।
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এপ্রদডক পাাক কাযখানাষ শ্রপ্রভকডদয এভন উপ্রস্থপ্রত বাপ্রফডষ তু ডরডছ স্বাস্থয প্রফডলজ্ঞডদয।
কডযানা পযাগীডদয জনয প্রনধাপ্রড যত চট্টগ্রাভ পজনাডযর াাতাডরয প্রপ্রনষয কনারটযান্ট আব্দুয
যফ ভাুভ ভেরফায যাডত পপফুক রাইডব চট্টগ্রাডভ কপ্রবড-১৯ এয ংক্রভডণয প্রচত্র তু ডর ধডয
ফডরন, ‗পাভফায চট্টগ্রাডভ ১০০ নভুনা যীক্ষাষ ১১ জন কডযানা পযাগী নাি ডষডছ। এযভডধয
চট্টগ্রাডভয নভুনা প্রছর ৩৫টট। এই ৩৫টট নভুনাষ চট্টগ্রাভ পজরাষ কডযানা পযাগী নাি ডষডছ
৯জন। নাডিয ায িাষ ২৫ তাং। মপ্রদ নভুনা ৫০০ যীক্ষা ডতা প্রনচ্ছিতবাডফ আয
পফপ্রংখযক পযাগী াষা পমত। গাডভন্ট
ড পখারায কাযডণ আগাভী াত পথডক ১৪প্রদন ডয
চট্টগ্রাডভ ংক্রভণ ফৃচ্ছদ্ধয আিা কযপ্রছ।‘
পাাক কাযখানাষ শ্রপ্রভক উপ্রস্থপ্রত পফপ্র িডে প্রফচ্ছজএভইএ প্রযচারক পভাাম্মদ আপ্রতক
ফডরন, ‗চট্টগ্রাডভয কাযখানাগুডরাডত ৩০ পথডক ৮০ তাং শ্রপ্রভক কাজ কযডছ। ডযয
কাযখানাষ শ্রপ্রভক পফপ্র উপ্রস্থপ্রতয কাযণ এই শ্রপ্রভকযা পফপ্রযবাগ কাযখানায আডাডই ফা
কডয। এছাা ছুটটয ভডধয চট্টগ্রাভ পথডক খুফ পফপ্র শ্রপ্রভক গ্রাডভয ফাপ্রডত মাষপ্রন। এযডয
প্রফচ্ছজএভইএয চায প্রযচারডকয পনতৃডত্ব ৪টট কপ্রভটট কযা ডষডছ ভপ্রনটপ্রযংডষয জনয।‘

এপ্রির ৩০, ২০২০
েতযানাে োওযান ফাজাতয শ্রনভেতদয ননিঃঙ্গ ইপতাযী
প্রনরষ ভাভুন
োওযান ফাজাতযয বযানচারে আনভন উক্তিন। াযানদন খাটাখাটুননয য এো এো
ননতজয বযাতনয ওতযই ইপতায ননতে ফততেন। মত্াভানয আতোজন; পোরা, চ
আয এেটু ভুন। োতে নিতে আরা শুরু েযততই নতনন ফতরন, আতিয ভততা নে আয
অফিা আতে ? এোই পোতনা যেভ ফত ইপতানয াযনে। এে ভে ফাই নভতর ফত
ইপতানয েযতাভ, েত আতোজন নের। এখন পেউ োউতে ডাতে না ইপতায েযায
ভে। পম মায ভততা পোতটা নযতয ইপতায েযতে।
গতকার যাজধানীয কাযান ফাজাডয ইপতাপ্রযয আগ ভুডূ তড এভন দৃযই পদখা পগডছ। পম
কাযান ফাজাডয ন্ধযা ডরই পরাডক পরাকাযণয থাকত, কাাঁচা ফাজাডযয আতগুডরাডত খুচযা 
াইকাপ্রয পক্রতা  প্রফডক্রতা  শ্রপ্রভডকয ভাগভ ফত, পখাডন এখন াডতডগানা প্রকছু ভানুল।
পনই পতভন প্রব। িপ্রতফছয যভজাডনয ভষ পগার ডষ ফড দরফদ্ধবাডফ ইপতাপ্রয কযা প্রছর
এখানকায প্রদনভজুয  পদাকাপ্রনডদয প্রচযাচপ্রযত প্রনষভ। প্রকন্তু াভাচ্ছজক দূযত্ব পভডন চরায য
গুরুত্বাডযা  ইপতাযাভগ্রীয পদাকান পবাডফ না ফাষ এফায পতভন পকাডনা আডষাজন
ছাাই চরডছ ইপতাপ্রয। দুই জডন প্রভডর আডত ফড ইপতাপ্রয কযা লাডটার্ধ্ ড এক জন ফডরন,
ইপতাযাভগ্রী প্রনডষ প্রক ইপতায কযফ? একডে পতা চায জন ফড ইপতাপ্রযই কযা মাডি না।
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প্রদনভজুয-শ্রপ্রভকডদয াযাপ্রদন পম পযাজগায তা প্রদডষ ইপতাপ্রয প্রকডন খাষা একযকভ প্রফরাপ্রতা
প্রডডফই পদখডছন ংপ্রিষ্টযা। এভপ্রন এক জন াপ্রভদ আরী। ফাপ্র পথডক একটু প্রচা আয গু
প্রনডষ এডডছন ইপতাপ্রযয জনয। পকভন কাটডছ প্রফত্র যভজাডনয প্রদনগুডরা? কাডছ প্রগডষ
জানডত চাইডর প্রতপ্রন ফডরন, পডটয দাডষ পফয ডষপ্রছ এই কডযানায ভডষ। পকাডনা যকভ পফাঁডচ
আপ্রছ। আভাডদয পখাাঁজ পক পনষ? প্রকডন ইপতাপ্রয খাষায ভডতা টাকা পতা পনই ডকডট। তাই
এফ প্রদডষই ইপতায কযপ্রছ।
এপ্রদডক এ ফছয পাডটর  পয্টুডযন্ট ছাা পুটাডত ইপতাপ্রযয ফাজায ফডত পদষা ডি না।
পডর পুটাতগুডরা পাাঁকা। তডফ কাযান ফাজাডয পুটাডত বযাডনয য ইপতাযাভগ্রী
প্রফচ্ছক্রয পদাকান পদখা পগডছ। আব্দুর আরীভ নাডভ পুটাডতয পই পদাকানদায জানান, একদভ
প্রফচ্ছক্র পনই। আডগয ফছয পমখাডন এভন পদাকান প্রদডষ প্রফচ্ছক্র কডয প্রদাাযা ডষ পমতাভ
পখাডন এ ফছয পতভন পক্রতাই পনই। ভানুলই পতা ফাইডয পনই, কাযা প্রকনডফ? ফডা প্রফডদ
আপ্রছ। একপ্রদডক ুপ্রর ফডত প্রদডি না, অনযপ্রদডক পক্রতা পনই। আভযা কী কডয খাফ? প্রকছুই
ফুডঝ উঠডত াযপ্রছ না। কাযান ফাজাডযয ভডতা অনযানয এরাকাডত আডগয ভডতা ইপতাপ্রযয
ভষ পম উত্ডফয আডভজ প্রছর পটট এখন আয পদখা মাডি ন
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োযখানা ফন্ধ নদতে ১৮৯ শ্রনভেতে অফযাত
ঢাকায আশুপ্ররষাষ পযান পপাযাভ নাডভয একটট পাাক কাযখানায পদ তাপ্রধক অস্থাষী
শ্রপ্রভকডক অফযাপ্রত পদষা ডষডছ। কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ পঠকাডত কাযখানা ১৪ প্রদডনয
জনয ফন্ধ ডষ মাষায প্রদনই তাাঁডদয নাডভয তাপ্ররকা িপ্রতষ্ঠাডনয ভূর পটডক ঝু প্ররডষ পদষা
ডষডছ। অথচ বুিডবাগী শ্রপ্রভডকযা ফরডছন, কাযখানা ফডন্ধয ভষ তাাঁডদয এ ফযাাডয প্রকছু ফরা
ষপ্রন।
শ্রপ্রভকডদয ক্ষ পথডক জানাডনা ডষডছ, শ্রপ্রভকডদয ভডধয কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ পঠকাডত
গত ফুধফায পথডক ১৪ প্রদডনয জনয কাযখানা ফন্ধ পঘালণা কযা ষ। ফন্ধ ষায প্রদনই এক
প্রফজ্ঞপ্রন্ভয ভাধযডভ কাযখানায ১৮৯ জন অস্থাষী শ্রপ্রভডকয চাকপ্রয স্থাষী না কডয অফযাপ্রতয
পঘালণা পদষা ষ। এফ শ্রপ্রভডকয নাডভয তাপ্ররকা কাযখানায ভূর পটডক ঝু প্ররডষ পদষা ষ।
তাাঁযা প্রফলষটট আজ শুক্রফায জানডত াডযন। পনাটটড ১৫ এপ্রির তাাঁডদয পফতন মাফতীষ
ানা প্রযডাডধয কথা ফরা ষ। িপ্রতষ্ঠানটটয এভন প্রদ্ধাডন্ত ছুটটডত থাকা কভীন
ড
শ্রপ্রভডকযা
পফকাষদাষ ডডছন। ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত তাাঁডদয ডক্ষ অনয পকাডনা িপ্রতষ্ঠাডন চাকপ্রয াষা
কষ্টকয ডষ ডফ।
অফযাপ্রতয তাপ্ররকাষ নাভ থাকা কডষকজন শ্রপ্রভডকয বালয, কাযখানা ফন্ধ পদষায ভষ তাাঁডদয
প্রকছু ফরা ষপ্রন। খফয পডষ গতকার কাযখানায াভডন প্রগডষ তাাঁযা অফযাপ্রতয পনাটট পদখডত
ান। কডযানাবাইযাডয ংক্রভডণয আিাষ ঘয পথডক পফয ষা মাষ না, ফ করকাযখানা
ফন্ধ যডষডছ। এই অফস্থাষ কতৃ
ড ক্ষ শ্রপ্রভকডদয অফযাপ্রত প্রদডষ প্রফডদ ভডধয পপডর প্রদর। পম টাকা
পফতন াষা মাডফ, তা ঘযবাা আয পদাকাডনয ফডকষা প্রযডাধ কযডতই পল ডষ মাডফ।
শ্রপ্রভকডদয অফযাপ্রতয প্রদ্ধাডন্তয প্রফলডষ করকাযখানা  িপ্রতষ্ঠান প্রযদনড অপ্রধদন্ভডযয এক
কভকতড
ড া ফডরন, তাাঁযা এ প্রফলডষ অফগত আডছন। এই ংকডটয ভডষ শ্রপ্রভকডদয মাডত
অফযাপ্রত না পদষা ষ, ভাপ্ররকক্ষডক তা পফাঝাডনায পচষ্টা কযা ডফ।
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এপ্রদডক শ্রপ্রভকডদয অফযাপ্রত পদষাষ প্রনন্দা  িপ্রতফাদ জাপ্রনডষডছ গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভক পট্রড
ইউপ্রনষন পকন্দ্র। ংগঠনটটয পকন্দ্রীষ কপ্রভটটয াংগঠপ্রনক ম্পাদক খাইরুর ভাভুন এক পি
প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত শ্রপ্রভকডদয অফযাপ্রতয পনাটট িতযাাডযয দাপ্রফ জাপ্রনডষডছন।

April 05, 2020
Virus to put a dent in overseas employment
'It may also create scopes for migration' uters file photo
The country's overseas employment sector would face a blow for a long
period of time due to coronavirus pandemic, according to a prediction by
RMMRU.
It said the inward remittances might decline in coming days, badly affecting
the beneficiary households, shrinking their purchasing capacity and
ultimately holding back the country's economic growth.
Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) made the
projection at an online press conference on Saturday.
The inflow of remittances has already dropped by 12 per cent in the first
three months compared to that of the previous year, it pointed out.
Tasneem Siddiqui, founding chair of RMMRU, said all the impacts would not
be negative, however, as some new job scopes will also be generated
abroad.
The German government has engaged refugees and migrants as medi cal
staffs to meet the present crises. More than 300 refugee medical staffs are
working in this European country, she mentioned.
Besides, there is a scarcity of manpower and medical products in USA,
Japan, Canada and other European countries. So, a large i nvestment could
take place in the coming days that would create scopes for migration, she
said.
She suggested the government to adopt short and long -term plans to utilise
the opportunity.
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Ms Siddiqui also suggested taking necessary measures for the protect ion of
migrants and their families at home.
She recommended for providing grants and loans without interests to the
migrant families to meet their necessities and allocating necessary fund for
the workers staying abroad and ensure their health protection.
The RMMRU chair requested all to keep the migrants in their positive attitude
as they have a large contribution to the country's development. Returned
workers should be provided with all essential supports to help them stay safe
in the country.
RMMRU had proposed to observe a one minute silence at 9:00am today
(Sunday) for all Bangladeshis who died of COVID -19 at home and abroad.
Other recommendations included creating returnee migrants database,
gender responsive facilities, utilising the returnees' experience, making longterm plan, creating skilled workers, etc.
arafat_ara@hotmail.com

০৪ এপ্রির ২০২০
কাযখানাষ অনুপ্রস্থপ্রতয কাযডণ পকউ চাকপ্রয াযাডফ না: প্রফচ্ছজএভইএ
কাযখানাষ অনুপ্রস্থপ্রতয কাযডণ পকাডনা শ্রপ্রভক চাকপ্রয াযাডফ না ফডর আেস্ত কডযডছন
প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ড. রুফানা ক।
প্রনফায যাত পাষা দটাষ এক অপ্রড ফাতডাষ রুফানা ক াংফাপ্রদকডদয এ তথয জানান।
অপ্রড ফাতডাষ প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত রুফানা ক াপ্রফক
ড প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনাষ ১১ এপ্রির মন্ত
ড
কাযখানা ফন্ধ যাখায জনয কর ভাপ্ররকডদয িপ্রত অনুডযাধ জানান।
এছাা ভাচড ভাডয পফতন প্রনডষ পাাক কাযখানায শ্রপ্রভকডদয পকান িায কাযণ পনই ফডর
জাপ্রনডষডছন প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত।

০৫ এনপ্রর ২০২০
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কডযানাষ কভীন
ড
প্রতন স্রাপ্রধক শ্রপ্রভক
ভপ্রনরুর াষদায ইকফার, পভাংরা (ফাডগযাট)
কডযানাবাইযাডয কাযডণ প্রফডে ভন্দাবাফ পদখা পদষাষ পভাংরা ফন্দডয জাাজ আগভনপ্রনগভডনয
ড
ংখযা কডভ পগডছ। পডর এখানকায জাাজ  পজটটডত ণয ঠানাভায ডে জপ্রত
কডষক াজায শ্রপ্রভক-কভচাযী
ড
িাষ কভীন
ড
ডষ ডডছন। 'পনা ষাকড, পনা প' প্রবপ্রত্তডত কাজ
কযা এফ শ্রপ্রভক-কভচাযী
ড
কাডজয অবাডফ এখন প্রযফায-প্রযজন প্রনডষ ভানডফতয জীফনমান
কযডর ফন্দয কতৃ
ড ক্ষ এখন মন্ত
ড তাডদয পকাডনা াষতা পদষপ্রন ফডর অপ্রবডমাগ উডঠডছ।
ফন্দডযয াযফায  ট্রাপ্রপক প্রফবাগ ূত্র জানাষ, প্রকছুপ্রদন আডগ িপ্রতপ্রদন গড ১৫-১৬টট জাাজ
অফস্থান কযত ফন্দডয। পডে ফন্দয পজটটডত প্রকছু ণয ঠানাভা কযত। প্রকন্তু কডযানায
কাযডণ এ ফন্দডয এখন গড িপ্রতপ্রদন ১০-১১টট জাাজ অফস্থান কযডছ। াাাপ্র কডভ পগডছ
ফন্দয পজটটয অবযন্তডযয অডনক কাজ। পভাংরা ফন্দয শ্রপ্রভক ংডঘয াধাযণ ম্পাদক এ পক
এভ াাফ উচ্ছদ্দন জানান, আইন অনুমাষী জাাজ  পজটটডত ণয ঠানাভাষ জপ্রত শ্রপ্রভককভচাযীডদয
ড
ভূর ভাপ্ররক পভাংরা ফন্দয কতৃ
ড ক্ষ। অথচ ফন্দয কতৃ
ড ক্ষ অতযন্ত ুডকডর
শ্রপ্রভকডদয ভাপ্ররকানা টঠকাদাডযয য চাপ্রডষ প্রনডজডদয দাপ্রষত্ব এাডত চাডিন। শ্রপ্রভকডদয
উন্নষন ফাফদ প্রফপ্রবন্ন খাত পথডক ফন্দয কতৃ
ড ক্ষ শ্রভকরযাণ তপ্রফডর পকাটট পকাটট টাকা যাজস্ব
আদাষ কযডর কডযানা িাদুবাড ডফয এ ভডষ ফন্দডযয কযাজুষার এফ শ্রপ্রভক-কভচাযীয
ড
াষতাষ এপ্রগডষ আডপ্রন। এছাা পমফ শ্রপ্রভক ফতডভাডন জাাজ  পজটটডত কাজ কযডছ,
তাডদয কভডক্ষডত্র
ড
স্বাস্থয ুযক্ষায িাথপ্রভক উকযণ পদষপ্রন। পডর শ্রপ্রভকযা ঝুাঁ প্রক প্রনডষই
জাাডজ কাজ কযডছন। গতকার শুক্রফায কাডর পভাংরা ডযয কডষকটট শ্রপ্রভক আফাপ্রক
এরাকাষ ডযজপ্রভডন প্রগডষ শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
ডে কথা ফরডর তাযা জানান, এযই ভডধয
তাডদয ঞ্চষ পল ডষ পগডছ। ত্রাণ  াষতা মা পডষডছন, তা প্রদডষ াভানয প্রকছুপ্রদন
পকাডনাভডত চরডর ফাপ্রক প্রদনগুডরাডত কীবাডফ ংায চারাডফন, ঘয বাা পদডফন তা প্রনডষ
উপ্রদ্নি ডষ ডডছন। অডনক প্রযফাযই এখন প্রতন পফরা টঠকভডতা পখডত াযডছ না। ঘডযয
ফাইডয পফয ষায প্রনডলধাজ্ঞা জাপ্রয থাকাষ প্রফকল্প কাজ কযডত াযডছন না। পভাংরা ফন্দয
ফযফাযকাযী  প্রস্ট্প্রবডডায পকাম্পাপ্রন পভা ড নূরু অযান্ড ডন্ফয ভাপ্ররক এইচ এভ দুরার
ফডরন, ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত পরাকাডনয ম্মুখীন ডিন তাযা। অপ্রপ স্ট্াপডদয ফপ্রডষ ফপ্রডষ
পফতন পদষা ডি। তায য াধযভডতা শ্রপ্রভকডদয াড দাাঁাডনায পচষ্টা কযডছন তাযা।
পভাংরা ফন্দয কতৃ
ড ডক্ষয পচষাযভযান প্রযষায অযাডপ্রভযার পখ পভাাম্মদ আফুর কারাভ আজাদ
শ্রপ্রভকডদয অপ্রবডমাগ অস্বীকায কডয ফডরন, শ্রপ্রভকডদয ভাপ্ররক ফন্দয কতৃ
ড ক্ষ নষ, তাযা
প্রস্ট্প্রবডডাযডদয (টঠকাদায) অধীডন কাজ কডযন। টঠকাদাযই তাডদয পদখবার কডয থাডকন।
কাডজয ভষ শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন চরায িাথপ্রভক উকযণ িদাডনয প্রফলডষ এযই ভডধয
প্রনডদডনা পদষা ডষডছ। কডযানা দুডমাডগ
ড ফন্দয কতৃ
ড ক্ষ িধানভন্ত্রীয ত্রাণ তপ্রফডর াাঁচ পকাটট
টাকা অনুদান পদষায প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। শ্রপ্রভক করযাণ তপ্রফর পথডক শ্রপ্রভকডদয াষতা কযায
প্রফলষটট প্রফডফচনা কযা ডফ।
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আডডট : ৫ এপ্রির, ২০২০ ০৯:২৪
শ্রপ্রভকযা ফাাঁচডরা প্রক ভযডরা তাডত কায প্রক আড মাষ!
গাডভন্ট
ড
প্রডল্পয শ্রপ্রভকডদয তাডদয কাযখানাষ পমাগ পদফায জডনয পডডক আনাষ প্রডল্পয
ভাপ্ররকডদয প্রদ্ধাডন্তয প্রফরুডদ্ধ ফাই পাচ্চায ডিন। এই ভাপ্ররকযা পম প্রক বষাফ প্রযপ্রস্থপ্রত
বতপ্রয কডযডছন পই প্রফলডষ ডয ফপ্রর। পকন শ্রপ্রভকযা তাডদয জীফন প্রফন্ন কডয ঢাকাভুখী
ডষডছন তা আভায-আনায জানায কথা।
জীফন  জীপ্রফকায ভডধয তাডদয জীপ্রফকাডকই পফডছ প্রনডত ডষডছ। কাযণ জীপ্রফকা ছাা তাডদয
জীফন যক্ষায উাষ পনই। গত ১০ প্রদডন যকায ফা ভাপ্ররকযা প্রক কডযডছন মাডত তাডদয ভডন
ডফ পম ঘডয ফড পথডক ফাাঁচা মাডফ ? তাডদয কাডছ চার-ডার-াাময পৌঁছাডনা পগডছ? যকাডযয
ভন্ত্রী-পনতাযা যকাযী ‗ত্রাণ‘ প্রদডিন এভন বাডফ পমখাডন াংফাপ্রদকযা অডরপ্রককবাডফ কযাডভযা
প্রনডষ াচ্ছজয ডিন।
এইফ ত্রাণ ফাংরাডদডয উন্নষডনয এইফ কাপ্রযগযডদয কাডছ পৌঁছাফায কথা নষ। পদড
যকাপ্রয প্রডডফই আডছ ৬ পকাটট দপ্রযদ্র। তদপ্রযদ্র ডি ১ পকাটট ৬৮ রাখ। তাডদয কাডছই কী
পৌঁডছডছ? ভডন কডয পদখুন এই শ্রপ্রভকডদয পকন এই প্রফদ ভাথাষ প্রনডত ষ।
২০১৭ াডর নাযী শ্রপ্রভকডদয য গডফলণা কডয প্রচপ্রকৎা ংক্রান্ত গডফলণা িপ্রতষ্ঠান
আন্তজডাপ্রতক উদযাভষ গডফলণা পকন্দ্র, ফাংরাডদ ( আইপ্রপ্রডপ্রডআয,প্রফ ) ফরপ্রছডরা ৮০ তাং
নাযী যিস্বল্পতাষ বুগডছন; কাযণ তাযা মডথষ্ট পখডত াডযন না। ভডন আডছ প্রক এই ফছয
পপব্রুষাপ্রয ভাড ঢাকাষ একটট ফ পাডটডর ‗পাাক প্রল্পখাডত পভপ্ররক ুটষ্ট  খাদয যফযা
প্রফলষক িপ্রক্ষণ‘ প্রফলষক কভারা
ড
ডষপ্রছর। পখাডন জানা প্রগডষপ্রছডরা পম ৪৩ তাং শ্রপ্রভক
দীঘ পভষাদী
ড
অুটষ্টয প্রকায। প্রকন্তু তা প্রনডষ ফাই উপ্রদ্নি ডষপ্রছডরা পকন জাডনন?
ংফাদডত্রয িপ্রতডফদডন ফরা ডষপ্রছডরা –―এডত পাাক প্রডল্প শ্রপ্রভকডদয ২০ তাং
উৎাদনীরতা কডভ মাডি। ― তাডদয স্বাস্থয নষ, জীফন নষ– উৎাদনীরতা ডি উডদ্নডগয
প্রফলষ। পডর আজডক এখন তাযা মা কযডছন তায প্রফকল্প প্রছর না। ঐ উৎাদনীরতায
অজুাডতই এখন ভাপ্ররকযা তাডদয পডডক প্রনডষ এডডছ। ভাপ্ররকডদয এই আচযণ পকফর
অভানপ্রফক নষ, জনস্বাডস্থযয জডনয হুভপ্রক। তাডদয িে করুন। প্রকন্তু াডথ াডথ এটা রক্ষয
করুন যকাডযয বূ প্রভকা প্রক।
১ এপ্রিডরয িজ্ঞাডন ফরা ডষডছ পম, ‗িডষাজডন... যন্ভানীভুপ্রখ প্রল্পকাযখানা চারু যাখডত
াযডফ‘। িধানভন্ত্রীয পদষা ৩১টট প্রনডদডডয ২৯ নং-এ ফরা ডষডছ ―প্রল্প ভাপ্ররকগণ শ্রপ্রভকডদয
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ডে আরা-আডরাচনায ভাধযডভ প্রনডজডদয স্বাস্থয ুযক্ষা প্রনচ্ছিত কডয উৎাদন অফযাত
যাখডফন‖। এই প্রনডদডনায পাাঁক গপ্ররডষই গাডভন্ট
ড
কাযখানায ভাপ্ররকযা ুপ্রফধা প্রনডিন। প্রকন্তু
পটাই প্রক কাযণ ? এয পছডন প্রক যকাডযয ডয চা িডষাডগয পকর কাজ কযডছ ? ভষ
এফং ঘটনা িফা পদখডরই ফুঝডত াযডফন। গাডভন্ট
ড
ভাপ্ররকযা যকাডযয কাডছ পচডষপ্রছর
‗িডণাদনা‘। ভাডন টাকা পদষা ডফ প্রকন্তু তাডদয পপযত প্রদডত ডফ না। যকায ফডরডছ পদষা ডফ
ঋণ; ঋডণয টাকা গাডভন্ট
ড
ভাপ্ররকডদয পাধ প্রদডত ডফ ২ তাং াপ্রব
ড চাজড, অডনডক
ফরডছন তাডদয িাষ ৪ তাং ফযষ ডফ।
যকাডযয এই প্রদ্ধাডন্ত নাডখা গাডভন্ট
ড
ভাপ্ররকযা। তাই যকাডযয কাছ পথডক ‗িডণাদনা‘
পনষায পকর প্রডডফই এখন এই শ্রপ্রভকডদয জীফন প্রফন্ন কযা ডষডছ, পদডয জনস্বাস্থযডক
ঝুাঁ প্রকয ভডধয পপডর পদষা ডষডছ। পদডক চ্ছজচ্ছম্ম কযা পথডক এটট কী অডথ প্রড বন্ন? এই প্রফদজনক
পখরাষ গপ্রযফ শ্রপ্রভকযা দাফায ঘুাঁটট ভাত্র; তাযা ফাাঁচডরা প্রক ভযডরা তাডত কায প্রক আড মাষ !
পরখে : অধযাে, ইনরনে পস্টট ইউননবানটট
ষ

গবীয ংকডটয ভুডখ বফপ্রেক কভংস্থান
ড
এপ্রির ০৫, ২০২০

প্রফে অথনীপ্র
ড তডত নডবর কডযানাবাইযাডয পনপ্রতফাচক িবাফ এযই ভডধয ডত শুরু কডযডছ।
ভাভাযীটটয কাযডণ বফপ্রেক চ্ছজপ্রডপ্র ংডকাচডনয আিা বতপ্রয ডষডছ। চাপ্রদা  যফযা ফযফ
স্থায ংকডট ফযফাষ ভন্দা মাডি উৎাদনভুখী কযডাডযট িপ্রতষ্ঠানগুডরায। একই অফস্থা আকা
ডফা  মটন
ড খাডত। ফ প্রভপ্ররডষ প্রদ্নতীষ প্রফেমুডদ্ধয য ফডচডষ ফাডজ ভন্দা পদখায িাষ
যডষডছ প্রফে অথনীপ্র
ড ত। আয স্থপ্রফয অথনীপ্র
ড তডত ফ ধযডনয ংকডট ডফ বফপ্রেক কভংস্থান।
ড
কভংস্থাডনয
ড
ংকট অফয এযই ভডধয শুরু ডষ পগডছ। ফযষ ংডকাচডনয জনয ধুক
াঁ ডত থাকা ি
প্রতষ্ঠানগুডরা কভী ছাাঁটাইডষয নীপ্রত প্রনডষ এডগাডি। এয কাযডণ চাকপ্রয াযাডি রাখ রাখ ভানুল।
আন্তজডাপ্রতক শ্রভ ংস্থা (আইএর) তকড কডয ফডরডছ, কডযানায িডকা এখনই পঠকাডনা না
পগডর প্রফেজুড কাজ াযাডফ িাষ আাই পকাটট ভানুল।
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কডযানায কাযডণ কভংস্থান
ড
কতটা হুভপ্রকডত যডষডছ, মুিযাডষ্ট্রয প্রদডক তাকাডরই তা প্রযষ্কায 
পফ। পটপ্ররগ্রাডপয একটট িপ্রতডফদন ফরডছ, ভাত্র দুই ন্ভাডয ভডধয পদটটডত পফকাযত্ব বাতায
আডফদন জভা ডডছ িাষ এক পকাটট। এয ভডধয ২৮ ভাচড মন্ত
ড এক ন্ভাডই আডফদন কডয
পছন ৬৬ রাখ ভাপ্রকপ্রড ন। অথনীপ্র
ড তপ্রফদযা তকড কডয ফডরডছন, রকডাউন প্রযপ্রস্থপ্রত দীঘস্থাষী
ড
ডর
পকফর মুিযাডষ্ট্রই কভংস্থান
ড
কভডফ িাষ দুই পকাটট।
আডযকটট তু রনাভূরক প্রযংখযান পদষা মাক। ভাপ্রকন
ড ফুযডযা অফ পরফায স্ট্যাটটপ্রস্ট্কডয তথয
অনুমাষী, পপব্রুষাপ্রযডত মুিযাডষ্ট্র পফকাযডত্বয ায প্রছর ৩ দপ্রভক ৫ তাং, মা প্রছর ৫০ ফছডযয
ভডধয ফপ্রন
ড ম্ন। পখান পথডক ভাডচড াত রাডখয পফপ্র ভাপ্রকপ্রড ন চাকপ্রয াযাডনায কাযডণ পদটটডত
পফকাযডত্বয ায পফড দাাঁপ্রডষডছ ৪ দপ্রভক ৪ তাং। অথাৎ
ড কডযানায ধাক্কাষ ভাত্র এক ভাডই
মুিযাডষ্ট্র পফকাযত্ব পফডডছ িাষ ১ তাংীষ ডষন্ট। ষার প্রিট জানাডরয
ড
প্রফডিলকডদয ূফা ড
বা ফরডছ, পদটটডত কডষক ভাডয ভডধযই পফকাযডত্বয ায ১৬ তাংড উন্নীত ডফ, মা গত 
তাব্দীয চ্ছত্রডয দডকয য ডফাচ্চ।
ড
পগার্ল্ভযান যাকডয ূফাবা
ড
িাষ একই কথা ফরডছ।
তাডদয আিা, প্রগপ্রগযই মুিযাডষ্ট্র পফকাযডত্বয ায ১৫ তাংড প্রগডষ দাাঁাডফ। অফয অথনী
ড
প্রত কডযানায ধাক্কা াভার প্রদডত াযডর এ ায ধীডয ধীডয কভডফ।
শুধু পম মুিযাষ্ট্রই কভংস্থান
ড
াযাডনায ঝুাঁ প্রকডত যডষডছ, তা নষ। পজপ্রভযগযান পচজ অযান্ড পকা
ম্পাপ্রনয অথনীপ্র
ড তপ্রফদযা ধাযণা কযডছন, চরপ্রত ফছডযয ভাঝাভাচ্ছঝ নাগাদ উন্নত পদগুডরাষ পফকা
যডত্বয ায ২ দপ্রভক ৭ তাংীষ ডষন্ট পফড পমডত াডয। এ ংকট পম দীঘস্থাষী
ড
ডত াডয,
প প্রফলডষ তকড কডযডছন তাযা। পজপ্রভযগযাডনয ূফাবা
ড
অনুমাষী ২০২১ াডরয পল নাগা
দ মুিযাডষ্ট্র পফকাযডত্বয ায দাাঁাডফ ৪ দপ্রভক ৬ তাং। আয ইউডযা অঞ্চডরয পক্ষডত্র এ ায
ডফ ৮ দপ্রভক ৩ তাং।
প্রব্রডটডন গত দুই ন্ভাড করযাণ বাতায জনয আডফদন কডযডছন চাকপ্রয াযাডনা িাষ ১০ রাখ ভা
নুল, মা স্বাবাপ্রফক ভডষয তু রনাষ ১০ গুণ। পদটটয প্রযংখযান অপ্রপডয তথয অনুমাষী, ২৭ 
তাং প্রব্রটট পকাম্পাপ্রন স্বল্প পভষাডদ ফযষ ংডকাচডনয অং প্রডডফ তাডদয কভী ংখযা কপ্রভডষ
পছ।
পস্পন পতা একপ্রদক পথডক পযকডডই কডয পপডরডছ। পদটটডত পফকাযডত্বয ায দাাঁপ্রডষডছ ১৪ 
তাং, মা উন্নত প্রফডেয ভডধয ডফাচ্চ।
ড
অপ্রিষাডত এ ায পফড দাাঁপ্রডষডছ ১২ তাং, মা প্রদ্নতীষ
প্রফেমুডদ্ধয য ডফাচ্চ।
ড
উন্নত প্রফডেই মখন এ অফস্থা, তখন অগ্রযভান  দপ্রযদ্র অথনীপ্র
ড তগুডরায প্রযপ্রস্থপ্রত আয ফরায
অডক্ষা যাডখ না। প্রফেজুড পফকাযত্ব পম াডয ফাডছ, তাডত যকায  পকন্দ্রীষ ফযাংকগুডরায 
য চা ফাডছ, পমন তাযা এভন িডণাদনা যাডকজ পঘালণা কডয মাডত চাকপ্রযচুযতযা ক্ষপ্রতূযণ
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ান অথফা চাকপ্রযদাতাযা ভাভাযী পল ষা মন্ত
ড তাডদয কভীডদয ধডয যাখডত উদ্ফুদ্ধ ন।
ফ্রুভফাগ,ড পটপ্ররগ্রাপ  প্রএনএন

এপ্রির ০৫, ২০২০

গবীয ংকডটয ভুডখ বফপ্রেক কভংস্থান
ড

প্রফে অথনীপ্র
ড তডত নডবর কডযানাবাইযাডয পনপ্রতফাচক িবাফ এযই ভডধয ডত শুরু কডযডছ।
ভাভাযীটটয কাযডণ বফপ্রেক চ্ছজপ্রডপ্র ংডকাচডনয আিা বতপ্রয ডষডছ। চাপ্রদা  যফযা ফযফ
স্থায ংকডট ফযফাষ ভন্দা মাডি উৎাদনভুখী কযডাডযট িপ্রতষ্ঠানগুডরায। একই অফস্থা আকা
ডফা  মটন
ড খাডত। ফ প্রভপ্ররডষ প্রদ্নতীষ প্রফেমুডদ্ধয য ফডচডষ ফাডজ ভন্দা পদখায িাষ
যডষডছ প্রফে অথনীপ্র
ড ত। আয স্থপ্রফয অথনীপ্র
ড তডত ফ ধযডনয ংকডট ডফ বফপ্রেক কভংস্থান।
ড
কভংস্থাডনয
ড
ংকট অফয এযই ভডধয শুরু ডষ পগডছ। ফযষ ংডকাচডনয জনয ধুক
াঁ ডত থাকা ি
প্রতষ্ঠানগুডরা কভী ছাাঁটাইডষয নীপ্রত প্রনডষ এডগাডি। এয কাযডণ চাকপ্রয াযাডি রাখ রাখ ভানুল।
আন্তজডাপ্রতক শ্রভ ংস্থা (আইএর) তকড কডয ফডরডছ, কডযানায িডকা এখনই পঠকাডনা না
পগডর প্রফেজুড কাজ াযাডফ িাষ আাই পকাটট ভানুল।
কডযানায কাযডণ কভংস্থান
ড
কতটা হুভপ্রকডত যডষডছ, মুিযাডষ্ট্রয প্রদডক তাকাডরই তা প্রযষ্কায 
পফ। পটপ্ররগ্রাডপয একটট িপ্রতডফদন ফরডছ, ভাত্র দুই ন্ভাডয ভডধয পদটটডত পফকাযত্ব বাতায
আডফদন জভা ডডছ িাষ এক পকাটট। এয ভডধয ২৮ ভাচড মন্ত
ড এক ন্ভাডই আডফদন কডয
পছন ৬৬ রাখ ভাপ্রকপ্রড ন। অথনীপ্র
ড তপ্রফদযা তকড কডয ফডরডছন, রকডাউন প্রযপ্রস্থপ্রত দীঘস্থাষী
ড
ডর
পকফর মুিযাডষ্ট্রই কভংস্থান
ড
কভডফ িাষ দুই পকাটট।
আডযকটট তু রনাভূরক প্রযংখযান পদষা মাক। ভাপ্রকন
ড ফুযডযা অফ পরফায স্ট্যাটটপ্রস্ট্কডয তথয
অনুমাষী, পপব্রুষাপ্রযডত মুিযাডষ্ট্র পফকাযডত্বয ায প্রছর ৩ দপ্রভক ৫ তাং, মা প্রছর ৫০ ফছডযয
ভডধয ফপ্রন
ড ম্ন। পখান পথডক ভাডচড াত রাডখয পফপ্র ভাপ্রকপ্রড ন চাকপ্রয াযাডনায কাযডণ পদটটডত
পফকাযডত্বয ায পফড দাাঁপ্রডষডছ ৪ দপ্রভক ৪ তাং। অথাৎ
ড কডযানায ধাক্কাষ ভাত্র এক ভাডই
মুিযাডষ্ট্র পফকাযত্ব পফডডছ িাষ ১ তাংীষ ডষন্ট। ষার প্রিট জানাডরয
ড
প্রফডিলকডদয ূফা ড
বা ফরডছ, পদটটডত কডষক ভাডয ভডধযই পফকাযডত্বয ায ১৬ তাংড উন্নীত ডফ, মা গত 
তাব্দীয চ্ছত্রডয দডকয য ডফাচ্চ।
ড
পগার্ল্ভযান যাকডয ূফাবা
ড
িাষ একই কথা ফরডছ।
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তাডদয আিা, প্রগপ্রগযই মুিযাডষ্ট্র পফকাযডত্বয ায ১৫ তাংড প্রগডষ দাাঁাডফ। অফয অথনী
ড
প্রত কডযানায ধাক্কা াভার প্রদডত াযডর এ ায ধীডয ধীডয কভডফ।
শুধু পম মুিযাষ্ট্রই কভংস্থান
ড
াযাডনায ঝুাঁ প্রকডত যডষডছ, তা নষ। পজপ্রভযগযান পচজ অযান্ড পকা
ম্পাপ্রনয অথনীপ্র
ড তপ্রফদযা ধাযণা কযডছন, চরপ্রত ফছডযয ভাঝাভাচ্ছঝ নাগাদ উন্নত পদগুডরাষ পফকা
যডত্বয ায ২ দপ্রভক ৭ তাংীষ ডষন্ট পফড পমডত াডয। এ ংকট পম দীঘস্থাষী
ড
ডত াডয,
প প্রফলডষ তকড কডযডছন তাযা। পজপ্রভযগযাডনয ূফাবা
ড
অনুমাষী ২০২১ াডরয পল নাগা
দ মুিযাডষ্ট্র পফকাযডত্বয ায দাাঁাডফ ৪ দপ্রভক ৬ তাং। আয ইউডযা অঞ্চডরয পক্ষডত্র এ ায
ডফ ৮ দপ্রভক ৩ তাং।
প্রব্রডটডন গত দুই ন্ভাড করযাণ বাতায জনয আডফদন কডযডছন চাকপ্রয াযাডনা িাষ ১০ রাখ ভা
নুল, মা স্বাবাপ্রফক ভডষয তু রনাষ ১০ গুণ। পদটটয প্রযংখযান অপ্রপডয তথয অনুমাষী, ২৭ 
তাং প্রব্রটট পকাম্পাপ্রন স্বল্প পভষাডদ ফযষ ংডকাচডনয অং প্রডডফ তাডদয কভী ংখযা কপ্রভডষ
পছ।
পস্পন পতা একপ্রদক পথডক পযকডডই কডয পপডরডছ। পদটটডত পফকাযডত্বয ায দাাঁপ্রডষডছ ১৪ 
তাং, মা উন্নত প্রফডেয ভডধয ডফাচ্চ।
ড
অপ্রিষাডত এ ায পফড দাাঁপ্রডষডছ ১২ তাং, মা প্রদ্নতীষ
প্রফেমুডদ্ধয য ডফাচ্চ।
ড
উন্নত প্রফডেই মখন এ অফস্থা, তখন অগ্রযভান  দপ্রযদ্র অথনীপ্র
ড তগুডরায প্রযপ্রস্থপ্রত আয ফরায
অডক্ষা যাডখ না। প্রফেজুড পফকাযত্ব পম াডয ফাডছ, তাডত যকায  পকন্দ্রীষ ফযাংকগুডরায 
য চা ফাডছ, পমন তাযা এভন িডণাদনা যাডকজ পঘালণা কডয মাডত চাকপ্রযচুযতযা ক্ষপ্রতূযণ
ান অথফা চাকপ্রযদাতাযা ভাভাযী পল ষা মন্ত
ড তাডদয কভীডদয ধডয যাখডত উদ্ফুদ্ধ ন।
ফ্রুভফাগ,ড পটপ্ররগ্রাপ  প্রএনএন

৬ এপ্রির, ২০২০
নঙ্গাুতয এে নদতন ২০ াজায শ্রনভে পোোতযন্টাইতন
প্রোুডয িাষ ২০ াজায িফাী শ্রপ্রভকডক এক প্রদডন পকাষাডযন্টাইন কযা ডষডছ। যপ্রফফায
পদটটডত পযকডড ংখযক ১২০ জন কডযানাবাইযাড আক্রান্ত ষায য এ দডক্ষ প্রনডষডছ
পদটটয যকায।
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কডযানা পভাকাডফরাষ দুটট ডযপ্রভটপ্রয-পাের ডযপ্রভটপ্রয এফং তু কান ডষস্ট্ রাইট ডযপ্রভটপ্রয
আগাভী ১৪ প্রদডনয জনয আইডাডরডটড কযা ডষডছ। প্রফপ্রবন্ন পকাম্পাপ্রনডত কাডজয অং
প্রডডফ এই দুই ডযপ্রভটপ্রযডত িাষ ২০ াজায প্রফডদপ্র শ্রপ্রভক ফফা কডযন।
ধাযণা কযা ডি, নতু ন আক্রান্ত ১২০ জডনয ভডধয অপ্রধক প্রযভাডণ ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভক আক্রান্ত
ডষডছন। এয আডগ, এই দুই ডযপ্রভটপ্রয পথডক কডযানাবাইযাডয আক্রান্ত পযাগী নাি কযা
ডষডছ।
এপ্রদডক, আগাভী ১৪ প্রদন ২০ াজায শ্রপ্রভডকয ফ ধযডনয চরাচডর  রুডভয ফাপ্রডয মাষায
প্রফলডষ প্রনডলধাজ্ঞা আডযা কযা ডষডছ। তাডদয জনয প্রোুয যকায ফ ধযডনয ুডমাগ ুপ্রফধা
প্রনচ্ছিত কযডফ ফডর জানাষ পদটটয জনচ্ছি ভন্ত্রণারষ। এছাা পকাষাডযন্টাইন থাকাকারীন
ভডষ পফতন িধান কযা ডফ এফং কর ধযডনয প্রচপ্রকৎা  স্বাস্থয পফা িধান কযা ডফ।
শ্রপ্রভকডদয ভডধয ফাইডক আরাদা কডয প্রনযাদ স্থাডন প্রযডষ পনষায কথা ফরা ডষডছ। যপ্রফফায
মন্ত
ড প্রোুডয পভাট ১৩০৯ জন আক্রান্ত ডষডছন এফং প্রচপ্রকৎা পল ুস্থ ডষ ফাাষ
প্রপডযডছন ৩২০ জন। প্রটাডর প্রচপ্রকৎা প্রনডিন ৫৬৯ জন। এছাা আইপ্রইউডত যডষডছন
২৫ জন এফং ভৃতুয ডষডছ ৬ জডনয।
কডযানাবাইযা পভাকাডফরাষ প্রনযাদ দূযডত্বয প্রফলষটট গুরুত্ব প্রদডি পদটটয স্বাস্থয ভন্ত্রণারষ।
এছাা কর িকায াভাচ্ছজক দূযত্ব প্রনচ্ছিত কযা এফং প্রনডজডক প্রনযাদ যাখায জনয
ফাইডক তডক কযা ডি।
এ প্রফলডষ প্রোুডযয জনচ্ছি ভন্ত্রী পজাডপ্রপন টট ফডরডছন, এই কর ফযফস্থায ভূর রক্ষয র
প্রতযকায অডথ ড ফায স্বাস্থয  ুস্থতা প্রনচ্ছিত কযা। পকফর প্রোুয নাগপ্রযকই নষ, প্রফডদপ্র
কভীযা মাযা এখাডন আডছন, আভাডদয অথনীপ্র
ড ত এফং তাডদয প্রনডষাগকাযীডদয াষতা কডযন।
যপ্রফফায প্রতপ্রন এক ংফাদ ডম্মরডন ফডরন, "আভযা প্রফডদপ্র কভীডদয আোস্ত কযডত চাই পম এই
দডক্ষগুডরা তাডদয স্বাথ এফং
ড
তাডদয ভেরাডথ পনষা
ড
ডষডছ।

৫ এপ্রির, ২০২০ ২২:২০
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মতাতয িৃফন্দী শ্রভজীফীতদয াত ফুন্ধযা নতভন্ট
মডাডয িাণঘাতী কডযানাবাইযাডয কাযডণ গৃফন্দী অাষ শ্রভজীফী  প্রনম্নআডষয ভানুডলয
ভডধয াযা পদফযাী খাদয াভগ্রী প্রফতযণ অফযাত পযডখডছ পদডয ীল ড স্থানীষ প্রল্প
িপ্রতষ্ঠান ফুন্ধযা গ্রুডয অে িপ্রতষ্ঠান ফুন্ধযা প্রডভন্ট। কডযানাবাইযা পভাকাডফরাষ যকাপ্রযপফযকাপ্রয িপ্রতষ্ঠান ফন্ধ পঘালণায কযায য পথডক প্রফাডক ডডছন শ্রভজীফী ভানুলযা। দুডবডাগ
রাঘডফ যকাডযয াাাপ্র এই কভীন
ড
ভানুডলয াড দাাঁপ্রডষডছ ফুন্ধযা প্রডভন্ট।
ফুন্ধযা গ্রুডয ফযফস্থানা প্রযচারক াডষভ পাফান আনবীয-এয প্রনডদডনাষ ফুন্ধযা
প্রডভডন্টয প্রযডফক  কভকতড
ড াযা এফ ভানুলডক কডযানাবাইযা ম্পডকড ডচতন কযায
াাাপ্র প্রফপ্রবন্ন খাদয াভগ্রী  যাপ্রনটাইজায প্রফতযণ অফযাত পযডখডছন। এযই
ধাযাফাপ্রকতাষ প্রনফায মডাডয তাপ্রধডকয ডয কভীনডদয
ড
চার, ডার, পতর, আটা, রফণ 
আরু যাপ্রনটাইজায াডত তু ডর পদষা ষ।
এ ভষ উপ্রস্থত প্রছডরন ফুন্ধযা প্রডভডন্টয প্রযডফক আশ্রাপুর ইরাভ প্ররটন, পভা. আব্দুর
কাডদয  পভাাযপ পাডন।

৬ এপ্রির, ২০২০
পদ রাখ প্রফাীতে পপযত াঠাতনায চা
ঢাোে নচটঠ াটঠতেতে চায পদ
প্রফডে ভাভাযী আকায ধাযণ কযা কডযানাবাইযাডয ংক্রভডণয ভডধযই িাষ পদ রাখ িফাী
ফাংরাডদপ্রডক পপযত াঠাডত চা প্রদডষডছ কডষকটট পদ। কভডক্ষ চায পদডয ক্ষ পথডক এংক্রান্ত প্রচটঠ াঠাডনা ডষডছ ফাংরাডদড। ভধযিাডচযয একটট পদডয ক্ষ পথডক তাপ্ররকা
াঠাডনা ডষডছ। প্রফলষটট প্রনডষ দুচ্ছিন্তাষ ডডছ যকায। কীবাডফ প্রযপ্রস্থপ্রত াভরাডনা মাষ প
ফযাাডয পচষ্টা কযডছ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারষ  িফাীকরযাণ ভন্ত্রণারষ। মাডদয পপযত াঠাডত চাষা
ডি তাযা আডরই ফাংরাডদপ্র প্রক না তা প্রনডষ কাজ কযডছ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারষ। তডফ আাত
প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাপ্রফরাষ িফাীকরযাণ  বফডদপ্রক কভংস্থান
ড
ভন্ত্রী এফং যযাষ্ট্রভন্ত্রীয পমথ
স্বাক্ষডয প্রফপ্রবন্ন পদডয ংপ্রিষ্ট ভন্ত্রণারডষ প্রচটঠ াঠাডনা ডি। যকায ভডন কযডছ, িফাীযা
177

পদডয ম্পদ। এ দুুঃভডষ তাডদয াড দাাঁাডনা ভানপ্রফক দাপ্রষত্ব। জানা মাষ, গতকার
িফাীকরযাণ ভন্ত্রণারডষ এ-ংক্রান্ত প্রফলডষ এক আন্তভন্ত্রণারষ বফঠক ষ। বফঠডক প্রছডরন
যযাষ্ট্রভন্ত্রী এ পক আফদুর পভাডভন, িফাীকরযাণ ভন্ত্রী ইভযান আডভদ  স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী
আাদুজ্জাভান খান কাভার। বফঠক পডল যযাষ্ট্রভন্ত্রী এ পক আফদুর পভাডভন ফডরন, ‗খুফ পফপ্র
পদ িফাীডদয পপযত াঠাডত আডফদন কডযপ্রন। ভাত্র চায-াাঁচটট পদ আডফদন কডযডছ। প্রকন্তু
আভাডদয ংখযা পতা অডনক পফপ্র। একটট পদ মপ্রদ ষ, অডনক পরাক ডষ মাষ। এই দুপ্রদডডন
কত জনডক পপযত আনফ তা প্রনডষ আভযা আজ ফডপ্রছ। ফুডঝশুডন ফাস্তফতায প্রনপ্রযডখ দডক্ষ
পনষা ডফ। এ প্রফলডষ আভযা প্রফপ্রবন্ন পদডক প্রচটঠ প্রদডষ ফরফ, আভাডদয অুপ্রফধা, পতাভাডদয
অুপ্রফধা। ভানফাপ্রধকায প্রফলষটট াভডন এডন এডদয পতাভযা াাময কডযছ, আয কডযা, তাডর
আভযা খুপ্র ফ।‘ পকান পকান পদ ফাংরাডদপ্র নাগপ্রযকডদয পপযত াঠাডত চাষ াংফাপ্রদকডদয
এভন িডেয জফাডফ ভাত্র একটট পদডয কথা উডল্লখ কডযন ভন্ত্রী। প্রতপ্রন ফডরন, ‗কত ফাংরাডদপ্র
পপযত াঠাডত চাষ এখনই ংখযা জানাডত চাই না। তডফ একটট পদডয কথা ফরডত াপ্রয।
ভারদ্নীডয যযাষ্ট্রভন্ত্রী আভাডক পপান কডযপ্রছডরন। প্রতপ্রন ফডরডছন, তায পদড প্রফুরংখযক
ফাংরাডদপ্র কভী আনডকুডভডন্টড। এখন পমডতু তাডদয মটন
ড ফা পয্টুডযডন্ট কাজ চরডছ না
তাই শুধু বফধডদয তাযা াাময কযডছ। প্রকন্তু মাযা আনডকুডভডন্টড আডছন, তাডদয কষ্ট ডি।
ভারদ্নী পখাডন প্রফডদপ্র কভীডদয প্রনফন্ধন কযডত ফডরডছ। এডদয ভডধয অডনকডকই পপযত
াঠাডত াডয।‘ প্রফডদড অফস্থানযত আনডকুডভডন্টড কভীয জনযই এ ভযা ফডর ভডন কডযন
যযাষ্ট্রভন্ত্রী। প্রতপ্রন ফডরন, ‗পমফ পদ আভাডদয জাপ্রনডষডছ ফাংরাডদপ্রডদয পপযত না প্রনডর
তাডদয অুপ্রফধাষ পপরডফ, তাডদযটাই আভযা িথডভ ধযফ। ভূরত এফ আনডকুডভডন্টড কভীয
জনযই ডি।‘ যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফডরন, ‗আভযা এখন চাডয ভুডখ আপ্রছ। তডফ ফ পদই চাডয ভডধয
আডছ। প জনয এটট ফ ভযা নষ। প্রকন্তু কটঠন ভডষ আপ্রছ।‘ বাষ িফাীকরযাণ 
বফডদপ্রক কভংস্থান
ড
ভন্ত্রী ইভযান আডভদ ফডরন, কডযানাবাইযাডয কাযডণ ভানপ্রফক
প্রফডফচনাষ কডষকটট পদ পথডক মাচাই-ফাছাই াডডক্ষ প্রফদগ্রস্ত ফাংরাডদপ্র কভীডদয পদড
প্রপপ্রযডষ আনায প্রফলডষ বাষ নীপ্রতগত প্রদ্ধান্ত পনষা ডষডছ। িাথপ্রভকবাডফ কুডষত পথডক ৩১৬
জন িফাী ফাংরাডদপ্রডক পদড পপযত আনা ডফ। কুডষডতয পই প্রপযপ্রত লাইডট ত্রাণ 
খাদযাভগ্রী াঠাডনায ুাপ্রয কযা ষ। এ ছাা ইপ্রএডয আতাষ দপ্রক্ষণ পকাপ্রযষাষ
কভযত
ড
১৫০ জন কভী এফং পখাডন অধযষনযত ২৬ জন প্রক্ষাথীডক আনডত ফাংরাডদ
প্রফভাডনয একটট চাটড াডড লাইট পকাপ্রযষাষ াঠাডনা ডফ। ভন্ত্রী আয ফডরন, পমফ িফাীয প্রবায
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পভষাদ পল ডষডছ অথফা ইকাভায পভষাদ উত্তীণ ড ডষডছ, তাডদয প্রবা/ইকাভায পভষাদ ফৃচ্ছদ্ধয
জনয ংপ্রিষ্ট পদডয ডে পজায কূটতনপ্রতক িডচষ্টা চারাডনা ডি। পকাডনা কভী প্রফডদড
চাকপ্রযচুযত ডর, অথফা প্রনডষাগকাযী পকাম্পাপ্রন মপ্রদ কভী ছাাঁটাই কডয, প পক্ষডত্র তাডদয পদড
পপযত না াটঠডষ প পদডয অনয পকাডনা পকাম্পাপ্রনডত প্রনডষাডগয জনয পচষ্টা কযা ডি।‘
বাষ স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী আাদুজ্জাভান খান কাভার ফডরন, িফাী ফাংরাডদপ্রডদয মাচাই-ফাছাই কডয
ফাংরাডদড পপযত আনা ডফ। তডফ তাডদয ভডধয পকউ মপ্রদ গুরুতয অযাডধ জপ্রত থাডকন,
তাডর তাডদয ফযাাডয অনয পকাডনা প্রদ্ধান্ত পনষা ডত াডয। পদড পপযত আনা িফাীডদয
ফাধযতাভূরকবাডফ পকাষাডযন্টাইডন যাখা ডফ। আন্তভন্ত্রণারষ বাষ আয উপ্রস্থত প্রছডরন
পফাভপ্রযক প্রফভান প্রযফন  মটন
ড
ভন্ত্রণারডষয প্রপ্রনষয প্রচফ ভপ্রফুর ক, যযাষ্ট্র
ভন্ত্রণারডষয প্রচফ ভাুদ প্রফন পভাডভন, িফাীকরযাণ  বফডদপ্রক কভংস্থান
ড
ভন্ত্রণারডষয প্রচফ
পভা. পপ্ররভ পযজা, ুযক্ষা পফা প্রফবাডগয প্রচফ পভা. প্রদুজ্জাভান, স্বাস্থযডফা প্রফবাডগয প্রচফ
পভা. আাদুর ইরাভ, জনচ্ছি কভংস্থান
ড
 িপ্রক্ষণ ফুযডযায ভাপ্রযচারক পভা. াভছুর
আরভ, ডষজ আযনা ড করযাণ পফাডডডয ভাপ্রযচারক পভা. াপ্রভদুয যভান, িফাীকরযাণ 
বফডদপ্রক কভংস্থান
ড
ভন্ত্রণারডষয অপ্রতপ্রযি প্রচফ ড. আডভদ ভুপ্রনরুছ াডরীন িভুখ।

এপ্রির ০৭, ২০২০
ত্রাণ না পডষ যাস্তাষ অডনক প্রযফন শ্রপ্রভক
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নডবর কডযানাবাইযা পঠকাডত াধাযণ ছুটট চরডছ পদড। অপ্রপফযফা ফন্ধ। ফন্ধ গণপ্রযফন। প্রযফন শ্রপ্রভকযা কভীন।
ড
পজরা িানডক ত্রাণ যফযাড
য প্রনডদড পদষা ডর অডনক পজরাষই তা ানপ্রন প্রযফন শ্রপ্রভকযা। ত্রাণ না াষায অপ্রবডমা
গ এডডছ ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয কাছ পথডক। পপডাডযডনয পনতাযা
জাপ্রনডষডছন, ত্রাণ না াষাষ জীপ্রফকায তাপ্রগডদ অডনডকই যাস্তাষ নাভায পচষ্টা কযডছন। এভন
অফস্থাষ কডযানা পঠকাডত ভানুডলয চরাচর প্রনষন্ত্রডণ যকাডযয পকর ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডি ফডর জা
প্রনডষডছন তাযা।
গতকার এক প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয বাযিান্ভ বাপ্রত 
াডফক পনপ্রযফন ভন্ত্রী াজাান খান এফং ংগঠনটটয াধাযণ ম্পাদক ভান আরী প্রযফ
ন শ্রপ্রভকডদয না াষায প্রফলষটট প্রনডষ অডন্তাল িকা কডযডছন। তাযা ফডরন, পকাটট পকাটট
ভানুলডক প্রযফডনয কাডজ প্রনডষাচ্ছজত প্রযফন শ্রপ্রভকযা প্রদনযাত কাজ কডযন। গাপ্র চরডর 
প্রযফন শ্রপ্রভকডদয ংায চডর। ফভষ ভানুডলয ংস্পড আাষ
ড
প্রযফন শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থযঝুাঁ
প্রক পফপ্র। এপ্রদডক উাজডন ফন্ধ থাকাষ াজায াজায প্রযফন শ্রপ্রভক ভানডফতয জীফন মান
কযডছন। উাষীন ডষ অডনক প্রযফন শ্রপ্রভক যাস্তাষ নাভায পচষ্টা কযডছন। প্রযফাযপ্রযজন প্রনডষ অধাাডযড
অনাাডয থাকায মন্ত্রণা শ্রপ্রভকডদয কাডছ কডযানা ংক্রভডণয বডষয পচডষ ফ ডষ উঠডছ।
এভন অফস্থাষ প্রযফন শ্রপ্রভকডদয জনয প্রফডল ফযাডদ্দয আহ্বান জাপ্রনডষডছন ংগঠনটটয পনতা
যা। তাযা ফরডছন, অথনীপ্র
ড তডক চর যাখডত প্রযফন শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থয ুযক্ষা প্রনচ্ছিত কযাটা জ
রুপ্রয। পট্রড ইউপ্রনষনগুডরা পথডক তাপ্ররকা ংগ্র কডয শ্রপ্রভক প্রযফাযগুডরাডক প্রফনা ভূডরয খাফায
 কডযানা ুযক্ষা উকযণ যফযা কযডত ডফ।
াাাপ্র শ্রপ্রভকডদয জনয প্রফডল ফযাডদ্দয দাপ্রফ জাপ্রনডষডছন তাযা।
শ্রপ্রভক পনতাযা জাপ্রনডষডছন, শ্রপ্রভকডদয একটট তাপ্ররকা প্রডপ্রডদয কাডছ পদষা ডষডছ। এছাা শ্র
প্রভক ইউপ্রনষনগুডরায করযাণ তপ্রফর পথডক ত্রাণ পদষা ডফ। এছাা ভাপ্ররক প্রভপ্রতয ক্ষ পথ
পক শ্রপ্রভকডদয াামযডমাপ্রগতা কযা ডি। এই জাতীষ দুডমাডগ
ড ক প্রযফন ফ পশ্রণীয শ্রপ্রভকডদয ান্ত পথ
পক এফং প্রনষভ পভডন প্রনজ প্রনজ এরাকাষ অফস্থাডনয অনুডযাধ জাপ্রনডষডছন তাযা।
িতযক্ষ  ডযাক্ষবাডফ প্রফুর প্রযভাণ ভানুল প্রযফন পায ডে ম্পৃি। টটপ্রকট কাউন্টায
প্রযচারনা, রুট প্রযচারনা প্রফপ্রবন্ন ধযডনয কাজ কডযন তাযা। পদডয প্রফপ্রবন্ন প্রযফন শ্রপ্রভক
ংগঠডনয প্রাডফ াযা পদড িতযক্ষ-ডযাক্ষবাডফ প্রযফন শ্রপ্রভডকয ংখযা ৫০ রাডখয পফপ্র।
খাদয ডমাপ্রগতায াাাপ্র ক প্রযফন  পতু ভন্ত্রণারডষয কাডছ িডণাদনা দাপ্রফ কডয
আডফদন কডযডছ ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযন। এছাা প্রযফন শ্রপ্রভকডদয
জনয ১০ টাকা পকচ্ছজ চার ফযাদ্দ যাখায দাপ্রফ জাপ্রনডষ গত ২৭ ভাচড যকাডযয কাডছ প্রচটঠ পদষ ং
গঠনটট। শ্রপ্রভক  শ্রপ্রভক পনতাডদয দাপ্রফ, এয পকাডনাটাই এখডনা মন্ত
ড তাযা ানপ্রন।
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Fearing shrinking remittance inflow

The Covid-19 fallout may result in a significant fall in the coming months in
the inflow of remittance, considered the lifeline of many rural families. This,
experts say, amid slump in export earnings, will be another big shock for the
Bangladesh economy.
Almost all the destinations of Bangladeshi migrant workers from where they
send money back home are grappling with the coronavirus pandemic. A halt
in economic activities with closure of most business establishments and
shops has left the wage earners at lurch.
The migrant workers who already returned home may join to the growing
army of the unemployed people while many of those staying abroad may face
uncertainty in earning a living due to the slowdown. Some migrant workers
said they are going through tough times with almost no income and surviving
on borrowed money.
As the Bangladesh economy is already under stress, experts fear, a possible
decline in remittance will not only hit the country's foreign exchange reserves
but also threaten livelihoods of millions of rural families that depend on
remittances.
In 2019, over 10 million Bangladeshis who stay in different countries,
remitted US $18.32 billion. The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has long
been the largest source of remittances, followed by the UAE, Qatar, Oman,
Bahrain, Kuwait, Libya, Iraq, Singapore, Malaysia, the US and the UK.
According to Bangladesh Bank data, the country received $2.58 billion
remittance from Saudi Arabia in eight months of 2019 -2020 fiscal year, as
against $3.11 billion during the same period in 2018 -2019.
In the said eight months, Bangladesh received $1.74 billion from the Uni ted
Arab Emirates (UAE), $996.11 million from Kuwait, $814.05 million from
Oman and $739.38 million from Qatar. Besides, Bangladeshis remitted $1.53
billion from the USA, $987.28 million from the UK, $869.70 million from
Malaysia, $547.16 million from Ital y, $312.41 million from Singapore and
$37.54 million from Germany during the same period.
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But most of these countries are now witnessing economic slowdown due to
the coronavirus shutdown. Experts said despite a reasonable inflow of
remittances in first half of the fiscal year, the latest trend is not encouraging
as it is declining since January 2020. Remittance may fall further in the
coming months as the UK, the USA, Italy, Spain and some Middle East
countries are likely to see economic recession.
Many Bangladeshis will face difficulties in capturing new overseas jobs. It is
not certain whether the migrant workers who returned home will get back
their jobs abroad.
Since it is a global problem, the government cannot do much in this regard.
However, it needs to maintain constant communications with manpower
importing countries through proper channels so that Bangladeshi workers can
find jobs once there is normalcy.
Many Bangladeshi expatriates run small business in different countries. But
they had to suspend operations of their hotels and restaurants, beauty
parlours etc. due to the coronavirus-induced shutdown. Companies also
closed their factories that severely affected migrant workers' income. So, it is
feared that the remittance inflow might fall in the da ys to come.
Around 50,000 people go abroad every month from Bangladesh for jobs but
their number came down to zero in the past two months. Resumption of
manpower export is almost unlikely in the next few months. Those who are
still staying abroad find it hard to send money to their families due to the
Covid-19 situation.
If the coronavirus prevalence prolongs, more workers will be laid off from
their jobs in the destination countries. Experts recommend currency
devaluation and diplomatic initiatives to prot ect the interests of the migrant
workers. Most of them are worried about how their families would survive in
the coming days.

Sarwar Md. Saifullah Khaled is a retired Professor of Economics and Vice
Principal at Cumilla Women's Government College, Cumill a.
sarwarmdskhaled@gmail.com
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এপ্রির ০৭, ২০২০
নডবর কডযানাবাইযা  আভাডদয শ্রভফাজায
প্রফেফযাী নডবর কডযানাবাইযাডয কাযডণ অথনীপ্র
ড তয চাকা িথ ষায পডর স্বাস্থযঝুাঁ প্রক ছাা
ুডযা প্রফে এখন পফকাযত্ব আয দাপ্রযডদ্রযয িাষ প্রফমস্ত।
ড আন্তজডাপ্রতক শ্রভ ংস্থায িাথপ্রভক িা
ক্করডন পদখা পগডছ পম নডবর কডযানাবাইযাডয কাযডণ ২৫ প্রভপ্ররষন ভানুল পফকায ডষ পমডত
াডয এফং এয পডর ৩ দপ্রভক ৪ টট্রপ্ররষন ভপ্রযভাণ ক্ষপ্রত ডত াডয শ্রপ্রভডকয আডষয (২৭
ভাচড, ২০২০)। ফরা ফাহুরয, কডযানায বষাফতা ফাায ডে ডে এই ংখযা ঊর্ধ্গাভী
ড
ডি। আ
য এই ভাভাযী পল না ষা মন্ত
ড শ্রভফাজাডযয য এয িকৃত িবাফ পফাঝা মাডি না। ফাংরা
পদডয প্রযডিপ্রক্ষডত বফপ্রেক ভন্দা াভাচ্ছজক দূযত্ব ারডনয পডর াভপ্রষকবাডফ কাজ াপ্রয
পষডছন  কাজ াযাডনায ঝুাঁ প্রকয ভডধয যডষডছন প্রদনভজুয, প্রযকাচারক, গৃপ্রযচাপ্রযকা, ভুপ্রদ
পদাকানদায, ক্ষুদ্র  অপ্রত ক্ষুদ্র বদপ্রনক আষপ্রনবডয ফযফায ডে জপ্রত প্রনম্ন  প্রনম্নভধযভ আডষয
ভানুল।
শ্রভফাজাডযয প্রযডিপ্রক্ষডত িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক কাডজ প্রনডষাচ্ছজতডদয অডনডকয আষ এ ভষ খুফ এক
টা ক্ষপ্রতগ্রস্ত না ডর অিাপ্রতষ্ঠাপ্রনক খাডতয প্রযপ্রস্থপ্রত প্রবন্ন। ফযপ্রতক্রভ থাকডর াপ্রফকবাডফ
ড
ফ
রা চডর পম অিাপ্রতষ্ঠাপ্রনক কাজ প্রনম্ন উৎাদক, প্রনম্ন ভজুপ্রযয কাজ, মা অডনক পক্ষডত্র অস্থাষী 
ঝুাঁ প্রকূণড ডষ থাডক। ফাংরাডদডয শ্রভফাজাডযয প্রযডিপ্রক্ষডত ৮৫ তাংডয পফপ্র শ্রপ্রভক পম
খাডন অনানুষ্ঠাপ্রনক খাডত জপ্রত, পখাডন এ ংকটকাডর ফডচডষ আষ ঝুাঁ প্রকয ভডধয যডষডছন এ
ফ খাডতয শ্রপ্রভকযা। খাতপ্রবপ্রত্তক প্রফডিলডণ মপ্রদ আভযা মাই, তডফ এখডনা ৪০ তাংডয পফপ্র শ্র
প্রভক যডষডছন কৃপ্রল খাডত, ২০২১ তাং প্রডল্প আয ৩৯ তাং কভী যডষডছন পফাভূরক খাডত। আাতদৃটষ্টডত কৃপ্রল খাডত,
মায প্রংবাগই (৯৫ তাং) অিাপ্রতষ্ঠাপ্রনক, কাজ াযাডনায ঝুাঁ প্রক কভ ভডন ডর চাপ্রদায ফযা
ক ংকট  ফাজাযজাডতয জটটরতায কাযডণ খাভাযডকচ্ছন্দ্রক কৃপ্রল খাডত প্রনডষাচ্ছজতযা আষ ং
কডট ডত াডযন। খাভাযফপ্রবূ ত
ড কৃপ্রলডত প্রনডষাচ্ছজতডদয পক্ষডত্র এ ংকট আডযা গবীয ডত
াডয। এছাা ধান কাটায এ পভুডভ ভূরত উত্তযাঞ্চডরয অবযন্তযীণ অপ্রবফাী শ্রপ্রভডকয ংকট
একপ্রদডক পমভন কৃলকডদয শ্রপ্রভডকয ঘাটপ্রত বতপ্রয কযডত াডয, অনযপ্রদডক অপ্রবফাী শ্রপ্রভকডদয
জীপ্রফকা প্রনফা
ড
চযাডরডেয ভুডখাভুপ্রখ ডষ ডডছ। অনযপ্রদডক আভাডদয প্রল্প খাডতয িাষ ৯০
তাংই অিাপ্রতষ্ঠাপ্রনক, কাযণ প্রনভাণকাডজয
ড
ফ অংডয শ্রপ্রভক িচুয শ্রপ্রভক ক্ষুদ্র  বা
ভান ফযফায ডে জপ্রত, এফ কাডজয একটট ফ অং শুধু অিাপ্রতষ্ঠাপ্রনকই নষ, অডনক পক্ষ
পত্রই াভপ্রষক প্রকংফা বদপ্রনক পফচাডকনাপ্রবপ্রত্তক। প কাযডণ ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত এ ধযডনয কা
পজ প্রনডষাচ্ছজত অডনডক কাজ াপ্রযডষ পপরডত াডযন এফং াভপ্রষকবাডফ পফকায ডষ ডত া
পযন। পফা খাডতয একটট ফ অং (২৮ তাং) িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক ডর ফাপ্রক ৭২ তাংডয ভডধয
যডষডছ অডনক ক্ষুদ্র  প্রনম্ন আডষয পফাদানকাযী িপ্রতষ্ঠান, াভাচ্ছজক দূযডত্বয এ ভডষ মাযা ভা
যাত্মকবাডফ ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডষডছ। এফ ক্ষুদ্র ফযফাষী, পফাদানকাযীয অডনডকই ঢাকা প্রফবাগীষ
যগুডরাষ কাজ কডযন, তাই এ ভডষ তাডদয অডনডক াভপ্রষকবাডফ য পছড প্রনজ প্রনজ
গ্রাডভ চডর পগডছন। একটা ভষ মন্ত
ড এই গ্রাডভ পপযা ভানুলগুডরা তাডদয ীপ্রভত ঞ্চষ  াপ্রয
ফাপ্রযক আডষয ভাধযডভ চরডত াযডর এ প্রযপ্রস্থপ্রত পফপ্রপ্রদন চরডর তাডদয অডনডকয ডক্ষই বদ
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নচ্ছন্দন ফযষবায ফন কযা কষ্টাধয ডষ ডফ এফং পডক্ষডত্র একটা ফ ভডষয জনয তাযা পফ
কায ডষ পমডত াডযন। এছাা এডদয অডনডক আফায ডয পথডক পগডর ঘযবাা বদনচ্ছন্দ
ন িডষাজন পভটাডনা তাডদয জনয কটঠন ডষ ডডছ।
উদ্বূত প্রযপ্রস্থপ্রতয একটট গুরুত্বূণ প্রড দক ডি চাপ্রদায ংকট। পদীষ ফাজাডয াভাচ্ছজক দূযত্ব
ছাা প্রনম্ন  প্রনম্নভধযপ্রফত্ত পক্রতায আষ হ্রা, পযপ্রভটযাডন্ফয প্রনম্নভুখী গপ্রতিকৃপ্রত অডনক ডণযয চাপ্রদায পক্ষডত্র ফ ধযডনয িবাফ পপরডত াডয, প্রফডলত প্রফপ্রবন্ন প্রফরা
দ্রফয  পফায ডে ংপ্রিষ্টডদয পক্ষডত্র (পমভন কাডয পদাকান, ারায,
ড পছাটফ খাফাডযয পদাকান) এটট প্রফডলবাডফ িডমাজয। এছাা ফাংরা নফফল প্রড কংফা এ ংকট দীঘাপ্রড ষত
ডর ঈডদয ভডতা উৎফডকচ্ছন্দ্রক পফচাডকনায ডে ংপ্রিষ্ট ক্ষুদ্র ফযফাষী অডনক ফ ফ ফয
ফািপ্রতষ্ঠান ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফ। চাপ্রদা ংকডটয আডযকটট প্রদক ডি, বফপ্রেক ফাজাডযয ভন্দাফস্থা
, মায কাযডণ বতপ্রয পাাডকয ভডতা যপতাপ্রনভুখী প্রল্পকাযখানাগুডরায উৎাদন ফ ধযডনয ক্ষপ্রতয ভুডখ ডত াডয। পডর এফ প্রল্পিপ্রতষ্ঠাডন মাযা
কাজ কডযন, তাডদয কাজ াযাডনায ম্ভাফনা যডষডছ। এডক্ষডত্র অফযই ভডন যাখডত ডফ পম শু
ধু ভজুপ্রযই নষ, শ্রপ্রভকডদয প্রনযাত্তাডক ঝুাঁ প্রকয ভডধয পপডর এভন পকাডনা প্রদ্ধান্ত পমন কখনই
পনষা না ষ, পপ্রদডক ুপ্রনপ্রদডষ্ট প্রনডদডনা থাকা িডষাজন।
তডফ াপ্রফকবাডফ
ড
ফরা চডর পম টঠক কভপ্র
ড যকল্পনায ভাধযডভ কভংস্থান
ড
আয আডষয এ প্রফম ড
ষ কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয উন্নপ্রতয ডে ডে অডনকটাই কাটটডষ ঠা ম্ভফ। নডবর কডযানাবাইযা
পয কাযডণ স্বাস্থযঝুাঁ প্রক এাডত াভাচ্ছজক দূযডত্বয অফযই পকাডনা প্রফকল্প পনই, তাই ফতডভান প্রয
প্রস্থপ্রতডত অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রত পভডন প্রনডতই ডফ। তডফ প্রনম্ন  প্রনম্নভধযভ আডষয শ্রভজীফী ভানুডলয
ক্ষপ্রত রাঘফ কযায জনয িডষাজন ুপ্রনপ্রদডষ্ট নীপ্রতাষতা। যকাডযয তযপ পথডক এয ভডধয যপ
তাপ্রনভুখী প্রল্পগুডরাডক াষতা কযায জনয ৫ াজায পকাটট টাকা িডণাদনা ছাা প্রনম্ন আডষয
ভানুলডদয াষতায জনয প্রফপ্রবন্ন দডক্ষ পঘালণা কযা ডষডছ (৭২,৭৫০ পকাটট টাকায িডণাদ
না), মা ফতডভান ংকট প্রনযডন প্রনুঃডন্দড গুরুত্বূণ বূ
ড প্রভকা যাখডফ। এয আতাষ গ্রাভাঞ্চডর
ফযাক াডয াষতা কভূড প্রচয িায, ডযয ফচ্ছস্তগুডরাষ প্রনষপ্রভতবাডফ প্রফনা ভূডরয প্রনতযিডষা
জনীষ দ্রফয প্রফতযণ, ফাপ্রবাা ভকুপ ছাা স্বল্প ভূডরয ফ প্রযপ্রধডত পযন ফযফস্থা ফাাডনা পম
পত াডয। অপ্রত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র  ভধযভ প্রল্পগুডরায জনয কাাঁচাভাডরয য শুল্ক ভকুপ, স্বল্প ুডদ
ঋডণয ভডতা নীপ্রত াষতায ভাধযডভ ইফ প্রডল্প প্রনডষাচ্ছজত উডদযািা  শ্রপ্রভকডদয াষতা ক
যা পমডত াডয, মাডত কভংস্থাডনয
ড
পক্ষডত্র ফ ধযডনয ংকট না ষ। ইউডযা  ভধযিাডচযয
পদগুডরা পথডক পপযত িফাী মাযা কাজ াযাডত াডযন, তাডদয জনয িপ্রক্ষণ, স্বল্প ুডদ প্রফড
ল আপ্রথক
ড াষতায ভাধযডভ তাডদয পদীষ শ্রভফাজাডয ংপ্রিষ্ট কযায জনয িডণাদনায কথা বা
ফডত ডফ। এছাা আষ প্রফমডষয
ড
কাযডণ প্রনম্ন আডষয অডনডক মাযা স্বাবাপ্রফক প্রযপ্রস্থপ্রতডত দপ্রয
দ্র প্রছডরন না, তাডদয অডনডকই দাপ্রযদ্রযীভায প্রনডচ চডর পমডত াডযন। পডক্ষডত্র আভাডদয দাপ্রয
দ্রয প্রফডভাচডনয কভডকডরয
ড
পক্ষডত্র প্রযফতডডনয িডষাজন ডত াডয। দীঘডভষাপ্র
ড
দ শ্রভফাজা
পযয এ ঝুাঁ প্রক এাডত অিাপ্রতষ্ঠাপ্রনক খাতডক িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক রূ পদষায জনয িডষাজন শ্রপ্রভডকয দ
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ক্ষতা ফৃচ্ছদ্ধ, প্রক্ষািপ্রতষ্ঠান-ফযচ্ছি খাতপ্রক্ষাথীডদয ভডধয প্রযকপ্রল্পত দক্ষতায ভন্ষ শ্রভফাজাডযয আধুপ্রনকীকযণ  উৎাদন ফযফ
স্থায ফহুভুখীকযণ।
ড. াষভা ক প্রফপ্রদা: ঢাকা প্রফেপ্রফদযারডষয

এপ্রির ০৮, ২০২০
৬০ রাখ না ডংকডট প্রফে: ডপ্রিউএইচ
প্রফেজুড নডবর কডযানাবাইযাডয ংক্রভণজপ্রনত কপ্রবড-১৯এয িাদুবাড ডফয ভডধযই প্রফডে িডষাজডনয তু রনাষ িাষ ৬০ রাখ না ংকডটয
ড
কথা জাপ্রনডষডছ
প্রফে স্বাস্থয ংস্থা (ডপ্রিউএইচ)। নাপ্রংড নাউ এফং প্রদ ইন্টাযনযানার কাউচ্ছন্ফর অফ নাডডয
ড
(
আইপ্রএন) ডে এক িপ্রতডফদডন এ তথয জাপ্রনডষডছ জাপ্রতংডঘয স্বাস্থযপ্রফলষক ংস্থাটট।
খফয এএপপ্র।
ডপ্রিউএইচয িধান পটডড্রা অযাডযানভ ফডরন, প্রফডেয পভাট স্বাস্থযকভীয ভডধয অডধডকয
ড
পফ
প্র ডরন না।ড তাযাই আভাডদয স্বাস্থযডফা ফযফস্থায পভরুদণ্ড। ফতডভাডন কপ্রবড-১৯এয প্রফরুডদ্ধ রাইডষ তাযা াভডনয াপ্রযডত কাজ কযডছন। এ প্রযপ্রস্থপ্রতডত তাডদয ফ ধযডনয
ডমাপ্রগতা কযডত ডফ, মাডত তাযা ৃপ্রথফীফাীডক ুস্থ যাখডত াডযন।
িপ্রতডফদন অনুমাষী, ফতডভান প্রফডে না ডযডষডছন ২ পকাটট ৮০ রাডখয কভ। ২০১৮ ার মন্ত
ড
াাঁচ ফছডয নতু ন কডয এ পাষ এডডছন ৪৭ রাখ ভানুল। প্রকন্তু ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত বফপ্রেকবা
পফ ৫৯ রাখ নাডযড ঘাটপ্রত যডষডছ। প্রফডল কডয আপ্রফ্রকা, দপ্রক্ষণূফ এপ্র
ড ষা, ভধযিাচয এফং দপ্রক্ষণ আডভপ্রযকায প্রকছু অংড এ ংকট আডযা তীব্র ডি। এ অফ
স্থাষ িপ্রতডফদনটটডত ংপ্রিষ্ট পদগুডরাষ নাডযড ংখযা ফৃচ্ছদ্ধডত নাপ্রংপ্রড ফলষক প্রক্ষণ এফং চাকপ্রয
 পনতৃত্ব ৃটষ্টডত প্রফপ্রনডষাডগয য পজায প্রদডত ফরা ডষডছ।
আইপ্রএডনয িধান প্রনফাী
ড াষাডড কযাটন ফডরন, পমফ অঞ্চডর নাডযড ংখযা কভ, পখাডন
ংক্রভণ, প্রচপ্রকৎা ত্রুটট এফং ভৃতুযায পফপ্র। তাছাা অিতু রতা ফতডভাডন নাডদয
ড
ডয অপ্রত
প্রযি চা ৃটষ্ট কযডছ। এ অফস্থাষ বফপ্রেক ভাভাযীয প্রফরুডদ্ধ রাইডষ স্বাস্থযকভীডদয জরুপ্রয প্রব
প্রত্তডত বাইযা পটডস্ট্য জনয আহ্বান জাপ্রনডষডছন নাপ্রংড নাউডষয পভপ্রয ষাটপ্রকং। প্রতপ্রন ফডরন,
িচুযংখযক স্বাস্থযডফা কভী আডছন, মাযা ভডন কযডছন পম তাযা ংক্রভডণয প্রকায ডষডছন।
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পডর তাযা কাডজ পমডত বষ াডিন। আয তাযা মপ্রদ ংক্রপ্রভত না ডষ থাডকন, পটট িভাডণয জনয তাডদয কাডছ পকাডনা উাষ পনই।
আিায প্রফলষ ডরা, এযই ভডধয ইতাপ্ররডত কপ্রবড-১৯এয রাইডষ ২৩ জন না ভাযা
ড
পগডছন ফডর জাপ্রনডষডছন াষাডড কযাটন। তায ভডত, প্রফেজুড
এ ংখযা ১০০এয আাড। কযাটন ফডরন, ইতাপ্ররডত স্বাস্থযকভীডদয ভডধয ংক্রভডণয ায ফতডভাডন ৯ তাং
। অথাৎ
ড িপ্রত ১০০ জডন নষজন স্বাস্থযকভী পফা প্রদডত প্রগডষ কপ্রবড-১৯এ আক্রান্ত ডিন। অনযপ্রদডক স্বাস্থযকভীডদয ভডধয এ ংক্রভডণয ায আিাজনকবাডফ ফা
পছ পস্পডন। পদটটডত এ ংক্রভডণয ায ১৪ তাং।
প্রতপ্রন আডযা জানান, প্রফেজুডই প্রফপ্রবন্ন স্থাডন স্বাস্থযকভীযা ম্পূণ অগ্রণডমাগয
ড
 প্রনন্দনীষ আক্র
ভডণয প্রকায ডিন। তাডদয কাডজয প্রফলডষ অডনডকযই পকাডনা ধাযণা পনই। তাছাা অডনক পদ
পই তাডদয প্রনযাত্তায প্রফলডষ পকাডনা দডক্ষ পনষা ডি না। তডফ প্রকছু পদড নাডদয
ড
কাডজ
য ভাদয ফাডছ ফডর জানান কযাটন। তায ভডত, পফায গুরুত্ব প্রফডফচনাষ  দৃটষ্টবপ্রেয প্রযফতড
পনয ভধয প্রদডষ নাপ্রংড আডযা আলণীষ
ড
পা ডষ উঠডত াডয।
এপ্রদডক ষাটপ্রকং ফডরন, কপ্রবড-১৯এয প্রযপ্রস্থপ্রতয আডগ এভনপ্রক ধনী পদগুডরা তাডদয স্বাস্থয ফযফস্থায িডষাজন অনুমাষী মান্ভ
ড
না বতপ্র
ড য কযপ্রছর না। তাযা এডক্ষডত্র প্রনবডযীর প্রছর অপ্রবফাডনয য, মা দপ্রযদ্র পদগুডরাষ
ংকট আডযা তীব্র কডয তু ডরডছ। ফতডভাডন প্রফডেয ৮০ তাং না ডবফপ্রেক জনংখযায ৫০ 
তাংডক পফা প্রদডি ফডর জানান ষাটপ্রকং। তায ভডত, নাডযড জনয ধনী পদগুডরাডক প্রপপ্রর
াইন  বাযডতয য প্রনবডয কযডত ডত াডয। পতভন ডর বাযডত ফযাক না ংকট
ড
ৃটষ্ট 
পফ।

এপ্রির ০৮, ২০২০
মডফক্ষণ
ড
ংখযাগপ্রযষ্ঠ ভানুল াামযফচ্ছঞ্চত থাকডর অথনীপ্র
ড ত গপ্রত াযাডফ
িাণঘাতী নডবর কডযানাবাইযা পযাগটট াযা প্রফডে এক ভা আতি প্রডডফ পদখা প্রদডষডছ। ফাং
রাডদ এয ফযপ্রতক্রভ নষ। িপ্রতপ্রদন প্রফডেয ১৯০টট পদডয ভডতাই ফাংরাডদড ংক্রপ্রভত পরাডক
য ংখযা ফাডছ। ফযফা-ফাপ্রণজয-অথনীপ্র
ড ত স্থপ্রফয। আভদাপ্রনযপতাপ্রন ফন্ধ। পযপ্রভটযাডন্ফ ধ পনডভডছ। প্রভর186

পযাক্টপ্রয, করকাযখানা অচর। ভানুল ফ গৃফচ্ছন্দ। প্রনতান্ত িডষাজন ছাা পকউ ঘডযয ফাইডয মা
পি না।
াধাযণ ভানুল কডষ্ট ডডছ। তাডদয পযাজগায পনই। অডনডকয পফতনবাতা ফন্ধ। এ যকভ এক বষাফ প্রফমডষয
ড
ভুডখাভুপ্রখ ডষ যকায পদডয অথনীপ্র
ড তডক চর যা
খায উডদ্দডয একটট গুরুত্বূণ প্রড দ্ধান্ত প্রনডষডছ। প্রদ্ধান্তটট যপতাপ্রনভুখী প্রডল্পয জনয। অন্তত ৮
০ তাং ণয পমফ কাযখানা যপতাপ্রন কডয, পগুডরায জনয যকায একটা িডণাদনায কথা
পঘালণা কডযডছ। এয পথডক পদখা মাষ, যকায বতপ্রয পাাক প্রল্প অনযানয যপতাপ্রনভুখী প্র
পল্প কভযত
ড শ্রপ্রভকডদয প্রতন ভাডয পফতনবাতা পদডফ। এয প্রযভাণ ধযা ডষডছ ৫ াজায পকাটট টাকা। এটা ঋণ প্রডডফ কাযখানা/প্রডল্পয
ভাপ্ররকযা াডফন এফং তা পভাট দুই ফছডযয ভডধয প্রযডাধ কযডত ডফ। ‗াপ্রব
ড চাজড‘ ডফ ভাত্র
২ তাং—
ুদ নষ। যকাডযয এ প্রদ্ধান্তডক াধুফাদ জানাই। টঠক ভডষয টঠক দডক্ষ এটট। রাখ রা
খ শ্রপ্রভকডক এছাা ফাাঁচাডনা ম্ভফ নষ, ম্ভফ নষ যপতাপ্রনভুখী প্রল্পডক ফাাঁচাডনা। আভায িে এ
পফ নষ। িে অনযত্র। যপতাপ্রনভুখী প্রডল্পয ভাপ্ররকযা, বতপ্রয পাাক প্রডল্পয ভাপ্ররকযা প্রক প্রনডজযা
তাডদয প্রনডজডদয টাকা পথডক শ্রপ্রভকডদয পফতনবাতা প্রতন ভা প্রদডত াযডতন না? তাডদয প্রক এ টাকা ঋণ প্রডডফ পনষায এতই িডষাজন প্রছর?
এ ৫ াজায পকাটট টাকা যকায অনযবাডফ ফযষ কযডত াযত না প্রক, প্রফডল কডয এ জরুপ্রয ভ
পষ। আভায কাডছ এফ িডেয পকাডনা জফাফ পনই। তডফ এ অপ্রনচ্ছিত বপ্রফলযডতয ভডধয আভাডদ
য াভাচ্ছজক  িাতযপ্রক জীফডন কী ঘটডছ, তায দু-একটা রচ্ছজক পদষা মাষ।
‗ভুচ্ছজফ ফল‘ ড শুরু ষাষ যয ভডষ এক জাষগাষ আভযা কডষক ফন্ধু ফা। চুটটডষ পখাডন
আড্ডায অপ্রছরাষ আডরাচনা চ্ছির অপ্রনিষতায য, বপ্রফলযডতয য, ভানুডলয অাষডত্ব
য য। এক মাডষ
ড এক ফন্ধু ফরডরন, তায স্ত্রী ডফতডন তায ‗ফুষা‘ দুজনডক প্রফদাষ প্রদডষ ফাপ্র
পত থাকডত ফডরডছন। একই খফয ড্রাইবাযডদয। ফ ফন্ধুই পদখরাভ ড্রাইবাযডদয প্রফদাষ কডয প্রদ
পষডছন। অফযই ভাডয পফতন। আভায একটু খটকা রাগর। ভডন ভডন িে, আভযা পতা াধা
যণবাডফ ফুষা  ড্রাইবাযডদয িপ্রত এত দষ  উদায নই। তাডদয ডে দযকলাকপ্রল পরডগই থা
পক। তাডদয পফতন ফাাডত প্রগডষ, ভূরযফীপ্রতয প্রদডন আভযা কাণযই
ড
কপ্রয। প্রকন্তু নডবর কডযা
নাবাইযা নাভীষ প্রফেদানডফয ভুডখাভুপ্রখ ডষ আভযা আজ প্রযফপ্রতত
ড । আভাডদয ভডধযই ভানপ্রফ
ক প্রদকগুডরা জাগ্রত ডষডছ। পমভন ডতা াপ্রকস্তান আভডর। ভানুডলয দুপ্রদডডন আভযা যাস্তাষ যা
স্তাষ গান পগডষ ত্রাণ ংগ্র কডযডছ। ‗প্রবক্ষা দা প ুযফাী‘—
অডনডকযই গাডনয পই কপ্রর দুটট ভডন থাকায কথা। ত্তডযয বষংকযী জডরাচ্ছ্বাডয য ত্রাডণ
প্রগডষপ্রছ আভযা। ভানুল স্বতুঃপূতডবাডফ াাময প্রদডষডছ। গপ্রযডফয উকাডয পনডভ ডডছ। এফ
কথা ভডন কযডত কযডত একটা অনুকযণডমাগয উদাযণ পডষ পগরাভ। যকাডযয একজন গুরু
ত্বূণ নীপ্র
ড তপ্রনধাযক
ড
আভাডক ফরডরন তায এক ভভস্পী
ড
উদাযডণয কথা। াফনা অঞ্চডরয এক
ফযফাষী, ফযফাষী ভাডন বতপ্রয পাাক প্রডল্পয ফযফাষী এক কাজ কডযডছন। প্রতপ্রন প্রনডজয 
পকট পথডক তায কাযখানায শ্রপ্রভকডদয দুই ভাডয পফতন প্রদডষ ছুটট প্রদডষডছন। িডষাজডন আগা
ভী প্রদডন প্রতপ্রন আডযা পদডফন ফডর অেীকায কডযডছন। এপ্রদডক িাষ িপ্রতপ্রদনই খফডযয কাগডজ
তরুণডদয ভানফতাধভী নানা কাডজয নচ্ছজয পদখডত াচ্ছি। তাযা প্রফনা ষাষ দুস্থ ভানুডলয ভডধয
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পতর, াফান ইতযাপ্রদ প্রফতযণ কযডছন। এ ধযডনয উদাযডণয কথা াঠ কডয মাযনাযনাই আেস্ত
ই। না, ৃপ্রথফী পল ডষ মাষপ্রন। এ পিক্ষাডটই মখন বতপ্রয পাাক কাযখানায শ্রপ্রভকডদয পফত
পনয টাকা যকায প্রদডি ফডর শুপ্রন, তখন থভডক দাাঁাই, দাাঁাডতই ষ। আভাডদয বতপ্রয পাাক
খাডতয ভাপ্ররকযা, যপতাপ্রনভুখী প্রডল্পয ভাপ্ররকযা িাষ িডতযডকই ধনাঢয ফযচ্ছি। তাযা ফ ফযফাফাপ্রণজয প্রনষন্ত্রণ কডযন, তাযা ফযাংক-ফীভা-আপ্রথক
ড িপ্রতষ্ঠাডনয ভাপ্ররক। তাযাই আভদাপ্রনযপতাপ্রন ফযফায ভাপ্ররক। যাজনীপ্রত, ক্ষভতা, কতৃত্ব
ড  এখন তাডদয াডতয ভুডঠাষ। তাযা আভাডদ
য বাগয-প্রফধাতা। পদড-প্রফডদড তাডদয কত াষম্পদ আডছ, তায কথা খফডযয কাগডজ প্র। এভন পদডিপ্রভক ফযফাষীযা প্রক তাডদয প্রনডজয
ংকট পথডক প্রতন ভাডয পফতন শ্রপ্রভকডদয প্রদডত াযডতন না? এডত প্রক তাডদয গাাঁডট খুফ পফপ্র
টান ড পমত? মাযা তাডদয কাযখানা চর পযডখ ফছডযয য ফছয ধডয ফযফাষীডদয বাগয গ
পত াাময কযডছন, পই শ্রপ্রভকডদয প্রক যপতাপ্রনভুখী প্রডল্পয ভাপ্ররকযা প্রতন ভাডয পফতন প্রদডত
াযডতন না? এ খাডত প্রতনচায াজায কাযখানা আডছ। মপ্রদ চর কাযখানা দুই াজায ধডয প্রনই, তাডর ৫ াজায পকাটট
টাকা প্রক তাডদয কাডছ খুফই পফপ্র? তাযা প্রক শ্রপ্রকডদয পফতডনয টাকা প্রদডষ যকাডযয কাডছ অনয
ধযডনয াাময চাইডত াযডতন না? ভুপ্রকর ডি শ্রপ্রভকডদয জনয প্রফনা ুডদ ঋণ প্রনডষ তাযা
আডযা অডনক ুডমাগ-ুপ্রফধা চাইডফন, এয আরাভত আভযা াচ্ছি।
যপতাপ্রনভুখী প্রডল্পয ভাপ্ররকডদয শ্রপ্রভডকয পফতনবাতা ফাফদ পম ঋণ যকায প্রদডি, তাডত একটট উডল্লখডমাগয দডক্ষ আডছ। ঋডণয টাকা ভাপ্রর
কডদয াডত পদষা ডফ না। এ পফতডনয টাকা যাপ্রয চডর মাডফ শ্রপ্রভকডদয ফযাংক অযাকাউডন্ট।
মাডদয ফযাংক প্রাফ পনই তাডদয প্রফকাডয ভাধযডভ টাকা পদষা ডফ। এ দডক্ষ পকন? দৃযতই
এ দডক্ষ পনষা ডষডছ ঋডণয টাকায দ্নযফাডযয উডদ্দডয। তা না ডর এভন ডত াযত,
অডনক ভাপ্ররক ই টাকা পথডক অনয খযচ প্রনফা
ড কযডতন। ফতডভাডন ফাপ্রণচ্ছজযক ফযাংকগুডরাডক
ঋডণয টাকা পদষায আডগ পমফ প্রফপ্রধ অনুযণ কযায কথা ফরা ডষডছ, তা অক্ষডয অক্ষডয ার
ন কযা ডর ফ টাকা শ্রপ্রভকডদয াডতই মাডফ। এডত ফাজাডয চাপ্রদা (প্রডভান্ড) অক্ষুণ্ন থাকডফ।
ধনীয াডত টাকা পগডর তা ফাজাডয চপ্রদা ৃটষ্ট কডয না, এ কথা ভডন যাখডত ডফ। এখাডন আডরা
চয প্রফলষ ডি টাকায ‗দ্নযফায‘। পফাঝা মাডি যকাযডক অথনীপ্র
ড ত, ফযফাফাপ্রণজয চর কডয তু রডত াজায াজায পকাটট টাকা খযচ কযডত ডফ। এফ টাকায দ্নযফায
কযায কাজ ডফ খুফই জরুপ্রয। ফাজাডয টাকা মাডি। ভপ্রযভাডণ মপ্রদ উৎাদন ফা পফা না ফা
প, তাডর প্রকন্তু ভূরযফীপ্রতয ঝুাঁ প্রক পথডক মাডফ। আগাভীডত এভপ্রনডতই ত ভযা পদখা পদডফ।
এয ভডধয ভূরযফীপ্রত ঘটডর ফ বণ্ডুর ডষ ডফ। পদখা মাডি যকায এযই ভডধয ত্রাডণয কা
জ শুরু কডযডছ। ফযফাফাপ্রণডজযয পক্ষডত্র কডষকটট দডক্ষ গৃীত ডষডছ। পমভন ঋডণয প্রকচ্ছস্তয টাকা আগাভী প্রতন
ভা না প্রদডর ই ঋণ ‗পখরাপ্র ঋণ‘ প্রডডফ প্রচপ্রিত ডফ না। এ ুডমাগটট ভডন ডি পভাটাভুটট
ঢারাবাডফই পদষা ডষডছ। তা পাক। প্রকন্তু এ ুডমাডগয/ুপ্রফধায দ্নযফায আগাভী প্রদডন প্রনচ্ছিত
কযডত ডফ। ‗ঋণডখরা‘ ভযায ঝুাঁ প্রক পথডক ফযফাষী ভুি ডরন, অথচ বপ্রফলযডত উৎাদন
ফার না, পফায প্রযপ্রধ ফার না, তা ডর তা ডফ আডযকটট প্রফদ। এযই ভডধয ত্রাডণয কাজ প্রন
পষ ফযাফডযয ভডতা নানা িে পদখা প্রদডষডছ। একটট বদপ্রনডকয খফডযয প্রডযানাভ পদখরাভ। প্রডযা
নাভটট ডি ‗অপ্রযকপ্রল্পত ফযাডদ্দ অচষ  ফদনাভ‘। আডরাচয খফযটটডত ফরা ডি ‗উডজরা,
ইউপ্রনষন  ষাডড মাডষ
ড িকৃত দুস্থ ভানুডলয ংখযা  তাডদয িডষাজনীষ ত্রাডণয চাপ্রদায প্রফ
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যীডত ফযাডদ্দয প্রযভাণ অিতু র। পকাডনা পকাডনা ইউপ্রনষডন পমখাডন কডষক াজায দুস্থ ভানুল য
পষডছ, পখাডন ফযাদ্দকৃত খাদযাভগ্রী ফণ্টন কযা ম্ভফ ডি ভাত্র ১০০১৫০ জনডক।‘ এফ ংফাদ খাযা ংফাদ। াযা পদড একই ঘটনায ুনযাফৃপ্রত্ত ডর যকাডযয
ফদনাভ ডফ ফডর কাগজটট যকাযডক তকড কডয প্রদডষডছ। ফরা ফাহুরয, দ্নযফাডযয ইুয ফাডদ
 আডযা জরুপ্রয দুডটা প্রফলষ আডছ। পদড যপতাপ্রনভুখী প্রল্প ফাডদ আডযা প্রল্পকাযখানা আডছ। িকৃত ডক্ষ অনানুষ্ঠাপ্রনক খাডতই পফপ্র কাযখানা-ফযফাকাজ ইতযাপ্রদ। পরাক পফপ্রংখযক পখাডনই কাজ কডয। এ অফস্থাষ াাডমযয াত ইপ্রদডক
ফাপ্রডষ পদষা একান্ত জরুপ্রয। ক্ষুদ্র  ভাঝাপ্রয প্রডল্প শ্রপ্রভক ংখযা অডনক। পখাডন প্রফপ্রনডষাগ ক
ভ নষ। ইপ্রদডক নজয পদষা দযকায। পদড মত অথতনপ্র
ড তক কভকাণ্ড
ড
ংঘটঠত ষ, তায প্রাফ
যকাডযয কাডছ আডছ। এযা িডণাদনায ফাইডয থাকডর ংখযাগপ্রযষ্ঠ ভানুল থাকডফ াাময ফচ্ছঞ্চত
। ভুপ্রকর ডি এয ফাইডয থাকডফ অডনক পরাক, মাযা ভধযপ্রফত্ত ফডর প্রযপ্রচত। এযা কাডযা কা
পছ াত াতডত াডয না। আগাভী ফাডজডটয কাজ চরডছ। ই ফাডজডট তাডদয প্রদডক নজয প্রদ
পত ডফ। পক্রতা মাযা, পবািা মাযা, মাযা ফাজাডযয ভূর চ্ছি, তাডদয িপ্রত যকাযডক দষ থাক
পত ডফ। ফাডজট ফ পফপ্র ফযফাষীফান্ধফ ডষ মাডি। অথচ তা ষা উপ্রচত ফযফাফান্ধফ। ফযফা
ষীফান্ধফ ফাডজট কযায ডক্ষ ভধযপ্রফত্ত, প্রনম্নপ্রফত্ত  াধাযণ ভানুল অডনক পফা পথডক ফচ্ছঞ্চত 
পি। আপ্রভ ভডন কপ্রয, যকাযডক আগাভী দুই ফছডযয প্রাফ ধডয এডগাডত ডফ। পম ক্ষষক্ষপ্রত 
পফ, তা পমন দুই ফছডযয ভডধয ুপ্রলডষ আভযা রাডব থাকডত াপ্রয, তায ফযফস্থায কথা বাফডত ডফ।
প্রদ ইডকানপ্রভডস্ট্য এক জপ্রযড আভাডদয চ্ছজপ্রডপ্র িফৃচ্ছদ্ধয য এক দুচ্ছিন্তায খফয ছাা ডষ
পছ। যকায আা কপ্রয এ ম্পডকড জাগ। াভডন ডরা বফাখ, তাযয প্রফত্র যভজান ভা
এফং এয যই ফাডজট। এপ্রিরজুন ভষটট ডি অথফছডযয
ড
পল প্রতন ভা। এভপ্রনডতই ফছযটট বাডরা মাচ্ছির না। যাজস্ব কভ।
যকাযডক ফযাংক পথডক িচুয ঋণ কযডত ডি। আভদাপ্রনযপতাপ্রনয প্রযভাণ কভ। পযপ্রভটযান্ফ এখন কভডত শুরু কডযডছ। বফডদপ্রক ভুদ্রা প্রযজাবড প্রযপ্রভ
ত—
অপ্রধকতয পকাডনা ঝুাঁ প্রক াভরাডনায ভডতা অফস্থাষ তা পনই। অতএফ খুফ াফধাডন এডগাডত ডফ।
প্রফপ্রবন্ন ‗পচোয অফ কভা‘ ড পমফ দাপ্রফ প্রনডষ আডছ, তায িপ্রত ম্পূণ নজয
ড
প্রদডত ডর যকায
চারাডনা অম্ভফ ডষ ডফ। তাযা শুধু চাইডছই। কী কী অফদান তাযা যাখডফ, তায কথা ফরডছ
না। ভুপ্রকর ডি ফযফাষীযা ফাডদ পদড ১৬ পকাটট ভানুল আডছ। তাডদয ফাাঁপ্রচডষ যাখা যকা
পযযই দাপ্রষত্ব। এ ‗পগাডর্ল্ন প্রন‘ কীবাডফ যপ্রক্ষত ষ, তাই পদখায প্রফলষ। ফযফাষীডদয পম অফদান
 বূ প্রভকায কথা ফররাভ, তায একটা নচ্ছজয িাষই পদপ্রখ। এফায পদখপ্রছ। অডনক ফ ফ ফযফা
ষী িপ্রতষ্ঠান িধানভন্ত্রীয ত্রাণ তপ্রফডর দান কডয ছপ্রফ তু রডছন। এখাডন কথা আডছ। ১০০ টাকা
দান কযডর এডত যকাডযয টাকাই থাডক কভডক্ষ ৩৫-৪০৪৫ তাং। দান না কযডর পকাম্পাপ্রনয ভুনাপা ডতা। তায য যকায কয পত। তায য
কথা আডছ। পমডকাডনা পকাম্পাপ্রনয পষাডয, ফযাংক-ফীভাআপ্রথক
ড িপ্রতষ্ঠাডনয পষাডযয ভডধয াধাযণ পষাযডার্ল্াযডদয ুচ্ছাঁ জই পফপ্র। তায অথ দান
ড
মা
পি াধাযণ পষাযডার্ল্াযডদয ডকট পথডক। দান না কযডর তাযা পফপ্র রবযাং পডতন। এ রু
পকাচুপ্রযয ভডধয ভাংকডটয প্রদডন ফ ফ ফযফাষীয অফদাডনয কথাটট নযামযতই আডরাচনাষ
আড না প্রক?
ড. আয এভ পদফনাথ: অথনীপ্র
ড ত প্রফডিলক
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এপ্রির ০৮, ২০২০
বতপ্রয পাাক যপতাপ্রন ভাডচড কডভডছ ২৭%
বফপ্রেক ভাভাযী কপ্রবড-১৯এয িাদুবাড ডফ পদডয বতপ্রয পাাক খাডতয যপতাপ্রন গন্তডফয পদগুডরায িাষ ফকষটটই এখন
আংপ্রক ফা ূণাে
ড রকডাউডন। এডকয য এক ক্রষাডদ ফাপ্রতর  স্থপ্রগডতয াাাপ্র নডবর
কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ পঠকাডত ফাংরাডদড গত ২৬ ভাচড পথডক চরডছ অডঘাপ্রলত রকডা
উন। এ প্রযপ্রস্থপ্রতডত যপতাপ্রন কামক্রভ
ড
স্থপ্রফয ডষ ডডছ। পাাক খাডতয উৎাদন  যপতা
প্রনকাযকডদয ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ জাপ্রনডষডছ, ভাডচড ফাংরাডদ পথডক বতপ্রয পাাডকয যপতাপ্রন
কডভডছ ২৭ তাং।
জাতীষ যাজস্ব পফাডড (এনপ্রফআয) পথডক ংগৃীত প্রযংখযাডনয প্রবপ্রত্তডত প্রফচ্ছজএভইএ জাপ্রনডষডছ
, ভাডচড ফাংরাডদ পথডক বতপ্রয পাাক যপতাপ্রন ডষডছ ১৯৭ পকাটট ২২ রাখ ৪০ াজায ডরায ভূ
পরযয। এয আডগ গত ফছডযয একই ভডষ এ যপতাপ্রনয প্রযভাণ প্রছর ২৬৯ পকাটট ৫ রাখ ৪০ া
জায ডরায। এ প্রাডফ যপতাপ্রন কডভডছ ৭১ পকাটট ৮৩ রাখ ডরায ফা ২৬ দপ্রভক ৭০ তাং।
িেত, চীডনয উাডন কপ্রবড-১৯এয িাদুবাড ফ পদখা পদষ গত প্রডডেডযয পডল। পপব্রুষাপ্রয পথডক ভাডচডয ভডধয তা প্রফডেয অপ্রধকাং
 পদড ছপ্রডষ ড। এ পিক্ষাডট চরপ্রত ফছডযয জানুষাপ্রয, পপব্রুষাপ্রযডত বতপ্রয পাাডকয য
পতাপ্রন প্রছর কভপ্রতয প্রদডক। এ ধাযা অফযাত প্রছর ভাডচড।
চীডন নডবর কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ ছাডনায য পদটট পথডক কাাঁচাভার আনডত াযপ্রছডর
ন না বতপ্রয পাাক খাডতয উৎাদনকাযীযা। কাযণ কডযানায িবাডফ পদটটয ফাপ্রণচ্ছজযক কাম ড
ক্রভ প ভষ ুডযাুপ্রয ফন্ধ ডষ ড। পডর শুরুডতই কাাঁচাভার যফযা ংকডট ড মাষ বত
প্রয পাাক খাত। কাযণ পদডয বতপ্রয পাাক খাডতয ডবন ণয উৎাদডন িডষাজনীষ কা
পয আনুভাপ্রনক ৬০ তাংই আভদাপ্রন ষ চীন পথডক। অনযপ্রদডক প্রনটষযাডযয পক্ষডত্র চীন পথ
পক কাাঁচাভার আনডত ষ আনুভাপ্রনক ১৫২০ তাং। যফতী ভডষ ধীযগপ্রতডত ডর কাাঁচাভার যফযা প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক ডত শুরু
কডয। প্রকন্তু এ ভুডূ তড চাপ্রদা ংকট পভাকাডফরা কযডত ডি বতপ্রয পাাক খাতডক।
ূত্রভডত, ফাংরাডদী িপ্রতষ্ঠানডক পদষা ক্রষাডদ ফাপ্রতরস্থপ্রগত কযা পক্রতাডদয ভডধয িাইভাডকডয ভডতা ফ পক্রতা িপ্রতষ্ঠান আডছ। আষাযরযান্ডপ্রবপ্রত্তক
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িাইভাডকডয াাাপ্র ক্রষাডদ ফাপ্রতর-স্থপ্রগত কযডছ ইউডযাডয পছাট-ভাঝাপ্রযফ ফ ধযডনয পক্রতা। আফায এইচঅযান্ডএভ, ইচ্ছন্ডডটক্স, ভাকড অযান্ড পস্পনায, প্রকষাপ্রফ, টা
পগট,
ড প্রপ্রবএইচ আডযা প্রকছু পক্রতা ক্রষাডদ ফার যাখায িপ্রতশ্রুপ্রত প্রদডষডছ। পডর াভডন
য প্রদনগুডরাষ ক্রষাডদ ফাপ্রতরস্থপ্রগডতয প্রযভাণ কডভ আডত াডয ফডর জাপ্রনডষডছন ংপ্রিষ্টযা।
প্রফচ্ছজএভইএয তথয ফরডছ, গতকার কার ৭টা মন্ত
ড ১ াজায ১১৬ কাযখানাষ ৩০৫ পকাটট ডরা
পযয ক্রষাডদ ফাপ্রতর  স্থপ্রগত ডষডছ। এফ ক্রষাডদডয আতাষ প্রছর ৯৫ পকাটট ৩০ রাখ প্র
 পাাক। এফ কাযখানায পভাট শ্রপ্রভক ংখযা ২১ রাখ ৯০ াজায।
পাাক খাতংপ্রিষ্টযা ফরডছন, চরপ্রত ফছডযয শুরু পথডকই পাাক যপতাপ্রনয প্রযপ্রস্থপ্রত প্রছর পফ
 টারভাটার। পক্রতাযা ক্রষাডদ কপ্রভডষ প্রদচ্ছিডরন। তাডদয প্রফক্রষ পকন্দ্রগুডরা এডকয য এক
ফন্ধ ডষ মাষাষ ক্রষাডদ িাপ্রন্ভয প্রযভাণ প্রছর তু রনাভূরক কভ। ক্রষাডদ মতটুকু াষা মা
চ্ছির, তায দাভ প্রছর কভ। এ িফণতা ইউডযাডয ফাজাযগুডরাডতই পফপ্র। আফায পখানকায
পাাক পক্রতাডদয পবািা আচযডণ ফযাক প্রযফতডন পদখা মাচ্ছির। তাডদয ভডধয এখন অনরা
ইনপ্রবপ্রত্তক পকনাকাটায িফণতা ফাডছ। এ অফস্থাষ পদডয পাাক খাডতয য অডনক ফ এ
কটট আঘাত ানর নডবর কডযানাবাইযা।
এ প্রফলডষ জানডত চাইডর প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ড. রুফানা ক ফপ্রণক ফাতডাডক ফডরন, পাাক য
পতাপ্রন প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনডষ নতু ন কডয প্রকছু ফরায পনই। প্রযংখযানই ফডর প্রদডি পাাক খাডতয অ
ফস্থা কতটা নাজুক। ংকট এখডনা চরভান।
যন্ভানী উন্নষন ফুযডযায (ইপ্রপ্রফ) প্রযংখযান অনুমাষী, চরপ্রত অথফছডযয
ড
িথভ ভা জুরাইডষ ৩৩
১ পকাটট ডরাডযয পাাক যপতাপ্রন ডষপ্রছর। প ভষ গত অথফছডযয
ড
একই ভডষয তু রনাষ
িফৃচ্ছদ্ধ ডষপ্রছর ৯ দপ্রভক ৭ তাং। এয ডযয ভাডই ফ ধযডনয তন ষ পাাক যপতাপ্রন
য। আগডস্ট্য ভডধয িফৃচ্ছদ্ধ পনডভ আড ঋণাত্মক ১১ দপ্রভক ৪৬ তাংড। এযয অডক্টাফয 
নডবেডয এ িফৃচ্ছদ্ধ আডযা পনডভ দাাঁাষ মথাক্রডভ ঋণাত্মক ১৯ দপ্রভক ৭৯  ঋণাত্মক ১১ দপ্রভ
ক ৯৮ তাংড।
এযয প্রডডেডয যপতাপ্রন আফায ইপ্রতফাচক িফৃচ্ছদ্ধয ধাযাষ প্রপডয আড। ই ভাড যপতাপ্রন িফৃ
চ্ছদ্ধ ষ ১ দপ্রভক ২৬ তাং। প্রকন্তু জানুষাপ্রয পথডক আফাডযা পনপ্রতফাচক ফা ঋণাত্মক িফৃচ্ছদ্ধয
ধাযাষ প্রপডয আড বতপ্রয পাাক খাত। ই ভষ যপতাপ্রন িফৃচ্ছদ্ধ প্রছর ঋণাত্মক ২ দপ্রভক ৯৮
তাং। এযয পপব্রুষাপ্রযডত আন্তজডাপ্রতক ফাজাডয পাাক যপতাপ্রন ষ ২৫৯ পকাটট ৪৫ রাখ
ডরাডযয। পমখাডন গত অথফছডযয
ড
পপব্রুষাপ্রযডত পাাক যপতাপ্রন প্রছর ২৭৫ পকাটট ৩৬ রাখ ১০
াজায ডরাডযয। এ প্রডডফ পপব্রুষাপ্রযডত পাাক যপতাপ্রন হ্রা াষ ৫ দপ্রভক ৭৮ তাং।
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Coronavirus outbreak
Hotel workers passing difficult time without jobs
Thousands of workers of different hotels, restaurants and sweetmeat shops
are going through a tough time without jobs as most eateries have been
closed down amid a government-announced general holiday to tackle the
coronavirus spread.
Some restaurant workers and their leaders said most owners shut their
eateries without clearing their wages and dues, leaving them at lurch amid an
apparent countrywide lockdown and halt in economic activities.
According to UNB, they want their employers to stand by them and help them
survive with their family members at this critical time.
They also urged the government to create pressure on the hotel owners to
pay their unpaid wages alongside introducing food rationing for them and
announcing a small amount of grant or stimulus package for their sector to
ease their woes.
―Our owner closed the hotel on March 24 giving us some small amounts o f
money. Now I‘ve no income source, but I‘ve to buy food and other essentials
for my four family members. I‘ve no alternative to begging which is also now
not possible as law enforcers don‘t allow people to go outside,‖ Bhara Mia, a
waiter who used to work at a restaurant in the city‘s Mouchak area, said.
He said he phoned his employer to clear his dues, but the owner said he is
under pressure to pay the restaurant‘s rent. ―I don‘t know how I‘ll support my
family and arrange their meals.‖
Abul Kalam, a waiter of a restaurant in the city‘s Rampura Bazar, said he
could not go home as their owners assured that he‘ll keep the eatery open.
―But the restaurant was shut on March 27. I along with some other co workers are now staying inside the restaurant amid the r isk of coronavirus.
We get food from our employer, but he gave us partial salary what I sent
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home. My family is in serious trouble to meet the daily expenses with that
meager amount of money.‖
As a waiter, Kalam said, he used to get much more tips than his wage from
the customers than his salary. ―But now I‘ve no tips either. Both the
government and the owners should extend their helping hands to assuage
our sufferings.‖
Contacted, general secretary of Bangladesh Hotel Restaurant and
Sweetmeat Workers Federation Anwar Hossain said most hotel restaurant
owners shut their shops without paying the dues and wages of their workers,
putting them in serious hardship.
He said there are at least 10,000 hotels and restaurants in the capital where
around 2,00000 waiters, chefs, cooks, severs and bread -makers work with
small amount of wage. ―Most waiters depend on tips from customers. Without
job and wage, they‘re now passing through an inhuman life.‖
Anwar said some workers had been able to their village homes before th e
closure of the public transport while many of them are now stuck in the
capital with their families.
He urged the government to ask the hotel owners to clear the dues of their
employees and provide them wages until the situation gets normal.
Anwar also urged the government to introduce food rationing system for them
and announce a grant so that huge number of low -income workers of the
sector can survive with their families.
President of Bangladesh Hotel Restaurant, Sweetmeat and Backer Workers
Union Akhtruzzaman said the owners violated the labour law by shutting
down their eateries without paying the employees their salary.
As per the labour law, he said the owners should continue to pay their
employees during this time of natural disaster. ―The owners ma de good profit
round the year. Now they‘ve the responsibility to stand by their workers and
clear their wages. The government should enforce the labour law in this
regard.‖
Akhter said they submitted an application to the chief inspector of the
Department of Inspection for Factories and Establishment on March 25 for
taking action in this regard.
Bangladesh Restaurant Owners‘ Association secretary general Rezaul Karim
Sarker Robin said their sector has been hit hard by the coronavirus
shutdown. ―There‘re around 12 lakh workers directly involved with our sector,
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besides, over a crore, including fish traders, meat traders, vegetable sellers
and grocers are also involved with our sector. W ith the closure of our
eateries all of these people are affected.‖
He claimed most eatery owners cleared the wages of their staff, but it‘s not
enough. ―We‘re helping our employees as much as we can. But we‘re also
under pressure. Though the hotels are shut we‘ve to pay huge amount of
rents and bills of the utility services. We can‘t give them wages if our hotels
remain closed. It‘s only the government which can help our poor workers by
providing food and giving some grant.‖

০৮ এনপ্রর ২০২০
প্রদডন ক্ষপ্রত ৫০০ পকাটট টাকা, আপ্রথক
ড িডণাদনা চান প্রযফন ভাপ্ররকযা
কডযানাবাইযাডয প্রফস্তায পঠকাডত যকাপ্রয প্রদ্ধাডন্ত গণপ্রযফন ফন্ধ যাখাষ বদপ্রনক ৫০০ পকাটট
টাকা ক্ষপ্রত ডি ফডর দাপ্রফ কডযডছন প্রযফন ভাপ্ররকযা। পরাকান পালাডত যকাডযয কাডছ
আপ্রথক
ড িডণাদনায দাপ্রফ জাপ্রনডষডছন তাযা।
ফুধফায ফাংরাডদ ক প্রযফন ভাপ্ররক প্রভপ্রতয বাপ্রত ভপ্রউয যভান যাোাঁ  ভাপ্রচফ
খন্দকায এনাডষত উরযা মুি প্রফফৃপ্রতডত এ দাপ্রফ জাপ্রনডষডছন। এডত ফরা ডষডছ, গত ২৬ ভাচড
পথডক গণপ্রযফন ফন্ধ থাকাষ কভীন
ড
ডষ ডডছন চারক-শ্রপ্রভকযা। তাযা ভানডফতয
জীফনমান কযডছন।
রকডাউডনয অং প্রডডফ ক প্রযফন  ভাক প্রফবাডগয প্রনডদডড আগাভী ১৪ এপ্রির
মন্ত
ড ফন্ধ থাকডফ গণপ্রযফন। এডত পমফ চারক-শ্রপ্রভক বদপ্রনক ভজুপ্রযডত কাজ কডযন তাডদয
আষ-পযাজগায ুডযাুপ্রয ফন্ধ ডষ পগডছ। এভন শ্রপ্রভকডদয িপ্রত াাডমযয াত ফাপ্রডষ প্রদডত
ভাপ্ররকডদয িপ্রত আহ্বান জাপ্রনডষডছন ভপ্রউয যভান যাোাঁ  খন্দকায এনাডষত উরযা।
দূযাল্লা  অবযন্তযীণ রুডট চরাচর কযা ফািপ্রত একজন শ্রপ্রভকডক াাযায জনয প্রদডন
পখাযাপ্রক ফাফদ ৩০০ টাকা প্রদডিন ভাপ্ররকযা। ফাপ্রক শ্রপ্রভকযা পফকায ডষ ডডছন।
অডটাপ্রযকা, পরগুনা অনযানয মাত্রীফাী মাডনয শ্রপ্রভকযা কভীন।
ড
এ ছাা প্রযফন খাডতয
ডে ম্পৃি শ্রপ্রভক, কভচাযী,
ড
ষাকড-গযাডযজ পভকাপ্রনকযা পফকায ডষডছন। মাত্রী করযাণ
প্রভপ্রত নাডভ ংগঠডনয প্রাফ অনুমাষী কডযানায কাযডণ প্রযফন  ংপ্রেষ্ট খাডতয ৯০ রাখ
চারক-শ্রপ্রভডকয ৯৮ তাং কাজ াপ্রযডষডছন।
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ক প্রযফন ভাপ্ররক প্রভপ্রতয প্রফফৃপ্রতডত ফরা ডষডছ, এই দুডমাগভষ
ড
প্রযপ্রস্থপ্রতডত অাষ
প্রযফন শ্রপ্রভকডদয প্রযফাডযয িপ্রত াষতায াত ফাাডনা একান্ত জরুপ্রয। ক্ষপ্রত প্রফডফচনাষ এ
খাডতয ভাপ্ররক-শ্রপ্রভকডদয জনয প্রফডল িডণাদনা দযকায।

প্রো: ০৯ এপ্রির ২০২০
প্রফপ্রবন্ন পজরাষ শ্রভজীফীয ভাডঝ খাদযাভগ্রী প্রফতযণ
কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফ পদডয অপ্রধকাং শ্রভজীফী ভানুল কভীন
ড
ডষ ডডছন। এফ
শ্রভজীফীয াাডময এপ্রগডষ এডডছন প্রফপ্রবন্ন ফযচ্ছি  িপ্রতষ্ঠান।অনপ, প্রনতনননধ ও
ংফাদদাতাতদয াঠাতনা খফয-পুরফাপ্রষা (ভষভনপ্রং) : পুরফাপ্রষা উডজরায াাঁচ
ইউপ্রনষডনয ৭০০ তদপ্রযদ্র প্রযফাডযয ভডধয ত্রাণাভগ্রী প্রফতযণ কডযন পজরা প্রযলডদয যাডনর
পচষাযভযান পাযজানা াযভীন প্রফউটট। কাডর স্থানীষ কারাদ িবাতী উচ্চ প্রফদযারষ ভাডঠ প্রতন
পুট াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ পযডখ ত্রাণাভগ্রী প্রফতযণ কযা ষ। এ ভষ উপ্রস্থত প্রছডরন ইউপ্র
পচষাযভযান প্রভুর তযপদায, ইউপ্র পচষাযভযান নুরুর ইরাভ ভাস্ট্ায, ইউপ্রনষন আষাভী রীগ
বাপ্রত ইভান আরী ভাস্ট্ায, উডজরা আষাভী রীগ দয পভাফাযক আরী ভাস্ট্ায,
প্রফদযারডষয িধান প্রক্ষক নুরুর ইরাভ িভুখ।ডনত্রডকানা :আটাা  দুগাু
ড ডয খাদয াষতা
পদষা ডষডছ। ভের  ফুধফায ৃথকবাডফ এ াষতা িদান কযা ষ। পনত্রডকানা-১ আডনয
এভপ্র অীভ কুভায উপ্রকডরয ডক্ষ পজরা আষাভী রীডগয দয আফদুর কাইষুভ পযাকন
আটাায পতপ্ররগাতী ইউপ্রনষডন ১০০ তদপ্রযদ্র ভানুডলয ভডধয প্রনতযিডষাজনীষ দ্রফয প্রফতযণ
কডযন। অনযপ্রদডক দুগাু
ড য পয পভষয ভারানা আফদু ছারাভ পয ডয বাভান পফডদ,
ক্ষুদ্র নৃ-পগাষ্ঠী, প্রজা, পভথয  ুইায কডরাপ্রনডত িাষ ৬০০ যাডকট খাদযাভগ্রী প্রফতযণ
কডযন।খীুয (টাোইর) :খীুডয আষাভী রীগ পনতা আডনাষায পাডন ফযচ্ছিগত উডদযাডগ
কভীন
ড
ডষ া প্রদনভজুয  তদপ্রযদ্রডদয ভডধয খাদযাভগ্রী প্রফতযণ কডযন। ফুধফায
উডজরায গজাপ্রযষা ইউপ্রনষডনয ৫-৬টট গ্রাডভয ২০০ প্রযফাডযয িডতযকডক আট পকচ্ছজ কডয
খাদযাভগ্রী ফাপ্র ফাপ্র পৌঁডছ পদন। এ ভষ গজাপ্রযষা ইউপ্রনষডনয পচষাযভযান আফদুর ভান্নান
প্রভঞা  ভুচ্ছিডমাদ্ধা নুরুর আভীন উপ্রস্থত প্রছডরন।রূগে (নাযাষণগে) :ফুন্ধযা গ্রু এফং
যংধনু গ্রু রূগডে দুটট ইউপ্রনষডন ১০ াজায যাডকট খাদযাভগ্রী প্রফতযণ কডযডছ। ফুধফায
রূগে দয  দাউদুয ইউপ্রনষডনয ১০ াজায পরাডকয ভডধয এফ খাদযাভগ্রী প্রফতযণ কযা
ষ। এ ভষ উপ্রস্থত প্রছডরন যংধনু গ্রুডয পচষাযভযান যপ্রপকুর ইরাভ যপ্রপক। আয
উপ্রস্থত প্রছডরন নাযাষণগে পজরা প্রযলডদয দয প্রভজানুয যভান প্রভজান, দাউদুয
ইউপ্রনষন প্রযলডদয পচষাযভযান নুরুর ইরাভ জাােীয ভাস্ট্ায  রূগে ইউপ্রনষন প্রযলডদয
পচষাযভযান ছারাউচ্ছদ্দন বূাঁ ইষা। এছাা রূগডে তাপ্রধক দুস্থ  অাষ ভানুডলয ভডধয
ত্রাণাভগ্রী প্রফতযণ কডযডছ উডজরা ছাত্রদর। ফুধফায ভুাাায প্রফগে, দপ্রকাচ্ছন্দ,
গোনগয, যকাযাা, ভেরখারী, ব্রা?হ্মণগাাঁ, ভীযকুটটযছা, নগয, ভপ্রতন ভাডকডট এরাকাষ
প্রগডষ দুস্থ  অাষডদয ফাপ্রডত খাদযাভগ্রী পৌঁডছ পদষ তাযা। রূগে উডজরা ছাত্রদডরয
মুগ্ম ম্পাদক আফু পভা. ভাুভ, আচ্ছজভ যকায  ুরতান ভাভুডদয াপ্রফক
ড তত্ত্বাফধাডন
দুস্থডদয ফাপ্র ফাপ্র খাদযাভগ্রী পৌঁডছ পদষা ষ।ভদন (পনত্রডকানা) :পভানগডেয ন্তান
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প্রফভান ফাংরাডদ এষাযরাইন্ফ প্রযচারনা লডদয
ড
পচষাযভযান াজ্জাদুর াাডনয ডক্ষ ফুধফায
ফাপ্র ফাপ্র খাদযাভগ্রী পৌঁডছ পদন ইউএন পভা. ষারীউর াান। উডজরায অাষ,
তদপ্রযদ্র, কভীন
ড
প্রফপ্রবন্ন পশ্রপ্রণ-পায াাঁচ' প্রযফাডয প্রফপ্রবন্ন খাদযাভগ্রী িদান কযা ষ। এ
ভষ পয পভষয আব্দুর ান্নান তারুকদায াভীভ, উডজরা বাই পচষাযভযান পতাপাডষর
আডভদ, পগপ্রফন্দশ্রী ইউপ্রনষডনয াডফক পচষাযভযান ইপডতখারুর আরভ পচধুযী আজাদ িভুখ
উপ্রস্থত প্রছডরন।ডকন্দুষা (পনত্রডকানা) :উডজরা প্রযলডদয পচষাযভযান, বাই পচষাযভযান,
পয পভষয  ১৩টট ইউপ্রনষন প্রযলডদয পচষাযভযানডদয ভডধয জনাধাযণডক প্রফতযডণয জনয ৫
াজায ৬০০ ভাস্ক, ১০০ গ্লাব  ৩ াজায ৫০০ চাকা াফান প্রফতযণ কযা ডষডছ। উডজরা
প্রনফাী
ড কভকতড
ড া আর ইভযান রুহুর ইরাভ জানান, উডজরা প্রযলডদয যাজস্ব  এপ্রডপ্রফ
তপ্রফর পথডক কডযানাবাইযা িপ্রতডযাডধ প্রযস্কায-প্রযিন্ন এফং ডচতন থাকায জনয এফ
াভগ্রী প্রফতযণ কযা ষ।এপ্রদডক অাষ ভানুডলয ঘডয ঘডয খাদযাভগ্রী পৌঁডছ প্রদডিন এভপ্র
অীভ কুভায উপ্রকর। পয ডয তায প্রনজস্ব উডদযাডগ  যকাপ্রয চ্ছজআয চার প্রফতযণ কডযন।

০৮ এপ্রির ২০২০
প্রোুডয অপ্রবফাী শ্রপ্রভকডদয ভডধয ংক্রভণ ফাডছ
প্রোুডয দপ্রক্ষণ এপ্রষা অনযানয অঞ্চডরয অপ্রবফাী শ্রপ্রভকডদয ভডধয কডযানবাইযাডয
ংক্রভণ ফাডছ। পিইট টাইভ অনরাইডনয এক িপ্রতডফদডন এ তথয জানাডনা ডষডছ।
ভেরফায পদটটয স্বাস্থয ভন্ত্রণারষ নতু ন কডয ১০৬ জডনয আক্রান্ত ষায তথয প্রদডষডছ। নতু ন
আক্রান্তডদয ভডধয ১০৩ জন স্থানীষ  প্রতনজন প্রফডদডপযত। ফপ্রভপ্ররডষ পদটটডত আক্রাডন্তয
ংখযা দাাঁপ্রডষডছ ১ াজায ৪৮১ জডন।
৫২টট গুি ংক্রভডণয ন্ধান াষা পগডছ প্রোুডয। তায ভডধয ৩৯টট গুিই িফাী
শ্রপ্রভকডদয থাকায জাষগায (ডযডভটপ্রয) ডে ম্পৃি। িফাী শ্রপ্রভকডদয ভডধয আক্রাডন্তয
ংখযা ফাডছ।
দু‘টট ডযডভটপ্রযডত ২০ াজায শ্রপ্রভক পকাষাডযন্টাইডন যডষডছন। শ্রপ্রভকডদয কডষকজন
কডযানাবাইযাড আক্রান্ত ডর অনযডদয ভডধয ংক্রভণ পঠকাডত গত পাভফায এ ডদক্ষ পনষ
প্রোুয যকায। এ শ্রপ্রভকডদয ফাই দপ্রক্ষণ এপ্রষায পদগুডরায ফাপ্রন্দা।
ই দু‘টট ডযডভটপ্রযয একটট ুেডর অফপ্রস্থত এ১১ ডযডভটপ্রযডত ভেরফায নতু ন কডয ১০ জন
আক্রান্ত ডষডছন। ফপ্রভপ্ররডষ এই ডযডভটপ্রযয ৯৮ জন আক্রান্ত ডরন। এই ডযডভটপ্রযডত
পকাষাডযন্টাইডন আডছন ১৩ াজায শ্রপ্রভক।
অযটট ডষস্ট্রাইট পতা গুষান ডযডভটপ্রয। পখাডন নতু ন কডয ৫ জন আক্রান্ত ডষডছন।
পভাট আক্রাডন্তয ংখযা পফড দাাঁপ্রডষডছ ৩৪ জডন। এই ডযডভটপ্রযডত াড ছষ াজাডযয পফপ্র
শ্রপ্রভক পকাষাডযন্টাইডন যডষডছন।
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এই দুটট ডযডভটপ্রযডত থাকা শ্রপ্রভকডদয ভডধয ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভকযা যডষডছন প্রকনা তা পিইট
টাইভডয িপ্রতডফদডন উডল্লখ কযা ষপ্রন।
অপ্রবফাী শ্রপ্রভকডদয অনয পম ডযডভটপ্রযগুডরায ভডধয ংক্রভণ ছপ্রডষডছ পগুডরা ডরা পতা
গুষান পযাড ূডফ অফপ্র
ড
স্থত পতা গুষান ডযডভটপ্রয, পচাষা চু কাং পযাডড অফপ্রস্থত ুডে পতো রজ,
তাভাইডন ডযডভটপ্রয, পকাকাযডন রজ ১  ২।

এপ্রির ০৯, ২০২০
প্রযফন শ্রপ্রভক ংগঠন
শ্রনভতেয োতজ আতে না ত পোটট টাোয েরযাণ তনফর
পদডয প্রযফন শ্রপ্রভকডদয ফডচডষ ফ ংগঠন ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডয
ন। পদজুড প্রফ্তৃত এয কামক্রভ।
ড
প্রফপ্রবন্ন মানফান পথডক িপ্রতপ্রদন আদাষ কডয ফ অংডকয
চাাঁদা। শ্রপ্রভকডদয ুযক্ষায জনয ংগঠনটটয যডষডছ তডকাটট টাকায ‗শ্রপ্রভক করযাণ পান্ড‘। ত
পফ চরভান কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত উাজডনীন শ্রপ্রভকডদয পকাডনা কাডজই আডছ না এ টাকা।
শ্রপ্রভক করযাণ তপ্রফডর িাষ ১০০ পকাটট টাকা জভা থাকায প্রফলষটট ফপ্রণক ফাতডাডক প্রনচ্ছিত কডয
পছন ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয এক ীল পনতা।
ড
প্রযফন শ্রপ্রভকযা মখন ‗
অনাাডযঅধাাডয‘
ড
প্রদন ায কযডছন, তখন ংগঠনটটয পই পনতা ফরডছন, প্রনডষাগত্র না থাকাষ করযা
ণ পাডন্ডয টাকা এ দুডমাগকাডর
ড
তাডদয িদান কযা ম্ভফ ডি না। প্রফলষটাডক ‗আইপ্রন জটটরতা‘
প্রডডফ পদখডছন প্রতপ্রন।
নডবর কডযানাবাইযাডয প্রফস্তায পযাডধ গত ২৬ ভাচড পথডক পদড চরডছ াধাযণ ছুটট। একই প্রদন
পথডক ফন্ধ যডষডছ গণপ্রযফন। এযই ভডধয অপ্রতফাপ্রত ডষডছ ১৩ প্রদন। অনয অডনক পায ভ
পতা আষপযাজগায ফন্ধ ৫০ রাডখয পফপ্র প্রযফন শ্রপ্রভডকয। আডছ বপ্রফলযৎ প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনডষ অপ্রনিষতা।
আষপযাজগায না থাকাষ ভানডফতয জীফনমান কযডছন প্রযফন শ্রপ্রভকযা। শ্রপ্রভক পনতাডদয দাপ্রফ,
প্রযফায-প্রযজন প্রনডষ তাডদয প্রদন কাটডছ ‗অধাাডযড
অনাাডয‘। এভন অফস্থাষ শ্রমিকদের াষতায জনয যকাডযয কাডছ খাদয  অথাষতা
ড
এফং
িডণাদনায দাপ্রফ জাপ্রনডষডছন শ্রপ্রভক পনতাযা। গত পাভফায ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক
পপডাডযডনয এক প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ফরা ডষডছ, পকাটট পকাটট ভানুলডক প্রযফডনয কাডজ প্রনডষাচ্ছজত
প্রযফন শ্রপ্রভকযা প্রদনযাত কাজ কডযন। গাপ্র চরডর প্রযফন শ্রপ্রভকডদয ংায চডর। ফ ভষ ভানুডলয ংস্পড ড
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আাষ প্রযফন শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থযঝুাঁ প্রক পফপ্র। এপ্রদডক উাজডন ফন্ধ থাকাষ াজায াজায প্রয
ফন শ্রপ্রভক ভানডফতয জীফনমান কযডছন। উাষীন ডষ অডনক প্রযফন শ্রপ্রভক যাস্তাষ না
ভায পচষ্টা কযডছন। প্রযফায-প্রযজন প্রনডষ অধাাডযড
অনাাডয থাকায মন্ত্রণা শ্রপ্রভকডদয কাডছ কডযানা ংক্রভডণয বডষয পচডষ ফ ডষ উঠডছ।
কডযানায এ দুপ্রদডডন যকাডযয কাছ পথডক অথাষতা
ড
 িডণাদনা চাইডর এতপ্রদন আদাষ কযা
চাাঁদায অথ প্রড দডষ াধাযণ শ্রপ্রভকডদয াড থাকডছ না ংপ্রিষ্ট ভাপ্ররক-শ্রপ্রভক ংগঠনগুডরা।
ফাংরাডদ টযাংকরপ্রয শ্রপ্রভক পপডাডযন, প্রফপ্লফী শ্রপ্রভক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযন, ংমুি ট্রাক ফডন্দাফস্তকা
যী প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযন, টযাচ্ছক্সকযাফ-ভাইডক্রাফা চারক পপডাডযন, অডটাপ্রযকাঅডটাডটডম্পা প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযন, ফাংরাডদ ণয প্রযফন ভাপ্ররকশ্রপ্রভক ঐকয প্রযলদ, ফাংরাডদ প্রযকাবযান শ্রপ্রভক ইউপ্রনষডনয ভডতা অংখয শ্রপ্রভক ংগঠন আডছ পদজুড। াযা পদড ২৪৯টট শ্র
প্রভক ইউপ্রনষন যডষডছ। ঢাকাষ ফা  ট্রাক টাপ্রভনারডকচ্ছ
ড
ন্দ্রক শ্রপ্রভক ইউপ্রনষন ছাা িপ্রত পজরা
ষ অন্তত দুটট কডয ফা  ট্রাডকয শ্রপ্রভক ইউপ্রনষন আডছ। শ্রভ ভন্ত্রণারষ ম্পপ্রকত
ড ংদীষ স্থা
ষী কপ্রভটটয তথয ফরডছ, পদডয ক প্রযফন পক্টডয ভাপ্ররক  শ্রপ্রভকডদয ংগঠডনয ংখযা
৯৩২। প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক থাকাকাডর এ শ্রপ্রভক ংগঠনগুডরাডক িপ্রতপ্রদন পকাটট পকাটট টাকা চাাঁ
দা প্রদডষডছন শ্রপ্রভকযা।
পঠরাগাপ্র, বযান, প্রযকা, বটবটট, পটডম্পা, প্রভশুক, অডটাপ্রযকা, প্রএনচ্ছজ অডটাপ্রযকা, প্রউ
ভযান রায, ফা, প্রভপ্রনফা, ট্রাক, কাবাডড বযান, পট্রইরায—
এভন পকাডনা ফান পনই পমগুডরা পথডক চাাঁদা আদাষ কডয না শ্রপ্রভক ংগঠনগুডরা। ইউপ্রনষন 
মাষ
ড পথডক যাজধানী—
চাাঁদা আদাডষ ফখাডনই একই প্রচত্র। আয এফ চাাঁদা আদাষ কযা ষ শ্রপ্রভকডদয করযাডণয নাডভ।
ত ত পকাটট টাকা আদাষ ডষডছ শ্রপ্রভক করযাণ পাডন্ডয নাডভ। দুপ্রদডডন এ পান্ড পথডক প্রছডট
পপাাঁটা াাময াডিন না প্রযফন শ্রপ্রভকযা।
প্রযফন ভাপ্ররকশ্রপ্রভক ংগঠনগুডরায আডষয িধান উৎ মানফান পথডক বদপ্রনক আদাষ ষা চাাঁদায টাকা।
ঢাকা ক প্রযফন ভাপ্ররক প্রভপ্রতয কামকযী
ড
বাপ্রত আফুর কারাভ গত ফছয এক অনুষ্ঠাডন
জাপ্রনডষপ্রছডরন, ঢাকাষ চরাচর কযা িপ্রতটট ফা পথডক বদপ্রনক ৪০ টাকা আদাষ কডয ঢাকা ক
প্রযফন ভাপ্ররক প্রভপ্রত। ঢাকা ক প্রযফন ভাপ্ররকশ্রপ্রভক ঐকয প্রযলদ আদাষ কডয আডযা ৩০ টাকা। ংগঠন দুটটয প্রাডফ ঢাকাষ িপ্রতপ্রদন িাষ
াাঁচ াজায ফা চরাচর কডয। এ প্রাডফ িপ্রত ভাড আদাষ ডি ১ পকাটট ৫ রাখ টাকা। ংগঠ
ন প্রযচারনা  শ্রপ্রভকডদয করযাডণ এ টাকা ফযষ কযা ষ ফডর জানান প্রতপ্রন।
তডফ ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয বাযিান্ভ বাপ্রত  াডফক পনপ্রযফনভন্ত্রী াজাান খাডনয দাপ্রফ, পপডাডযডনয অন্তবুি
ড ফ ইউপ্রনষডনয পনতাডদয ‗শ্রপ্রভক
করযাণ তপ্রফর‘ পথডক াভগ্রী প্রফতযডণয অনুডযাধ কযা ডষডছ। প্রতপ্রন ফডরন, শ্রপ্রভকডদয একটট
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তাপ্ররকা প্রডপ্রডদয কাডছ পদষা ডষডছ। এছাা শ্রপ্রভক ইউপ্রনষনগুডরায করযাণ তপ্রফর পথডক
ত্রাণ পদষা ডফ। এছাা ভাপ্ররক প্রভপ্রতয পক্ষ পথডক শ্রপ্রভকডদয াাময-ডমাপ্রগতা কযা ডি।

প্রো :৭ এনপ্রর, ২০২০ ০৯:৩২
িাতভন্ট
ষ
শ্রনভেতদয চােনয যোতথ ষঅনফরতে অধযাতদ জাযী েযা পাে
গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রযডাডধয জনয ৫০০০ পকাটট টাকায িডণাদনায য প্রফুর
ংখযক গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভকডক পর অপ কডয, তাডদযডক ছাাঁটাই কডয পদষা ডি ফডর অপ্রবডমাগ
কডযডছ পখাদ করকাযখানা  িপ্রতষ্ঠান প্রযদনড অপ্রধদপতয।
এইফ নপ্রথত্র, অপ্রবডমাগ, স্মাযক, প্রচটঠ চারাচাপ্রর কযডত কযডতই গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভকযা ফান্ত
ড
ডষ মাডফ। তাই জাপ্রতয এই ক্রাপ্রন্তকাডর যাষ্ট্রপ্রতয অধযাডদ জাযী কডয দ্রুত শ্রপ্রভক ছাটাই
ফডন্ধয কামকয
ড ফযফস্থা গ্রণ কযডত ডফ।
ফাংরাডদ শ্রভ আইন ২০০৬ এয ধাযা ১২, ১৬, ১৭ এফং ১৮ এয প্রফধানাফরীডত মা ফপ্রণতড থাকুক
না পকন। যাষ্ট্রপ্রতয এই অধযাডদ জাযীয ভাধযডভ যফতী ৯০ প্রদন মন্ত
ড পদডয কর
গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভকডক ফধযডনয পর অপ কযা এফং তাডদযডক ফধযডনয ছাাঁটাই কডয পদষায
উয প্রনডলধাজ্ঞা জাযী কডয অপ্রফরডে এই অধযাডদ জাযী  ফরফৎ কযা পাক।
গাডভন্ট
ড
ভাপ্ররকযা শ্রপ্রভডকয পফতডনয টাকায পজাগান প্রদডত না াযডর িডষাজডন পফতন
প্রযডাডধয জনয আয আপ্রথক
ড িডণাদনা প্রদডত ডফ। তফু পকান অফস্থাডতই পমন ৪০ রাখ
শ্রপ্রভডকয প্রযফায অনাাডয না ভডয।
পরখক: আইনজ্ঞ  ংপ্রফধান প্রফডলজ্ঞ।

১০ এপ্রির ২০২০
েতযানায পো তফ ১৭০ পদতয ভাথানেু আতে :আইএভএপ
আন্তজডাপ্রতক

ভুদ্রা

তপ্রফর

(আইএভএপ)

চ্ছক্রস্ট্াপ্ররনা জচ্ছজডড ষবা। ছপ্রফ: যষটা ড
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িধান

আন্তজডাপ্রতক ভুদ্রা তপ্রফর (আইএভএপ) িধান চ্ছক্রস্ট্াপ্ররনা জচ্ছজডড ষবা তকড কডয ফডরডছন,
কডযানবাইযা ভাভাপ্রযয কাযডণ চরপ্রত ফছয প্রফে অথতনপ্র
ড তক িফৃচ্ছদ্ধ 'তীব্র পনপ্রতফাচক' ডফ।
চ্ছক্রস্ট্াপ্ররনা জচ্ছজডড ষবা ফডরডছন, ১৯৩০ াডরয ভাভন্দায য প্রফে ফডচডষ খাযা অথতনপ্র
ড তক
ংকডটয ভুডখাভুপ্রখ ডষডছ। ২০২১ ার নাগাদ আংপ্রক ুনরুদ্ধায ডফ ফডর ূফাবা
ড
পদন
প্রতপ্রন। প্রফপ্রফপ্র অনরাইডনয এক িপ্রতডফদডন এ তথয জানাডনা ষ।
কডযানাবাইযা ভাভাপ্রযয িাদুবাড ফ পভাকাপ্রফরাষ পদড পদড জাপ্রয ডষডছ রকডাউন। এডত
অডনক িপ্রতষ্ঠান কামক্রভ
ড
ফন্ধ কযডত ফাধয ডষডছ। অডনডক ছাাঁটাই কযডছন কভীডদয।
জচ্ছজডড ষবা ফডরন, উদীষভান ফাজায এফং উন্নষনীর পদগুডরায ফডচডষ পফপ্র ক্ষপ্রত ডফ, ত
ত প্রফপ্ররষন ডরায প্রফডদপ্র াষতায িডষাজন ডফ। ভাত্র প্রতন ভা আডগ ২০২০ াডর
আভাডদয দয ১৬০টট পদডয ভাথাপ্রছু আডষ িফৃচ্ছদ্ধ ডফ ফডর আা কডযপ্রছরাভ। আজ এই
প্রযংখযান একদভ ঘুডয পগডছ। আভযা আিা কযপ্রছ ১৭০টট পদড ভাথাপ্রছু আডষ ঋণাত্মক
িফৃচ্ছদ্ধ ডফ। প্রতপ্রন ফডরন, িকৃতডক্ষ ভাভন্দায য ফডচডষ খাযা অথতনপ্র
ড তক ংকডটয
আিা কযপ্রছ আভযা।
জচ্ছজডড ষবা ফডরন, মপ্রদ এই ফছডযয ভাঝাভাচ্ছঝ এড এই ভাভাপ্রযয িডকা কডভ তাডর আগাভী
ফছয আংপ্রক ুনরুদ্ধায ডত াডয ফডর আা কযা মাষ। তডফ প্রতপ্রন তকড কডযডছন প্রযপ্রস্থপ্রত
আয খাযা ডত াডয। প্রতপ্রন ফডরন, আপ্রভ পজায প্রদডষ ফরপ্রছ প্রক ডফ তা প্রনডষ িচণ্ড
অপ্রনিষতা আডছ। কত প্রদন এই ভাভাপ্রয থাকডফ পফ প্রকছুয য প্রনবডয কডয প্রযপ্রস্থপ্রত
ফডচডষ খাযা ডত াডয।
আগাভী ন্ভাড আইএভএপ  প্রফেফযাংডকয ফন্তকারীন বফঠক অনুটষ্ঠত ষায কথা যডষডছ।
এপ্রদডক গতকার ফৃস্পপ্রতফায আন্তজডাপ্রতক দাতফয ংস্থা অক্সপাভ তকড কডয ফডরডছ, কডযানা
ভাভাপ্রয প্রফেজুড ৫০ পকাটট ভানুলডক দাপ্রযডদ্রয ভুডখ পঠডর পদডফ। দাতফয ংস্থাটট ফরডছ,
ভাভাপ্রযটট পল ষায য প্রফডেয ৭ দপ্রভক ৮ প্রফপ্ররষন জনংখযায অডধক
ড পরাক দাপ্রযডদ্রযয
ভডধয জীফনমান কযডত াডয। গতকার দীঘ ড আডরাচনায য ইউডযাীষ ইউপ্রনষডনয পনতাযা
৫৪৬ প্রফপ্ররষন ডরাডযয াষতা যাডকজ পঘালণা কডযডছন। কডযানা ভাভাপ্রয পঠকাডত
রকডাউন জাপ্রয কযাষ ইউডযাডয পমফ পদগুডরা ভাযাত্মক ক্ষপ্রতয ভুডখ ডডছ তাডদয এখান
পথডক অথাষতা
ড
পদষা ডফ।
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দুিনততত
ষ
পাােশ্রনভতেযা :ফতষভান ননরুাে, বনফলযৎ অননক্তিত
কুযযাতু র-আইন-তাপ্রভনা, ঢাকা
০৯ এপ্রির ২০২০, ১৩:২৩
কডযানায কাডর পডট বাত প্রদডত ষ। পট অডনকগুডরা। ‗পদড‘ দুটট পছাট পভডষ, ফুডা ভা
আয েশুয। ঢাকাষ প্রনডজ আয স্বাভী। ‗কাভাইকাডজয পরাক‘ শুধু স্বাভী-স্ত্রী দুজন।
দুজন গাজীুডযয টেী প্রফপ্রক প্রল্পনগযীডত একই কাযখানাষ কাজ কডযন। ৩১ ভাচড কাডজয
পডল শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রদডষ কাযখানাটট ফন্ধ ষ। তাাঁযা পপ্রদনই পদড চডর মান।
৫ এপ্রির কাযখানা পখারায কথা প্রছর। পভাাম্মাত যাডফষা পফগভ পপ্রদন কাডর স্বাভীয ডে
গাইফান্ধায পগাপ্রফন্দগে উডজরায নফীনয গ্রাভ পথডক টেী প্রপডয আডন। এড কাযখানা ফন্ধ
ান।
পপ্রদনই দুুয ১২টায প্রদডক াগা পাাইটটয ভাঠ এরাকাষ তাাঁডদয বাা ফাাষ আভায ডে
যাডফষায পদখা। ফরডরন, বাযটাইভ দুজডন প্রভডর ভাড কভডফপ্র ২০ াজায টাকা আষ
কডযন। তাই প্রদডষ গ্রাডভয আয এখানকায দুই ংায চডর।
যাডফষা ফডরন, আডগয যাডত ট্রাডক কডয, াডষ পাঁ ডট, ফহু কডষ্ট প্রপডযডছন—‗একপ্রদন অযাফডন্ট
কযডর মপ্রদ আভাডদয ফাইয কইযা পদষ, তষ পতা কযায প্রকছু নাই।‘ ছুটট আয ফাডফ জানডর
এখন তাাঁযা প্রপযডতন না।
ডথ ডথ ুপ্রর গাপ্র থাপ্রভডষডছ। ড্রাইবায ফাপ্রত টাকা প্রনডষডছন। টাকা পরডগডছ ২ াজাডযয
ভডতা। ভাডচডয পফতন পথডক ফাপ্রডত টাকা প্রদডষডছন। গাপ্রবাা প্রদডষ াডত এখন টাকা পনই।
যাডফষা ফডরন, ‗আয পতা খাষায ভডতা পতপ্রপক নাই ঘডয।‘
টেীযই ূফ ডপগাারুয এরাকাষ স্বাভী আয পছাট পছডরডক প্রনডষ বাা ফাাষ থাডকন পভাাম্মাত
নাজভা আিায। প্রতপ্রন আয তাাঁয স্বাভী দুজনই পাাকশ্রপ্রভক।
নাজভা ফডরন, ৪ এপ্রির মন্ত
ড কাযখানা ফন্ধ থাকডফ পজডন ২৫ ভাচড তাাঁযা ফগুায পযুডয
গ্রাডভয ফাপ্রডত চডর মান। এপ্রিডরয পগাাষ যকায াধাযণ ছুটট ফাার। নাজভা পবডফপ্রছডরন,
তাাঁডদয ছুটট ফাডফ।
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নাজভায কথাষ, ‗একটা ভচ্ছজডদ মপ্রদ ১০০ জন পরাক একাডথ মাইডত যকায পথইকা প্রনডলধ
কযা ষ, তাইডর একটা গাডভন্টড
ড
দুই-প্রতন াজায পরাক পকভন কডয কাজ কযডফ?‘
নাজভা জানডতন, ফাপ্রণজযভন্ত্রী টটু ভুনপ্র ফডরপ্রছডরন, স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন পাাক কাযখানা পখারা
যাখা মাডফ। তফু প্রতপ্রন ৩ ভাচড ন্ধযা মন্ত
ড বতপ্রয পাাকপ্রডল্পয ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ,
যকায অথফা কাযখানায ভাপ্ররডকয প্রদ্ধাডন্তয জনয অডক্ষা কডযন।
এপ্রদডক অপ্রপড ফযফস্থাকডদয পপান কযডর তাাঁযা তাাতাপ্র প্রপযডত ফডরন। ‗ভাপ্ররক মপ্রদ পখারা
যাডখ, আয এই ভষ মপ্রদ চাকপ্রয চডর মাষ, এই বডষ আভায ফাধয ষা জীফডনয ঝুাঁ প্রক প্রনষাই
আপ্রছ‘—ফডরন নাজভা।
৪ এপ্রির যাডত টেী প্রপডয নাজভা পাডনন, প্রফচ্ছজএভইএ কাযখানা ফন্ধ যাখডত অনুডযাধ কযডছ।
তাাঁয িে, ‗এই পম আভাডদয একটা পবাগাপ্রন্ত, গ্রাডভ মাযা প্রছর, তাযা ফাপ্রডতই প্রছর, রক্ষ রক্ষ
ভানুল পম আফায ঢাকা ডয আইর, এটা প্রক প্রফচ্ছজএভইএ প্রকংফা যকাডযয একটা জ্ঞানীনতায
প্রযচষ না?‘
প্রকন্তু িেটা প্রক প্রনছক জ্ঞানীনতায? িবাফারী কায পরাডপরা আয স্বাথপ্রচ
ড ন্তায চূ ান্ত
িকা প্রক এটা নষ?
ফাপ্রণজযভন্ত্রী পাাকপ্রল্প ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএয াডফক বাপ্রত। গত িাষ ২০
প্রদডন প্রফচ্ছজএভইএ  প্রনট পাাক ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রফডকএভইএ একাপ্রধকফায কাযখানা পখারা
যাখায ডক্ষ াষ প্রদডষডছ। শ্রভ ভন্ত্রণারডষয কাছ পথডক একাপ্রধকফায এই ফাতডা পগডছ পম ুযক্ষা
যোভ বতপ্রয কযা জরুপ্রয িডষাজডন কাকপ্রবাডফ স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন কাযখানা পখারা যাখা
মাডফ।
অফডডল ভাপ্ররকডদয ংগঠন দুটট ১৪ এপ্রির মন্ত
ড কাযখানা ফন্ধ যাখায ুস্পষ্ট পমথ পঘালণা
প্রদডষডছ। ফডরডছ, ংগঠনডক জাপ্রনডষ পকফর প্রপ্রই ফানাডনা আয জরুপ্রয যন্ভাপ্রন ক্রষাডদডয
কাজ চরডত াযডফ।
মাক। আভযা ধাড ধাড প্রদ্ধান্ত পনষাষ প্রফোী। আজ ভডন ডরা এতটুকু কপ্রয, কার ভডন
ডরা কাকপ্র আডযকটু ফাাই। ছুটট ফাাই দুপ্রদন কডয কডয। কডযানাবাইযাডক ধাড ধাড
ফযণ কপ্রয অথফা অডল্প অডল্প কুরায ফাতা প্রদডষ তাাডত চাই।
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এপ্রদডক কডযানা-ফন্ধ ফা রকডাউন না চরডর যাডফষা এখন পদড প্রপযডত াযডতন না। তাাঁয
ভাডচডয পফতন পল, পদাকাডন ফাপ্রক াষা অপ্রনচ্ছিত। প্রতপ্রন ফডরন, ‗এই পম ফডন্ধয য ফন্ধ
প্রদতাডছ, াভডনয যারাপ্রয াফ প্রক না, পয পতা পকাডনা প্রনিষতা নাই।‘
এড পথডক শুনডছন, কাযখানায কাডজয আডদ ফাপ্রতর ডষ মাডি। কাযখানা চরডফ প্রক না,
পটা জানা তাাঁয ফ দযকায। প্রতপ্রন ফডরন, ‗গাডভন্ট
ড
ছাা পতা আভাডদয প্রকছু নাই। ফাপ্র মাষা
কযফ কী?‘ ভাপ্ররডকযা কী কডযন, পই আাডতই থাকডত ডফ।
নাজভা অডক্ষা কযডছন। িথভত, ভাডচডয পফতডনয জনয। প্রদ্নতীষত, প্রতপ্রন শুডনডছন, যকায
প্রতন ভাডয পফতন-বাতায জনয াাময পদডফ। কীবাডফ কখন তা াডফন, পটা জানডত চান।
প্রফচ্ছজএভইএ

 প্রফডকএভইএ

১৬

এপ্রিডরয

ভডধয

ভাডচডয

পফতন প্রদডষ প্রদডত দয

িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক অনুডযাধ কডযডছ। টেী পথডক প্রপডয যাডত পপান কপ্রয প্রফচ্ছজএভইএয
বাপ্রত আযাদ জাভারডক। প্রতপ্রন ফরডরন, পফপ্রয বাগ কাযখানা শ্রভ আইডনয ১৬-এয ২
ধাযাষ কাজ ফন্ধ কডযডছ।
এডত কডয শ্রপ্রভডকযা পর-অডপয প্রনষডভ ফডন্ধয য ৪৫ প্রদন মন্ত
ড পফতন-বাতা াডফন।
ফাপ্রবাা, প্রচপ্রকৎাবাতা  খাদযবাতা ুডযাুপ্রয, আয ভূর পফতডনয অডধক।
ড
কাযখানা মপ্রদ
আয অন্তত ১৫ প্রদন ফন্ধ থাডক, তডফ শ্রপ্রভডকযা ভূর পফতডনয এক-চতু থাং
ড
এফং বাতাগুডরা
াডফন। তডফ আইন ফরডছ, প পক্ষডত্র ভাপ্ররক আইডনয ২০ ধাযাষ িায ফুচ্ছঝডষ প্রদডষ ছাাঁটাই
কযডত াযডফন।
আযাদ জাভার ফরডছন, কাযখানা কাজ াপ্রযডষ ডথ ফডত প্রনডর পতভন ছাাঁটাই ডত াডয।
ফন্ধ অত প্রদন গাডর কাযখানাগুডরায কাডজ অনয যকভ জট পরডগ মাডফ।
ভাপ্ররডকযা প্রকন্তু আয আডগ পথডকই এফ ভযায কথা ফডর যকাডযয কাছ পথডক ুপ্রফধা
পচডষ আডছন। যকায একাপ্রধক আপ্রথক
ড িডণাদনা পঘালণা কডযডছ। এগুডরায একটট ডি
যাডফষা নাজভাডদয ভডতা শ্রপ্রভকডদয জুন মন্ত
ড প্রতন ভা পফতন পদষায জনয ফাপ্রণচ্ছজযক
ঋণুপ্রফধা।
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এই ঋণ পডত ডর িপ্রতষ্ঠানডক প্রনষপ্রভত পফতন পদষায এফং যন্ভাপ্রন চরভান থাকায িভাণত্র
পদখাডত ডফ। ঋণদাতা ফযাংক যাপ্রয পফতডনয টাকাটা শ্রপ্রভডকয ফযাংক অথফা পভাফাইডরয
অযাকাউডন্ট াটঠডষ পদডফ। পফতন ধযা ডফ আডগয প্রতন ভাডয গ পফতডনয প্রনপ্রযডখ।
কথাফাতডা ফডর মা ফুঝরাভ, প্রল্পভাপ্ররডকযা এই ঋণ  পফতন পদষায থটট খুফ জ ফডর
বাফডছন না। প্রযডাধ কযডত ডফ, পটা একটা জটটরতা। পর-অডপয প্রনষডভ আধা পফতন না প্রক
প্রতন ভাডয গ পফতডনয ভপ্রযভাণ, প প্রনডষ একটা ফাা পরডগ পমডত াডয।
তা ছাা ফদপ্রর ফা াভপ্রষক শ্রপ্রভডকযা প্রকন্তু এফ পকাডনা ুডমাডগয দাপ্রফদায ডফন না। শুনরাভ,
পতভন শ্রপ্রভডকযা এখনই ছাাঁটাই ডিন। ফ কাযখানায াাাপ্র টঠকা পছাট কাযখানাডত
অডনক শ্রপ্রভক কাজ কডযন। এগুডরা ফন্ধ ষায ঝুাঁ প্রক পফপ্র থাকডফ।
এটা টঠক পম কডযানায আয ভাপ্ররকডদয পযষাত পদডফ না। তডফ যকাডযয কাডছ পদনদযফায
কযায থ তাাঁডদয ফদা
ড পখারা থাডক। যাডফষা ফা নাজভায গরা কায কাডনই-ফা পৌঁছাডফ?

এপ্রির ০৯, ২০২০
কপ্রবড-১৯-এয িবাফ
প্রফেজুড ূণকারীন
ড
চাকপ্রয াযাডফ াড ১৯ পকাটট শ্রপ্রভক
বফপ্রেক ভাভাযী নডবর কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফ প্রফেজুড ূণকারীন
ড
চাকপ্রয াযাডনায ঝুাঁ প্রক
পত যডষডছ ১৯ পকাটট ৫০ রাখ ভানুল। আন্তজডাপ্রতক শ্রভ ংস্থা (আইএর) ফরডছ, ২০২০ াডরয
জুরাই-প্রডডেডযয ভডধয কপ্রবড-১৯এয িবাডফ প্রফেজুড পভাট কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ডফ ৬ দপ্রভক ৭ তাং। পডর প্রফেফযাী এ প্রফুরং
খযক শ্রপ্রভক তাডদয চাকপ্রয াযাডফন। খফয প্রফজডন স্ট্যান্ডাডড।
আইএর জাপ্রনডষডছ, নডবর কডযানাবাইযাডয কাযডণ বফপ্রেক শ্রভফাজাডয পম িবাফ ডত মা
পি, তা ২০০৮০৯ াডরয অথতনপ্র
ড তক ংকটডক ছাপ্রডষ মাডফ। কভঘণ্টা
ড
ফা চাকপ্রয াযাডনায ভাযাত্মক ক্ষপ্রতয
প্রকায ডফ আযফ অঞ্চর। আইএরয ূফাবা
ড
অনুমাষী, আযফ যাষ্ট্রগুডরাষ কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ডফ
৮ দপ্রভক ১ তাং, মা ৫০ রাখ ূণকারীন
ড
চাকপ্রযয ভান। অনযপ্রদডক ইউডযাড ৭ দপ্রভক ৮
তাং কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ষায প্রযডিপ্রক্ষডত চাকপ্রয াযাডফ ১ পকাটট ২০ রাখ ূণকারীন
ড
চাকপ্রযযত
শ্রপ্রভক। এছাা এপ্রষা  যাপ্রপ্রপক অঞ্চডর কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ডফ ৭ দপ্রভক ২ তাং। পডর এ দু
ই অঞ্চডর ূণকারীন
ড
চাকপ্রয াযাডত ডত াডয ১২ পকাটট ৫০ রাখ শ্রপ্রভকডক। প্রফপ্রবন্ন আষীভায
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জনডগাষ্ঠীডকই বষাফ এ ক্ষপ্রতয প্রকায ডত ডফ। প্রফডল কডয ফডচডষ ফ ধাক্কা াভরাডত 
পফ উচ্চভধযভ আডষয পদগুডরাডক। এফ পদড ৭ তাং কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ষায প্রফযীডত চাকপ্রয াযা
পত ডত াডয ১০ পকাটট ভানুলডক।
আইএরয ভাপ্রযচারক গাই যাইডায এক প্রফফৃপ্রতডত ফডরন, প্রফেজুড ফতডভাডন ফযফা  শ্রপ্রভ
কযা অবাফনীষ প্রফমডষয
ড
ভধয প্রদডষ মাডি। উন্নত প্রকংফা উন্নষনীর পকাডনা অথনীপ্র
ড তই এ প্রফম ড
পষয িডকা পথডক যক্ষা াডি না। প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাডফরাষ আভাডদয ফাইডক একডে খুফ দ্রু
ত এফং অপ্রফচরবাডফ এপ্রগডষ পমডত ডফ। টঠক  জরুপ্রয দডক্ষ গ্রডণয ভধয প্রদডষই আভযা
ষডতা এ প্রফমষড এাডত াযফ। না ডর অথনীপ্র
ড ত বফপ্রেক অফকাঠাডভা পবডঙ া পযাধ ক
যা মাডফ না।
নডবর কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ িবাডফ ফডচডষ পফপ্র ক্ষপ্রতয ঝুাঁ প্রকডত যডষডছ আফান  খা
দয প্রযডলফা, ভযানুপযাকচাপ্রযং, খুচযা প্রফচ্ছক্র এফং ফযফা  িাপ্রনক কামক্রভ।
ড
এছাা বফপ্রেক
মটন
ড খাডত কপ্রবড-১৯এয ভাযাত্মক পনপ্রতফাচক িবাফ ডডছ। এ অফস্থাষ ২০২০ াডর বফপ্রেক পফকাযত্ব ফৃচ্ছদ্ধ প্রনবডয
কযডছ পযাগটটয বপ্রফলযৎ প্রফস্তায এফং তা পযাডধ গৃীত নীপ্রত  দডক্ষডয য।
‗এরএর ভপ্রনটয পডকন্ড এপ্রডন: কপ্রবড১৯ অযান্ড প্রদ ষার্ল্ড অফ ষাকড‘ ীলক
ড আইএরয িপ্রতডফদডন ফরা ষ, িাথপ্রভকবাডফ এয আ
পগ ংস্থাটটয ক্ষ পথডক নডবর কডযানাবাইযাজপ্রনত অথতনপ্র
ড তক ংকডটয কাযডণ াযা প্রফডে
আাই পকাটট পরাক কভংস্থান
ড
াযাডফ ফডর ূফাবা
ড
পদষা ডষপ্রছর। প্রকন্তু ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত
ফছয পডল এ ংখযা ফহুগুডণ ফৃচ্ছদ্ধ াডফ। প্রফপ্রবন্ন কভডক্ষত্র
ড
আংপ্রক প্রকংফা ুডযাুপ্রয ফন্ধ ডষ মা
ষাষ এযই ভডধয প্রফডেয পভাট শ্রভচ্ছিয চায-ঞ্চভাংডয (৮১ তাং) য কপ্রবড-১৯এয িবাফ ডডছ। নতু ন গডফলণা অনুমাষী, ১২৫ পকাটট ভানুল ঝুাঁ প্রকূণ এভন
ড
ফ খাডতয ডে
মুি আডছ, পমগুডরা ছাাঁটাইডষয াাাপ্র আডযা পফপ্র পফতন  কভঘণ্টা
ড
হ্রাডয প্রদডক ঝুাঁ কডছ।
িপ্রতডফদডন আডযা ফরা ষ, ফহু ভানুল প্রনম্ন ভজুপ্রয  স্বল্পদক্ষ খাডতয চাকপ্রযডত মুি আডছন। এফ খাডত ঠাৎ কডযই আষ ফন্ধ ডষ পগডর প্রযপ্রস্থপ্রত ভাযা
ত্মক আকায ধাযণ কযডফ। প্রফেফযাী উন্নষনীর  উঠপ্রত অথনীপ্র
ড তয পদগুডরাষ অনানুষ্ঠাপ্রনক
খাডত মুি ২০০ পকাটট ভানুল এ ঝুাঁ প্রকডত যডষডছ।
যাইডায ফডরন, গত ৭৫ ফছডযয পফপ্র ভডষয ভডধয আন্তজডাপ্রতক ডমাপ্রগতায জনয এ ডরা 
ফডচডষ ফ যীক্ষা। নডবর কডযানাবাইযাডয প্রফরুডদ্ধ রাইডষ পকাডনা একটট পদ ফযথ ডর
ড
আ
ভযা ফাই ফযথ ফ।
ড
পডর বফপ্রেক ভাজডক যক্ষাষ  ডমাপ্রগতাষ আভাডদয ভাধান খুডাঁ জ পফয
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কযডত ডফ। প্রফডল কডয াষতায াত ফাপ্রডষ প্রদডত ডফ ফডচডষ ঝুাঁ প্রকডত থাকা পদগুডরায
প্রদডক, মাযা প্রনডজযা এ দুডমাগ
ড াভার পদষায জনয মডথষ্ট চ্ছিারী নষ।

এপ্রির ০৯, ২০২০
কপ্রবড-১৯-এয িবাফ
প্রফেজুড ূণকারীন
ড
চাকপ্রয াযাডফ াড ১৯ পকাটট শ্রপ্রভক
বফপ্রেক ভাভাযী নডবর কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফ প্রফেজুড ূণকারীন
ড
চাকপ্রয াযাডনায ঝুাঁ প্রক
পত যডষডছ ১৯ পকাটট ৫০ রাখ ভানুল। আন্তজডাপ্রতক শ্রভ ংস্থা (আইএর) ফরডছ, ২০২০ াডরয
জুরাই-প্রডডেডযয ভডধয কপ্রবড-১৯এয িবাডফ প্রফেজুড পভাট কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ডফ ৬ দপ্রভক ৭ তাং। পডর প্রফেফযাী এ প্রফুরং
খযক শ্রপ্রভক তাডদয চাকপ্রয াযাডফন। খফয প্রফজডন স্ট্যান্ডাডড।
আইএর জাপ্রনডষডছ, নডবর কডযানাবাইযাডয কাযডণ বফপ্রেক শ্রভফাজাডয পম িবাফ ডত মা
পি, তা ২০০৮০৯ াডরয অথতনপ্র
ড তক ংকটডক ছাপ্রডষ মাডফ। কভঘণ্টা
ড
ফা চাকপ্রয াযাডনায ভাযাত্মক ক্ষপ্রতয
প্রকায ডফ আযফ অঞ্চর। আইএরয ূফাবা
ড
অনুমাষী, আযফ যাষ্ট্রগুডরাষ কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ডফ
৮ দপ্রভক ১ তাং, মা ৫০ রাখ ূণকারীন
ড
চাকপ্রযয ভান। অনযপ্রদডক ইউডযাড ৭ দপ্রভক ৮
তাং কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ষায প্রযডিপ্রক্ষডত চাকপ্রয াযাডফ ১ পকাটট ২০ রাখ ূণকারীন
ড
চাকপ্রযযত
শ্রপ্রভক। এছাা এপ্রষা  যাপ্রপ্রপক অঞ্চডর কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ডফ ৭ দপ্রভক ২ তাং। পডর এ দু
ই অঞ্চডর ূণকারীন
ড
চাকপ্রয াযাডত ডত াডয ১২ পকাটট ৫০ রাখ শ্রপ্রভকডক। প্রফপ্রবন্ন আষীভায
জনডগাষ্ঠীডকই বষাফ এ ক্ষপ্রতয প্রকায ডত ডফ। প্রফডল কডয ফডচডষ ফ ধাক্কা াভরাডত 
পফ উচ্চভধযভ আডষয পদগুডরাডক। এফ পদড ৭ তাং কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ষায প্রফযীডত চাকপ্রয াযা
পত ডত াডয ১০ পকাটট ভানুলডক।
আইএরয ভাপ্রযচারক গাই যাইডায এক প্রফফৃপ্রতডত ফডরন, প্রফেজুড ফতডভাডন ফযফা  শ্রপ্রভ
কযা অবাফনীষ প্রফমডষয
ড
ভধয প্রদডষ মাডি। উন্নত প্রকংফা উন্নষনীর পকাডনা অথনীপ্র
ড তই এ প্রফম ড
পষয িডকা পথডক যক্ষা াডি না। প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাডফরাষ আভাডদয ফাইডক একডে খুফ দ্রু
ত এফং অপ্রফচরবাডফ এপ্রগডষ পমডত ডফ। টঠক  জরুপ্রয দডক্ষ গ্রডণয ভধয প্রদডষই আভযা
ষডতা এ প্রফমষড এাডত াযফ। না ডর অথনীপ্র
ড ত বফপ্রেক অফকাঠাডভা পবডঙ া পযাধ ক
যা মাডফ না।
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নডবর কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ িবাডফ ফডচডষ পফপ্র ক্ষপ্রতয ঝুাঁ প্রকডত যডষডছ আফান  খা
দয প্রযডলফা, ভযানুপযাকচাপ্রযং, খুচযা প্রফচ্ছক্র এফং ফযফা  িাপ্রনক কামক্রভ।
ড
এছাা বফপ্রেক
মটন
ড খাডত কপ্রবড-১৯এয ভাযাত্মক পনপ্রতফাচক িবাফ ডডছ। এ অফস্থাষ ২০২০ াডর বফপ্রেক পফকাযত্ব ফৃচ্ছদ্ধ প্রনবডয
কযডছ পযাগটটয বপ্রফলযৎ প্রফস্তায এফং তা পযাডধ গৃীত নীপ্রত  দডক্ষডয য।
‗এরএর ভপ্রনটয পডকন্ড এপ্রডন: কপ্রবড১৯ অযান্ড প্রদ ষার্ল্ড অফ ষাকড‘ ীলক
ড আইএরয িপ্রতডফদডন ফরা ষ, িাথপ্রভকবাডফ এয আ
পগ ংস্থাটটয ক্ষ পথডক নডবর কডযানাবাইযাজপ্রনত অথতনপ্র
ড তক ংকডটয কাযডণ াযা প্রফডে
আাই পকাটট পরাক কভংস্থান
ড
াযাডফ ফডর ূফাবা
ড
পদষা ডষপ্রছর। প্রকন্তু ফতডভান প্রযপ্রস্থপ্রতডত
ফছয পডল এ ংখযা ফহুগুডণ ফৃচ্ছদ্ধ াডফ। প্রফপ্রবন্ন কভডক্ষত্র
ড
আংপ্রক প্রকংফা ুডযাুপ্রয ফন্ধ ডষ মা
ষাষ এযই ভডধয প্রফডেয পভাট শ্রভচ্ছিয চায-ঞ্চভাংডয (৮১ তাং) য কপ্রবড-১৯এয িবাফ ডডছ। নতু ন গডফলণা অনুমাষী, ১২৫ পকাটট ভানুল ঝুাঁ প্রকূণ এভন
ড
ফ খাডতয ডে
মুি আডছ, পমগুডরা ছাাঁটাইডষয াাাপ্র আডযা পফপ্র পফতন  কভঘণ্টা
ড
হ্রাডয প্রদডক ঝুাঁ কডছ।
িপ্রতডফদডন আডযা ফরা ষ, ফহু ভানুল প্রনম্ন ভজুপ্রয  স্বল্পদক্ষ খাডতয চাকপ্রযডত মুি আডছন। এফ খাডত ঠাৎ কডযই আষ ফন্ধ ডষ পগডর প্রযপ্রস্থপ্রত ভাযা
ত্মক আকায ধাযণ কযডফ। প্রফেফযাী উন্নষনীর  উঠপ্রত অথনীপ্র
ড তয পদগুডরাষ অনানুষ্ঠাপ্রনক
খাডত মুি ২০০ পকাটট ভানুল এ ঝুাঁ প্রকডত যডষডছ।
যাইডায ফডরন, গত ৭৫ ফছডযয পফপ্র ভডষয ভডধয আন্তজডাপ্রতক ডমাপ্রগতায জনয এ ডরা 
ফডচডষ ফ যীক্ষা। নডবর কডযানাবাইযাডয প্রফরুডদ্ধ রাইডষ পকাডনা একটট পদ ফযথ ডর
ড
আ
ভযা ফাই ফযথ ফ।
ড
পডর বফপ্রেক ভাজডক যক্ষাষ  ডমাপ্রগতাষ আভাডদয ভাধান খুডাঁ জ পফয
কযডত ডফ। প্রফডল কডয াষতায াত ফাপ্রডষ প্রদডত ডফ ফডচডষ ঝুাঁ প্রকডত থাকা পদগুডরায
প্রদডক, মাযা প্রনডজযা এ দুডমাগ
ড াভার পদষায জনয মডথষ্ট চ্ছিারী নষ।

এপ্রির ১১, ২০২০
কডযানাষ চাপ্রদা ংকট
এপ্রষায বতপ্রয পাাক অথনীপ্র
ড তডত অপ্রনংডকত
এপ্রষায উন্নষনীর পফ কডষকটট পদডয জনযই বত
প্রয পাাক একটট গুরুত্বূণ উৎাদন
ড
 যপতাপ্রন খা
ত। এপ্রষায অগ্রযভান অথনীপ্র
ড তগুডরায পফপ্রয বা
পগযই ৫০ তাংডয পফপ্র যপতাপ্রন আষ আড এ খা
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ত পথডক। প্রকন্তু বফপ্রেক ভাভাযী রূ ধাযণ কযা নডবর কডযানাবাইযাডয কাযডণ ভুখ থুফড 
পডছ এপ্রষায যপতাপ্রনভুখী পাাক খাত। খফয প্রফপ্রফপ্র।
কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত এপ্রষায পাাক উৎাদকডদয াভডন িধান ফাধা ডষ দাাঁপ্রডষডছ দুটট প্রফল
ষ। িথভত, এ অঞ্চডর উৎাপ্রদত বতপ্রয পাাডকয প্রংবাগ কাাঁচাভারই আড চীন পথডক। আয
নডবর কডযানাবাইযাডয উত্প্রত্ত এ চীডন। পদটটডত বাইযাটটয ংক্রভণ দ্রুত ফাডত শুরু ক
যডর িপ্রতডযাডধয জনয রকডাউডনয ভডতা কডঠায দডক্ষ প্রনডত ফাধয ষ যকায। এডত চীডন
এডকয য এক ফস্ত্র কাযখানা ফন্ধ ডষ মাষ। প্রফডেয ফডচডষ ফ ফস্ত্র যপতাপ্রনকাযক পদটট পথ
পক বতপ্রয পাাডকয কাাঁচাভার যফযাড এ অচরাফস্থায শুরু গত পপব্রুষাপ্রযডত।
আয এখন মখন কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয উন্নপ্রত ষাষ চীডন প্রকছু ফস্ত্র কাযখানা উৎাদডন প্রপডযডছ,
তখন বতপ্রয পাাক যপতাপ্রনকাযকডদয জনয ভাথাফযথায কাযণ ডষ দাাঁপ্রডষডছ চাপ্রদা ইুয। এ
প্রষায বতপ্রয পাাডকয িধান পক্রতা উন্নত পদগুডরায প্রযডটইরাযযা, প্রফডল কডয ইউডযা  উ
ত্তয আডভপ্রযকা। কডযানা ানা প্রদডষডছ পখাডন। বাইযাটটয ংক্রভণ ছপ্রডষ ায য পফ
পদডয যকায কডঠাযবাডফ রকডাউন ারডনয প্রদ্ধান্ত পনষ। আয এডত পফপ্রয বাগ প্রযডটইরায
তাডদয পদাকানগুডরা ফন্ধ কডয প্রদডত ফাধয ষ।
প্রফডদী পক্রতাডদয ফযফা ংডকাচডনয িবাফ ডডছ এপ্রষায বতপ্রয পাাক উৎাদন খাডত।
অডনক প্রযডটইরাযই এখন তাডদয কামাডদ
ড
িতযাায কডয প্রনডি। উৎাদডনয িচ্ছক্রষাষ থাকা
ডণযয কামাডদ
ড
ফাপ্রতর কডয প্রদডি তাযা। এভনপ্রক প্রডভডন্টয জনয িস্তুত এভন ণয তাযা
আয প্রনডত চাইডছ না। পডর উৎাদনকাযী িপ্রতষ্ঠানগুডরা ডডছ প্রফাডক। তাযা তাডদয কভীডদ
য পফতন-বাতা প্রযডাডধ প্রভপ্রভ খাডি।
আভফাত্তুয পযান ইচ্ছন্ডষায পচষাযভযান প্রফজষ ভাতাপ্রন একটট করুণ তয তু ডর ধডযডছন। প্রত
প্রন ফডরন, ‗আভাডদয কভীযা মপ্রদ নডবর কডযানাবাইযাড ভাযা না মাষ, তাযা না পখডত পডষই ভযডফ।‘
স্বাবাপ্রফক ভডষ প্রফজষ ভাতাপ্রন এফং তায দুই ফযফাপ্রষক অংীদায অপ্রভত ভাতাপ্রন  ান ই
রাডভয প্রযচারনাধীন কাযখানাষ কাজ কডয িাষ ১৮ াজায কভী। কডযানা ভাভাযীয কাযডণ
তাযা তাডদয িাষ ফ কামক্রভই
ড
ফন্ধ কডয প্রদডত ফাধয ডষডছন। পকফর একটট কাযখানাষ আংপ্র
ক কামক্রভ
ড
চরডছ।
প্রফজষ  তায অংীদাযযা জানান, তাযা পম কভীডদয পফতন প্রদডত াযডছন না—
এয জনয পকফর নডবর কডযানাবাইযাই দাষী নষ। ভূর ভযা অনযখাডন। মুিযাষ্ট্র  মুিযা
পজয বতপ্রয পাাডকয ীল পক্রতাযা
ড
চাপ্রদা কপ্রভডষ প্রদডষডছ, মা উৎাদকডদয পফতন পদষায ক্ষ
ভতা াযাডনায পক্ষডত্র ফ বূ প্রভকা যাখডছ।
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তাকায অযাাডযর জডডাডনয িধান প্রনফাী
ড কভকতড
ড া অপ্রভত ভাতাপ্রন ফডরন, ‗প্রকছু ব্রযান্ড ফযফা
প্রষক অংীদাপ্রযডত্বয নীপ্রতডফাধ ধডয যাখডছ। তাযা নগদ অডথযড িফা প্রকছুটা ডর অফযাত যা
খায পচষ্টা কযডছ, পমন অন্তত আভযা কভীডদয পফতনটা প্রদডত াপ্রয। প্রকন্তু আভাডদয এয প্রফযীত
দৃয পদখডত ডি। অডনক পক্রতাই উৎাপ্রদত  উৎাদডনয িচ্ছক্রষাষ থাকা ডণযয কামাডদ
ড
 ফাপ্রতর কডয প্রদডি। অডনডক আফায যফযাকৃত  ট্রানচ্ছজডট থাকা ডণযয ভূরয কভ প্রদডত চা
পি। এছাা তাযা চুচ্ছি অনুমাষী ভূরয প্রযডাডধয ভষীভা ৩০ পথডক ১২০ প্রদন ফাাডনায জনয
 পজাযাজুপ্রয কযডছ।‘
এ িডে অপ্রভডতয ফযফাপ্রষক অংীদায প্রফজষ ভাতাপ্রন ফডরন, ‗পক্রতাযা পকফর পষাযডার্ল্া
যডদয স্বাথইড পদখডছ। পাাক কভীডদয কডষ্টয প্রফলষটা তাযা পবডফ পদখডছ না।‘
অফয অফযাত ভাডরাচনা  চাডয ভুডখ এইচঅযান্ডএভ  জাযায ভডতা কডষকটট পযান ব্রযা
ন্ড ফডরডছ, পমফ কামাডদ
ড
চারু যডষডছ, পগুডরায জনয তাযা ুডযা ভূরযই প্রযডাধ কযডফ।
নডবর কডযানাবাইযাডয কাযডণ যপতাপ্রনভুখী বতপ্রয পাাক খাডতয ফতডভান ংকট পতা যডষডছ
ই, বপ্রফলযডত এয িবাফ কভ পনপ্রতফাচক ডফ না। আয এ িবাফ ডত াডয দীঘডভষাপ্র
ড
দ। শ্রপ্রভক
ংকট বতপ্রয ডত াডয। পফড পমডত াডয কাাঁচাভাডরয ভূরয। অনযপ্রদডক কডভ পমডত াডয কায
খানাগুডরায উৎাদন ক্ষভতা।
এ অফস্থাষ এপ্রষায পাাক প্রল্পডক ফাাঁচাডত পকফর আত্কারীন নগদ াষতা প্রদডরই চরডফ
না, বপ্রফলযৎ প্রযকল্পনা প্রডডফ কয অফকাডয ভডতা দীঘডভষাপ্র
ড
দ িডণাদনায কথা প্রচন্তা কযডত
ডফ নীপ্রতপ্রনধাযকডদয।
ড

৯ এপ্রির, ২০২০
নঙ্গাুতয ফার যতেতে ফাংরাতদন শ্রনভেতদয পফতন ফ ুনফধা
‗াপ্রকট
ড পব্রকায কভূড প্রচ‘য আতাষ প্রোুডয ফ ধযডনয প্রনভাণ
ড কাজ ফন্ধ যাখা ডষডছ। তডফ
ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভকডদয ম্পূণ ড পফতন আনুলপ্রেক ুপ্রফধা ফার যাখা ডষডছ। এছাা কর
শ্রপ্রভকডক প্রফনাভূডরয খাফায  প্রচপ্রকৎা ুপ্রফধা িদান কযা ডি।
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প্রোুডযয যযাষ্ট্রভন্ত্রী প্রবপ্রবষান ফারাকৃষ্ডান আজ যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ. পক. আব্দুর পভাডভডনয
ডে পপাডন আরাকাডর এফ কথা ফডরন।
ফডল
ড
িান্ভ তথয অনুমাষী, প্রোুডয ১৪৮১ জন কডযাষাষ আক্রাডন্তয ভডধয ২৪৪ জন
ফাংরাডদপ্র। আয পফপ্রকছু ংখযক ফাংরাডদপ্রডক পকাষাডযন্টাইডন যাখা ডষডছ। তাডদয
প্রচপ্রকৎা াপ্রফক
ড তত্ত্বাফধাডন ফ ধযডনয ফযফস্থা গ্রণ কযডছ প্রোুয।
এভষ আয জানাডনা ষ, প্রোুডয িথভ আক্রান্ত াাঁচজডনয ভডধয চাযজনই এখন ুস্থ।
গুরুতয অুস্থ একজডনয অফস্থায উন্নপ্রত ডষডছ।
প্রফপ্রড িপ্রতপ্রদন/আযাপাত

ননউজ আতরাড :ঢাো , শুক্রফায, ১০ এনপ্রর ২০২০
প্রোুডয ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভকডদয ফ ুপ্রফধা ফার আডছ

প্রোুডয

ফাংরাডদপ্র

শ্রপ্রভকডদয

ম্পূণ ড

পফতন

আনুলপ্রেক ুপ্রফধা ফার যাখা ডষডছ পফর জানা গাডাছ।
৯ এপ্রির যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারডষয প্রপ্রনষয তথয অপ্রপায পভা :
পতপ্রদুর ইরাডভয াঠাডনা এক ংফাদ প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত এ কথা
জানা মাষ।
প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ফরা ষ, প্রোুডয ‗াপ্রকট
ড ডব্রকায কভূড প্রচ‘য
আতাষ প্রোুডয ফ ধযডনয প্রনভাণ
ড কাজ ফন্ধ যাখা ডষডছ। তডফ ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভকডদয
ম্পূণ ড পফতন আনুলপ্রেক ুপ্রফধা ফার যাখা ডষডছ। তা ছাা কর শ্রপ্রভকডক প্রফনা ভূডরয
খাফায  প্রচপ্রকৎা ুপ্রফধা িদান কযা ডি ।
প্রোুডযয যযাষ্ট্রভন্ত্রী প্রবপ্রবষান ফারাকৃলনান ৯ এপ্রির যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড .এ .পক .আব্দুর
পভাডভডনয াডথ পপাডন আরাকাডর এফ কথা ফডরন।
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প্রবপ্রবষান ফডরন,প্রোুডয ১৪৮১ জন কডযানাষ আক্রাডন্তয ভডধয ২৪৪ জন ফাংরাডদপ্র। আয
পফপ্রকছু ংখযক ফাংরাডদপ্রডক পকাষাডযপ্রন্টডন যাখা ডষডছ। তাডদয প্রচপ্রকৎা াপ্রফক
ড
তত্ত্বাফধাডন ফধযডনয ফযফস্থা গ্রণ কযডছ প্রোুয।
প্রোুডযয যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফডরন, প্রোুডয িথভ আক্রান্ত ৫ জডনয ভডধয ৪ জনই এখন ুস্থ।
গুরুতয অুস্থ ১জডনয অফস্থায উন্নপ্রত ডষডছ।

এপ্রির ০৭, ২০২০
ত্রাণ না পডষ যাস্তাষ অডনক প্রযফন শ্রপ্রভক

নডবর কডযানাবাইযা পঠকাডত াধাযণ ছুটট চরডছ পদড। অপ্রপফযফা ফন্ধ। ফন্ধ গণপ্রযফন। প্রযফন শ্রপ্রভকযা কভীন।
ড
পজরা িানডক ত্রাণ যফযাড
য প্রনডদড পদষা ডর অডনক পজরাষই তা ানপ্রন প্রযফন শ্রপ্রভকযা। ত্রাণ না াষায অপ্রবডমা
গ এডডছ ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয কাছ পথডক। পপডাডযডনয পনতাযা
জাপ্রনডষডছন, ত্রাণ না াষাষ জীপ্রফকায তাপ্রগডদ অডনডকই যাস্তাষ নাভায পচষ্টা কযডছন। এভন
অফস্থাষ কডযানা পঠকাডত ভানুডলয চরাচর প্রনষন্ত্রডণ যকাডযয পকর ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডি ফডর জা
প্রনডষডছন তাযা।
গতকার এক প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযডনয বাযিান্ভ বাপ্রত 
াডফক পনপ্রযফন ভন্ত্রী াজাান খান এফং ংগঠনটটয াধাযণ ম্পাদক ভান আরী প্রযফ
ন শ্রপ্রভকডদয না াষায প্রফলষটট প্রনডষ অডন্তাল িকা কডযডছন। তাযা ফডরন, পকাটট পকাটট
ভানুলডক প্রযফডনয কাডজ প্রনডষাচ্ছজত প্রযফন শ্রপ্রভকযা প্রদনযাত কাজ কডযন। গাপ্র চরডর 
প্রযফন শ্রপ্রভকডদয ংায চডর। ফভষ ভানুডলয ংস্পড আাষ
ড
প্রযফন শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থযঝুাঁ
প্রক পফপ্র। এপ্রদডক উাজডন ফন্ধ থাকাষ াজায াজায প্রযফন শ্রপ্রভক ভানডফতয জীফন মান
কযডছন। উাষীন ডষ অডনক প্রযফন শ্রপ্রভক যাস্তাষ নাভায পচষ্টা কযডছন। প্রযফাযপ্রযজন প্রনডষ অধাাডযড
অনাাডয থাকায মন্ত্রণা শ্রপ্রভকডদয কাডছ কডযানা ংক্রভডণয বডষয পচডষ ফ ডষ উঠডছ।
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এভন অফস্থাষ প্রযফন শ্রপ্রভকডদয জনয প্রফডল ফযাডদ্দয আহ্বান জাপ্রনডষডছন ংগঠনটটয পনতা
যা। তাযা ফরডছন, অথনীপ্র
ড তডক চর যাখডত প্রযফন শ্রপ্রভকডদয স্বাস্থয ুযক্ষা প্রনচ্ছিত কযাটা জ
রুপ্রয। পট্রড ইউপ্রনষনগুডরা পথডক তাপ্ররকা ংগ্র কডয শ্রপ্রভক প্রযফাযগুডরাডক প্রফনা ভূডরয খাফায
 কডযানা ুযক্ষা উকযণ যফযা কযডত ডফ।
াাাপ্র শ্রপ্রভকডদয জনয প্রফডল ফযাডদ্দয দাপ্রফ জাপ্রনডষডছন তাযা।
শ্রপ্রভক পনতাযা জাপ্রনডষডছন, শ্রপ্রভকডদয একটট তাপ্ররকা প্রডপ্রডদয কাডছ পদষা ডষডছ। এছাা শ্র
প্রভক ইউপ্রনষনগুডরায করযাণ তপ্রফর পথডক ত্রাণ পদষা ডফ। এছাা ভাপ্ররক প্রভপ্রতয ক্ষ পথ
পক শ্রপ্রভকডদয াামযডমাপ্রগতা কযা ডি। এই জাতীষ দুডমাডগ
ড ক প্রযফন ফ পশ্রণীয শ্রপ্রভকডদয ান্ত পথ
পক এফং প্রনষভ পভডন প্রনজ প্রনজ এরাকাষ অফস্থাডনয অনুডযাধ জাপ্রনডষডছন তাযা।
িতযক্ষ  ডযাক্ষবাডফ প্রফুর প্রযভাণ ভানুল প্রযফন পায ডে ম্পৃি। টটপ্রকট কাউন্টায
প্রযচারনা, রুট প্রযচারনা প্রফপ্রবন্ন ধযডনয কাজ কডযন তাযা। পদডয প্রফপ্রবন্ন প্রযফন শ্রপ্রভক
ংগঠডনয প্রাডফ াযা পদড িতযক্ষ-ডযাক্ষবাডফ প্রযফন শ্রপ্রভডকয ংখযা ৫০ রাডখয পফপ্র।
খাদয ডমাপ্রগতায াাাপ্র ক প্রযফন  পতু ভন্ত্রণারডষয কাডছ িডণাদনা দাপ্রফ কডয
আডফদন কডযডছ ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক পপডাডযন। এছাা প্রযফন শ্রপ্রভকডদয
জনয ১০ টাকা পকচ্ছজ চার ফযাদ্দ যাখায দাপ্রফ জাপ্রনডষ গত ২৭ ভাচড যকাডযয কাডছ প্রচটঠ পদষ ং
গঠনটট। শ্রপ্রভক  শ্রপ্রভক পনতাডদয দাপ্রফ, এয পকাডনাটাই এখডনা মন্ত
ড তাযা ানপ্রন।

এপ্রির ০৮, ২০২০
বতপ্রয পাাক যপতাপ্রন ভাডচড কডভডছ ২৭%

বফপ্রেক ভাভাযী কপ্রবড-১৯এয িাদুবাড ডফ পদডয বতপ্রয পাাক খাডতয যপতাপ্রন গন্তডফয পদগুডরায িাষ ফকষটটই এখন
আংপ্রক ফা ূণাে
ড রকডাউডন। এডকয য এক ক্রষাডদ ফাপ্রতর  স্থপ্রগডতয াাাপ্র নডবর
কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ পঠকাডত ফাংরাডদড গত ২৬ ভাচড পথডক চরডছ অডঘাপ্রলত রকডা
উন। এ প্রযপ্রস্থপ্রতডত যপতাপ্রন কামক্রভ
ড
স্থপ্রফয ডষ ডডছ। পাাক খাডতয উৎাদন  যপতা
প্রনকাযকডদয ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএ জাপ্রনডষডছ, ভাডচড ফাংরাডদ পথডক বতপ্রয পাাডকয যপতাপ্রন
কডভডছ ২৭ তাং।
জাতীষ যাজস্ব পফাডড (এনপ্রফআয) পথডক ংগৃীত প্রযংখযাডনয প্রবপ্রত্তডত প্রফচ্ছজএভইএ জাপ্রনডষডছ
, ভাডচড ফাংরাডদ পথডক বতপ্রয পাাক যপতাপ্রন ডষডছ ১৯৭ পকাটট ২২ রাখ ৪০ াজায ডরায ভূ
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পরযয। এয আডগ গত ফছডযয একই ভডষ এ যপতাপ্রনয প্রযভাণ প্রছর ২৬৯ পকাটট ৫ রাখ ৪০ া
জায ডরায। এ প্রাডফ যপতাপ্রন কডভডছ ৭১ পকাটট ৮৩ রাখ ডরায ফা ২৬ দপ্রভক ৭০ তাং।
িেত, চীডনয উাডন কপ্রবড-১৯এয িাদুবাড ফ পদখা পদষ গত প্রডডেডযয পডল। পপব্রুষাপ্রয পথডক ভাডচডয ভডধয তা প্রফডেয অপ্রধকাং
 পদড ছপ্রডষ ড। এ পিক্ষাডট চরপ্রত ফছডযয জানুষাপ্রয, পপব্রুষাপ্রযডত বতপ্রয পাাডকয য
পতাপ্রন প্রছর কভপ্রতয প্রদডক। এ ধাযা অফযাত প্রছর ভাডচড।
চীডন নডবর কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ ছাডনায য পদটট পথডক কাাঁচাভার আনডত াযপ্রছডর
ন না বতপ্রয পাাক খাডতয উৎাদনকাযীযা। কাযণ কডযানায িবাডফ পদটটয ফাপ্রণচ্ছজযক কাম ড
ক্রভ প ভষ ুডযাুপ্রয ফন্ধ ডষ ড। পডর শুরুডতই কাাঁচাভার যফযা ংকডট ড মাষ বত
প্রয পাাক খাত। কাযণ পদডয বতপ্রয পাাক খাডতয ডবন ণয উৎাদডন িডষাজনীষ কা
পয আনুভাপ্রনক ৬০ তাংই আভদাপ্রন ষ চীন পথডক। অনযপ্রদডক প্রনটষযাডযয পক্ষডত্র চীন পথ
পক কাাঁচাভার আনডত ষ আনুভাপ্রনক ১৫২০ তাং। যফতী ভডষ ধীযগপ্রতডত ডর কাাঁচাভার যফযা প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক ডত শুরু
কডয। প্রকন্তু এ ভুডূ তড চাপ্রদা ংকট পভাকাডফরা কযডত ডি বতপ্রয পাাক খাতডক।
ূত্রভডত, ফাংরাডদী িপ্রতষ্ঠানডক পদষা ক্রষাডদ ফাপ্রতরস্থপ্রগত কযা পক্রতাডদয ভডধয িাইভাডকডয ভডতা ফ পক্রতা িপ্রতষ্ঠান আডছ। আষাযরযান্ডপ্রবপ্রত্তক
িাইভাডকডয াাাপ্র ক্রষাডদ ফাপ্রতর-স্থপ্রগত কযডছ ইউডযাডয পছাট-ভাঝাপ্রযফ ফ ধযডনয পক্রতা। আফায এইচঅযান্ডএভ, ইচ্ছন্ডডটক্স, ভাকড অযান্ড পস্পনায, প্রকষাপ্রফ, টা
পগট,
ড প্রপ্রবএইচ আডযা প্রকছু পক্রতা ক্রষাডদ ফার যাখায িপ্রতশ্রুপ্রত প্রদডষডছ। পডর াভডন
য প্রদনগুডরাষ ক্রষাডদ ফাপ্রতরস্থপ্রগডতয প্রযভাণ কডভ আডত াডয ফডর জাপ্রনডষডছন ংপ্রিষ্টযা।
প্রফচ্ছজএভইএয তথয ফরডছ, গতকার কার ৭টা মন্ত
ড ১ াজায ১১৬ কাযখানাষ ৩০৫ পকাটট ডরা
পযয ক্রষাডদ ফাপ্রতর  স্থপ্রগত ডষডছ। এফ ক্রষাডদডয আতাষ প্রছর ৯৫ পকাটট ৩০ রাখ প্র
 পাাক। এফ কাযখানায পভাট শ্রপ্রভক ংখযা ২১ রাখ ৯০ াজায।
পাাক খাতংপ্রিষ্টযা ফরডছন, চরপ্রত ফছডযয শুরু পথডকই পাাক যপতাপ্রনয প্রযপ্রস্থপ্রত প্রছর পফ
 টারভাটার। পক্রতাযা ক্রষাডদ কপ্রভডষ প্রদচ্ছিডরন। তাডদয প্রফক্রষ পকন্দ্রগুডরা এডকয য এক
ফন্ধ ডষ মাষাষ ক্রষাডদ িাপ্রন্ভয প্রযভাণ প্রছর তু রনাভূরক কভ। ক্রষাডদ মতটুকু াষা মা
চ্ছির, তায দাভ প্রছর কভ। এ িফণতা ইউডযাডয ফাজাযগুডরাডতই পফপ্র। আফায পখানকায
পাাক পক্রতাডদয পবািা আচযডণ ফযাক প্রযফতডন পদখা মাচ্ছির। তাডদয ভডধয এখন অনরা
ইনপ্রবপ্রত্তক পকনাকাটায িফণতা ফাডছ। এ অফস্থাষ পদডয পাাক খাডতয য অডনক ফ এ
কটট আঘাত ানর নডবর কডযানাবাইযা।
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এ প্রফলডষ জানডত চাইডর প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ড. রুফানা ক ফপ্রণক ফাতডাডক ফডরন, পাাক য
পতাপ্রন প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনডষ নতু ন কডয প্রকছু ফরায পনই। প্রযংখযানই ফডর প্রদডি পাাক খাডতয অ
ফস্থা কতটা নাজুক। ংকট এখডনা চরভান।
যন্ভানী উন্নষন ফুযডযায (ইপ্রপ্রফ) প্রযংখযান অনুমাষী, চরপ্রত অথফছডযয
ড
িথভ ভা জুরাইডষ ৩৩
১ পকাটট ডরাডযয পাাক যপতাপ্রন ডষপ্রছর। প ভষ গত অথফছডযয
ড
একই ভডষয তু রনাষ
িফৃচ্ছদ্ধ ডষপ্রছর ৯ দপ্রভক ৭ তাং। এয ডযয ভাডই ফ ধযডনয তন ষ পাাক যপতাপ্রন
য। আগডস্ট্য ভডধয িফৃচ্ছদ্ধ পনডভ আড ঋণাত্মক ১১ দপ্রভক ৪৬ তাংড। এযয অডক্টাফয 
নডবেডয এ িফৃচ্ছদ্ধ আডযা পনডভ দাাঁাষ মথাক্রডভ ঋণাত্মক ১৯ দপ্রভক ৭৯  ঋণাত্মক ১১ দপ্রভ
ক ৯৮ তাংড।
এযয প্রডডেডয যপতাপ্রন আফায ইপ্রতফাচক িফৃচ্ছদ্ধয ধাযাষ প্রপডয আড। ই ভাড যপতাপ্রন িফৃ
চ্ছদ্ধ ষ ১ দপ্রভক ২৬ তাং। প্রকন্তু জানুষাপ্রয পথডক আফাডযা পনপ্রতফাচক ফা ঋণাত্মক িফৃচ্ছদ্ধয
ধাযাষ প্রপডয আড বতপ্রয পাাক খাত। ই ভষ যপতাপ্রন িফৃচ্ছদ্ধ প্রছর ঋণাত্মক ২ দপ্রভক ৯৮
তাং। এযয পপব্রুষাপ্রযডত আন্তজডাপ্রতক ফাজাডয পাাক যপতাপ্রন ষ ২৫৯ পকাটট ৪৫ রাখ
ডরাডযয। পমখাডন গত অথফছডযয
ড
পপব্রুষাপ্রযডত পাাক যপতাপ্রন প্রছর ২৭৫ পকাটট ৩৬ রাখ ১০
াজায ডরাডযয। এ প্রডডফ পপব্রুষাপ্রযডত পাাক যপতাপ্রন হ্রা াষ ৫ দপ্রভক ৭৮ তাং।

০৮ এপ্রির ২০২০
কডযানাকাডরয দুডমাগ
ড
এটা নে জ্ঞানীনতায নযচে না—পাােশ্রনভে নাজভায প্রতেয জফাফ পে পদতফ
কুয্যাতু র-আইন-তা্প্রভনা

কডযানায কাডর পডট বাত প্রদডত ষ। পট অডনকগুডরা। ‗পদড‘ দুটট পছাট পভডষ, ফুডা ভা
আয েশুয। ঢাকাষ প্রনডজ আয স্বাভী। ‗কাভাইকাডজয পরাক‘ শুধু স্বাভী-স্ত্রী দুজন।
দুজন গাজীুডযয টেী প্রফপ্রক প্রল্পনগযীডত একই কাযখানাষ কাজ কডযন। গত ৩১ ভাচড কাডজয
পডল শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রদডষ কাযখানাটট ফন্ধ ষ। তাাঁযা পপ্রদনই পদড চডর মান। চায ফছডযয
পভডষটট অুস্থ প্রছর, তায জনয ভন ুপ্রছর।
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৫ এপ্রির কাযখানা পখারায কথা প্রছর। পভাাম্মাত যাডফষা পফগভ পপ্রদন কাডর স্বাভীয ডে
গাইফান্ধায পগাপ্রফন্দগে উডজরায নফীনয গ্রাভ পথডক টেী প্রপডয আডন। এড কাযখানা ফন্ধ
ান।
পপ্রদনই দুুয ১২টায প্রদডক াগা পাাইটটয ভাঠ এরাকাষ তাাঁডদয বাা ফাাষ আভায ডে
যাডফষায পদখা। প্রতপ্রন তখন উঠাডন এজভাপ্রর যান্নায চারাঘডয নতু ন ভাটটয চুরা টঠকঠাক কযডছন।
খযচাাপ্রত কডয গযাডয চুরা প্রকডনপ্রছডরন। প্রকন্তু গযা প্রকনডত াযডছন না।
যাডফষা অাডযটয, স্বাভী যাপ্রকং প্রফবাডগ কাজ কডযন। বাযটাইভ দুজডন প্রভডর ভাড
কভডফপ্র ২০ াজায টাকা আষ কডযন। প্রফদুযৎ প্রফর ঘযবাা কখডনা ৪ াজায টাকা ছাপ্রডষ
মাষ। ফাপ্রক টাকাষ গ্রাডভয আয এখানকায দুই ংায চডর।
যাডফষা ফডরন, আডগয যাডত ফা প্রছর না। ট্রাডক কডয, াডষ পাঁ ডট, ফহু কডষ্ট প্রপডযডছন। খযচ
ডডছ ২ াজায টাকায ভডতা। যাস্তাষ যাস্তাষ ুপ্রর গাপ্র থাপ্রভডষডছ। ড্রাইবায ফাপ্রত টাকা
প্রনডষডছ। মাষায ভষ গাপ্রয ংকট প্রছর, পফপ্র টাকা পরডগডছ।
কাযখানায পরাকজন পপাডন ফাইডক জাপ্রনডষডছ, ৫ তাপ্রযখ পথডক আফায পখারা। ুতযাং আডত
ডতাই। যাডফষা ফডরন, ‗এক প্রদন অযাফডন্ট কযডর মপ্রদ আভাডদয ফাইয কইযা পদষ, তষ পতা
কযায প্রকছু নাই।‘
ছুটট আয ফাডফ জানডর এখন তাাঁযা প্রপযডতন না। ভাডচডয পফতন পথডক ফাপ্রডত টাকা
প্রদডষডছন। গাপ্রবাা প্রদডষ াডত এখন টাকা পনই। যাডফষা ফডরন, ‗আয পতা খাষায ভডতা
পতপ্রপক নাই ঘডয।‘টেীযই ূফ ডপগাারুয এরাকাষ স্বাভী আয পছাট পছডরডক প্রনডষ বাা ফাাষ
থাডকন পভাাম্মাত নাজভা আিায। প্রল্পনগযীয একটট কাযখানাষ প্রতপ্রন পকাষাপ্ররটট ইন্ফডক্টয।
তাাঁয স্বাভী পাাকশ্রপ্রভক।
টটনচারা াকা ঘযটটয দযজাষ দাাঁপ্রডষ নাজভা ফডরন, ২৪ তাপ্রযখ পজডনপ্রছডরন, কাযখানা ৪
এপ্রির মন্ত
ড ফন্ধ থাকডফ। পটা প্রছর কডযানাবাইযা পঠকাডত যকাপ্রয-পফযকাপ্রয অপ্রপড
াধাযণ ছুটট পঘালণায িথভ দপা। তাাঁযা তখন ফগুায পযুডয গ্রাডভয ফাপ্রডত চডর মান।
চরপ্রত ভাডয শুরুডত ১১ এপ্রির মন্ত
ড ছুটট ফাায পঘালণা এডর নাজভা পবডফপ্রছডরন, তাাঁডদয
ছুটট ফাডফ। তাাঁয কথাষ, ‗একটা ভচ্ছজডদ মপ্রদ ১০০ জন পরাক একডে মাইডত যকায
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পথইকা প্রনডলধ কযা ষ, তাইডর একটা গাডভন্টড
ড
দুই-প্রতন াজায পরাক পকভন কডয কাজ
কযডফ?‘
নাজভা অফয জানডতন, ফাপ্রণজযভন্ত্রী টটু ভুনপ্র ফডরপ্রছডরন, স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন পাাক কাযখানা
পখারা যাখা মাডফ। তফু প্রতপ্রন ৩ ভাচড ন্ধযা মন্ত
ড বতপ্রয পাাকপ্রডল্পয ভাপ্ররকডদয ংগঠন
প্রফচ্ছজএভইএ, যকায অথফা কাযখানায ভাপ্ররডকয প্রদ্ধাডন্তয জনয অডক্ষা কডযন।
আভাডক নাজভা ফডরন, ‗অপ্রপড পমাগাডমাগ কযপ্রছ, যাডযডদয াডথ, ফডডদয াডথ পম,
আভাডদয আডরই ছুটটটা ফাডফ, নাপ্রক প্রনধাপ্রড যত ভডষ অপ্রপড পমডত ডফ?‘ তাাঁযা তাাতাপ্র
প্রপযডত ফডরডছন।
াচ্ছজযা না প্রদডর নাপ্রক চাকপ্রয চডর পমডত াডয অথফা এ কষপ্রদডনয ছুটট আভডর না পনষা ডত
াডয। ‗ভাপ্ররক মপ্রদ পখারা যাডখ, আয এই ভষ মপ্রদ চাকপ্রয চডর মাষ, এই বডষ আভায ফাধয ষা,
জীফডনয ঝুাঁ প্রক প্রনষাই আপ্রছ‘, ফডরন নাজভা।
৪ এপ্রির টেী পপযায য যাডত নাজভা পাডনন, প্রফচ্ছজএভইএ কাযখানা ফন্ধ যাখডত অনুডযাধ
কযডছ। তাাঁয িে, ‗এই পম আভাডদয একটা পবাগাপ্রন্ত—গ্রাডভ মাযা প্রছর, তাযা ফাপ্রডতই প্রছর—
রক্ষ রক্ষ ভানুল পম আফায ঢাকা ডয আইর, এটা প্রক প্রফচ্ছজএভইএ প্রকংফা যকাডযয একটা
জ্ঞানীনতায প্রযচষ না?‘
আপ্রভ বাপ্রফ, িেটা প্রক প্রনছক জ্ঞানীনতায? িবাফারী কায পরাডপরা আয স্বাথপ্রচ
ড ন্তায চূ ান্ত
িকা প্রক এটা নষ?
ফাপ্রণজযভন্ত্রী পাাকপ্রডল্পয ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রফচ্ছজএভইএয াডফক বাপ্রত। গত িাষ ২০
প্রদডন প্রফচ্ছজএভইএ  প্রনট পাাক ভাপ্ররকডদয ংগঠন প্রফডকএভইএ একাপ্রধকফায কাযখানা পখারা
যাখায ডক্ষ াষ প্রদডষডছ। শ্রভ ভন্ত্রণারডষয কাছ পথডক একাপ্রধকফায এই ফাতডা পগডছ পম ুযক্ষা
পাাক (প্রপ্রই), ভাস্ক, জীফাণুনাক ইতযাপ্রদ বতপ্রয কযা জরুপ্রয িডষাজডন কাকপ্রবাডফ
স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন কাযখানা পখারা যাখডত ফাধা পনই।
ইপ্রতভডধয াধাযণ ছুটট আয দুপ্রদন পফডডছ। অফডডল ভাপ্ররকডদয ংগঠন দুটট ১৪ এপ্রির
মন্ত
ড কাযখানা ফন্ধ যাখায ুস্পষ্ট পমথ পঘালণা প্রদডষডছ। তডফ তাযা ফডরডছ, ংগঠনডক জাপ্রনডষ
পকফর প্রপ্রই ফানাডনা আয জরুপ্রয যন্ভাপ্রন ক্রষাডদডয কাজ চরডত াযডফ।
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মাক। আভযা ধাড ধাড প্রদ্ধান্ত পনষাষ প্রফোী। আজ ভডন ডরা এতটুকু কপ্রয, কার ভডন
ডরা কাকপ্র আডযকটু ফাাই। ছুটট ফাাই দুপ্রদন কডয কডয। কডযানাবাইযাডক ধাড ধাড
ফযণ কপ্রয অথফা অডল্প অডল্প কুরায ফাতা প্রদডষ তাাডত চাই।
এপ্রদডক কডযানা-ফন্ধ ফা রকডাউন না চরডর যাডফষা এখন পদড প্রপযডত াযডতন না। ভাডচডয
পফতন পল, পদাকান ফাপ্রক পদডফ প্রক না তা অপ্রনচ্ছিত। প্রতপ্রন ফডরন, ‗এই পম ফডন্ধয য ফন্ধ
প্রদতাডছ, াভডনয যারাপ্রয াফ প্রক না, পয পতা পকাডনা প্রনিষতা নাই।‘
এড পথডক শুনডছন, কাযখানায কাডজয আডদ ফাপ্রতর ডষ মাডি। কাযখানা চরডফ প্রক না,
পটা জানা তাাঁয ফ দযকায। যাডফষা ফডরন, ‗এখন পতা আভাডদয প্রকছু কযায নাই। আয
অাষ ইডষ পগরাভ।‘
চায-াাঁচ ফছয ষ যাডফষাযা গাজীুয এডডছন, ‗শুধু গাডভন্ট
ড
কডয খাইডতপ্রছ। গাডভন্ট
ড
ছাা
পতা আভাডদয প্রকছু নাই। ফাপ্র মাষা কযফ কী?‘ যাডফষা ফডরন, ভাপ্ররডকযা কী কযডত াডযন, পই
আাডতই থাকডত ডফ।
নাজভা অডক্ষা কযডছন। িথভত ভাডচডয পফতডনয জনয। প্রদ্নতীষত, প্রতপ্রন শুডনডছন, যকায
প্রতন ভাডয পফতন-বাতায জনয াাময পদডফ। কীবাডফ কখন তা াডফন, পটা জানডত চান।
প্রফচ্ছজএভইএ এফং প্রফডকএভইএ ১৬ এপ্রিডরয ভডধয ভাডচডয পফতন প্রদডষ প্রদডত দয
িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক অনুডযাধ কডযডছ। টেী পথডক প্রপডয যাডত পপাডন কথা ফডরপ্রছরাভ
প্রফচ্ছজএভইএয বাপ্রত আযাদ জাভাডরয ডে। প্রতপ্রন ফরডরন, পফপ্রয বাগ কাযখানা শ্রভ
আইডনয ১৬-এয ২ ধাযাষ কাজ ফন্ধ কডযডছ।
এডত শ্রপ্রভডকযা পর-অডপয প্রনষডভ ফডন্ধয য ৪৫ প্রদন মন্ত
ড পফতন-বাতা াডফন। ফাপ্রবাা,
প্রচপ্রকৎাবাতা  খাদযবাতা ুডযাুপ্রয, আয ভূর পফতডনয অডধক।
ড কাযখানা মপ্রদ আয অন্তত
১৫ প্রদন ফন্ধ থাডক, তডফ শ্রপ্রভডকযা ভূর পফতডনয এক-চতু থাং
ড
এফং বাতাগুডরা াডফন। তডফ
আইন ফরডছ, প পক্ষডত্র ভাপ্ররক আইডনয ২০ ধাযাষ িায ফুচ্ছঝডষ প্রদডষ ছাাঁটাই কযডত
াযডফন।
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আযাদ জাভার ফরডছন, তখন পকাডনা কাযখানা কাজ াপ্রযডষ ডথ ফডত প্রনডর পতভন ছাাঁটাই
ডত াডয। প্রতপ্রন আয ফরডছন, ফন্ধ অত প্রদন গাডর কাযখানাগুডরায কাডজ অনয যকভ জট
পরডগ মাডফ।
ভাপ্ররডকযা প্রকন্তু আয আডগ পথডকই এফ ভযায কথা ফডর যকাডযয কাছ পথডক ুপ্রফধা
পচডষ আডছন। যকায একাপ্রধক আপ্রথক
ড িডণাদনা পঘালণা কডযডছ। এগুডরায একটট ডি
যাডফষা নাজভাডদয ভডতা শ্রপ্রভকডদয জুন মন্ত
ড প্রতন ভা পফতন পদষায জনয ফাপ্রণচ্ছজযক
ঋণুপ্রফধা।
এই ঋণ পডত ডর িপ্রতষ্ঠানডক প্রনষপ্রভত পফতন পদষায এফং যন্ভাপ্রন চরভান থাকায িভাণত্র
পদখাডত ডফ। ঋণদাতা ফযাংক যাপ্রয পফতডনয টাকাটা শ্রপ্রভডকয ফযাংক অথফা পভাফাইডরয
অযাকাউডন্ট াটঠডষ পদডফ। পফতন ধযা ডফ আডগয প্রতন ভাডয গ পফতডনয প্রনপ্রযডখ।
কথাফাতডা ফডর মা ফুঝরাভ, প্রল্পভাপ্ররডকযা এই ঋণ  পফতন পদষায থটট খুফ জ ফডর
বাফডছন না। প্রযডাধ কযডত ডফ, পটা একটা জটটরতা। পর-অডপয প্রনষডভ আধা পফতন নাপ্রক
প্রতন ভাডয গ পফতডনয ভপ্রযভাণ, প প্রনডষ একটা ফাা পরডগ পমডত াডয।
আডযকটা কথা। ফদপ্রর ফা াভপ্রষক শ্রপ্রভক, মাাঁডদয নাভ ভাস্ট্াযডযাডর পনই, তাাঁযা প্রকন্তু এফ
পকাডনা ুডমাডগয দাপ্রফদায ডফন না। প্রফডলক কডয পতভন শ্রপ্রভকডদয এখনই ছাাঁটাই ষায
অডনক ঘটনায কথা কাডন এর।
টেীডত প্রফপ্রক প্রল্পনগযীটট যন্ভাপ্রনভুখী বতপ্রয পাাক আয ফস্ত্র খাডতয একটট ফ পকন্দ্র। ফ
কাযখানায াাাপ্র টঠকা পছাট কাযখানাডত অডনক শ্রপ্রভক কাজ কডযন। এই কাযখানাগুডরা
ফন্ধ ষায ঝুাঁ প্রক পফপ্র থাকডফ।
এটা টঠক পম কডযানায আয ভাপ্ররকডদয পযষাত পদডফ না। তডফ যকাডযয কাডছ পদনদযফায
কযায থ তাাঁডদয ফদা
ড পখারা থাডক। যাডফষা ফা নাজভায গরা কায কাডনই–ফা পৌঁছাডফ?

০৭ এপ্রির ২০২০

িপ্রত ৫ কভজীফীয
ড
৪ জনই ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফ
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কডযানায প্রফমডষ
ড প্রফডেয াাঁচজন কভজীফীয
ড
চাযজনই পকাডনা না পকাডনাবাডফ ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডি।
রকডাউডনয কাযডণ ফযফা িপ্রতষ্ঠান  কাযখানা ুডযাুপ্রয ফা আংপ্রক ফন্ধ থাকাষ তাাঁযা
ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডিন। ফতডভাডন ৩৩০ পকাটট কভজীফী
ড
ভানুডলয ভডধয ৮১ তাং এভন অফস্থাষ
আডছন।
আজ ভেরফায আন্তজডাপ্রতক শ্রভ ংস্থা (আইএর )িকাপ্রত কডযানায প্রফমডষ
ড কভংস্থান
ড

কভঘণ্টাষ
ড
িবাফ প্রফলষক এক িপ্রতডফদডন এই প্রচত্র ডঠ এডডছ।
আইএর-এয ই িপ্রতডফদডন আয ফরা ডষডছ, ২০২০ াডর প্রদ্নতীষ িাপ্রন্তডক (এপ্রির-জুন )
প্রফেফযাী পভাট কভঘণ্টায
ড
৬ দপ্রভক ৭ তাং কডভ মাডফ। অথাৎ
ড াড ১৯ পকাটট ূণকারীন
ড
শ্রপ্রভডকয কভঘণ্টায
ড
ভান কভঘণ্টা
ড
কডভ মাডফ। এয ভডধয আযফ প্রফডে ৫০ রাখ ূণকারীন
ড
শ্রপ্রভডকয কাডজয ভান কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ডফ। এ ছাা ইউডযাড এক পকাটট ২০ রাখ এফং এীষ 
িান্ত ভাাগযীষ অঞ্চডর ১২৫ পকাটট ূণকারীন
ড
শ্রপ্রভডকয কাডজয ভান কভঘণ্টা
ড
নষ্ট ডফ।
উচ্চ ভধযভ আডষয পদগুডরাডতই কভঘণ্টাষ
ড
ফডচডষ পফপ্র ক্ষপ্রত ডফ।
আইএর-এয ভাপ্রযচারক গাই যাইডায ফডরন, উন্নত  উন্নষনীর -ফ পদডয ফযফাষ
িপ্রতষ্ঠান  শ্রপ্রভডকযা কডযানায কাযডণ প্রফমডষয
ড
ম্মুখীন ডি। দ্রুত টঠক প্রদ্ধান্ত প্রনডষ তা
কামকয
ড কযডত াযডরই টটডক থাকা  প্রফমডষয
ড
ভডধয াথকয
ড গড পতারা মাডফ।
আইএর-এয ভডত, আফান (পাডটর-পভাডটর), খাফায ফযফা, উৎাদন, খুচযা ফযফা ফডচডষ
পফপ্র ঝুাঁ প্রকডত আডছ। কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাপ্রফরাষ ংপ্রিষ্ট পদগুডরায প্রক ধযডনয ফযফস্থা
প্রনডি ফা পনডফ -এয ডযই শ্রভফাজাডয ক্ষষক্ষপ্রতয প্রফলষটট প্রনবডয কযডছ।
আইএর আয ফরডছ, নতু ন এক ভীক্ষা অনুমাষী, পাষা ১২৫ পকাটট শ্রপ্রভক ফডচডষ পফপ্র
ঝুাঁ প্রকডত আডছন। তাাঁযা এভন ফ খাডত কাজ কডযন পমগুডরা কডযানায িবাডফ ফডচডষ পফপ্র
ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডত াডয। এফ খাডতয ফহু িপ্রতষ্ঠান ফন্ধ ডষ পমডত াডয প্রকংফা ভজুপ্রয কপ্রভডষ প্রদডত
াডয। আইএর ফরডছ, আডভপ্রযকা অঞ্চডরয ৪৩ তাং এফং আপ্রফ্রকা অঞ্চডরয ২৬ তাং
শ্রপ্রভক কাজ াযাডনা ফা ভজুপ্রয কডভ মাষায ভডতা ঝুাঁ প্রকূণ খাতগুডরাডত
ড
কাজ কডযন।
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‘র্ধ্ংতয ভুতখ ফাংরাতদন পাাে শ্রনভেযা’
েতযানা বাইযাতয প্রাণঘাতী থাফাে পবতঙ্গ পিতে নফশ্ব অথনীনত।
ষ
েতযানা বাইযাতয
নদনগুতরাতত েভীন
ষ
তে ততে নফতশ্বয
পোটট পোটট ভানুল। েতযানা পঠোতনায
রেডাউন অাে েতয নদতেতে ননম্ন আতেয
শ্রভজীফী ভানুলতে। নফশ্ব িণভাধযভ নএনএন
ফরতে র্ধ্ংতয ভুতখ ততে ফাংরাতদন
পাাে শ্রনভেযা।
পাডতভা আিায নাডভয ২৫ ফছয ফষী নাযী এক
পাাক শ্রপ্রভডকয কভ ড াযাডনায গল্প প্রদডষ শুরু
ষ আন্তজডাপ্রতক গণভাধযডভয ই িপ্রতডফদন।
আপ্ররপ ক‘মার ষায গাডভন্ট
ড
পযাডক্টাপ্রযডত কাজ কযডতন পাডতভা। ভাডচডয পডলয প্রদডক প্রতপ্রন
পমপ্রদন কাডজ প্রগডষডছন, প্রতপ্রন জানডত াডযন পপ্রদডনই তায পল কভ ড প্রদফ। মা তায
কল্পনাডত প্রছর না। পাডতভা াাঁচ ফছয মাফত কাজ কযডতা এ িপ্রতষ্ঠাডন। পাডতভা ফডরন,
‗আভাডদয িধান রাইন ভযান এড আভাডক ফরডরা আপ্রভ আয কাজ কযডত াযডফা না।‘
প্রতপ্রন ফডরন, কম্পাপ্রন পকান ভন্তফয ছাাই কাযখানা ফন্ধ যাখায প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। পম কাযডণ ভাচড
পথডকই তাডক পকান প্রফকল্প আডষয ফযফস্থা ছাাই চডর পমডত ডষডছ।
ফাংরাডদ গাডভন্ট
ড ভযানুপযঅকচাযা ড এযন্ড এক্সডাটড ায এডাপ্রডষন (প্রফচ্ছজএভইএ) ফরডছ,
কডযানা বাইযাডয ভাভাপ্রযয কাযডণ িাষ ৪১ রক্ষ পাাক শ্রপ্রভকডক ছাাঁটাই কযা ডষডছ। মা
পদডয পভাট পাাক শ্রপ্রভডকয অডধডকয
ড
পফপ্র।
পাডতভায ভডতা তাডদয পফপ্রয বাগই নাযী মাযা িপ্রত ভাড ১১০ ভাপ্রকন
ড ডরায আষ কডয মা
ফাংরাডদপ্র টাকাষ িাষ াড ৯ াজায। আফায এটাই তাডদয প্রযফাডযয এক ভাত্র উাজডডনয
যাস্তা।
পাডতভা তায স্বাভী এফং ফাচ্চায জনয কাজ কডযন জাপ্রনডষ ফডরন, ‗আভায প্রযফায আভায
একভাত্র আডষ চরডতা। আপ্রভ এখন জাপ্রন না প্রক কডয আভায প্রযফায চরডফ।‘
প্রফেজুড রকডাউন আয অবূ তূফ ড কভ ড াযাডনা ভানুডলয ভডধয এভন প্রকছুয চাপ্রদা এডডছ মা
পকফর খাদয প্রকংফা ফস্ত্র নষ। মায পডর ফাংরাডদপ্র পাাক শ্রপ্রভকডদয স্তা শ্রডভয উয
প্রনবডযীর আন্তজডাপ্রতক ব্রান্ড প্রকংফা প্রযডফকডদয চুচ্ছি ফাপ্রতর কডযডছ। প্রফচ্ছজএভইএ ফরডছ, এ
অডথযড প্রযভাণ ডফ অন্তত ৩.১৭ প্রফপ্ররষন ডরায ফা ৩১৭ পকাটট।
প্রফচ্ছজএভইএ বাপ্রত ড. রুফানা ক ফরডছন, ‗এটট অতয  অফাস্তফ।‘
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প্রতপ্রন আয ফডরন, পদড খুফ াভানয আইপ্রন আশ্রষ পনষা ুডমাগ আডছ পমটায ভাধযডভ প্রফডেয
খুচযা প্রফডক্রতাডদয চুচ্ছিয পভষাদ ূণ কযায
ড
দাপ্রফ কযডত াডয কাযখানাগুডরা।
ড. রুফানা ফডরন, ‗আপ্রভ পকান অনুদান চাই না, আপ্রভ পকান ধযডণয দাতফয চাই না, আপ্রভ
পকফর আভাডদয কভীডদয জনয নূনযতভ নযাষপ্রফচায চাই।‘
ফাংরাডদডয পাাক কাযখানা গুডরা চ্ছজপ্রডপ্রডত ১৬ তাং অফদান যাডখডছ। গত ফছয
যন্ভাপ্রনয ৮০ তাংই ুযণ ষ পদডয বতপ্রয পাাক প্রদডষ। আয প প্রডডফ গতফছয ৩০
প্রফপ্ররষন ডরায ফা ৩ াজায পকাটট আষ কডয। প্রএনএন।
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প্রতণাদনা যাতেতজয ুনফধা ননতত নফুর আগ্র ফযফােীতদয
অতনতেই ফযাংতেয তঙ্গ পমািাতমাি েযতেন শুধু েতযানাে েনতগ্রস্ত ও ননেনভত ঋণ
নযতাধোযীযা ুনফধা াতফন

চ্ছজষাদুর ইরাভ : কডযানাবাইযাডয কাযডণ ৃষ্ট
অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রত পভাকাডফরাষ িধানভন্ত্রী পঘাপ্রলত
িডণাদনা যাডকজ প্রনডষ ফযফাষীডদয ভডধয
প্রফুর আগ্র বতপ্রয ডষডছ। এয আতাষ কাযা
ঋণ ুপ্রফধা াডফ এফং ঋণ পডত কী কী তড ূযণ
কযডত ডফ এফং ঋণ প্রফতযণ  আদাষ (পপযত)
িচ্ছক্রষা কী ডফ পটট জানডত অডনডকই ফযাংডকয
ডে পমাগাডমাগ কযডছন। এযই ভডধয যন্ভাপ্রনভুখী
প্রল্প খাডতয শ্রপ্রভকডদয পফতন-বাতায তপ্রফডরয
ঋণ পডত ফযাংডক আডফদন কডযডছন আগ্রীযা।
প্রফপ্রবন্ন ফাপ্রণচ্ছজযক ফযাংক  ফযফাষীডদয ডে কথা ফডর এভনটটই জানা পগডছ।
ফযফষীযা ফরডছন, কডযানা প্রনডষ ফযফাষীযা মখন তা ডষ প্রছডরন, টঠক তখনই
িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা িডণাদনা তপ্রফডরয পঘালণা পদন। এ পঘালণা ফযফাষীডদয উজ্জীপ্রফত
কডযডছ, অনুিাপ্রণত কডযডছ। তডফ এ তপ্রফডরয ুপ্রফধা মাডত িকৃত ক্ষপ্রতগ্রস্তযা ান পটট
প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। এ ছাা ংকটকারীন ভডষ ফযাংকঋডণয ুদ চাজড স্থপ্রগডতয ভডতা
ভধযডভষাপ্রদ দডক্ষ পনষায অনুডযাধ কডযন তাাঁযা।
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কডযানাবাইযাড ৃষ্ট অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রত ূযডণ গত ৫ এপ্রির ৭২ াজায ৭৫০ পকাটট টাকায
িডণাদনা যাডকজ পঘালণা কডযন িধানভন্ত্রী। এগুডরা ডরা ক্ষপ্রতগ্রস্ত ফ প্রল্প  পফা খাডতয
িপ্রতষ্ঠানগুডরায জনয ষাপ্রকংড কযাপ্রটার ফাফদ ৩০ াজায পকাটট, ক্ষুদ্র (কুটটযপ্রল্প) 
ভাঝাপ্রয প্রল্পিপ্রতষ্ঠানগুডরায ষাপ্রকংড কযাপ্রটাডর ২০ াজায পকাটট, ফাংরাডদ ফযাংক িফপ্রতত
ড
এক্সডাটড পডডবরডভন্ট পাডন্ডয (ইপ্রডএপ) আকায াাঁচ প্রফপ্ররষন ডরাডয উন্নীত তথা ১২ াজায
৭৫০ পকাটট টাকা, প্রিপ্রডভন্ট পক্রপ্রডট প্রযপাইনযান্ফ প্রস্কভ নাডভ ফাংরাডদ ফযাংক াাঁচ াজায
পকাটট টাকায একটট নতু ন ঋণ ুপ্রফধা চারু এফং যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্পিপ্রতষ্ঠানগুডরায শ্রপ্রভককভচাযীডদয
ড
পফতন-বাতা প্রযডাধ কযায জনয াাঁচ াজায পকাটট টাকায আৎকারীন
িডণাদনা। এ ছাা গত ১২ এপ্রির কৃপ্রল খাডতয জনয াাঁচ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর গঠডনয
পঘালণা প্রদডষডছন িধানভন্ত্রী।
জানা পগডছ, ক্ষপ্রতগ্রস্ত পমফ ফযফাষীয ডে ফযাংডকয ম্পকড বাডরা, প্রনষপ্রভত ঋণ প্রযডাধ
কডযডছন, ভূরত তাাঁযাই এ যাডকজ পথডক ঋণ াডফন। পকাডনা পখরাপ্র এফ যাডকডজয ুপ্রফধা
াডফন না। এযই ভডধয যাডকজগুডরা ফযাদ্দ প্রনডষ নীপ্রতভারা জাপ্রয কযা ডষডছ।
এ প্রফলডষ এপপ্রফপ্রপ্রআইডষয াডফক বাপ্রত ভীয নাপ্রয পাডন কাডরয কণ্ঠডক ফডরন,
কডযানায কাযডণ এভপ্রনডতই াযা পদ রকডাউন ডষ পগডছ। কাযখানাগুডরায ফই িাষ ফন্ধ।
প্রকন্তু কাযখানা ফন্ধ থাকডর কভীডদয পফতন পদষায িে যডষ পগডছ। আফায কাযখানায
উৎাদন না থাকডর প্রকছু অাডযনার এক্সডন্ফ পথডক মাষ। অপ্রপ বাা, ইউটটপ্ররটট প্রফর—
এ যকভ আডযা খযচ আডছ। কাযখানায আষ চরভান না থাকডর পম কাডযা ডক্ষ এটা পদষা
কটঠন। তাযয আডছ ফযাংকঋণ, দীঘডভষাপ্র
ড
দ ঋডণয াাাপ্র চরপ্রত ভূরধন ঋণ
যষডছ।?এগুডরাডত িপ্রত ভাডই ুদ চাজড ডি। তাই এখাডন িডণাদনা না প্রদডর ফযফাষীযা
টটকডত াযডতন না।
প্রতপ্রন ফডরন, যকায িডণাদনা প্রডডফ পমটা প্রদডষডছ পটা ডরা প্রডল্পয চরপ্রত ভূরধন ঋণ। এটা
অফযই বাডরা দডক্ষ। তডফ এয ুপ্রফধা পমন িকৃতডক্ষ উৎাদডন মাযা আডছ পফ
প্রল্পিপ্রতষ্ঠান াষ, পটা প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। প্রতপ্রন আডযা ফডরন, কডযানায ক্ষপ্রত পালাডত শুধু
িডণাদনা যাডকডজই ডফ না, আডযা নীপ্রত াষতা পদষা িডষাজন। এয ভডধয ংকটকাডর
দীঘডভষাপ্র
ড
দ ঋডণয ুদ চাজড স্থপ্রগত যাখায প্রনডদডনা প্রদডত াডয যকায।
এ প্রফলডষ এক্সডাটড া ড অযাডাপ্রডষন অফ ফাংরাডদডয (ইএপ্রফ) বাপ্রত আব্দু ারাভ ভুডদী
ড
কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗কডযানাবাইযাডয ক্ষপ্রত প্রনডষ ফযফাষীযা মখন তা, টঠক তখনই
িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা াাঁচটট িডণাদনা যাডকজ পঘালণা কডযন। এটা আভাডদয কাডছ অডনকটা
অিতযাপ্রত প্রছর। এয ভডধয ক্ষুদ্র, ভাঝাপ্রয  ফ এফং পফা প্রল্প  যন্ভাপ্রন খাত যডষডছ। ফডল
ড
কৃপ্রল খাডতয জনয িডণাদনা পঘালণা কযা ডষডছ। ফরা চডর ফ খাতই িডণাদনা যাডকডজয
আতাষ এডডছ। অথাৎ
ড িধানভন্ত্রীয পঘাপ্রলত িডণাদনা ফ খাডতয ফযফাষীডক উজ্জীপ্রফত
কডযডছ, অনুিাপ্রণত কডযডছ। ঘুডয দাাঁাডনায অনুডিযণা জুপ্রগডষডছ। আপ্রভ ভডন কপ্রয এ ুপ্রফধা
প্রনডষ আভযা ফাই ঘুডয দাাঁাডত াযফ এফং ফযফা-ফাপ্রণডজয পই আডগয গপ্রত প্রপডয আডফ।‘
এ প্রফলডষ ঢাকা পচোডযয াডফক বাপ্রত পভা. ফুয খান কাডরয কণ্ঠডক ফডরন, ‗আপ্রভ ফযফা
প্রডডফ অডনকগুডরা পক্টডযয ডে জপ্রত প্রছরাভ এফং আপ্রছ। আপ্রভ কঙ্ক্ষম্পউটায প্রভপ্রতয
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বাপ্রত প্রছরাভ। পই ুফাডদ আপ্রভ পদখরাভ এখান দুই াজায ফযফাষী কডযানায কাযণ
ক্ষপ্রতগ্রস্ত, তাযা কান্নাকাটট কযডছ। আফায আপ্রভ পফপ্রডয একজন পাউন্ডায। এখাডন তথযিমুচ্ছিয উডদযািাডদয একই অফস্থা। আপ্রভ আইএপপ্রয ডে জপ্রত। অথাৎ
ড ফখাডনই
একই অফস্থা। প্রতপ্রন ফডরন, িধানভন্ত্রী পঘাপ্রলত িডণাদনা যাডকডজয প্রদ্ধান্ত বাডরা। এটা প্রনডষ
পকাডনা ডন্দ পনই; প্রকন্তু ফাস্তফাষডন মাযা থাকডফ, তাযা এটা আডদ টঠক পরাক পদডফ প্রক না,
যাইট জাজডভন্ট কযডফ প্রক না, পটা প্রনডষ িা পথডক মাষ।‘
প্রতপ্রন আডভপ্রযকায উদাযণ পটডন ফডরন, ‗আডভপ্রযকা প্রনম্ন আডষয িডতযকডক এক াজায ২০০
ডরায পদষায প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। এই ুপ্রফধা পডত অনরাইডন একটট পযভ ূযণ কযডরই ডি।
তাডদয ফযাংক অযাকাউডন্ট টাকা পৌঁডছ পগডছ। আয মাডদয ফযাংক অযাকাউন্ট পনই তাডদয ফাাষ
প-অডডায চডর মাডি। মপ্রদ আভাডদয পদড এ প্রডস্ট্ভ কযা পমত, একাপ্রধক াত না ঘুযত,
পকাডনা তদপ্রফয না থাকত, তাডর িকৃত ক্ষপ্রতগ্রস্তযা িডণাদনায ুপ্রফধাডবাগী ডতা।‘
ফাংরাডদ গাডভন্ট
ড অযাকডপ্রযজ অযান্ড যাডকচ্ছজং ভযানুপযাকচাযা ড অযাডাপ্রডষডনয
(প্রফচ্ছজএপ্রএভইএ) বাপ্রত আফদুর কাডদয খান ফডরন, ‗িধানভন্ত্রী পম িডণাদনা যাডকজ
পঘালণা কডযডছন, পটাডক আভযা স্বাগত জানাই। এযই ভডধয যন্ভাপ্রন খাডতয শ্রপ্রভকডদয পফতনবাতা প্রদডত াাঁচ াজায পকাটট টাকায তপ্রফডরয াকুর
ড ায জাপ্রয কযা ডষডছ। আভযা এ
তপ্রফডরয আতাষ ুপ্রফধা াষায পচষ্টা কযপ্রছ।‘ প্রতপ্রন আডযা ফডরন, ‗আভাডদয ংগঠডনয
অধীডন এক াজায ২০০ কাযখানা যডষডছ। ফই এখন ফন্ধ। প্রকন্তু ফন্ধ ডর কী ডফ, কভীডদয
পফতন, কাযখানায বাা, ইউটটপ্ররটট প্রফর এগুডরা টঠকই প্রদডত ডি।‘
ফ  পফা প্রডল্পয জনয ৩০ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর : কডযানাবাইযাডয অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রত
পভাকাডফরাষ ফ  পফা প্রডল্পয জনয চরপ্রত ভূরধন ঋণ পজাগাডন িধানভন্ত্রী পঘাপ্রলত ৩০ াজায
পকাটট টাকায তপ্রফডরয ফযফায প্রনডষ ১২ এপ্রির নীপ্রতভারা জাপ্রয কযা ডষডছ। এডত ফরা ডষডছ,
পমফ প্রল্প  পফা িপ্রতষ্ঠান কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফয কাযডণ ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডষডছ শুধু পফ
িপ্রতষ্ঠানই এয আতাষ ুপ্রফধা াডফ। পমফ ফযফাষী এখডনা ফযাংক পথডক পকাডনা ঋণ ুপ্রফধা
পননপ্রন প্রকন্তু ক্ষপ্রতগ্রস্ত, তাাঁযা এ তপ্রফর পথডক ঋণ প্রনডত াযডফন। এ জনয তাাঁডদয আপ্রথক
ড
প্রফফযণীয পম পযটটং তা নূযনতভ ভাচ্ছজন
ড ার ফা িাপ্রন্তক ডত ডফ। তডফ পকাডনা পখরাপ্র গ্রীতা এ
তপ্রফডরয ঋণ াডফন না। এ ছাা পমফ িপ্রতষ্ঠাডনয ঋণ ভন্দ ঋডণ প্রযণত ষাষ এযই ভডধয
প্রতনফাডযয পফপ্র ুনুঃ তপপ্রর ুপ্রফধা প্রনডষডছ, তাযা এই যাডকডজয ুপ্রফধা াডফ না। এ
যাডকডজয পভষাদ ডফ প্রতন ফছয। তডফ পকাডনা একক গ্রাডকয অনুকূডর িদত্ত ঋডণয জনয
ডফাচ্চ
ড এক ফছয পভষাডদয জনয এ যাডকডজয আতাষ যকায পথডক বতু প্রড ক াষা মাডফ।
যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্প খাডতয শ্রপ্রভকডদয পফতন-বাতা প্রদডত াাঁচ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর গঠন :
গত ২ এপ্রির এংক্রান্ত নীপ্রতভারা জাপ্রয কডয ফাংরাডদ ফযাংক। এডত ফরা ডষডছ, এ তপ্রফর
পথডক শুধু চর যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্পিপ্রতষ্ঠাডনয ভাপ্ররকযা ঋণ াডফন। এ জনয তাাঁডদয এককারীন
গুনডত ডফ ২ তাং ুদ ফা াপ্রব
ড চাজড। ছষ ভাডয পগ্র প্রপ্রযষড এই ঋডণয টাকা
প্রযডাডধ ভষ াডফ দুাুই ফছয। শুধু শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
পফতন-বাতা প্রযডাডধয জনয ঋণ
গ্রণ কযডত াযডফ। ঋডণয টাকা শ্রপ্রভকডদয ফযাংক ফা পভাফাইর ফযাংপ্রকং প্রাডফয ভাধযডভ
যাপ্রয পদষায কথা ফরা ষ।
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ইপ্রডএপ যাডকজ : যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্পিপ্রতষ্ঠাডনয উডদযািাডদয বফডদপ্রক ভুদ্রাষ ঋণ ুপ্রফধা প্রদডত
প্রফদযভান যন্ভাপ্রন উন্নষন তপ্রফডরয (ইপ্রডএপ) আকায ৩৫০ পকাটট ডরায পথডক ফাপ্রডষ ৫০০
পকাটট ডরাডয উন্নীত কডয গত ৭ এপ্রির াকুর
ড ায জাপ্রয কযা ষ। এডত নতু ন কডয ইপ্রডএপ
তপ্রফডরয পমাগ ডরা ১৫০ পকাটট ডরায, মা ফাংরাডদপ্র টাকাষ দাাঁাষ িাষ ১২ াজায ৭৫০
পকাটট টাকা। শুধু তপ্রফডরয আকাডয নষ, এ তপ্রফডরয ুডদয ায কপ্রভডষ ২ তাংড নাপ্রভডষ
আনা ডষডছ। ১ এপ্রির পথডক এই ুপ্রফধা কামকয
ড ডষডছ।
প্রএভএএভই খাডত ২০ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর : প্রএভএএভই খাডতয উৎাদন  পফা
উখাতডক িাধানয পদষা ডফ। তডফ ফযফা/পট্রডপ্রবপ্রত্তক ভাইডক্রা  ক্ষুদ্র প্রল্প এ ুপ্রফধায
আতাবুি ডফ। এই যাডকডজয আতাষ উৎাদন, পফা  ফযফা (পট্রড) উখাডত ফযাংক 
আপ্রথক
ড িপ্রতষ্ঠানগুডরায ফাৎপ্রযক পভাট ঋণ/প্রফপ্রনডষাডগয আনুাপ্রতক ায ডফ মথাক্রডভ ৫০,
৩০  ২০ তাং। এ তপ্রফর পথডক ৪ তাং ুডদ ঋণ প্রনডত াযডফন উডদযািাযা। তডফ
যকাডযয পদষা ৫ তাং বতু প্রড ক ফযাংক ুদ াডফ ৯ তাং। পকাডনা ঋণডখরাপ্র এফং
পখরাপ্র প্রডডফ ুপ্রফধা প্রনডষডছন এভন পকউ িডণাদনায ঋণ াডফন না। কডযানায ক্ষপ্রত কাটঠডষ
উঠায উডদ্দডয গটঠত এই তপ্রফডরয ঋণ প্রফতযডণ পকাডনা ধযডনয অপ্রনষভ ডর িদত্ত ুপ্রফধা
ফাপ্রতর কযা ডফ। ফযাংক ফা আপ্রথক
ড িপ্রতষ্ঠান পকাডনা অপ্রনষভ কযডর তাডদয প্রফরুডদ্ধ জপ্রযভানা
আডযা কযডফ পকন্দ্রীষ ফযাংক।
প্রিপ্রডভন্ট ঋডণয জনয াাঁচ াজায পকাটট টাকায ুনযথাষন
ড
তপ্রফর : স্থানীষবাডফ উৎাপ্রদত
পমডকাডনা খাডতয যন্ভাপ্রনভুখী িপ্রতষ্ঠান এই তপ্রফডরয আতাষ ঋণ াডফ। গ্রাক মাডষ
ড এয
ুডদয ায ডফ ডফাচ্চ
ড ৬ তাং। ফাংরাডদ ফযাংডকয প্রপ্রডউর অফ চাডজড নীপ্রতভারায ফাইডয
গ্রাডকয কাছ পথডক পকাডনা ধযডনয প্রপ আদাষ কযা মাডফ না। একজন গ্রাকডক ডফাচ্চ
ড এক
ফছডযয জনয প্রফবন্ন পভষাডদ একাপ্রধকফায ঋণ প্রদডত াযডফ ফযাংক।
কৃপ্রল খাডতয ক্ষপ্রত পভাকাডফরাষ াাঁচ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর : এ তপ্রফডরয নাভ পদষা
ডষডছ ‗কৃপ্রল খাডত প্রফডল িডণাদনাভূরক ুনযথাষন
ড
প্রস্কভ‘। এ তপ্রফর পথডক ভাত্র ৪ তাং
ুডদ চরপ্রত ভূরধন ঋণ াডফন কৃলকযা। আয ফযাংকগুডরা ফাংরাডদ ফযাংক পথডক প্রনধাপ্রড যত ১
তাং ুদ াডয ুনযথাষন
ড
ুপ্রফধা াডফ। এ ঋডণয পভষাদ ডফ ছষ ভা পগ্র প্রপ্রযষড ১৮
ভা ফা পদ ফছয।

২১ এনপ্রর, ২০২০
ভারতেনোে খাদয ঙ্কতট ফাংরাতদন শ্রনভেযা
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অনরাইন পডস্ক : ভারতেনোে েতযানা বাইযা পভাোতফরাে জানয েযা রেডাউতনয
পতর খাদয ংেতট বুিতেন ফাংরাতদন শ্রনভেযা।
কুষারারাভুয পথডক ভানফাপ্রধকায কভী ারুন আর
যপ্রডদয ফযাত প্রদডষ প্রফপ্রফপ্র ফাংরায িপ্রতডফদডন এ
কথা ফরা ষ।
প্রতপ্রন জানান, রকডাউডনয য ভারডষপ্রষায প্রফপ্রবন্ন
অঞ্চর পথডক ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভকযা তাডদয ডে
পমাগাডমাগ কডয খাদয িডটয কথা জাপ্রনডষডছন।
প্রযফন এফং চরাচডরয য প্রনডলধাজ্ঞায কাযডণ
এডদয কাডছ খাদয াাময পৌঁছাডনা মাডি না ফডর
জানান যপ্রদ।
যপ্রদ ভারডষপ্রষা প্রবপ্রত্তক পফ কডষকটট ভানফাপ্রধকায ংগঠডনয ডে কাজ কযডছন।
প্রতপ্রন ফডরন, ‗ফ প্লযাডন্টন প্রকংফা কাযখানাষ কাজ কযডছন পমফ শ্রপ্রভক তাডদয প্রফডল পকান
ভযা ডি না। প্রফডদ ডডছন পছাট পছাট কাযখানায শ্রপ্রভক। মাযা পরফায কনট্রাকটযডদয
অধীডন কাজ কডযন।
এই ভানফাপ্রধকায কভী ফডরন, ‗এ ভাডয শুরুডত আভযা এফ শ্রপ্রভডকয য একটট পডটাডফজ
বতপ্রয কডযপ্রছ। পই প্রযংখযান ফরডছ ৬০ াজায শ্রপ্রভক খাদয াাময পচডষ আভাডদয কাডছ
আডফদন কডযডছন।‘
ভারডষপ্রষাষ বফধ-অতফধ প্রভপ্ররডষ াাঁচ রাডখয পফপ্র ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভক কাজ কযডছন ফডর ধাযণা
কযা ষ।

২২ এপ্রির, ২০২০
অনাাতয নতন পোটট ভানুল ভাযা পমতত াতয: নফশ্ব খাদয ংিা
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অনরাইন পডস্ক : নফশ্ব স্বািয ংিায তথয
অনুমােী,

নফতশ্ব

১৮৫টট

পদত

েতযানাবাইযা নাি তেতে। এয ভতধয
৮২টট পদ ুতযাুনয ফা আংনেবাতফ
রেডাউন

প্রতোি

রেডাউতন

ুতযা

ায

োযতণ

েতযতে।
অথনীনত
ষ

নফতশ্বয

নেন্তু

এই

অচর

তে

অতনে

পদ

রেডাউন ননথর েযায েথা বাফতত শুরু
েতযতে।
প্রফে খাদয ংস্থা তকডফাণী প্রদডষডছ, অথনীপ্র
ড ত এবাডফ চরডত থাকডর প্রফডেয অন্তত প্রতন পকাটট
ভানুল অনাাডয ভাযা পমডত াডয।
আয আন্তজডাপ্রতক ভুদ্রা তপ্রফর ূফাবা
ড
প্রদডষডছ পম, কডযানাবাইযাডয কাযডণ অথনীপ্র
ড ত স্থপ্রফয
ডষ াষ প্রফডেয িফৃচ্ছদ্ধ প্রতন তাং াপ্রযডষ পমডত াডয।
এপ্রদডক প্রফেফযাী এই বাইযাড আক্রাডন্তয ংখযা ২৫ রাখ ৫৬ াজায ৭৪৫ জডন দাাঁপ্রডষডছ।
ভাযা পগডছ ১ রাখ ৭৭ াজায ৬১৯ জন।
গত ফছডযয প্রডডেডয চীডনয উাডন ফিথভ
ড
এই বাইযাডয আপ্রফবডাফ ঘডট। এয য এডক
এডক প্রফডেয ১৮০ টটয পফপ্র পদড ছপ্রডষ ড এই বাইযা। প্রফপ্রফপ্র।

২২ এপ্রির, ২০২০
নফাতে খুরনায াটের শ্রনভেযা
ভজুনয পনই ১২ প্তা
পকপ্রক পদ, খুরনা : স্ত্রী-ন্তান প্রনডষ চায দডযয প্রযফায
ইউনু পাডডনয। প্লাটটনাভ জুটপ্রভডরয শ্রপ্রভক ইউনু
আরী থাডকন প্রভডরয শ্রপ্রভক কডরাপ্রনডত। কডযানা ংক্রভণ
ঝুাঁ প্রকডত থাকাষ অডনক আডগই ফন্ধ ডষডছ এ শ্রপ্রভডকয
প্রভর। তাই অডনকটাই অর ভষ ায কযডছন প্রতপ্রন। ঘডয
খাফায পল, ভজুপ্রয বাতা না াষাষ াডত টাকা পনই তাই
প্রফাডক ডডছন প্রতপ্রন। ইউনু আরী ফডরন, ‗ঘডয খাফায
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ফরডত পতভন প্রকছু পনই। আধা পকচ্ছজ চার প্রছর তা পল। পকাথা াত াতডত াপ্রয না।
ভজুপ্রয াচ্ছি না। কী কযফ প্রকছুই ফুঝডত াযপ্রছ না।‘
শুধু যাষ্ট্রাষত্ত াটকর শ্রপ্রভক ইউনু আরীই নন, খুরনা-মডায অঞ্চডরয িাষ ৩০ াজায
শ্রপ্রভডকয প্রযফাডয এখন দুপ্রদডন চরডছ। প্রভর ফডন্ধয ডে ডে ১২ ন্ভাডয ফডকষা পফতন ভজুপ্রয
না পডষ কডষ্টয জীফন ায কযডছ। াধাযণ শ্রপ্রভক  শ্রপ্রভক পনতাযা ফডরডছন, ‗আভযা পকাডনা
ত্রাণ চাই না, প্রনডজডদয ফডকষা ানা চাই। তাডর আভযা পফাঁডচ থাকডত াযফ।‘
পখাাঁজ প্রনডষ জানা পগডছ, খুরনা-মডায অঞ্চডরয ৯টট যাষ্ট্রাষত্ত াটকর। এগুডরায ভডধয খুরনাষ
প্লাটটনাভ, চ্ছক্রডন্ট, স্ট্ায, খাপ্ররুয, পদরতুয, ইস্ট্ান,ড আপ্ররভ  মডাডযয পজডজআই,
কাডটটং
ড
জুটপ্রভর। এফ প্রভডর ফতডভাডন শ্রপ্রভক ংখযা ৩০ াজায। কডযানা ংক্রভণ পযাডধ
ইপ্রতভডধয প্রভরগুডরা ফন্ধ পঘালণা কডযডছ ফাংরাডদ াটকর কযডাডযন (প্রফডজএভপ্র)।
াধাযণ শ্রপ্রভক  শ্রপ্রভক পনতাযা জানান, যাষ্ট্রাষত্ত াটকরগুডরাষ শ্রপ্রভকডদয গড ১২ ন্ভাডয
ভজুপ্রয, কভচাযীডদয
ড
প্রতন-চায ভাডয পফতন ফডকষা ডডছ। পডর এফ প্রযফাডযয দযযা
ভানডফতয জীফন মান কযডছ।
প্লাটটনাভ জুপ্রফরী জুটপ্রভর শ্রপ্রভক ইউপ্রনষডনয বাপ্রত াানা াযভীন ফডরন, ‗ভজুপ্রয-পফতন
না পডষ শ্রপ্রভকযা ভানডফতয জীফন মান কযডছ। অডনডকয ঘডযই খাফায পনই। প্রফডজএভপ্রয
পচষাযভযান  াটপ্রচডফয ডে পমাগাডমাগ কডয পফতন িাপ্রন্ভয প্রনিষতা পভডরপ্রন। াধাযণ
শ্রপ্রভকযা আফায ভাডঠ নাভায হুভপ্রক প্রদডি। আভযা ত্রাণ নষ, আভাডদয ভজুপ্রয চাই।‘
যাষ্ট্রাষত্ত াটকর প্রপ্রফএ-ননপ্রপ্রফএ ংগ্রাভ প্রযলডদয মুগ্ম আহ্বাষক পভা. খপ্রররুয যভান ফডরন,
পদড কডযানা িাদুবাড ফ পদখা পদষায য পথডক িাষ এক ভা প্রভরগুডরা ফন্ধ। প্রকন্তু এখডনা
শ্রপ্রভকডদয ানা ভজুপ্রয প্রযডাধ কডযপ্রন প্রফডজএভপ্র। এভনপ্রক খাদয াষতা প্রনডষ
শ্রপ্রভকডদয াড পনই পকউ। পডর শ্রপ্রভকযা কডষ্টয প্রদন ায কযডছ। এ অফস্থা চরডত থাকডর
ঝুাঁ প্রক প্রনডষ শ্রপ্রভকযা আফায যাস্তাষ নাভডত াডয।
প্রফডজএভপ্রয আঞ্চপ্ররক ভন্ষকাযী ফপ্রণজ উচ্ছদ্দন াংফাপ্রদকডদয ফডরন, খুরনা-মডায অঞ্চডরয
শ্রপ্রভক কভচাযীডদয
ড
ানা প্রযডাডধ এ ভুডূ তড িডষাজন ২০০ পকাটট টাকা, মা আভাডদয কাডছ
পনই। অনযপ্রদডক কডযানায কাযডণ প্রভর ফন্ধ থাকাষ িপ্রতপ্রদন পকাটট টাকায পফপ্র পরাকান ডি।
প্রফলষটট পকন্দ্রীষ দন্ভযডক জানাডনা ডষডছ।

২২ এপ্রির, ২০২০
শ্রনভেতদয পফততন ২০০০ পোটট টাো ো
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প্রনজস্ব িপ্রতডফদক : যন্ভাপ্রনভুখী প্রডল্পয শ্রপ্রভকডদয পফতন-বাতা প্রদডত দুই াজায পকাটট টাকা
ছা কডযডছ অথ ড ভন্ত্রণারষ। িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা পঘাপ্রলত শ্রপ্রভকডদয পফতন-বাতাংক্রান্ত
াাঁচ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর পথডক এ অথ ড ছা কযা ডষডছ। তড ূযণ াডডক্ষ ফাপ্রক
অথড ছা কযডফ অথ ড ভন্ত্রণারষ। তডফ দুই াজায পকাটট টাকা ছা কযায পক্ষডত্র শ্রপ্রভকডদয
নাভ-টঠকানা  পভাফাইর ফযাংপ্রকং অযাকাউন্ট পদষায তড আাতত প্রপ্রথর কযা ডষডছ। তডফ
প্রদ্নতীষ প্রকচ্ছস্ত ছা কযায আডগ অফযই এফ তড ূযণ কযডত ডফ। গত পাভফায অথ ড প্রফবাগ
পথডক অথ ড ছাকযডণয পক্ষডত্র এ প্রদ্ধান্ত পনষা ডষডছ। অথ ড ভন্ত্রণারষ ূডত্র এফ তথয জানা
পগডছ। অথ প্রড ফবাডগয এক দাপ্রষত্বীর কভকতড
ড া নাভ িকা না কযায ডতড কাডরয কণ্ঠডক ফডরন,
কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয য প্রফপ্রবন্ন িপ্রতষ্ঠাডনয শ্রপ্রভকযা পফতডনয দাপ্রফডত যাস্তাষ নাভডছ। এডত
তাডদয কডযানা ঝুাঁ প্রক আডযা পফড মাডি। তাই তড প্রকছুটা প্রপ্রথর কডয অথ ছা
ড
কযা ডষডছ।

২২ এপ্রির ২০২০
েতযানা পভাোনফরাে জনক্তি খাতত েযণীে
ড. এ পক এভ নজরুর ইরাভ

ফাংরাডদ যকাডযয জনচ্ছি কভংস্থান
ড
 িপ্রক্ষণ ফুযডযায প্রাফভডত, ১৯৭৬ পথডক ২০২০
াডরয পপব্রুষাপ্রয ভা মন্ত
ড ফাংরাডদ পথডক পভাট এক পকাটট ৩০ রাখ ২৮ াজায ৪১০ জন
ফাংরাডদপ্র কভংস্থাডনয
ড
উডদ্দডয প্রফডদড গভন কডযডছন। এই প্রফার অপ্রবফাীডদয টঠক কত
অং এই ভুডূ তড প্রফডদডয ভাটটডত কভযত
ড আডছন, তায পকাডনা টঠক প্রযংখযান াষা পফ
দুরূ ফযাায। তাডদয অডনডকই ষডতা স্বল্পডভষাপ্রদ কভপ্রব
ড া প্রনডষ প্রফডদ গভন কডযডছন। তডফ
পই ংখযা মাই পাক না পকন, এই জনচ্ছি পিপ্রযত অথ ফাংরাডদডয
ড
অথনীপ্র
ড তডত একটট প্রফযাট
বূ প্রভকা পযডখ চডরডছ। কডযানাবাইযা ংক্রভণ-ূফ ড ফাংরাডদডয াভটষ্টক অথনীপ্র
ড তয ূচডক
এই পিপ্রযত অথ ডপ্রছর আভাডদয অথনীপ্র
ড তয একটট উডরল্গখডমাগয একটট ইপ্রতফাচক প্রদক। কপ্রবড১৯-যফতী ভডষ ফাংরাডদডয অথনীপ্র
ড তডত পই প্রফডল খাতটটয অফদান পম আডগয ভডতা আয
থাকডফ

না,

পটা

প্রনুঃডন্দড

ফরা

পমডত

াডয।

ফাংরাডদডয পভাট জনচ্ছি যন্ভাপ্রনয একটট প্রফার অংই ভধযিাচয এফং দপ্রক্ষণ-ূফ ড এপ্রষায
পফ প্রকছু পদড ডষ থাডক। াযাপ্রফডেয ভডতা এই পদগুডরাডত অথতনপ্র
ড তক ভন্দাবাফ এখন
ভডষয ফযাায ভাত্র। তাই কডযানাবাইযা-যফতী অথতনপ্র
ড তক ভন্দায ভডষ ফাংরাডদপ্র
অপ্রবফাীযা এফ পদড পফ ঝুাঁ প্রকয ভডধয ডত মাডি, পটা এখন অডনকটাই প্রযস্কায। এই
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ঝুাঁ প্রক শুধু আভাডদয অথনীপ্র
ড তডত বফডদপ্রক আষ কপ্রভডষ পদডফ পটাই নষ, প্রফডদডপযত াজাডযা
শ্রপ্রভক ঠাৎ কডয পদড এড কভীন
ড
ডষ পমডত াডযন, পই আিা উপ্রডষ পদষা মাডফ না।
কডযানাবাইযা প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনাষ কডষকটট পদ পথডক মাচাই-ফাছাইাডডক্ষ প্রফদগ্রস্ত
ফাংরাডদপ্রডদয পদড প্রপপ্রযডষ আনায একটট প্রফডল উডদযাগ যকায াডত প্রনডষডছ, মা ভানপ্রফক
 ভডষাডমাগী। প্রফডদড অফস্থানযত অডনক অপ্রবফাীই ষডতা অথতনপ্র
ড তক ভন্দাজপ্রনত
কাযডণ তাডদয চাকপ্রয াযাডত াডযন। এই প্রযপ্রস্থপ্রতডত পদডক একপ্রদডক পমভন ফতডভাডন
প্রফডদড কভযত
ড
অডনক অপ্রবফাীডক ুনুঃগ্রণ কযডত িস্তুত থাকডত ডফ, টঠক পতভপ্রন
িপ্রতফছয পম প্রযভাডণ ফাংরাডদপ্র কাডজয উডদ্দডয প্রফডদ প্রফবাঁু ইডষ প্রযগভন কডয থাডকন,
পই ংখযাডত একটট ফ ধযডনয প্রনম্নভুখী িফণতায জনয িস্তুত থাকডত ডফ।
এই প্রযপ্রস্থপ্রতডত চাই একটট ভডষাডমাগী  টঠক প্রযকল্পনা। ভডন যাখডত ডফ, এই
প্রযপ্রস্থপ্রতয প্রকায শুধু ফাংরাডদ একা নষ, াযাপ্রফডেয রাখ রাখ অদক্ষ এফং স্বল্প দক্ষ শ্রপ্রভক
পথডক শুরু কডয উচ্চ পাগত পমাগযতাম্পন্ন অডনডকই শ্রভফাজাডয প্রনডজডদয উদ্ফত্ত
ৃ
শ্রপ্রভডকয

তাপ্ররকাষ

পদখডত

পডত

াডযন।

ফিথভ
ড
ফাংরাডদ কূটতনপ্রতকবাডফ পম পম পদড ফাংরাডদপ্র অপ্রবফাীযা াভপ্রষক প্রকংফা
স্থাষীবাডফ অপ্রবফান ুপ্রফধা াযাডত াডযন, পখাডনয যকাডযয ডে দক্ষবাডফ পদনদযফায
কডয আন্ন এই প্রফযীত গপ্রতডক মতটুকু িভন কযায পচষ্টা কযা। ভডন যাখডত ডফ,
অপ্রবফাীডদয াঠাডনা আষ ফাংরাডদ অথনীপ্র
ড তয একটট অপ্রত গুরুত্বূণ ড পক্ষত্র এফং আগাভী
প্রদনগুডরাডত এই আডষয জ প্রফকল্প াষা পফ কটঠন ডফ। তাই এই প্রফলষটটডক ডফাচ্চ
ড
গুরুত্ব

পদষা

দযকায।

প্রফডদডপযত অপ্রবফাীডদয একটট প্রফস্তাপ্রযত তথযুচ্ছে বতপ্রয কযা উপ্রচত, পমখাডন আগত ফযচ্ছিযা
পকান পদ পথডক পপযত আডছন, কতপ্রদন পথডক প্রফডদড প্রছডরন এফং পকাথাষ পকাথাষ কাজ
কডযডছন, পখাডন কী ধযডনয কাডজয ডে জপ্রত প্রছডরন, তাডদয প্রক্ষাগত  দক্ষতায
প্রফস্তাপ্রযত তথয, ফতডভাডন ফাংরাডদড প্রযফাডযয অথতনপ্র
ড তক অফস্থা এফং পপযত এড কী ধযডনয
কাডজয ডে প্রনডজডক জাডত াডযন- তায একটট প্রফস্তাপ্রযত তথযুচ্ছে বতপ্রয কযা দযকায। এই
তথযবাণ্ডায-যফতীকাডর প্রফডদডপযত শ্রপ্রভকডদয ুনুঃঅপ্রবফাডন াষতাকযডণ প্রকংফা পদড
পকান

ধযডনয

ুনফাডন
ড

গুরুত্বূণ ড

বূ প্রভকা

যাখডত

াডয।

প্রফডদডপযত অপ্রবফাীডদয ুনফাডন
ড
যকায দুই ধযডনয উডদযাগ াডত প্রনডত াডয। িথভত,
পমফ অপ্রবফাী স্বল্প ভডষয ভডধয (এ পক্ষডত্র ভডষয একটা ভাকাটঠ প্রনধাযণ
ড
কযা পমডত
াডয) প্রফডদ পথডক পপযত এডডছন, তাডদয অগ্রাপ্রধকায প্রবপ্রত্তডত ুনুঃঅপ্রবফাডনয ুডমাগ
পদষা। পফ পক্ষডত্র ুনুঃঅপ্রবফান-িতযাীডক ুডমাগভডতা দক্ষতা ফাাডনায জনয
িডষাজনীষ উডদযাগ পনষা। অনযপ্রদডক, পমফ প্রফডদডপযত ফাংরাডদপ্র অডনক ফছয ধডয
প্রফডদড অফস্থান কডযডছন এফং নতু ন কডয তাডদয ুনুঃঅপ্রবফাডনয ুডমাগ কভ, তাডদয দক্ষতা
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 অপ্রবজ্ঞতায প্রফচাডয প্রফডল ঋণ ুপ্রফধা প্রদডষ উডদযািা ফানাডত যকাডযয প্রফডল প্রযকল্পনা
পনষা উপ্রচত। পই প্রফলষটট প্রফডফচনাষ পযডখ আগাভী ২০২০-২১ অথফছডযয
ড
ফাডজডট যকাযডক
প্রফডদডপযত অপ্রবফাীডদয ুনফাডন
ড
প্রফডল উডদযাগ পনষা দযকায।
ফাংরাডদপ্র দক্ষ জনচ্ছিয জনয প্রফডেয প্রফপ্রবন্ন পদড নতু ন নতু ন কভডক্ষত্র
ড
ৃটষ্টকডল্প যকাডযয
একটট প্রফডল প্রযকল্পনা পনষা উপ্রচত। পমভন- িপ্রত ফছয াজায াজায প্রক্ষক, ডািায, না,ড
িডকরী, িমুচ্ছিপ্রফদ  িপ্রক্ষণিান্ভ বাযতীষ উন্নত প্রফডেয াাাপ্র উন্নষনীর, এভনপ্রক
স্বডল্পান্নত পদড চাকপ্রযয জনয মাডিন। আপ্রফ্রকা ভাডদডয ইপ্রথপ্রষা, ইপ্রযচ্ছত্রষা, পকপ্রনষা,
প্রভয, ভযডক্কা, ঘানা, পগফন নানা পদড িপ্রতফছয াজাডযা বাযতীষ চাকপ্রয প্রনডষ মান। উন্নত
 উন্নষনীর প্রফডেয াাাপ্র ফাংরাডদ এই পদ অনযানয পদড অডনক ডজই দক্ষ
শ্রপ্রভকডদয জনয একটট ফাজায বতপ্রয কযডত াডযন। টঠক একইবাডফ উন্নত পদডয শ্রভফাজাডযয
চাপ্রদা

পভটাডত

পদডয

অবযন্তডয

টঠক

িপ্রক্ষডণয

ফযফস্থা

পনষা

পমডত

ডমাগী অধযাক এফং ভন্ষক, প্রযডফ অথনীপ্র
ড ত প্রফবাগ, ঢাকা স্কুর অফ ইডকানপ্রভক

২২ এনপ্রর, ২০২০
পধতে আতে িবীয ংেট
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াডয।

ননজস্ব প্রনততফদে : দীঘ ষ রেডাউতন পদতয ফ েভোন্ড
ষ
িনফয তে মাওোে পধতে
আতে িবীয ংেট। ংেতট নফমস্ত
ষ তত াতয াভাক্তজে জীফনও। অফননত ঘটতত
াতয আইনৃঙ্খরা নযনিনতয। ফগ্রাী
ষ
এই বনফলযৎ ংেট পথতে ভুক্তি পতত নতু ন
েতয বাফতে যোয। নযেল্পনা েযা তে স্বািয উতমািী নযতফ ফজাে পযতখ
আিাভী ভা পথতে নল্পোযখানা ীনভত আোতয
চারুয। ফযাংনেং খাতত স্বাবানফে িনত যাখা ননতেও
নচতা েযা তে। পখতট খাওো ভানুতলয েথা
ভাথাে পযতখ আনথে
ষ েভোন্ড
ষ
চারু েযততই
যোতযয এ উতদযাি। পতর আিাভী ভা পথতে
াভাক্তজে দূযত্ব ফজাে পযতখ ও স্বািযনফনধ পভতন
রেডাউন ননথর েযা তত াতয।
জানা পগডছ, গত প্রকছু প্রদন পথডক ঢাকা পদডয
প্রফপ্রবন্ন এরাকাষ ত্রাণফাী গাপ্র রুডটয ঘটনা ঘডটডছ। খাডদযয দাপ্রফডত প্রফডক্ষাব কডযডছ াধাযণ
ভানুল। পফতন-বাতায দাপ্রফডত গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভকযা ক অফডযাধ কডয প্রফডক্ষাব কযডছন। একই
ডে কৃপ্রলণয যফযাড ভাযাত্মক ভযা পদখা প্রদডষডছ। কৃপ্রলণয প্রযফন কযা মাডি না।
পডর কৃলক ফচ্ছঞ্চত ডি নযামযভূরয পথডক। প্রযাজগে, াফনা প্রফপ্রবন্ন এরাকাষ দুগ্ধ খাভাপ্রযযা
দুধ প্রফচ্ছক্র কযডত াযডছ না। প্রফাডক ডডছন পারটট্র খাভাপ্রযযা। উৎাপ্রদত ভুযপ্রগ, প্রডভ প্রফচ্ছক্র
কযা মাডি না, প্রযফন ংকডট পকাথা মানফান াষা মাষ না। এফ ঘটনা প্রচন্তাষ পপডরডছ
াধাযণ ভানুলডক। যকায এফ প্রযপ্রস্থপ্রত প্রফডফচনাষ প্রনডষ কডযানা পভাকাপ্রফরাষ প্রফে স্বাস্থয
ংস্থায প্রনষভ পভডন প্রল্পকাযখানা ীপ্রভত আকাডয চারু কযায প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। এবাডফ ফযফাফাপ্রণজয ফপ্রকছু ফন্ধ থাকাষ শ্রভজীফী ভানুল চযভ ংকডট ডডছ। ফযাংপ্রকং-ফযফস্থা ুডযাুপ্রয
চারু কযডত না াযডর চযভ প্রফমষড পনডভ আডত াডয। তাই যকায অথনীপ্র
ড তয চযাডরে
পভাকাপ্রফরাষ নতু ন এ প্রচন্তাবাফনা কযডছ। প্রফডিলকযা ফরডছন, স্বাস্থয নীপ্রতভারায ডে ংগপ্রত
পযডখ আপ্রথক
ড খাত প্রনডষ বাফডত ডফ। ীপ্রভত ডর আপ্রথক
ড খাত চরভান যাখডত ফপ্রকছু চারু
কযা উপ্রচত; মা াপ্রফকবাডফ
ড
ইপ্রতফাচক ডফ ফডর অডনডক ভডন কযডছন। এবাডফ ফপ্রকছু ফন্ধ
থাকডর আইনৃঙ্খরায অফনপ্রত ডত াডয। চুপ্রয, ডাকাপ্রত ফাডত াডয। াধাযণ পখডট খাষা
ভানুল পফপ্র ংকডট আডছ। প্রফৃঙ্খরা পফপ্র ডর তা আয ংকট বতপ্রয কযডফ। আপ্রথক
ড খাত
প্রফডল কডয যন্ভাপ্রন প্রল্প, প্রনতযিডষাজনীষ উৎাপ্রদত প্রল্পকাযখানা, কৃপ্রলণয উৎাদন,
প্রযফন খাত চারু কযা উপ্রচত। তডফ াভাচ্ছজক দূযত্ব ফজাষ পযডখ প্রফডেয অনযানয পদডয
কভকান্ড
ড
প্রফডফচনাষ পযডখ চারু কযা উপ্রচত। জানডত চাইডর প্রফপ্রষ্ট অথনীপ্র
ড তপ্রফদ ড. জাভারউচ্ছদ্দন
আডভদ ফডরন, রকডাউডনয কাযডণ অথতনপ্র
ড তক কভকাডন্ডয
ড
ফপ্রকছু ফন্ধ। এটা চরভান থাকডর
আভাডদয প্রফদ ডফ। ইউডযা, মুিযাডষ্ট্রয ভডতা পদগুডরা তাডদয রকডাউন প্রকছু িতযাায
কযায প্রদ্ধান্ত প্রনডষডছ। পখানকায অথনীপ্র
ড ত ফা তাডদয ক্ষভতা আভাডদয পচডষ অডনক পফপ্র।
তাই ফাংরাডদড মপ্রদ রকডাউন দীঘডভষাপ্র
ড
দ ষ তা ফ ধযডনয প্রফদ পডডক আনডফ। াধাযণ
পখডট খাষা ভানুল না পখডষ থাকায প্রযপ্রস্থপ্রত বতপ্রয ডষডছ। এটা ুডযা যাডষ্ট্রয য পম িবাফ
পপরডত তা আভযা াভার প্রদডত াযফ না। পদডয অথনীপ্র
ড ত ডি যি ঞ্চারক। তা ফন্ধ থাকডর
ফাাঁচা মাডফ না। রকডাউডনয কাযডণ প্রল্পকাযখানা শুধু নষ, ফন্দয, প্রযফন, কৃপ্রল, যাজস্ব আদাষ
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ফপ্রকছু ফন্ধ থাকডর ভানুল কডষকপ্রদন য কী খাডফ? দুপ্রনষায ফ স্ট্ক ভাডকডট পখারা। প্রযপ্রস্থপ্রত
প্রফডফচনাষ যকাডযয উপ্রচত ধীডয ধীডয এটা প্রপ্রথর কযা। াভাচ্ছজক দূযত্ব পভডন, স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন
ফপ্রকছু খুডর প্রদডত ডফ। একজডনয আষ আডযকজডনয ফযষ। পম ফযচ্ছি চাকপ্রয কডয তায পফতন
প্রদডষ প্রযফায চডর। প পদাকান পথডক ণয পকডন। পদাকান ভাপ্ররডকয আষ ষ। এখন মপ্রদ
চাকপ্রযজীফী পফতন না াষ এয ভাডন ক্ষপ্রতগ্রস্ত ফা ংকডট প একা থাকডফ না। ুডযা দ্ধপ্রতই
আটডক মাডফ। িডষাজডন আইনৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফাপ্রনী, পনাফাপ্রনী আয ফৃচ্ছদ্ধ কডয
রকডাউন প্রপ্রথর কযডত ডফ। প্রতপ্রন ফডরন, ফুন্ধযা গ্রু পমভন াাতার কযডছ, ভানুলডক
াষতা কযডছ এবাডফ প্রফত্তারীডদয এপ্রগডষ আডত ডফ। তাযা পকন আডছ না। তাডদয ফাধয
কযডত ডফ। তাযা এই পদ পথডকই আষ কডযডছ, এই পদড এখন ফযষ কযডত ডফ। জানডত
চাইডর ফাংরাডদ ফযাংডকয াডফক পডুটট গবনযড পখান্দকায ইব্রাপ্রভ খাডরদ ফডরন, যকায ৮
তাং িফৃচ্ছদ্ধয রক্ষয িচায কডযডছ। আভযা আডগই ফডরপ্রছ, এ িফৃচ্ছদ্ধ টঠক প্রচত্র নষ
ফাংরাডদডয। এখন পটা পফাঝা মাডি। িফৃচ্ছদ্ধয ুপ্রফধািান্ভ পরাডকয ংখযা এডকফাডয ীপ্রভত।
পদডয অপ্রধকাং পরাক দপ্রযদ্র। দাপ্রযদ্রযীভায প্রনডচয ংখযা অডনক পফপ্র। এখন এবাডফ
রকডাউন কডয যাখাষ প্রযপ্রস্থপ্রত খুফই ভাযাত্মক ডষডছ। মাযা প্রনফাপ্রড চত ডষ আডছন এভপ্র,
জনিপ্রতপ্রনপ্রধডদয খুডাঁ জ াষা মাষ না। াধাযণ ভানুল পকাথাষ মাডফ এখন? আষ বফলডভযয এ
প্রচত্র ফেফন্ধুয অথনীপ্র
ড তয প্রফযীত। যকায পঘালণা প্রদডষডছ ৫ পকাটট ভানুলডক খাদযাষতা
পদডফ। এয অথ ড ংকডট যডষডছ আয পফপ্র ভানুল। কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত আভাডদয পম ংকট
িকা পডষডছ তা খুফই ভাযাত্মক আকায পনডফ এ রকডাউডনয কাযডণ। এখন
কডযানাবাইযাডয প্রযপ্রস্থপ্রত কী তা ংপ্রিষ্ট গডফলক-প্রচপ্রকৎকযা বাডরা ফরডত াযডফন। আভায
ভডন ষ, তাডদয ডে কথা ফডর রকডাউডনয প্রফলডষ প্রবন্ন প্রচন্তা কযা পমডত াডয। আগাভী ভা
পথডক প্রপ্রথর কযায প্রদ্ধান্ত প্রনডত াডয। অথতনপ্র
ড তক কভকান্ড
ড
চর না যাখডত াযডর পকাডনা
প্রকছুই টঠক থাকডফ না।

২২ এনপ্রর ২০২০
েতযানায পোফর
চট্টগ্রাতভ পর-অপ ৪৬ পাাে োযখানা
চট্টগ্রাভ ফুযডযা : কডযানাবাইযাডয কাযডণ ৃষ্ট প্রযপ্রস্থপ্রতডত ফ ক্ষপ্রতয ভুডখ ডডছ চট্টগ্রাডভয
পাাক খাত।
প্রডভন্ট না ষা, কামাডদডয
ড
অবাফ নানা
কাযডণ চট্টগ্রাডভয দু‘টট ইপ্রডজডডয (এক্সডাটড
িডপ্রং পজান) ৪৬টট পাাক কাযখানা পর-অপ
পঘালণা কডযডছ।
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ইডতাভডধয পর-অডপয আডফদন ভঞ্জুয কডযডছ ফাংরাডদ এক্সডাটড িডপ্রং পজান কতৃ
ড ক্ষ
(পফজা)। আয প্রকছু কাযখানা পর-অডপ মাষায িচ্ছক্রষাষ যডষডছ। পফজা ংপ্রিষ্ট ূডত্র এ
তথয জানা পগডছ।
এপ্রদডক প্রইপ্রডজডডয কভকতড
ড াযা জানান, পমফ পাাক কাযখানা পর-অডপ মাডফ তাযা
যকাডযয পঘাপ্রলত িডণাদনা যাডকডজয ফাইডয থাকডফ। অথাৎ
ড তাযা িডণাদনা াডফ না।
ংপ্রিষ্ট ূত্র জানাষ, কডযানাবাইযাডয কাযডণ কাযখানাষ কাাঁচাভাডরয স্বল্পতা, বতপ্রয ভারাভার
জডভ মাষা, প্রডভন্ট  ক্রষাডদ ফাপ্রতর ষা, মন্ত্রাপ্রত নষ্ট ষা, শ্রপ্রভক কাজ প্রদডত না
াযায অক্ষভতা নানা কাযণ পদপ্রখডষ প্রইপ্রডজডডয পফ প্রকছু কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ প্রফপ্রবন্ন
পভষাডদ (১৫, ২০, ৩০, ৪৫ প্রদন) কাযখানা পর-অপ পঘালণায আডফদন জাপ্রনডষডছ। এডককটট
কাযখানা এডকক ধযডনয ভযায কথা তাডদয আডফদডন উডল্লখ কডযডছ।
চট্টগ্রাভ  কণপ
ড ু রী ইপ্রডজডড পদপ্র-প্রফডদপ্র প্রভপ্ররডষ দুই তাপ্রধক কাযখানা আডছ। এয ভডধয
কণপ
ড ু রী ইপ্রডজডড কাযখানা আডছ ৪১টট। এফ কাযখানাষ শ্রপ্রভক কাজ কডয ৭৬ াজাডযয
ভডতা। চট্টগ্রাভ ইপ্রডজডড কাযখানায ংখযা ১৫৮টট এফং শ্রপ্রভডকয ংখযা িাষ দুই রাখ। ংপ্রিষ্ট
ূত্র জানাষ, ইপ্রডজডগুডরাডত বতপ্রয পাাক খাত, তাাঁফু, জুতা  ইডরকট্রপ্রনক্স কাযখানা প্রভপ্ররডষ
পভাট ৪৬টট কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ পর-অডপয জনয তাডদয কাডছ অনুডভাদন পচডষডছ। কাজ না
থাকা, প্রফডদপ্র পক্রতাডদয প্রডভন্ট ফাপ্রতর কযা, কাডজয আডদডয অপ্রনিষতা ফ প্রভপ্ররডষ
কাযখানা কতৃ
ড ক্ষ পর-অডপয আডফদন কযডছ।
আইনানুমাষীই তাযা আডফদন কডযডছ। ূত্র জানাষ, শ্রভ আইন অনুমাষী, পর-অপ চরাকাডর
িথভ ৪৫ প্রদডনয পক্ষডত্র ূণকারীন
ড
শ্রপ্রভডকয পভাট ভূর ভজুপ্রয, ভাঘযড বাতায অডধক
ড প্রদডত ষ
ভাপ্ররকডক। ডযয ১৫ প্রদডনয জনয শ্রপ্রভক াডফ ২৫ তাং ভূর পফতন এফং ফাপ্র বাা।
কাযখানা পর-অডপয প্রফলডষ পট্রড ইউপ্রনষন চট্টগ্রাডভয াংগঠপ্রনক ম্পাদক যাাত উল্লা
জাপ্রদ মুগান্তযডক ফডরন, এ করুণ অফস্থাষ পর-অপ পঘালণা কাভয নষ। যকায াধাযণ ছুটট
পঘালণা কডযডছ। এয ভডধয পর-অপ শ্রপ্রভকডদয আয পফপ্র ঝুাঁ প্রকডত পপডর পদডফ।‘
প্রইপ্রডজডডয ফযফস্থাক আপ্রক পভাাম্মদ াাদত ফডরন, ‗কডযানাবাইযাডয কাযডণ পফ
প্রকছু পাাক কাযখানা পর-অডপয পঘালণা প্রদডষ আভাডদয কাডছ আডফদন কডযপ্রছর। ফ
আডফদন আভযা ঢাকায িধান কামারডষ
ড
াটঠডষ প্রদডষপ্রছরাভ। ইডতাভডধয ৪৬টট পাাক
কাযখানায পর-অপ আডফদন ভঞ্জুয কযা ডষডছ। আয প্রকছু াই রাইডন আডছ।
অডনক কাযখানায কতৃ
ড ক্ষ আভাডদয পটপ্ররডপাডন ফা িপ্রতপ্রনপ্রধ াটঠডষ প্রফলষটট জাপ্রনডষডছ।
তাডদয আডফদন পডর িধান কামারডষ
ড
াটঠডষ পদফ। আফায কডষকটট পাাক কাযখানা পরঅডপয আডফদন কডয আফায পর-অডপ না মাষায পঘালণা প্রদডষডছ। ইফ িপ্রতষ্ঠান ফরডছ,
তাযা নতু ন কডয কামাডদ
ড
পডষডছ।
পফজায ভাফযফস্থাক খুযপ্রদ আরভ ফডরন, ‗প্রইপ্রডজড  কণপ
ড ু রী ইপ্রডজডডয পফ প্রকছু
কাযাখানা পর-অডপয জনয আডফদন কডযপ্রছর। আভযা তা ঢাকাষ াটঠডষ প্রদডষপ্রছ। প্রকছু প্রকছু
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আডফদন ইডতাভডধয ভঞ্জুয ডষডছ। প্রতপ্রন আয ফডরন, ‗পকাডনা প্রল্পিপ্রতষ্ঠান মপ্রদ পর-অপ
পঘালণা কডয তাডর ইফ িপ্রতষ্ঠান যকাপ্রয িডণাদনা যাডকডজয তপ্রফর পথডক ঋণ াডফ
না।‘

২২ এপ্রির ২০২০,
েতযানা ংেতটও পথতভ পনই প্রফাী আে
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক, ঢাকা: িতীকী ছপ্রফপ্রফেজুড কডযানাবাইযাডয িডকাডয ভডধয পদডয
ফাইডয থাকা ফাংরাডদপ্রযা আষ (পযপ্রভটযান্ফ) াঠাডনা অফযাত পযডখডছ। াযা পদডয ফযাংক
াখা, এডজন্ট ফযাংপ্রকং,পভাফাইডর আপ্রথক
ড পফা (এভএপএ)  এনচ্ছজডদয ভাধযডভ তা পৌঁডছ
মাডি ুপ্রফধাডবাগীডদয কাডছ। চরপ্রত ভাডয িথভ ১৬ প্রদডন িফাীযা ৪৪ পকাটট ২০ রাখ ডরায
আষ াটঠডষডছন। ফাংরাডদপ্র টাকাষ মায প্রযভাণ ৩ াজায ৭৫৭ পকাটট টাকা। আয গত ভাডচডয
ুডযা ভডষ এডপ্রছর এডপ্রছর ১২৮ পকাটট ৬৮ রাখ ডরায।
ফযাংক কভকতড
ড াযা ফরডছন, ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভডকযা আডছন, এভন অডনক পদ এখডনা রকডাউন
ষ প্রন। আফায রকডাউন ডর প্রযফায চারাডত ঋণ কডয ডর অডনডক টাকা াঠাডিন।
কডযানায কাযডণ উন্নত পদ পথডক আষ আা পফডডছ। তডফ এবাডফ কতপ্রদন আডফ তা
অপ্রনচ্ছিত। এখনই িফাীডদয াষতাষ যকাডযয উডদযাগ পনষা িডষাজন।
জানা পগডছ, ফাংরাডদডয অথনীপ্র
ড তয ফডচডষ বাডরা ূচক প্রছর িফাী আষ। কডযানায কাযডণ
কডভ পগডছ িফাী আষ। িফাী–অধুযপ্রলত পদগুডরা বাইযাড নাস্তানাফুদ, দীঘপ্রদ
ড ন ধডয চরডছ
রকডাউন। ফডচডষ পফপ্র আষ আড ইরাভী ফযাংডকয ভাধযডভ।
ফযাংকটটয উ-ফযফস্থানা প্রযচারক আফু পযজা পভাাম্মদ ইষাপ্রষা িথভ আডরাডক
ফডরন,'ভধযিাডচয থাকা পরাকজন প্রযফায চারাডত এখডনা আষ াঠাডি। তডফ এবাডফ কতপ্রদন
াঠাডফ, এটা অপ্রনচ্ছিত। আভযা াখা  এডজন্টডদয ভাধযডভ পযপ্রভটযান্ফ প্রফতযণ অফযাত
পযডখপ্রছ।'
ফাংরাডদ ফযাংডকয তথয অনুমাষী, গত ভাচড আষ এডপ্রছর ১২৮ পকাটট ৬৮ রাখ ডরায। গত
ফছডযয ভাচড ভাড এডপ্রছর ১৪৫ পকাটট ৮৬ রাখ ডরায। পডর গত ভাডচডই আষ কডভডছ িাষ ১২
তাং। গত পপব্রুষাপ্রযডত এডপ্রছর ১৪৫ পকাটট ডরাডযয আষ এডপ্রছর। আয পদড গত
প্রডডেডয িফাী আষ এডপ্রছর ১৬৯ পকাটট ডরায, মা জানুষাপ্রযডত ৫ পকাটট ডরায কডভ পনডভ
মাষ ১৬৪ পকাটট ডরাডয।
জানা পগডছ, পমফ পদ পথডক ফডচডষ পফপ্র পযপ্রভটযান্ফ ফা িফাী আষ আড, পফ পদড
কডযানাবাইযাডয ংক্রভণ পঠকাডত পযপ্রভটযান্ফ াউ  ফযাংকগুডরা ফন্ধ যাখা ডষডছ।
ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভডকযা ডডছন প্রফডদয ভুডখ। পদডয িফাী আষ আযডণয ীল ড১৫টট উৎ
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পদ ডরা পপ্রদ আযফ, ংমুি আযফ আপ্রভযাত (ইউএই), মুিযাষ্ট্র, কুডষত, মুিযাজয,
ভারডষপ্রষা, ভান, কাতায, ইতাপ্রর, ফাযাইন, প্রোুয, দপ্রক্ষণ আপ্রফ্রকা, ফ্রান্ফ, দপ্রক্ষণ পকাপ্রযষা
 জডডান।
বফধ ডথ িফাী আষ ফাাডত চরপ্রত ২০১৯-২০ অথফছডযয
ড
ফাডজডট ২ তাং াডয িডণাদনা
পঘালণা কডয যকায। পই অনুমাষী, ১ জুরাই পথডক িফাীযা িপ্রত ১০০ টাকায প্রফযীডত ২
টাকা িডণাদনা াডিন। ফাডজডট এ জনয ৩ াজায ৬০ পকাটট টাকা ফযাদ্দ যাখা ষ। এয পডর
িফাী আষ আা পফড প্রগডষপ্রছর। এখন তাডত ফ আঘাত ানর কডযানাবাইযা।
এপ্রদডক প্রফকা জাপ্রনডষডছ, গত জানুষাপ্রয পথডক ১৮ এপ্রির মন্ত
ড পকফর প্রফকাডয ভাধযডভ ১৩৮
পকাটট টাকা আষ এডডছ। ফডচডষ পফপ্র আষ এডডছ ভারষপ্রষা,প্রোুয, দপ্রক্ষণ পকাপ্রযষা,
ভধযিাচয, ইউডযা  মুিযাজয পথডক। এছাা, পমফ িফাী প্রফকাডয ভাধযডভ পযপ্রভডটন্ফ
াঠাডিন- তাডদয জনয প্রফনাভূডরয স্বাস্থযডফায উডদযাগ প্রনডষডছ প্রফকা  প্রডচ্ছজটার
পরথডকষায। এই কামক্রডভয
ড
আতাষ িফাীয প্রযফাডযয দযযা ঘডয পথডকই জরুযী
িডষাজডন প্রতন ভাড ৯০ প্রভপ্রনট মন্ত
ড পপাডন প্রফডলজ্ঞ ডািাডযয পফা প্রনডত াযডফন। এছাা
মাডদয াাতাডর বপ্রত ড ডফ,তাযা াাতার পথডক ৮ াজায টাকা মন্ত
ড নগদ াষতা
াডফন।

২৩ এপ্রির, ২০২০
স্রানধে পুরচানল পদউনরো ফায তথ
নষন খন্দকায, কারীগে (চ্ছঝনাইদ) : দপ্রক্ষণাঞ্চডর পুডরয যাজধানী নাডভ খযাত মডাডযয
গদখারী। আয প্রদ্নতীষ যাজধানী নাডভ খযাপ্রত পডষডছ চ্ছঝনাইদডয কারীগে। অথচ এ
উডজরায স্রাপ্রধক পুরচাপ্রল পদউপ্ররষা ফায ডথ। উডজরায িাষ ১৩০ পক্টয জপ্রভয পুর
নষ্ট ডি। চাপ্রলযা িপ্রতপ্রদন পক্ষত পথডক পুর তু ডর তা ফাইডয পপডর প্রদডি। অডনডক গরুডক প্রদডষ
পুর খাষাডিন। চযভ আপ্রথক
ড ক্ষপ্রতয ভুডখ এ উডজরায পুরচাপ্রলযা। গত িাষ পদ ভাড
স্রাপ্রধক পুরচাপ্রলয িাষ ৯ পথডক ১০ পকাটট টাকায পুর নষ্ট ডষডছ ফডর জাপ্রনডষডছন একাপ্রধক
চাপ্রল।
কারীগে উডজরায ফ পুরচাপ্রল এ এভ টটু
ুরতান জানান, গত পদ ভা মাফৎ পুর প্রফচ্ছক্র
ফন্ধ যডষডছ। ১৭ ভাচড ফেফন্ধুয জন্পতফাপ্রলকী,
ড
২৬ ভাচড স্বাধীনতা প্রদফ  ডরা বফাডখ তাযা
পুডরয ফাজায ধযডত াডযনপ্রন। এফ প্রদফড পুর
প্রফচ্ছক্র পফপ্র ডষ থাডক। প্রকন্তু কডযানায কাযডণ
পুর প্রফচ্ছক্র ষপ্রন। তায ভডতা উডজরায
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স্রাপ্রধক পুরচাপ্রল পুর প্রফচ্ছক্র কযডত াডযপ্রন। মায কাযডণ তাযা আপ্রথকবাডফ
ড
ফযাক ক্ষপ্রতগ্রস্ত
ডষডছন।
প্রতপ্রন আডযা জানান, তায আাই প্রফঘা জপ্রভডত পগারা, াড ৬ প্রফঘা জপ্রভডত জাযডফযা, আাই
প্রফঘা জপ্রভডত বুট্টা পুর, ২ প্রফঘা জপ্রভডত গ্লাপ্রডরা, ২ প্রফঘা জপ্রভডত চন্দ্রভপ্রল্লকা িাষ ১৬ প্রফঘা
জপ্রভডত পুডরয আফাদ যডষডছ। িপ্রতভাড প্রতপ্রন ৫ পথডক ৬ রাখ টাকায পুর, ঢাকা, প্রডরট,
চট্রাগ্রাভ, ফপ্রযার, পপ্রযদুয প্রফপ্রবন্ন পজরাষ াঠাডতন। প্রকন্তু কডযানায কাযডন গত পদ ভাড
পুর প্রফচ্ছক্র কযডত াডযনপ্রন। পদ ভাড তায ৫ পথডক ৬ রাখ টাকায পুর নষ্ট ডষডছ।
আপ্রথকবাডফ
ড
প্রতপ্রন দারুণবাডফ ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডষডছন। এখন পুর প্রফচ্ছক্র ফন্ধ থাকাষ ফাধয ডষ ফাগান
পথডক পুর তু ডর ফাইডয পপডর প্রদডিন। িপ্রতপ্রদন প্রতপ্রন প্রনডজই ১৫ পথডক ২০ াজায টাকায পুর
পপডর প্রদডিন। এয ভডধয প্রতপ্রন গ্লাপ্রডরা, পগারা, চন্দ্রভপ্রল্লকা পুডরয গাছ পকডট প্রদডষডছন।
শুধুভাত্র প্ররপ্ররষাভ পুর  প্রকছু পগারা পুর গাছ এখডনা পক্ষডত যডষডছ। পগারাপুর গাডছই
শুপ্রকডষ মাডি। প্ররপ্ররষাভ পুর তু ডর পপডর প্রদডিন। এবাডফ চরডত থাকডর তাডক ডথ ফডত
ডফ।
এ পুরচাপ্রল আডযা জানান, শুধু পুর নষ্ট নষ। পুডরয পক্ষত টঠক যাখডত িপ্রতভাড তায পদ রাখ
টাকা ফযষ ডি। পুডরয পক্ষত টঠক যাখডত তায াাঁচজন স্থাষী শ্রপ্রভক  াাঁচজন প্রদনভজুয
িপ্রতপ্রদন পক্ষডত কাজ কযডছন। স্থাষী শ্রপ্রভকডদয ভাড ৬০ াজায টাকা  াাঁচজন প্রদনভজুয
(মাযা একডফরা কাজ কডয) পক ভাড ৩৭ াজায ৫  টাকা প্রদডত ডি। অথাৎ
ড ফাগান প্রযচমা ড
ফাফদ তায ভাড িাষ ১ রাখ টাকা খযচ ডি। এ ছাা ায, প্রকটনাক, পচ ফাফদ আডযা ৫০
াজায টাকা খযচ ডি। ফ প্রভপ্ররডষ তায ভাড পদ রাখ টাকা খযচ ডি। অথচ এক টাকায
পুর প্রতপ্রন প্রফচ্ছক্র কযডত াযডছন না।
ফতডভাডন কারীগে উডজরায স্রাপ্রধক পুরচাপ্রল ডথ ফায উক্রভ ডষডছ। কডযানায এ
ধাযাফাপ্রকতা ফজাষ থাকডর তাযা ফাই পদউপ্ররষা ডষ ডথ ফডফন ফডর জানান। কারীগডেয
চ্ছত্রডরাচনুয, ফাপ্ররষাডাো, প্রতল্লা, প্রভরা, পযাকনুয, পগাফযডাো, াতপ্রফরা, াইকাা,
পতরকূ, গুটটষানী, কাভারাট, প্রফডনাদুয, পদরতুয, যাপ্রাা, ভেরততা,
ভডনাযুয, লাটফাপ্রষা, পফথুরী, যাখারগাপ্রছ, ডুভুযতরা, যঘুনাথুয প্রফপ্রবন্ন গ্রাডভ ভাডঠ পুর
চাল পফপ্র ডষ থাডক।
এফ এরাকায পুরচাপ্রল  পুর ফযফায াডথ জপ্রত প্রভজানুয যভান, শুকুয আরী, ইউুপ
আরী, িদী ফাফু, াভীভ, পজরুয যভান স্রাপ্রধক ফযচ্ছি পুর প্রফচ্ছক্র কযডত না পডয এখন
প্রদডাযা ডষ ডডছন। অডনক চাপ্রল গাাঁদা পুর পক্ষত পথডক তু ডর গরুডক খাষাডি।
কারীগে উডজরা কৃপ্রল কভকতড
ড া কৃপ্রলপ্রফদ জাপ্রদুর কপ্রযভ পুরচাপ্রলযা ফযাক ক্ষপ্রতয ম্মুখীন
ষায কথা স্বীকায কডয ফডরন, কডযানায কাযডণ উডজরায ১৩০ পক্টয জপ্রভয পুর নষ্ট ডি।
প্রকন্তু এডত কাডযা পকাডনা াত পনই। তডফ তাডদয ক্ষপ্রত ুপ্রলডষ উঠডত যকায পম িডণাদনা
কভূড প্রচ পঘালণা কডযডছন পখান পথডক তাডদয িডণাদনা পদষায পচষ্টা কযফ।
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২৩ এপ্রির, ২০২০
াজাতয ৪ টাো নদতেই পভাফাইতর পফতন তু রতত াযতফন শ্রনভেযা
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক: িডণাদনা যাডকডজয আতাষ যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্প িপ্রতষ্ঠাডনয শ্রপ্রভককভচাযীডদয
ড
পফতন-বাতা পভাফাইর ফযাংপ্রকংডষয ভাধযডভ কযা আউডটয পক্ষডত্র াজাডয ডফাচ্চ
ড
আট টাকা চাজড আদাডষয প্রনডদড প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ ফযাংক। এয ভডধয শ্রপ্রভকডদয পথডক কাটা মাডফ
চায টাকা।
িচপ্ররত প্রনষভ অনুমাষী এক াজাডয ১৮ পথডক ২০ টাকা প্রপ পকডট পনষ পভাফাইর পাইনযাচ্ছন্ফষার
াপ্রব
ড (এভএপএ) িপ্রতষ্ঠান। আজ ফৃস্পপ্রতফায (২৩ এপ্রির) ফাংরাডদ ফযাংডকয পডভন্ট
প্রডস্ট্ভ প্রডাটড ডভন্ট পথডক এ ংক্রান্ত াকুর
ড ায জাপ্রয কযা ডষডছ।
াকুর
ড াডয ফরা ষ, গত ২ এপ্রির যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্প িপ্রতষ্ঠানভূডয শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
পফতনবাতা প্রযডাডধয জনয ফাইডক পভাফাইর পাইনযাচ্ছন্ফষার াপ্রব
ড (এভএপএ) একাউন্ট পখারায
প্রনডদডনা পদষ ফাংরাডদ ফযাংক। এই প্রস্কডভয আতাষ প্রযডাপ্রধত পফতন বাতা কযা আউডটয
পক্ষডত্র শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
স্বাথ ড প্রফডফচনাষ প্রপ আদাডষ শুধুভাত্র কষ্ট রাঘফ ফা পকাডনা পক্ষডত্র
াফপ্রপ্রডটট িদাডনয জনয অাডযটযডদযডক (নগদ) অনুডযাধ কযা ডষডছ। এডক্ষডত্র ূনয
দপ্রভক আট তাং ফা াজাডয আট টাকায পফপ্র চাজড আদাষ কযা মাডফ না। এয ভডধয
এভএপএ অাডযটযডদয প্রনডজডদয কপ্রভন পথডক চায টাকা িদান কযডফ ঋণ িদানকাযী
ফযাংক। ফাপ্রক চায টাকা প্রযডাধ কযডফ গ্রাক ফা িপ্রতষ্ঠাডনয শ্রপ্রভক।
গত ২ এপ্রির যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্প খাডতয শ্রপ্রভকডদয পফতন-বাতা প্রযডাডধয জনয াাঁচ াজায
পকাটট টাকায তপ্রফর গঠন কযডয াকুর
ড ায জাপ্রয কডয ফাংরাডদ ফযাংক। এই তপ্রফর পথডক
পকফর চর যন্ভাপ্রনভুখী প্রল্প িপ্রতষ্ঠাডনয ভাপ্ররকযা ঋণ প্রনডত াযডফন।

এপ্রির ২১, ২০২০
িধানভন্ত্রীয কাডছ প্রফপ্রএএডভয পখারা প্রচটঠ
অপ্রবফাী  তাডদয প্রযফাডযয জনয তপ্রফর গঠডনয অনুডযাধ
ননজস্ব প্রনততফদে
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কৃপ্রল, প্রচপ্রকৎা  যপতাপ্রনভুখী প্রডল্পয ভডতা অপ্রবফাীডদয জনয যকাপ্রয িডণাদনা তপ্রফর পচ
পষডছ অপ্রবফান খাডত কভযত
ড ১৬টট ংগঠডনয ভন্ডষ গটঠত ফাংরাডদ প্রপ্রবর পাাইটট পয
ভাইডগ্রন (প্রফপ্রএএভ)। তাযা িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনায কাডছ এক পখারা প্রচটঠয ভাধযডভ প্রফডেয
ফ পদড থাকা প্রফন্ন অপ্রবফাী  তাডদয প্রযফাডযয জনয একটট তপ্রফর গঠন কযায অনুডযাধ
জাপ্রনডষডছ। গতকার প্রফপ্রএএভ পডক্রটাপ্রযডষডটয ক্ষ পথডক প্রযপ্রপউচ্ছজ অযান্ড ভাইডগ্রটপ্রয ভুব
পভন্ট প্রযাচড ইউপ্রনডটয (যাভরু) িপ্রতষ্ঠাতা পচষায ড. তাপ্রনভ প্রচ্ছদ্দকী স্বাক্ষপ্রযত পখারা প্রচটঠডত এ
অনুডযাধ জানাডনা ষ।
প্রফপ্রএএডভয দয ১৬টট ংগঠডনয ভডধয যডষডছ যাভরু ষাযডফ প্রডএপ, ফভা, ইভা প্রযাচড
পাউডন্ডন, এভডজএপ, আক, ফাুগ, ইনাপ্রপ, প্রফপ্রডপ্রিউডপ্রিউএপ, ইা, পফাষাপ, ফাস্তফ,
যাইট মডায, পডব কভ, প্রপল্ম পয প্র পাউডন্ডন  পচে পভকায।
িধানভন্ত্রীয উডদ্দড পখারা প্রচটঠডত ফরা ডষডছ, কপ্রবড-১৯এয কাযডণ ৃষ্ট ক্রাপ্রন্তরডি পদডয যপতাপ্রনভুখী প্রল্প ফাাঁচাডত  শ্রপ্রভকডদয পফতন প্রনচ্ছিত কযডত
িধানভন্ত্রী এযই ভডধয ৭২ াজায পকাটট টাকায তপ্রফর বতপ্রয কডযডছন। এছাা কৃপ্রল খাডতয প্রফ
মষড পযাডধ াাঁচ াজায পকাটট টাকায িডণাদনা পঘালণা কডযডছন। প্রচপ্রকৎাকভীডদয জনয পঘালণা
কডযডছন ১০০ পকাটট টাকায জীফন প্রফভা িকল্প।
ভধযিাডচয প্রফ্র প্রবাষ কভযত
ড অপ্রবফাী, অপ্রনষপ্রভত অপ্রবফাী, ক্ষুদ্র ফযফাষী, পফা খাডত প্রনডষা
চ্ছজত কভী এফং ইউডযাডয প্রফপ্রবন্ন পদড অফস্থানযত অপ্রবফাীযা এখন কভ 
ড পফতনীন। অনয
ভডষয তু রনাষ গৃকভীযা এখন একটু বাডরা আডছন। কপ্রবড১৯ ংক্রাভক ফযাপ্রধ ষাষ কভীডদয প্রনযাদ যাখডত প্রনডষাগদাতা প্রযফাযগুডরা তত্য। প্রকন্তু
ুরুল কভীডদয প্রযফাডযয ভডতা নাযী কভীডদয পদড পপডর মাষা ন্তানযা আজ পযপ্রভটযাডন্ফয
অবাডফ খাদযপ্রনযাত্তাীনতাষ বুগডছ। এ কাযডণ িধানভন্ত্রীয কাডছ আডফদন, প্রফদগ্রস্ত অপ্রবফা
ী  তাডদয প্রযফাযগুডরাডক ংকডটয ভডষ াষতা প্রডডফ প্রফডল তপ্রফর গঠন করুন।
পখারা প্রচটঠডত আডযা উডল্লখ কযা ষ, এযই ভডধয িফাী করযাণ  বফডদপ্রক কভংস্থান
ড
ভন্ত্রণার
ষ এফং ডষজ আনা
ড করযাণ
ড
তপ্রফর ভধযিাচয ইউডযাডয প্রফপ্রবন্ন পদড অপ্রবফাীডদয পফা
পদষায জনয অথ যফযা
ড
কডযডছ। আডযা ২০০ পকাটট টাকায তপ্রফর গঠডনয পঘালণা প্রদডষডছ।
এ উডদযাগ িংায দাপ্রফ যাডখ। প্রকন্তু এক পকাটট অপ্রবফাীয প্রফডদ া অং  তাডদয প্রযফা
পযয জনয আডযা অডনক ফ তপ্রফর গঠন িডষাজন। অপ্রবফাীডদয ডে কণ্ঠ প্রভপ্ররডষ আভযা
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িধানভন্ত্রীডক অনুডযাধ কযপ্রছ, শুধু অপ্রবফাীডদয প্রনজস্ব টাকাষ গটঠত ডষজ আনা
ড করযাণ
ড
ত
প্রফর পথডক নষ, যকাডযয পকালাগায পথডক তাডদয জনয তপ্রফর প্রনচ্ছিত করুন। পফপ্রকছু শ্রভ
গ্রণকাযী যাষ্ট্র অপ্রনষপ্রভত অপ্রবফাীডদয ফাংরাডদড পপযত াটঠডষ প্রদডত চাডি। প্রফপ্রএএডভয
ক্ষ পথডক আভযা এয তীব্র িপ্রতফাদ জানাই।
প্রচটঠডত িধানভন্ত্রীয উডদ্দড কডষকটট অনুডযাধ তু ডর ধডয ফরা ষ, প্রফডেয ফ পদড থাকা প্রফন্ন
অপ্রবফাী  তাডদয প্রযফাডযয জনয একটট তপ্রফর গঠন, পযপ্রভটযাডন্ফয প্রনম্নগপ্রত পযাডধ উদ্দীক
ফাাডনা, কডযানা-উত্তয ট্রাপ্রপপ্রকংডষয আিা কভাডত িানডক দাষফদ্ধ কযা, কডযানাযফতী শ্রভফাজায ধযায রডক্ষয প্রক্ষানীপ্রতডত প্রযফতডন আনা, ফপ্ররষ্ঠ কডণ্ঠ ংকডটয ভুডূ তড প্রনষ
প্রভতঅপ্রনষপ্রভত ফ অপ্রবফাীয িপ্রত শ্রভ গ্রণকাযী পদগুডরায দাপ্রষত্ব ফহুক্ষীষ পপাযাডভ তু ডর ধযা
এফং অপ্রবফাীডদয ম্পডকড ইপ্রতফাচক ভডনাবাফ বতপ্রয  তাডদয িপ্রত ভমাদায
ড
ডে আচযণডক
উৎাপ্রত কযডত ডফ।

এপ্রির ২১, ২০২০
তৃতীষ প্ররডেয ভানুলডদয চাকপ্রয প্রদর ‗স্বন্ম‘
ভাডজয অফডপ্ররত ট্রান্ফডজন্ডায ফা তৃতীষ প্ররডেয নষজন ভানুলডক কাডজয ুডমাগ কডয প্রদডষ
পছ পদডয অনযতভ জনপ্রিষ ফৃত্তভ ুায ‗স্বন্ম‘। গতকার প্রফকাডর িপ্রতষ্ঠাডনয িান প্রফবা
গ পথডক তাডদয াডত প্রনডষাগত্র তু ডর পদষা ষ। এ ভষ স্বডন্ময প্রনফাী
ড প্রযচারক াচ্ছব্নয াা
ন নাপ্রয, প্রডপ্রিপ্রফউন পন্টাডযয িধান ভপ্রফুয যভান, ভানফম্পদ প্রফবাডগয িধান া পভা.
প্রযজবী যনী, ফন্ধু ংগঠডনয প্রভপ্রডষা পপডরা প্রযপুর ইরাভ রা িভুখ উপ্রস্থত প্রছডরন।
প্রনডষাগিান্ভযা ডরন আব্দুর যপ্রভ ভুন, প্রনপ্র, আকা আডভদ, প্ররটন, নীরা, তভা, াপ্রন, তাপ্রন
ভ প্রভষা  প্রফল্লার। তাযা এখন পথডক স্বডন্ময প্রডপ্রিপ্রফউন পন্টায  আউটডরডট প্রফপ্রবন্ন ডদ কা
জ কযডফন।
স্বডন্ময প্রনফাী
ড প্রযচারক াচ্ছব্নয াান নাপ্রয এ িডে ফডরন, তৃতীষ প্ররে ডর তাযা আভাডদ
য এ ভাডজযই ভানুল। প্রপ্রক্ষত ডষ একজন স্বাফরেী ভানুল প্রডডফ পফড ঠায াাাপ্র ভা
পজয প্রফপ্রবন্ন পক্ষডত্র কাজ কযায অপ্রধকায আডছ তাডদয। তডফ ফতডভাডন তাডদয ভডধয অডনডক কা
পজয ুডমাগ াডিন না। এফায স্বন্ম তাডদয াড দাাঁার। স্বন্মই পদডয িথভ প্রযডটইর পচইন, মা
যা িপ্রতফন্ধী ভানুলডদয প্রনডষাগ প্রদডষডছ এফং এ িপ্রতষ্ঠাডন তাডদয চাকপ্রযয ১০ তাং পকাটা যডষ
পছ। তাডদয ফায থচরা ুন্দয  জ পাক।
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এপ্রির ২১, ২০২০
গৃফচ্ছন্দ না অথনীপ্র
ড ত পকানটট চাই?

কডযানাষ অথনীপ্র
ড ত প্রফকর। যকায এযই ভডধয িডণাদনায নানা দডক্ষ প্রনডষডছ। গত পরখাষ
প্ররডখপ্রছ, এ প্রফলষ প্রনডষ প্রচন্তাবাফনা কডয এডগাডনা উপ্রচত। প্রদ্ধান্ত ফুচ্ছদ্ধভত্তায ডে গ্রণ না কয
পর পর বাডরা না ডষ খাযা ডফ। গত ংখযাষ ভডন কপ্রযডষ প্রদডষপ্রছরাভ ১৯৭৪ াডরয কথা, প্রক
ন্তু পফপ্র ফপ্ররপ্রন, কাযণ অডনডক তা যাজতনপ্রতকবাডফ পনডফন। নফফডলযড প্রদডন আইএভএপ ফডরডছ
দুপ্রবডড ক্ষয কথা। দুপ্রবক্ষ
ড ম্পডকড খুফ পফপ্র পদডয অপ্রবজ্ঞতা পনই। আপ্রফ্রকায প্রকছু পদ আয
ফাংরাডদ এ অপ্রবজ্ঞতায ভধয প্রদডষ প্রগডষডছ। প্রকন্তু এফাডযয অফস্থা আডযা করুণ ডত াডয। তাই
মত কথা।
দুপ্রবক্ষ
ড াধাযণত আড গুটট কডষক পদড, মাডদয িাকৃপ্রতক কাযডণ খাদয উৎাদন ফযাত ষ।
এফায? এফায িাষ ফ পদই দুডমাডগ
ড আক্রান্ত। আভায জানা কডষকটট ঘটনা ফপ্রর।
এক. প্রযপ্রচত এক অযাাটড ডভন্ট বফডন একজন ভাযা প্রগডষডছন কডযানাষ। তায স্বাভী, কনযা, জা
ভাতা এভনপ্রক নাপ্রতনাতপ্রন মন্ত
ড কডযানা চ্ছজটটব। ভযডদ ত্কাডয পগাটা অযাাটড ডভডন্টয িাষ অধত
ড ফা তায
পফপ্র প্রযফাডযয পকউ আডপ্রন। স্থানীষ ভচ্ছজডদয ইভাভ আডনপ্রন। যকাপ্রয ফযফস্থাষ তায দাপ
পনয ফযফস্থা ডষডছ। অতুঃয অযাাটড ডভডন্ট ফফাকাযী অডনক প্রযফায ফডরডছ, ফাপ্রকযা পম
ন বফন পছড চডর মান। াাময পতা নষই, ফযং প্রনডজয ঘডয থাকায অপ্রধকায পমন তাডদয পনই
।
দুই. ঢাকা প্রফেপ্রফদযারডষয এক অধযাডকয স্ত্রী ফহুপ্রদন ধডয দুযাডযাগয পযাডগ বুগপ্রছডরন। তায স্ত্রী
এই ডাভাডডাডরয ভাডঝ গত ডষডছন। তায ভৃতুয কডযানাষ ষপ্রন। প্রতপ্রন ফা তায পভডষযা কাউডক
ানপ্রন ভযডদ ত্কাডযয জনয। ইউটটউফ পদডখ পভডষযা ভাডষয পগার কপ্রযডষডছন। পকউ প্রফো
 কডযপ্রন পম প্রতপ্রন কডযানাষ ভাযা জানপ্রন। ডয গ্রাডভয ফাপ্রডত তায দাপন ম্পন্ন কযা ডষডছ।
প্রতন. চট্টগ্রাডভ এক প্রযফাডয স্ত্রী ন্তানম্ভফা। তায ফ পফান  দুরাবাই এডডছন াাডমযয াত
ফাপ্রডষ। ফাপ্রষারা নাডখা। পকন ফাইডযয পরাকজন এখন বফডন এর? তায াপ কথা। তাডদয
প্রফদাষ করুন, নডচৎ ফাপ্র পছড চডর মান।
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চায. ত্রাডণয ট্রাক মাচ্ছির। জাভারুডযয অদূডয একদর ভানুল ট্রাক থাপ্রভডষ রুট কডয পনষ। কায
ণ তাডদয ঘডয খাফায পনই। তাযা ত্রাণ াষপ্রন, অডনযযা পকন াডফ? আফায এযই ভাডঝ ত্রাডণয
চার চুপ্রয ডি। ধযা ডছ। তডফ আভযা জাপ্রন, ফাই ধযা ডফ না। ধযা ায ঘটনা শুধু জা
নান পদষ পম পচায চাযপ্রদডক।
এই মখন অফস্থা তখন যকাডযয উপ্রচত ফুচ্ছদ্ধভত্তায ডে প্রযপ্রস্থপ্রতয পভাকাডফরা কযা। গাডষয
পজাডয ফা ভুডখয পজাডয নষ। এ ধযডনয ঘটনা আডযা ঘটডফ। ঘটনায ংখযা  প্রনল্ঠুযতা পফড
মাডফ। এয ভডধয চরডছ টাকা াডনায পখরা। অথনীপ্র
ড তয তাচ্ছত্ত্বক পকাডনা জ্ঞান না থাকডর টাকা
াডনা জ। প্রফলষগুডরায প্রকছু প্রদক প্রযষ্কায কযায জনযই আজ প্ররখপ্রছ।
িথভত, অথনীপ্র
ড তয চাকা স্তব্ধ। উৎাদন ফযফস্থায চাপ্রফকাটঠ ডরা মাতাষাত  প্রযফন ফযফস্থা।
উৎাদন কযডত িডষাজন উকযণ এফং পই ডে ফাজায ফযফস্থা। আভায খাভাডয ভুযপ্রগ আডছ
প্রকন্তু আপ্রভ ভুযপ্রগয খাফায আনডত াযফ না। উৎাদন ডফ না। আভায ভুযপ্রগ আডছ প্রকন্তু আপ্রভ
ফাজাডয াঠাডত াযফ না, উৎাদন প্রনযথক।
ড আভায খাভাডয ভাছ আডছ প্রকন্তু ভাছ ঢাকাষ াঠা
পত াযফ না, কাযণ প্রযফন  প্রফতযণ ফযফস্থা ফন্ধ। কী কযফ আপ্রভ ভাছ প্রনডষ? পগাষারায দুডধয
অফস্থা, কৃলডকয ফচ্ছজ—
ফগুডরাডতই একই অফস্থা। গ্রাভগডে, াটফাজাডয াজায াজায আত, াইকায, প্রযফন ফয
ফস্থা—
ফ প্রভপ্ররডষ বতপ্রয ষ ফাজায ফযফস্থা। দুডটা ফাজায যডষডছ এখাডন। একটট উকযডণয ফাজায। অ
নযটট ডণযয ফাজায। আভায জপ্রভডত ধান কাটায অডক্ষাষ আডছ। িডষাজন শ্রপ্রভডকয। প্রকন্তু এ
ক পজরায শ্রপ্রভক অনয পজরাষ পমডত াযডফন না ফা পগডর পকাথা থাকডত াযডফন না! শ্রভফা
জায অচর। আভায ধান কাটা ডফ না। আনাডদয প্রক ভডন ষ পম ধান কাটায মান্ভ
ড শ্রপ্রভক ি
প্রতটট গ্রাডভ আডছ? প্রনিষই না। কৃপ্রলকাজ ভডষয ডে ফড যষ না। ভডষয এক পপাাঁ অভ
পষয দ পপাাঁ কথাটা এজনযই এডডছ। ভষভডতা ধান না কাটডর, ভষভডতা দুধ ফাজাডয না
প্রনডত াযডর, ভষভডতা ভুযপ্রগয খাফায প্রকনডত না াযডর, ভষভডতা পাঁড না পফচডত াযডর
কী ডফ তা পমন আভযা বুডরই পগপ্রছ।
প্রদ্নতীষত, কডযানায িডকা ডজ মাডফ না। তাই পদখডফন প্রফডেয িাষ িপ্রতটট যকায পচষ্টা কয
পছ কত তাাতাপ্র অথনীপ্র
ড তয চাকা পখারা মাষ তায ফযফস্থা কযডত। মতপ্রদন মন্ত
ড তা না ষ তত
প্রদন ফাই গ্রণ কডযডছ ‗িডণাদনা‘ ফযফস্থা। অডনডকই বুর কযডছন এ িডণাদনাডক উৎাদন ফয
ফস্থা চর কযায ফযফস্থা ফডর। এ িডণাদনাষ অথনীপ্র
ড ত চর ডফ না। এ িডণাদনাষ উৎাদন ফযফ
স্থা চারু ডফ না। তাডর পকন এ িডণাদনা? িডণাদনা পদষা ডি উৎাদন চর কযায জনয নষ,
পদষা ডি শ্রভজীফী ভানুলডক নূযনতভ আডষয ফডন্দাফস্ত কযডত। তা না ডর প না পখডষ ভযডফ
। িডণাদনা পকন প্রল্পপ্রত াডফন? আভায পফাধগভয নষ। তডফ তায মপ্রদ পকাডনা ঋণ পথডক থাডক
এফং এ ভডষ প্রতপ্রন মপ্রদ প্রযডাধ কযডত না াডযন, তডফ তায দাষবায কভাডত িডণাদনা পদষা
পমডত াডয। নতু ন কডয ঋণ প্রনডষ প্রতপ্রন এখন কী কযডফন? যকাপ্রয প্রনডদডড মপ্রদ কাযখানা ফন্ধ
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ষ, তডফ প্রতপ্রন পকন ঋডণয দাষ ফন কযডফন? তাই প্রতপ্রন প্রকছু িডণাদনা াডফন। প্রকন্তু অফস্থাদৃ
পষ্ট ভডন ডি, এজনয তাডক ফযাংক পথডক ঋণ প্রনডত ডফ। পভাডটই তা ডত াডয না। তাডর কু
ঋডণয প্রযভাণ ফাডফ। িডণাদনায টাকাষ কুষারারাভুয, দুফাই, রন্ডন, প্রনউইষকড ফা টযডন্টাডত
ফাপ্র ডফ। অনযপ্রদডক নাজুক ফযাংক ফযফস্থা ধড ডফ।
তৃতীষত, কতপ্রদন য আভযা প্রপডয াফ ুস্থ জীফন। চীডনয অপ্রবজ্ঞতা ফডর চায ভা। ডপ্রিউএই
চ ফরডছ, মতপ্রদন মন্ত
ড টটকা আপ্রফষ্কায ডফ না, ততপ্রদন মন্ত
ড স্বাবাপ্রফক ডফ না। পই অডথ ২
ড
০২২ মন্ত
ড কডযানা আডফমাডফ। ততপ্রদন মন্ত
ড প্রক অডক্ষা কযা মাডফ? প্রনিষই নষ। টটকা আপ্রফষ্কাডযয জনয এখন ফাই
ভপ্রযষা। এভন রাবজনক ফযফা আয কখডনা আডফ প্রকনা ডন্দ। ৃপ্রথফীয ৭০০ পকাটট পরাক
পক টটকা প্রদডত ডফ। পম পকাম্পাপ্রন আডগ টটকা পফয কযডফ পই চ্ছজতডফ। জাভাপ্রড ন, মুিযাষ্ট্র, ফ্রান্ফ ফাই নানাবাডফ জানান প্রদডি পম টটকা আডছ। এযই ভডধয
চীন একটট টটকা আপ্রফষ্কায কডযডছ ফডর দাপ্রফ কডযডছ। জাভাপ্রড ন কডযডছ। মুিযাষ্ট্র কডযডছ। ফুঝ
পতই াযডছন পম প্রফপ্ররষন ডরায ফযফাষ ফায নজয আডছ। বাযত প্রপ্রছডষ পনই। এ অফস্থাষ
টটকা আপ্রফষ্কায ডরই পম ফাংরাডদডয ফাই াডফ তা ডফ না। তাই আভাডদয বাফডত ডফ কী ক
যা মাষ। আভাডদয প্রফকল্প বাফডত ডফ। পস্পন এযই ভডধয যীক্ষাভূরকবাডফ প্রকছু কামক্রভ
ড
চারু
কডযডছ। ুইডডন তাডদয অথনীপ্র
ড তয চাকা ফন্ধ কযডত যাচ্ছজ ষপ্রন। ফাইডক ফডরডছ ভুডখা ডয
ফাইডয পমডত।
আভাডদয অফস্থাটা একটু বাফুন। বাডরা পভুডভ আভাডদয পফাডযা ধাডনয উৎাদন ১৯০ রাখ টন
। এপ্রিডরয তৃতীষ ন্ভা পথডক পভ ভাডয িথভ ফা প্রদ্নতীষ ন্ভাড ফ াাঞ্চডরয ধান না কাট
পর তা াপ্রনডত তপ্ররডষ মাডফ। পভ ভাডয ভডধয াযা পদডয ফ ধান কাটডত ডফ। একই ভডষ
আউ পডরয কাজ পল কযডত ডফ। ফলায
ড ফচ্ছজ ফুনডত ডফ। কৃপ্রল খাডত তাই িডষাজন শ্র
প্রভডকয। অথচ মাতাষাত ফযফস্থা ফন্ধ (ংগত কাযডণই)। এ ভডষ অচ্ছজত
ড আষ কৃপ্রল শ্রপ্রভকডদয ফ
লাষ
ড খাফাডযয পজাগান পদডফ। তাযয আডফ আভন পডরয ধুভ। জুরাই, আগডস্ট্ আভন ধান
পফানায ভষ। াডটয ভষ। এ ভডষ িডষাজন ডফ কৃপ্রল শ্রপ্রভডকয। অনযানয ফছয তা পচাডখ
ড না, কাযণ ঢাকায শ্রপ্রভকডদয অডনডকই এ ভষ ফাপ্র মান কাডজয পখাাঁডজ। ফলাষ
ড যাঞ্চ
পর প্রযকাচারক অডনক শ্রপ্রভকই কডভ মাষ এ কাযডণ। তাযয পডন্বেযঅডক্টাফয ডরা ভোয ভা। পদড িাষ াত পকাটট পরাক কভজীফী।
ড
তাডদয অডধকডক
ড
মপ্রদ য
কাযডক বাতায আতাষ আনডত ষ, তডফ ভাপ্রক ৫ াজায টাকা কডয প্রদডর রাগডফ িপ্রত ভা
প ১৭ াজায পকাটট টাকা, মপ্রদ ২ াজায টাকা কডয প্রদডত ষ তাডর রাগডফ ভাপ্রক ৭ াজায
পকাটট টাকা। আয ভাড ১ াজায টাকা কডয প্রদডর রাগডফ াড ৩ াজায পকাটট টাকা। যকাডয
য ডক্ষ প্রক চায ভা বাতা পদষা ম্ভফ ডফ?
ফরডত াডযন, আগস্ট্ মন্ত
ড প্রক আভাডদয অন্তযীণ অফস্থা থাকডফ? চীডন প্রডডেয পথডক শুরু
কডয এপ্রির মন্ত
ড ফপ্রকছু ফন্ধ প্রছর। তাডদয ডক্ষ পমবাডফ ভানুলডক গৃ অন্তযীণ আইন ভানডত
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ফাধয কযা ম্ভফ ডষপ্রছর, আভাডদয পক্ষডত্র তা ডি না ফা কযা ম্ভফ ডফ না। আভযা প্রবন্ন ভা
পজ ফা কপ্রয। আভযা চীনা জাপ্রত নই। আভযা এযই ভডধয প্রফযি। গপ্রযফডদয ডক্ষ ঘডয ফড থা
কা ম্ভফ নষ। তাডদয ঘয ফডর মা আডছ তা ঘয নষ। আভযা ঘয ফপ্রর না, ফপ্রর ছাা। তাডদয ২
০ প্রদডনই খাফাডযয অবাফ ডষডছ। ১০০ প্রদন? অম্ভফ! আভাডদয াভাচ্ছজক পচতনাষ ঘুণ ধডযডছ।
আভযা প্রনডজডদয প্রনডষই বাপ্রফ অথচ পখাদ মুিযাডষ্ট্র পম ভাজ ফযচ্ছিডকচ্ছন্দ্রক, পখাডন শুধু প্রনউ
ইষডকডই এডডছ ৮৫ াজায পস্বিাডফী অনয যাজয পথডক। আভাডদয ত্রাণদাতাযা এখনই ত্রাণ চু
প্রযডত ফযস্ত। পমন তাযা বাফডছন আগাভীডত আডযা দুপ্রদডন আডছ। আভায চার রাগডফ ফা চাডরয
দাভ ফাডর বাডরা ফযফা ডফ!
কৃপ্রল পক্ষডত্র যকাডযয পদষা িডণাদনা ফাস্তফাষন অম্ভফ। আগাভী এক ন্ভাডয ভডধয প্রক পদড
াজায াজায ট্রাক্টয প্রদডষ ধান কাটা ম্ভফ ডফ? পক প্রকনডফ? যকায? পফপ্র দূয পমডত ডফ না,
গুটট কডষক াাতাডর যকাপ্রয খযডচ পমফ পবপ্রন্টডরটয পকনা ডষপ্রছর, তা চারু যডষডছ প্রকনা
জানডত যকাডযয ভষ পরডগডছ এক ভা। ডষফাইডট ংখযা পদষা জ, ফাস্তফ অতযন্ত কটঠ
ন। এ ফছয প্রফডেয খাদয উৎাদডনয ূফাবা
ড
এভপ্রনডতই ুপ্রফডধয নষ।
এযই ভডধয যকায ৭৫ াজায পকাটট টাকা ফাজাডয ঢারডছ। উৎাদডনয চাকা অচর থাকডর এ
টাকা পকফরই ভূরযফীপ্রত ফাাডফ। চ্ছজপ্রনডত্রয দাভ ফাাডফ। আয পই ডে িডণাদনা গ্রডণয
াডতয ংখযা ফাডফ। এয ভডধয ভাত্র ৫ াজায পকাটট টাকা যডষডছ কৃপ্রল খাডত, মায প্রংবাগ
মাডফ ায উৎাদডন যকাডযয বতু প্রড ক প্রডডফ। পকফর ঋণগ্রস্ত কৃলকযা াডফন ঋণগ্রডণয ুপ্রফ
ধা। ফাংরাডদড াজায াজায একয জপ্রভয ভাপ্ররক এক প্রল্পপ্রত  এনচ্ছজগুডরা। প্রকডয প্রফপ্রন
ভডষ িকৃত কৃলক ঋণ াডফন? কৃপ্রলডক ফাাঁচাডত ডর িডষাজন ফাজায ফযফস্থা স্বাবাপ্রফক যাখা। শ্র
প্রভক ফাডদ অনযযা িডণাদনা াডফন উৎাদন চারু কযায জনয। তডফ এখন নষ। তায িডষাজন
ডফ আগাভীডত। এ ভুডূ তড পকফর কভীনযা
ড
াডফন ভাডাাযা, এ ফযফস্থাই কযা উপ্রচত।
আভাডদয প্রফদ দুপ্রদডকই। ফাজায স্বাবাপ্রফক কযা ডর কডযানায আক্রভণ কডঠায ডফ। আফায
তাই ফডর ঘডয ফড থাকডর রাখ রাখ প্রযফায না পখডষ ভাযা মাডফ আয আভযা প্রফত্তফানযা পফাঁডচ
মাফ। পমভন কডয পফাঁডচপ্রছ ১৯৭৪ াডর। ভাডচডয পডলই প্ররডখপ্রছরাভ পম কডযানা আভাডদয ফদডর
পদডফ। আভাডদয বাফডত ডফ কী কডয আভযা অথনীপ্র
ড তয চাকা চর কযডত াপ্রয এফং কডযানা
পথডক ফাাঁচডত াপ্রয। দুডটাই িডষাজন। অডনক পদ তাই ভাস্ক ফযফায ফাধযতাভূরক কডযডছ। অ
পনডক জনঘনত্ব কপ্রভডষডছ। াাাপ্র দুজনডক দাাঁাডত ফা ফডত প্রদডি না। এক প্রভটায দূযত্ব
আভাডদয পদড পকভন কডয পমন ছষ পুট ডষ পগডছ! পকান প্রাডফ তা ফুঝডত াযরাভ না! জন
ঘনত্ব কভাডত ডর ফাড প্রডটয ংখযা অডধক
ড ফা আডযা কভাডত ডফ। পদাকাডনয আকায ফ ক
যডত ডফ। ক্লাড ফতডভাডনয অডধক
ড ছাত্র বপ্রত ড কযডত ডফ। স্কুডরয ংখযা ফাাডত ডফ নডচৎ ‗প্রল
ড ক্লারুভ‘ চারু কযডত ডফ। ফাইডক ‗কডযানা প্রফ্র‘ প্রকউআয পকাডডয আতাষ আনডত ডফ
(মা চীন কডযডছ)। আভাডদয প্রল্পকাযখানাষ শ্রপ্রভডকয ংখযা কভাডত ডফ। এফ ফযফস্থা চারু কযায নীপ্রত মত তাাতাপ্র কযা ডফ
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ততই আভাডদয জনয ভের। গপ্রযফ ভানুল ঘডয থাকডফ না। তাডর তাডদয না পখডষ ভযডত ডফ।
আয তাযা ঘয পথডক পফয ডর ধনীডদয কডযানাষ ভৃতুয ডফ। উৎাদন ফযফস্থা চারু না কডয াজা
য াজায পকাটট টাকায আডষাজন পকফর অফস্থাডক আডযা নাজুক কযডফ। ফুঝডত ডফ আভযা প্রক
নীষ ভন্দাষ বুগপ্রছ না। আভযা বুগপ্রছ িাকৃপ্রতক দুডমাডগ।
ড
চাপ্রদায ংডকাচন এ অফস্থায ৃটষ্ট ক
পযপ্রন। কডযডছ উৎাদডনয স্থপ্রফযতা এফং তা পথডক ৃষ্ট আষীনতা। পকফর আষ ফৃচ্ছদ্ধ তাই ভাধা
ন ডফ না। উৎাদডনয চাকা তাাতাপ্র চর কযা উপ্রচত। আভাডদয াডত ভষ কভ। স্বাস্থয ভ
ন্ত্রণারষ তায কাজ কযডফ প্রকন্তু অনয ভন্ত্রণারষগুডরাডক ঘডয ফড থাকডর চরডফ না। আভযা এযই
ভডধয জাপ্রন কাযা কডযানাষ ংডফদনীর। তাডদয গৃাবযন্তডয পযডখ দূযত্ব ফজাষ পযডখ ধীডয ধীডয
অথনীপ্র
ড তয চাকা চারু কযাই ডফ উত্তভ ফযফস্থা।
ড. এ. পক. এনাভুর ক: অধযাক, অথনীপ্র
ড ত প্রফবাগ, ইস্ট্ ডষস্ট্ প্রফেপ্রফদযারষ; প্রযচারক, এপ্র
ষান
পন্টায পয পডডবরডভন্ট
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ভারদ্নী পথডক পদড প্রপযডছন িফাীযা
ভারদ্নী পথডক পদড প্রপযডছন আগ্রী িফাীযা। এ ফযাাডয উডদযাগ প্রনডষডছ যকায।
যাজধানী ভাডর  ােফতী
ড
হুরুভাডরডত থাকা এভন ৩১ জন ফাংরাডদপ্রডক গতকার পাভফায
রাডগজ িস্তুত থাকডত ফডরডছ ভারদ্নীডয ফাংরাডদ াইকপ্রভন।
এক জরুপ্রয ফাতডাষ াইকপ্রভন গতকার স্থানীষ ভষ পফরা ২টায ভডধয পদড প্রপযডত আগ্রী
ফাংরাডদপ্রডদয পমাগাডমাগ কযডত ফডরপ্রছর। ডয তাাঁডদয ভধয পথডক ৩১ জডনয তাপ্ররকা কযা
ষ। কডযানা ভাভাপ্রযডত প্রনষপ্রভত লাইট ফন্ধ থাকাষ ভারদ্নী পথডক িফাী ফাংরাডদপ্রডদয পদড
পপযা কটঠন ডষ ডডছ। প্রফডল ফযফস্থাষ প্রকছু প্রকছু ফাংরাডদপ্রডক প্রপপ্রযডষ আনা ডি।
ভারদ্নীডয ৭১ জন নাগপ্রযক ফাংরাডদডয স্ত্র ফাপ্রনীয ১০ দডযয একটট প্রচপ্রকৎকদর
গতকার প্রফভানফাপ্রনীয একটট প্রযফন প্রফভাডন (প্র-১৩০পজ) ভারদ্নী পগডছ। প্রচপ্রকৎকদরটট
ভারদ্নীড প্রচপ্রকৎাডফা পদডফ। প্রফভানটট পপযায ভষ প্রকছু ফাংরাডদপ্রডক প্রপপ্রযডষ আনা ডফ
ফডর জানা পগডছ।
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ভারদ্নীডয যযাষ্ট্রভন্ত্রী আফদুল্লা প্রদ গত প্রনফায এক টুইট ফাতডাষ ফাংরাডদডয স্ত্র
ফাপ্রনীয াষতাষ পনার  ফাংরাডদড আটডক া ভারদ্নীডয নাগপ্রযকডদয পদড পপযাডনায
পঘালণা পদন।
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২১ এপ্রির, ২০২০

Online campaign launched to help returnee female workers: ILO
Migrant rights organisations recently launched an online campaign for
providing emergency support to the returnee female workers, who are in a
vulnerable situation because of COVID-19 pandemic.
Anirban Survivor Voice and Bhalobashi Bangladesh, platforms of migrant
workers, jointly took the initiative for assisti ng the returnee female workers,
said Mohammad Harun Al Rashid, coordinator of Bhalobashi Bangladesh.
He said a large number of Bangladeshi female workers returned home from
different countries over the last few years due to various factors, like workplace harassments, denial of due wage, and cheating by manpower
recruiters. They were struggling to survive after coming back to the country.
But currently their condition has become more vulnerable following
countrywide lockdown, enfeorced by the government t o prevent the
coronavirus outbreak.
―We have taken the initiative, considering such an adverse condition of the
female workers,‖ he added.
On the other hand, Al Amin Noyon, president of Anirban Survivors Voice,
said they are receiving a notable number of c alls from returnee female
workers since the platform was launched on April 17. They give Tk 1,500 to
each woman for meeting up two weeks‘ expenses.
He urged solvent people to donate for the workers, as they could arrange
fund for only 20 women. People who want to donate can call the number
01712197854.
According to the welfare desk at Hazrat Shahjalal International Airport and
rights activists, at least 10,000 female workers returned home from different
Middle-East countries in last four years.
Of them, 1,500 domestic helps returned from Saudi Arabia alone in 2019.
During the January-February period of this year 350 women were sent home
from the country.
arafat_ara@hotmail.com
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Migrant deportation: First batch from ME to arrive this week
More workers in the pipeline
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The first flight carrying deported Bangladeshis will arrive by this week from
Kuwait by a special flight of the Kuwait Airlines.
More than 10,000 undocumented and convicted Bangladeshi workers are in
the queue to be deported from different countries hit by the coronavirus
outbreak, officials said.
"The first batch of the deportees from Kuwait will arrive by this week unles s
there is any change of plan," foreign minister Dr AK Abdul Momen told the
FE on Monday.
Kuwait has sent a list of 337 convicted and undocumented Bangladeshis in
the first phase, officials of the foreign and expatriate welfare ministries said.
Initially, there was a list of 147 Bangladeshi workers in Kuwait, who are
scheduled to be deported in the first flight, but the number will be changed,
said the officials.
The Kuwait government is bearing the expenses for the deportation flights.
A couple of days ago, some Bangladeshi workers along with Umrah pilgrims,
were deported from Saudi Arabia.
The foreign minister said other countries are also deporting Bangladeshi
workers, who are staying there illegally.
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According to the Ministry of Overseas Employment, t he United Arab Emirates
(UAE) will send back 209 and Malaysia will deport 455 Bangladeshis shortly
in the first phase, followed by more.
The Maldives also wants to send back several hundred undocumented
Bangladeshis.
According to unofficial sources, the nu mber will be around 15,000 in the
primary phase.
Many of them are convicted for various crimes. Saudi Arabia, Kuwait and
Bahrain have released nearly 1,000 Bangladeshis from jail to ease pressure
amid the outbreak of corona pandemic.
Saudi Arabia, Qatar, Bahrain and Oman will also deport Bangladeshis, but
they are yet to finalise the list of deportees.
Expatriates' welfare and overseas employment minister Imran Ahmed said
that the government had asked them to repatriate Bangladeshi workers
keeping the local quarantine facility in mind.
"We cannot receive more people than our capacity" he said, adding that
because quarantine is mandatory for all the returnees.
He said the exact number of workers to be deported from the Middle East
cannot be ascertained yet.
Responding to a question, he said though the deportation will have a
negative impact on the remittances inflow, the country has to take them back
since they are the people of this land.
The foreign minister dismissed the notion that deportation was "a diplo matic
failure" on the Bangladesh side.
These countries are sending illegal workers of other countries like Pakistan
and India as well.
Instead, Bangladesh has been "successful" in pursuing these countries to
send back Bangladeshi workers in limited number and in phases.
Dr Momen pointed out that most of these workers went there by illegal
means.
"And our expatriate welfare ministry has no record of most of them," he said.
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Dr Ahmed Munirus Salehi, additional secretary of the expatriates' welfare
ministry, said that initially, Kuwait intended to send 147 Bangladeshi
workers, but last Saturday the ministry came to know that the number would
be revised
Earlier, they had provided a list of 147 for the first flight and 190 for the
second flight, he added.
He, however, said that none of these countries will deport any Bangladeshi
worker, who contracted the virus.
After their arrival, they will be sent to quarantine facilities, which have been
established in several places near the airport.
The Armed Forces Division and the Department of Health Services will
supervise the quarantine process.
The home ministry officials said those who were convicted in the Middle East
for various crimes will have to fulfil the rest of their jail terms upon return
home.
mirmostafiz@yahoo.com

এপ্রির ২৩, ২০২০
অথনীনততত
ষ
েতযানায প্রবাফ আভাতদয েযণীে
বষদ আব্দুর াপ্রভদ
কডযানায িবাডফ প্রফে অথনীপ্র
ড ত আজ অফরুদ্ধ। পধডষ আডছ
ভাভন্দা। আিা কযা ডি, এ ভাভন্দায ভাত্রা ১৯২০ াডরয
ভাভন্দা পথডক বষাফ ডত াডয। প্রফডেয ফ ফ  চ্ছিারী
অথনীপ্র
ড তয পদডয যকাযিধানডদয কাডর দুচ্ছিন্তায কাডরা
ছা স্পষ্ট। এটা মতটা কপ্রবড-১৯ আক্রাডন্তয ংখযায এফং এয
পডর ভৃতুযাডযয ঊধভুড খীয জনয, টঠক ততটাই অথনীপ্র
ড তডত
ভাভন্দায আিা প্রনডষ। এ দুচ্ছিন্তাষ জাভান
ড অথভন্ত্রী
ড
থভা পপায আত্মতযা কডযডছন ফডর
ধাযণা কযা ডি। দুচ্ছিন্তা ফাংরাডদডয ভডতা ভধযভ আডষয অথনীপ্র
ড তয জনয কভ নষ, ফযং
ফহুভুখী। কডযানা পভাকাডফরায িচপ্ররত রকডাউন প্রথপ্র অনুযণ কযায পডর ফরা চডর কৃপ্রল
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উৎাদন ছাা ুডযা অথনীপ্র
ড ত আজ অফরুদ্ধ। পডর একপ্রদডক পমভন অথনীপ্র
ড তডত ফযাক ক্ষপ্রত
ডি, অনযপ্রদডক প্রনম্ন আডষয পখডট খাষা কডষক পকাটট ভানুডলয আাডযয চযভ অপ্রনিষতা
পদখা প্রদডষডছ।
অডনক অথনীপ্র
ড তপ্রফদ  ভাজতত্ত্বপ্রফডদয ভডত, এ ভুডূ তড অথডনপ্র
ড তক ক্ষপ্রতয প্রাফপ্রনকাডয
পচডষ ভানফবযতায অচ্ছস্তত্ব যক্ষায জনয কডযানা পভাকাডফরাষ পফপ্র পজায পদষা উপ্রচত।
অথনীপ্র
ড তপ্রফদডদয ভডত, আগাভী দু-প্রতন ভাডয ভডধয কডযানা প্রনষন্ত্রডণ আনডত াযডর দু-এক
ফছডযয ভডধয পদডয অথনীপ্র
ড তডক স্বাবাপ্রফক অফস্থাষ প্রপপ্রযডষ আনা ম্ভফ। তফু মুিযাষ্ট্র
প্রকছু পদডয যকায অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রত ুপ্রলডষ উঠডত এযই ভডধয ফ অংডকয িডণাদনা
যাডকজ পঘালণা কডযডছন। প্রফডেয ডে তার প্রভপ্ররডষ ফাংরাডদ যকায ফ অংডকয (িাষ
৯৫ াজায পকাটট টাকা) িডণাদনা যাডকজ পঘালণা কডযডছ। এ যাডকজ অথনীপ্র
ড তডত কতটুকু
গপ্রত প্রপপ্রযডষ আনডত াযডফ, তা একপ্রদডক প্রনবডয কযডফ স্বল্পডভষাপ্রদ, ভধযডভষাপ্রদ  দীঘডভষাপ্র
ড
দ
পভাট ক্ষপ্রতয প্রযভাডণয য। অনযপ্রদডক তা প্রনবডয কযডফ িডণাদনা যাডকডজয ুল্ঠু
ফাস্তফাষডনয য। এ প্রনফডন্ধ ২০১৮-১৯ াডরয নপ্রভনার চ্ছজপ্রডপ্রয প্রবপ্রত্তডত ফাংরাডদডয
অবযন্তযীণ অথনীপ্র
ড তডত স্বল্পডভষাপ্রদ ফা চরপ্রত ক্ষপ্রতয প্রযভাণ কত ডফ তা প্রাফ কযায একটা
িষা পনষা ডষডছ। এ প্রাফটট একপ্রদডক পমভন যকায পঘাপ্রলত িডণাদনা যাডকডজয মডথষ্ট
প্রকনা, তা প্রনরূণ কযডত াাময কযডফ। অনযপ্রদডক িডণাদনা যাডকডজয ুল্ঠু ফাস্তফাষডনয
য পজায পদষায তাপ্রগদ অনুবূত ডফ।
আভযা জাপ্রন পম ফাংরাডদডয অথনীপ্র
ড তয প্রতনটট ফ খাত ডি কৃপ্রল, প্রল্প  পফা খাত। িপ্রতটট
খাডতয কডষকটট উখাত আডছ। কৃপ্রলয িধান উখাতগুডরা ডরা, য উৎাদন, িাপ্রণম্পদ
 ভত্য ম্পদ। স্বল্পডভষাডদ এফ উখাডত উৎাদন না কভডর পদী  প্রফডদী
অথনীপ্র
ড তগুডরা অফরুদ্ধ থাকায কাযডণ এফ উখাডতয উৎাপ্রদত দ্রডফযয ভূডরযয য প্রনম্নভুখী
িবাফ ডত শুরু কডযডছ। পডর অথনীপ্র
ড তডত িপ্রতপ্রদন িাষ ২০০ পকাটট টাকায ক্ষপ্রত ডি।
প্রল্প খাডত, প্রফডল কডয উৎাদন  প্রনভাণ
ড খাডত ক্ষপ্রতয ভাত্রা িকট আকায ধাযণ কডযডছ। এ
খাডত িপ্রতপ্রদডনয অনুপ্রভত ক্ষপ্রতয প্রযভাণ িাষ ১ াজায ১৩১ পকাটট টাকা। অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রত
ফডচডষ িকট আকায ধাযণ কডযডছ পফা খাডত। প্রনতযিডষাজনীষ দ্রফযাভগ্রী পফচাডকনা এফং
জরুপ্রয পফা ফযতীত এ খাত ভূরত অফরুদ্ধ। ফ ধযডনয পমাগাডমাগ (ক, পযর, পন 
আকাথ), মটন,
ড
পাডটর  পয্টুডযন্ট, প্রযডষর এডস্ট্ট ফ িকায পফা এডকফাডযই ফন্ধ।
স্বাস্থয খাডতয পফযকাপ্রয অংটটডত এক িকায অচর অফস্থা প্রফযাজ কযডছ। ফ প্রভপ্ররডষ পফা
খাডত িপ্রতপ্রদডনয অনুপ্রভত চরপ্রত ক্ষপ্রতয প্রযভাণ কভডক্ষ ২ াজায পকাটট টাকা।
তাই িপ্রতপ্রদন কৃপ্রল, প্রল্প  পফা খাডত গড পভাট অনুপ্রভত চরপ্রত ক্ষপ্রতয প্রযভাণ কভডক্ষ ৩
াজায ৩০০ পকাটট টাকা। িপ্রতপ্রদডনয এই চরপ্রত ক্ষপ্রতয প্রযভাণ রকডাউন অফস্থায পভষাদ
ফৃচ্ছদ্ধয ডে ডে ঊর্ধ্ভুড খী ডত াডয, মা এ ভুডূ তড প্রাফ কযা ম্ভফ ষপ্রন। ২৬ ভাচড পথডক ২৫
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এপ্রির মন্ত
ড ৩১ প্রদডনয অফরুদ্ধ অফস্থাষ অনুপ্রভত ক্ষপ্রতয প্রযভাণ দাাঁাডফ কভডক্ষ ১ রাখ ২
াজায ৩০০ পকাটট টাকা। পমডতু ুডযা এপ্রির ভাডক কডযানায বষাফতা প্রডডফ আিা কযা
ডি, তাই ৩০ এপ্রির মন্ত
ড রকডাউন অফযাত থাকডর এ ক্ষপ্রতয প্রযভাণ দাাঁাডফ িাষ ১ রাখ
১৮ াজায ৮০০ পকাটট টাকা। চীন, ইতাপ্রর, মুিযাষ্ট্র অনযানয পদডয অপ্রবজ্ঞতায আডরাডক
ফরা চডর, রকডাউন অফস্থা ুডযা পভ ভা এভনপ্রক জুডন অফযাত যাখায িডষাজন ডত াডয।
মপ্রদ তাই ষ, তাডর পভ ভা পডল অনুপ্রভত চরপ্রত ক্ষপ্রতয প্রযভাণ দাাঁাডফ ২ রাখ ১৭ াজায
৮০০ পকাটট টাকা; মা গত অথফছডযয
ড
পভাট পদীষ উৎাদডনয িাষ ৯ তাং।
ভধযডভষাপ্রদ  দীঘডভষাপ্র
ড
দ ক্ষপ্রতয প্রযভাণ এ ভুডূ তড প্রাফ কযা ম্ভফ না ডর তা আাঁচ কযা
অম্ভফ নষ। অফরুদ্ধকার দীঘস্থাষী
ড
ডর পফপ্রয বাগ পছাটখাডটা ফযফা এফং ক্ষুদ্র উৎাদন
িপ্রতষ্ঠান ডজই ঘুডয দাাঁাডত াযডফ না। পডর অবযন্তযীণ অথনীপ্র
ড তডত ফযাকষাডড প্ররংডকজ 
পডযাষাডড প্ররংডকজ পচইন ভাযাত্মকবাডফ ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফ, মায পর াভপ্রগ্রক উৎাদন ফযফস্থাডক
ফযাত কযডফ। ধাযণা কযা ডি, কামকযী
ড
বযাকপ্রন উদ্াফন এফং এয ফযাক ফযফায ছাা
গুটট ফডন্তয ভডতা প্রফেফযাী পযাগটট প্রনভূরড কযা ম্ভফ নষ। তাই কডযানায কামকযী
ড
বযাকপ্রন
উদ্াফন এফং প্রফেফযাী এয ফযাক ফযফায প্রনচ্ছিত না ষা মন্ত
ড অনয পদগুডরা আভাডদয
পদ পথডক শ্রপ্রভক পনষা ফন্ধ যাখডত াডয। পডর ফাংরাডদডয পযপ্রভটযান্ফিফা ফযাকবাডফ
ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডত াডয, মা ফতডভাডন অডনকটা দৃযভান। প্রফেফাজাডয বতপ্রয পাাডকয চাপ্রদা
অডনকাংড কডভ পমডত াডয। পডর ফাংরাডদডয যপতাপ্রনভুখী বতপ্রয পাাক প্রল্প আডযা পফপ্র
িপ্রতডমাপ্রগতায ম্মুখীন ডফ। এ িপ্রতডমাপ্রগতাষ টটডক থাকডত ডর যকায পঘাপ্রলত িডণাদনা
যাডকডজয ুল্ঠু ফাস্তফাষন িডষাজন।
আভযা আা কপ্রয, পভ ভা পডল অথনীপ্র
ড ত ধাড ধাড উন্পুি কযা ম্ভফ ডফ এফং যকায
পঘাপ্রলত িডণাদনা যাডকডজয ুল্ঠু ফাস্তফাষডনয ভাধযডভ অথনীপ্র
ড ত স্বাবাপ্রফক অফস্থাষ প্রপযডত
শুরু কযডফ। মপ্রদ পভ ভাডয ডয অথনীপ্র
ড ত উন্পুি কযা ম্ভফ না ষ তাডর যাজস্ব আদাষ 
চ্ছজপ্রডপ্রয িফৃচ্ছদ্ধ াভপ্রগ্রক অথনীপ্র
ড তডত এয ফযাক িবাফ ডফ, মা কাটটডষ ঠা অডনক
কটঠন ডত াডয। ক্ষপ্রত কাটটডষ ঠায উাষগুডরা তাই আডগ পথডকই খুজ
াঁ ডত ডফ।
কডযানা িপ্রতডযাডধ প্রফে স্বাস্থয ংস্থা কতৃক
ড ফাযফায াফান প্রদডষ াত পধাষা, াাঁপ্রচ-কাপ্রজপ্রনত
শুদ্ধাচায পভডন চরা াপ্রযপ্রযক দূযডত্বয নীপ্রতভারায য পজায পদষায ভূর কাযণ দুটট—(১)
একডে অডনক ভানুল আক্রান্ত ষা িপ্রতডযাধ কডয স্ব-স্ব পদডয স্বাস্থয ফযফস্থায কডযানা
পভাকাডফরায ক্ষভতা ফৃচ্ছদ্ধ এফং (২) বযাকপ্রন  িপ্রতডলধক বতপ্রয কযায জনয পম ভষ দযকায,
পই মন্ত
ড আক্রাডন্তয াযডক নীষ ভাত্রাষ যাখা। উন্নত প্রফডেয আথাভাচ্ছ
ড
জক পিক্ষাডট
াপ্রযপ্রযক দূযত্ব ফজাষ যাখা জতয ষায ডয পদখা মাডি মুিযাষ্ট্র উন্নত পদগুডরাষ
কপ্রবড-১৯-এয পযাগীয ংখযা হু-হু কডয পফড মাডি। তাই কডযানা পভাকাডফরাষ াধাযণ
রকডাউন দ্ধপ্রত কতটুকু কামকয,
ড
তা প্রনডষ িে পথডক মাষ। ধাযণা কযা ডি, এফ পদ
রকডাউন শুরু কযডত ধীয নীপ্রত অনুযণ কডযডছ। তডফ শুরুডতই রকডাউন, অযাডগ্রপ্রব পটস্ট্
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এফং তথয  পমাগাডমাগ িমুচ্ছিয ডফাচ্চ
ড
ফযফাডযয ভাধযডভ তাইষান, দপ্রক্ষণ পকাপ্রযষা,
আইরযান্ড  জাভাপ্রড ন এডক্ষডত্র পফ পর ডষডছ।
অফস্থাদৃডষ্ট ভডন ডি, ফাংরাডদডয াভাচ্ছজক  অথতনপ্র
ড তক ফাস্তফতাষ দীঘডভষাডদ
ড
কামকযীবাডফ
ড
াপ্রযপ্রযক দূযত্ব ফজাষ যাখা খুফ কটঠন। উন্নত প্রফডেয যকায  জনগডণয আপ্রথক
ড
ক্ষভতা থাকাষ অফরুদ্ধ অফস্থাষ ভানুডলয ভডধয খাফাডযয জনয াাকায পতভন পনই। কডযানা
ভাভাযী পভাকাডফরাষ উন্নত প্রফডেয তু রনাষ এডক্ষডত্র ফাংরাডদ অডনক অুপ্রফধাজনক অফস্থাষ
যডষডছ। ফাংরাডদডয যকাযডক কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাডফরায জনয ফহুভুখী দডক্ষ প্রনডত
ডি। একপ্রদডক পমভন জনগণডক াপ্রযপ্রযক দূযডত্ব উদ্ফুদ্ধ কযায জনয আপ্রভ,ড ুপ্রর,
প্রফপ্রডআয ফ আইন-ৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফাপ্রনীডক ফযস্ত থাকডত ডি এফং কডযানা পটডস্ট্য
ুডমাগ-ুপ্রফধা ফৃচ্ছদ্ধ কপ্রবড-১৯ ভযাডনজডভডন্টয জনয প্রফপ্রনডষাগ কযডত ডি, অনযপ্রদডক
কডষক পকাটট শ্রভজীফী ভানুডলয আায িদাডনয জনয প্রচন্তা কযডত ডি। টঠক দ্ধপ্রতডত
িডষাজনীষ খাদযাভগ্রী ভষভডতা শ্রভজীফী ভানুডলয পদাযডগাাষ পৌঁছডত না াযডর তাযা
জীপ্রফকায তাপ্রগডদ ঘডযয ফাইডয পফয ডফ, মায রক্ষণ স্পষ্ট। পডর জনগণ  আইন-ৃঙ্খরা
যক্ষাকাযী ফাপ্রনীয ভডধয ম্পডকডয অফনপ্রত ডত াডয। এভনপ্রক আভাডদয পনাফাপ্রনীয
পগযডফাজ্জ্বর ভমাদা
ড
িেপ্রফদ্ধ ডত াডয।
তাই ফাংরাডদডক এ ভুডূ তড ফাস্তফম্মত দডক্ষ গ্রডণয কথা বাফডত ডফ। কডযানা
পভাকাডফরাষ িচপ্ররত ধাযণায ফাইডয অনয পকাডনা কামকযী
ড
উাষ আডছ প্রকনা, তা এখডনা
যীপ্রক্ষত নষ। তডফ কডযানা পভাকাডফরা  অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রত কপ্রভডষ আনডত ফস্তডয
ড
রকডাউডনয প্রযফডতড টস্পটপ্রবপ্রত্তক রকডাউন এফং ফাইডক ফাধযতাভূরকবাডফ ভাস্ক
ফযফাডযয য অক্সডপাডড ইউপ্রনবাপ্রটট
ড
পফপ্রকছু গডফলণা পজায প্রদডষডছ। আভযা আা
কপ্রয, পভ ভাডয প্রদ্নতীষ ন্ভা নাগাদ ফাংরাডদড কডযানায টস্পটগুডরা প্রচপ্রিত ডষ মাডফ। তাই
াযা পদড ফতডভান িচপ্ররত রকডাউডনয প্রযফডতড কপ্রবড-১৯-এয পযাগীয ংখযা প্রচপ্রিত ষায
প্রবপ্রত্তডত পছাট পছাট এরাকাডকচ্ছন্দ্রক (পমভন ইউপ্রনষন ফা উডজরা) রকডাউন কযা পমডত াডয।
তাছাা ফায জনয পদড মতপ্রদন কডযানায িবাফ থাকডফ, ততপ্রদন ফাপ্রয ফাইডয অফস্থাডনয
ভষ ফাধযতাভূরকবাডফ ভাস্ক ফযফাডযয য পজায পদষা িডষাজন। জনগডণয ভডধয কডযানা
ম্পডকড ডচতনতা ফৃচ্ছদ্ধয জনয পকযারায ভডতা পলাগান (াযীপ্রযক দূযত্ব  াভাচ্ছজক ংপ্রত
ফজাষ যাখা) িচাডয পজায পদষা উপ্রচত।
আভাডদয ভডন যাখা দযকায, ফাংরাডদড পফাডযা পভুডভয ধান কাটা আন্ন। কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রত
পভাকাডফরায জনয াযা পদ অফরুদ্ধ থাকায পডর ধান কাটায কৃপ্রল শ্রপ্রভক াষা দুুঃাধয।
ুনাভগে, প্রকডাযগে, ভুন্ফীগে আভাডদয যবাণ্ডাযগুডরাষ ভযা আডযা িকট। পভুপ্রভ
ঝ-ফৃটষ্ট শুরু না ষাষ িাকৃপ্রতকবাডফ এখন মন্ত
ড পডরয ক্ষষক্ষপ্রত ষপ্রন। মতদূয জানা মাষ,
এ পভুডভ পফাডযায পরন বাডরা ডষডছ। উডল্লখয, কৃপ্রল শ্রপ্রভডকয অবাডফ কৃলকযা ভষভডতা
পর তু রডত না াযডর পদ চযভ খাদয ংকডট ডফ, মা ভায উয খাাঁায ঘা ডষ উঠডফ।
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তাই ধান কাটায কাজ কীবাডফ ুল্ঠুবাডফ ম্পাদন কযা মাষ, তায জনয আশু প্রদ্ধান্ত জরুপ্রয।
িডষাজডন যকাপ্রয ফযফস্থানাষ উত্তযফে ফা অনযানয স্থান পথডক কৃপ্রল শ্রপ্রভক এডন এফ
এরাকায ধান কাটায কাজ ম্পন্ন কযা পমডত াডয। তডফ শ্রপ্রভক প্রনফাচডনয
ড
আডগ কপ্রবড-১৯-এ
আক্রান্ত প্রকনা, তা প্রনচ্ছিত ষায জনয স্বাস্থয যীক্ষা কযডত ডফ। ধান কাটায কাজ ম্পন্ন
কযায ভষ াযীপ্রযক দূযত্ব ভাস্ক ফযফায প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। প্রক্ষািপ্রতষ্ঠান ফন্ধ থাকাষ
এফ শ্রপ্রভডকয প্রক্ষািপ্রতষ্ঠাডন থাকায ফযফস্থা কযা পমডত াডয। ংপ্রিষ্ট পজরাগুডরায পজরা
িাকডদয পনতৃডত্ব উডজরা প্রনফাী
ড কভকতড
ড া  কৃপ্রল কভকতড
ড াযা াপ্রফক
ড কাজ তদাযক কযডত
াডযন।
বষদ আব্দুর াপ্রভদ: অধযাক
স্বাস্থয অথনীপ্র
ড ত ইনপ্রস্ট্টটউট, ঢাকা প্রফেপ্রফদযারষ

২৩ এনপ্রর ২০২০
ভধযপ্রাতচয েভযত
ষ
শ্রনভেতদয চােনয ফার যাখায আহ্বান যযাষ্ট্রভন্ত্রীয
ংফাদ : কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত ভধযিাডচযয পমফ পদগুডরাডত ভুপ্ররভ অপ্রবফাী শ্রপ্রভক কাজ
কযডছন তাডদয চাকপ্রয ফার যাখায জনয ইরাপ্রভ ডমাপ্রগতা ংস্থায (আইপ্র) দয
যাষ্ট্রগুডরায িপ্রত আহ্বান জাপ্রনডষডছন যযাষ্ট্রভন্ত্রী এ পক আব্দুর পভাডভন। কডযানাবাইযা
পভাকাপ্রফরাষ আইপ্রয এক প্রফডল বফঠডক যযাষ্ট্রভন্ত্রী এ আহ্বান জানান।
পপ্রদ আযডফয বাপ্রতডত্ব প্রবপ্রড কনপাডযডন্ফয ভাধযডভ পকাপ্রবড-১৯ ভাভাপ্রয প্রনডষ
ফাংরাডদ, তু যস্ক, পপ্রদ আযফ, গাপ্রেষা, ংমুি আযফ আপ্রভযাত  নাইজায- এই ছষটট পদডয
যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফা উমুি িপ্রতপ্রনপ্রধ  আইপ্র ভাপ্রচডফয অংগ্রডণ প্রনফাী
ড কপ্রভটটয এই
প্রফডল বফঠকটট অনুটষ্ঠত ষ।
যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারডষয এক ংফাদ প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত ফরা ষ, অপ্রবফাী শ্রপ্রভকডদয চাকপ্রয ফার থাকডর
কডযানাষ ৃষ্ট পফকাযডত্বয কাযডণ ষা ক্ষপ্রত কভাডনা  াভাচ্ছজক ভতা ফজাষ যাখা ম্ভফ
ডফ। এই ভাভাপ্রযয িডকা না কভা মন্ত
ড ভুপ্ররভ অপ্রবফাীডদয ুযক্ষায জনয িডষাজনীষ
আপ্রথক
ড  প্রচপ্রকৎা াষতা িদান এফং তাডদয চাকপ্রয যক্ষায ফযফস্থা কযায জডনয ভানফাপ্রধকায
ংগঠনগুডরাডক প্রনডষ কাজ কযডত আইপ্র প্রচফারষডক যাভ ড পদষ ফাংরাডদ। প্রচপ্রকৎা
প্রফজ্ঞান এফং যোভাপ্রদ প্রনডষ পমফ গডফলণা িপ্রতষ্ঠান কাজ কডয তাডদয কযডাডযট
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িপ্রতষ্ঠাডনয ডে একচ্ছত্রত কডয এই ভুডূ তড অপ্রত িডষাজনীষ জীফন যক্ষাকাযী যোভাপ্রদ বতপ্রযয
কাডজ রাগাডত আইপ্র প্রচফারষ এফং এয অেংগঠনগুডরাডক আহ্বান জানাষ ফাংরাডদ।
এছাা িডষাজনীষ ম্পদ ফণ্টডনয ভাধযডভ এই ভাভাপ্রযয ভডষ প্রফেফযাী পমফ ভুপ্ররভ
যণাথী যডষডছ, তাডদয পদখবাডরয প্রফলষটটয প্রনিষতায জনয ফাংরাডদ দয পদগুডরায
ভপ্রন্ত িষাডয য গুরুত্বাডযা কডয। বাষ যযাষ্ট্রভন্ত্রী পভাডভন দয যাষ্ট্রগুডরায পস্বিা
অনুদাডনয ভাধযডভ একটট পকাপ্রবড-১৯ পযন্ফ  প্রযডকাবাপ্রয তপ্রফর গঠডনয িস্তাফ যাডখন।
আইপ্রয ইরাপ্রভ উন্নষন ফযাংক গ্রু পকাপ্রবড-১৯ পভাকাপ্রফরাষ ম্প্রপ্রত ২৩০ পকাটট ডরাডযয
আপ্রথক
ড াষতায পঘালণা পদষ। এছাা আইপ্রয আডযকটট ংস্থা ইরাপ্রভক প্ররডাপ্রযটট
তপ্রফর দয যাষ্ট্রগুডরা, প্রফডল কডয স্বডল্পান্নত দয পদগুডরাডক তাডদয স্বাস্থয খাডত ক্ষভতা
ফাাডত একটট আরাদা প্রাফ খুডরডছ। আইপ্র প্রচফারডষয আতাষ এডফয একটট ভন্ষ
ফযফস্থা বতপ্রযয জনয বাষ আডরাচনা ষ।
বফঠডক প্রফডযাধূণ ড এরাকাষ প্রফফদভান িপ্রতক্ষগুডরাডক অস্ত্রপ্রফযপ্রতয ভাধযডভ খাদয  প্রচপ্রকৎা
াষতা িদাডনয ফযফস্থা কযায জনয আইপ্র প্রনফাী
ড কপ্রভটট আহ্বান জানাষ এফং ংপ্র¬ষ্ট
মুদ্ধাত পদগুডরাডত খাদয াষতা িদাডন ভানফাপ্রধকায কভীডদয অনুডযাধ জানাডনা ষ।
এছাা পকাপ্রবড-১৯  এয যফতী অফস্থা পভাকাপ্রফরায জনয আইপ্রয প্রনফাী
ড
কপ্রভটট
প্রফেফযাংক, আইএভএপ- অনযানয আন্তজডাপ্রতক আপ্রথক
ড িপ্রতষ্ঠান, প্রদ্নাপ্রক্ষক, ফহুাপ্রক্ষক
ংস্থাডক স্বডল্পান্নত পদগুডরায ঋণ ভকুপ জ ডতড ঋণ াষায ফডন্দাফস্ত কযায জনয
পবডফ পদখডত আহ্বান জানাষ।

২৪ এপ্রির ২০২০
যানা প্লাজা ট্রযাতজনডয ৭ ফেয
েতযানায পোফতর েরুণ অফিাে আত শ্রনভেযা
আফু পনা ভুপ্রফ: াবাডযয ভচ্ছজদুডযয ান-প্রফপ্রয পছাট্ট পদাকাপ্রন আফু কারাভ। যানা প্লাজা
ধড একটট া াযান। কাটা ফাাঁ াডষ কৃচ্ছত্রভ অে রাগাডনা। মতটুকু ম্ভফ ই াডষ চা কভ
প্রদডষ পকাডনা যকডভ পদাকাডন উডঠ ফডন প্রতপ্রন। ফাপ্রক ফ কাজ কডয পদন স্ত্রী পাপ্রনষা। দুই
পছডর, এক পভডষ প্রনডষ কারাডভয াাঁচজডনয ংায পকাডনা যকডভ চরপ্রছর; প্রকন্তু এখন আয
চরডছ না। কডযানায পছাফডর পগাটা প্রযফাযটট এখন এডরাডভডরা। পদাকান খুরডত পদষ না ুপ্রর।
ত্রাণ প্রনডষ কাাকাপ্র কযায াযীপ্রযক
অফস্থা পনই তায। স্ত্রী এফং পছডরডভডষযা
কায কাডছ াত াতডত নাযাজ। পডর
পখডষ না পখডষ প্রদন কাটডছ। ভকারডক
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আফু কারাভ ফডরন, 'বাই কীবাডফ পফাঁডচ আপ্রছ আল্লা ছাা পকউ ফুঝডফ না।'
এ যকভ আত আাই াজায শ্রপ্রভক প্রযফাডযয িাষ একই অফস্থা। শ্রপ্রভকডদয ডে কথা ফডর
এ যকভ পাচনীষ দুযফস্থায কথা জানা পগডছ। শ্রপ্রভক পনতাডদয ভডত, িাষ দুই ভা ধডয
ফাংরাডদ প্রফেফযাী কডযানাবাইযাডয িবাডফ অডনক ভথ ড প্রযফাযই প্রফডদ ডডছ।
পখাডন েু পফকাযডদয অফস্থা ডজই অনুভান কযা মাষ। ত্রাণ পডত এখন এক যকভ
পদছুট কযডত ষ। পখাডন েু যীয প্রনডষ তাযা কতটুকুই কযডত াডয। যানা প্লাজা ধডয
াত ফছডযয ভাথাষ এড কডযানা িাদুডবাডফ এ যকভ করুণ প্রযণপ্রতয ভুডখ ডডছ আাই
াজায প্রযফায।
জানডত চাইডর জাতীষ গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভক কভচাযী
ড
রীডগয বাপ্রত প্রযাজুর ইরাভ ভকারডক
ফডরন, িপ্রতপ্রদনই আতডদয অডনডকই তাডদয ত্রাণ াষতায জনয পপান কযডছন। যানা প্লাজাষ
আতডদয এই দুডমাগকাডর
ড
ত্রাণ ডমাপ্রগতা পদষায কথা প্রফচ্ছজএভইএয। প্রকন্তু তাডদয এ
ধযডনয পকাডনা উডদযাগ পনই। প্রফডদপ্র পক্রতাডদয এ প্রনডষ নূ্মনতভ পকাডনা াা পনই। পডর
প্রযফায-প্রযজন প্রনডষ অতযন্ত ভানডফতয জীফনমান কযডছন যানা প্লাজায আত শ্রপ্রভকযা।
াত ফছয আডগ যানা প্লাজা ধড আতডদয ুনফাডন
ড
ট্রাস্ট্ পয ইনজুযড ষাকডা ড পভপ্রডডকর
পকষায ইনক্রুপ্রডং যানা প্লাজা ষাকডাডযড (টটআইডপ্রিউএভপ্র) ডে পমাগাডমাগ কডয জানা
পগডছ, আতডদয প্রচপ্রকৎায ফাইডয অনয পকাডনা খাডত খযচ কযায এখপ্রতষায তাডদয পনই।
টটআইডপ্রিউএভপ্রয ভন্ষক কৃষ্ড পন গতকার ভকারডক ফডরন, িপ্রতপ্রদনই আত
শ্রপ্রভকডদয কাছ পথডক পপান াডিন তাযা। এখন আয পকউ প্রচপ্রকৎায জনয পপান কযডছন
না। ফায একই দাপ্রফ, ত্রাণ াষতা। প্রকন্তু তাযা প্রকছু কযডত াযডছন না। প্রতপ্রন ফডরন, কযায
ভডতা প্রকছু টাকা তাডদয াডত আডছ। তডফ এই তপ্রফর পম নীপ্রতভারায অধীডন গঠন কযা ডষডছ
এফং ফযষ িচ্ছক্রষা প্রনধাযণ
ড কযা ডষডছ, তায ফাইডয তাযা পমডত াযডছন না। প্রতপ্রন জানান, জনতা
ফযাংডক এখন যানা প্লাজাষ আতডদয প্রচপ্রকৎা ফাফদ আট পকাটট টাকা পভষাপ্রদ ঞ্চষ
(এপপ্রডআয) জভা আডছ। একই অযাকাউডন্ট তাজযীন পযান কাযখানায শ্রপ্রভকডদয
প্রচপ্রকৎা ফাফদ এক পকাটট ২৫ রাখ টাকা এপপ্রডআয আডছ। আন্তজডাপ্রতক শ্রভ ংস্থায
(আইএর) উডদযাডগ আয অথ ড আায কথা যডষডছ। প্রতপ্রন স্বীকায কডযন, কডযানাবাইযাডয
কাযডণ প্রতযই আতডদয প্রযফায অডনক কডষ্ট আডছ।
টটআইডপ্রিউএভপ্রয ফাইডয ব্রযাক ইউএডয অডথ ড গুরুতয আত ১১০ জডনয প্রচপ্রকৎা পদষা
ডি। াবায প্রআযপ্রয ভাধযডভ এফ আডতয ডফাচ্চ
ড
প্রচপ্রকৎা পদষা ডি। িকডল্পয
ফযফস্থাক পযজাউর কপ্রযভ গতকার ভকারডক জানান, যানা প্লাজা দুঘটনাষ
ড
আতডদয
প্রচপ্রকৎা চাপ্ররডষ মাডিন তাযা। জানা পগডছ, আয দুই ভা য আগাভী জুডন এ িকল্পটট ফন্ধ
ডষ মাডি। াত ফছডযয পভষাডদয িকল্পটট আয ম্প্রাযণ ডি না।
২০১৩ াডরয ২৪ এপ্রির যাজধানীয অদূডয াবাডয যানা প্লাজা নাডভ একটট ফহুতর বফন ধড
ড। এডত বফডনয াাঁচ পাাক কাযখানায এক াজায ১৩৮ শ্রপ্রভক িাণ াযান। আত ন
আাই াজায। এ দুঘটনাডক
ড
প্রফডেয তৃতীষ ফৃত্তভ প্রল্প দুঘটনা
ড
প্রডডফ ভডন কযা ষ।
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নতন নদতনয েভূ
ষ নচ : যানা ট্রযাডজপ্রডয ফলূ
ড প্রত ড উরডক্ষ কভূড প্রচ পনষা ডষডছ প্রফপ্রবন্ন
ংগঠডনয ক্ষ পথডক। তডফ কডযানায কাযডণ ফ কভূড প্রচই অনরাইডনয ভাধযডভ ারন কযা
ডফ। প্রতন প্রদনফযাী কভূড প্রচ পঘালণা কডযডছ গাডভন্ট
ড শ্রপ্রভক ংপ্রত। গতকার ংগঠডনয
পপফুক পডজ রাইডব ংফাদ ডম্মরডনয ভাধযডভ এ কভূড প্রচ শুরু ষ। এডত কথা ফডরন
ংগঠডনয বা িধান তাপ্ররভা আখতায। কভূড প্রচয ভডধয যডষডছ আজ শুক্রফায প্রদনফযাী যানা
প্লাজায ঘটনাষ প্রনতডদয ছপ্রফ এফং প্রফপ্রবন্ন দাপ্রফ-দাষা াডত স্বজন ফাই প্রভডর াভাচ্ছজক
পমাগাডমাগ ভাধযডভ ছপ্রফ পাস্ট্ পদষা। কার ১১টা ১ প্রভপ্রনডট নীযফতা ারন। প্রফডকর ৪টাষ
ভতপ্রফপ্রনভষ বা। এ ছাা ২৫ এপ্রির দু'প্রদনফযাী অনরাইন ছপ্রফয িদনী
ড ূণ ড পফতন চাই।
অনযানয ংগঠডনয ক্ষ পথডক আডরাচনা  পদাষা অনুষ্ঠাডনয আডষাজন কযা ডষডছ।

এপ্রির ২৪, ২০২০
অথনীনত
ষ
ুনরুদ্ধাতয অনবফাী শ্রনভেতদয তফধতা নদতত মাতে ইতানর
ফপ্রণক ফাতডা অনরাইন: কপ্রবড-১৯ িডকাড প্রফমস্ত
ড ইতাপ্রর। এই ংকট যফতী অথনীপ্র
ড ত
ুনরুদ্ধায পকডরয অং প্রডডফ উডল্লখডমাগয
ংখযক অপ্রবফাী কভীডক বফধতা প্রদডত মাডি
পদটটয যকায।
ইতাপ্ররয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী রুপ্রষানা রযাডভাযডগ ংডদয
প্রনম্নকডক্ষয কনপ্রস্ট্টটউনার অযাডপষা ড কপ্রভটটয
শুনাপ্রনডত ফডরন, অপ্রবফাী কভীডদয বফধতা পদষায
ফযাাডয তায অফস্থান ইপ্রতফাচক। প্রতপ্রন এ ফযাাডয
পখারাখুপ্রর কথা ফরডত চান। তডফ ৬ রাখ
অপ্রবফাীডক বফধতা পদষায ফযাাডয পম কথা উডঠডছ পই ংখযাটট টঠক নষ। এটট প্রনপ্রদডষ্ট
পকাডনা ংখযা না ডত াডয। মা ডফ িডষাজন  আইডনয ভডধয পথডকই।
অপ্রনষপ্রভত অপ্রবফাী শ্রপ্রভকডদয বফধতায িস্তাফ প্রদডষডছন পম কষজন যাজনীপ্রতক  ভন্ত্রী তায
ভডধয অনযতভ কৃপ্রলভন্ত্রী পতডযা পফরাডনাবা। স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী ফডরন, আপ্রভ পফরাডনাবায ডে কথা
ফডরপ্রছ। আভযা এ প্রফলডষ একডে কাজ কযপ্রছ। টঠক ভডষই আভযা উমুি প্রদ্ধান্তটট পনফ।
এই ভুডূ তড এভন প্রকছু ডত মাডি না। অনয ভন্ত্রণারডষয ডে এ ফযাাডয এখডনা ুপ্রনপ্রদডষ্ট
আডরাচনা ষপ্রন।
কডযানা পভাকাপ্রফরাষ ইতাপ্ররয জনস্বাস্থয ুযক্ষায াাাপ্র কৃপ্রল খাডত উন্নষন  কডযানা
যফতীডত খাদযংকট মাডত না ষ প জনয পদডয যাজনীপ্রতপ্রফকযা অতফধ অপ্রবফাীডদয
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বফধতা পদষায কথা প্রফডফচনায জনয যকাযডক যাভ ডপ্রদডিন। প্রফডল কডয, কৃপ্রল খাডত শ্রপ্রভক
ংকট ভাধাডন ইতাপ্রর যকায কডষক ন্ভা ধডযই আডরাচনা চাপ্ররডষ মাডি।
এ প্রনডষ কডষক প্রদন ধডয ইতাপ্ররয িখযাত রা প্রযাফপ্ররকা পফ কডষকটট বদপ্রনক এ প্রনডষ
িপ্রতডফদন  াক্ষাৎকায িকা কযডছ।
গত প্রনফায (১৮ এপ্রির) পদটটয যকাডযয একটট ূত্র জানাষ, িাষ ৬ রাখ অতফধ
অপ্রবফাীডক বফধতা পদষায িচ্ছক্রষায পঘালণা খুফ প্রগপ্রগযই আডছ। এযই ভডধয এ িচ্ছক্রষা প্রনডষ
১৬ ৃষ্ঠায একটট খা নীপ্রত িস্তুত কযা ডষডছ।
ইতাপ্ররয কৃপ্রলভন্ত্রী পতডযা পফরাডনাবা ংডদ এক আডরাচনাষ ফডরন, িাণঘাপ্রত কডযানাষ
ইতাপ্ররয অথতনপ্র
ড তক চাকা অচর ডষ ডছ। এপ্রদডক ইতাপ্ররয কৃপ্রলখাডত ফযাক ধ পনডভডছ।
এই ভুডূ তড ইতাপ্ররয কৃপ্রলখাডতয উন্নষডন অডনক জনচ্ছি িডষাজন।
এছাা পকাপ্রবড-১৯ এয িবাডফ এফ ছয প্রফডেয অনযানয পদ পথডক জনচ্ছি আভদাপ্রন কযা
ম্ভফ না। এই অফস্থাষ মপ্রদ কৃপ্রলখাডত জনচ্ছি প্রনডষাগ কযা না ষ তাডর বপ্রফলযডত ইতাপ্ররডক
খাদয িডট ডত ডফ।
ইতাপ্ররয অফস্থানযত অতফধ অপ্রবফাীডদয বফধ কডয প্রফপ্রবন্ন খাডত কাজ কযায ুডমাগ পদষা
উপ্রচত ফডর ভত পদন প্রতপ্রন।
অপ্রবফাীডদয বফধতায পঘালণা এডর প্রফডল কডয ইতাপ্ররডত অফস্থানযত প্রফুর ংখযক
ফাংরাডদী উকৃত ডফ ফডর আা কযা মাষ। ইতাপ্ররয প্রফপ্রবন্ন ডয দুই রাডখয পফপ্র
ফাংরাডদীয ফফা। অফয এয ভডধয কডতাজন অতফধ তায টঠক প্রযংখযান পনই। তাযয
ধাযণা কযা ষ, তাডদয ংখযা ডফ িাষ ৬০ াজায।

২৪ এপ্রির ২০২০
তাযরয যফযা ফাাতত উতদযাি
ফ ও পফা নতল্প ১৫ াজায পোটট টাোয ুনযথােন
ষ
তনফর
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক : ফ  পফা প্রডল্পয জনয িধানভন্ত্রী পঘাপ্রলত ৩০ াজায পকাটট টাকায ঋণ
তপ্রফডরয ৫০ তাং অডথযড পজাগান পদডফ ফাংরাডদ ফযাংক। এ রডক্ষয পকন্দ্রীষ ফযাংডকয
প্রনজস্ব উৎ পথডক ১৫ াজায পকাটট টাকায একটট ুনযথাষন
ড
তপ্রফর গঠন কযা ডষডছ। এ
তপ্রফডরয নাভ পদষা ডষডছ ‗ফৃৎ প্রল্প  াপ্রব
ড পক্টডয ষাপ্রকংড কযাপ্রটার ঋণ ুপ্রফধা
িদাডনয ুনযথাষন
ড
প্রস্কভ‘।
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৪ তাং ুডদ এই তপ্রফর াডফ ফযাংকগুডরা, মা বত্রভাপ্রক প্রবপ্রত্তডত আডযাপ্রত ডফ। গতকার
ফৃস্পপ্রতফায পকন্দ্রীষ ফযাংডকয ফযাংপ্রকং িপ্রফপ্রধ  নীপ্রত প্রফবাগ পথডক এংক্রান্ত াকুর
ড ায জাপ্রয
কযা ডষডছ।
কডযানাবাইযাডয অথতনপ্র
ড তক ক্ষপ্রত পভাকাডফরাষ ফ  পফা প্রডল্পয জনয চরপ্রত ভূরধন ঋণ
পজাগাডন িধানভন্ত্রী পঘাপ্রলত ৩০ াজায পকাটট টাকায
তপ্রফডরয ফযফায প্রনডষ গত ১২ এপ্রির াকুর
ড ায জাপ্রয
কডয ফাংরাডদ ফযাংক। ই াকুর
ড াডয ফরা ডষপ্রছর, এ
তপ্রফডরয ুডযাটাই ফাপ্রণচ্ছজযক ফযাংক  আপ্রথক
ড
িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক প্রনজস্ব উৎ পথডক প্রফতযণ কযডত
ডফ। তডফ অডনক ফযাংক তাযরয ংকডট থাকাষ এখন
পকন্দ্রীষ ফযাংডকয প্রনজস্ব উৎ পথডক ১৫ াজায পকাটট
টাকায তপ্রফর পজাগান প্রদডত এই ুনযথাষন
ড
প্রস্কভ
গঠন কযা ডরা। এয পডর ফাপ্রক ১৫ াজায পকাটট
টাকা ফযাংক  আপ্রথক
ড িপ্রতষ্ঠানগুডরায প্রনজস্ব উৎ
পথডকই প্রফতযণ কযডত ডফ।
ফৃস্পপ্রতফাডযয াকুর
ড াডয ফরা ডষডছ, আপ্রথক
ড াষতা যাডকডজ তাযরয যফযা প্রনচ্ছিতকডল্প
ফ  পফা প্রডল্প চরপ্রত ভূরধন পজাগাডন িধানভন্ত্রী পঘাপ্রলত ৩০ াজায টাকায ভডধয ফাংরাডদ
ফযাংক কতৃক
ড ১৫ াজায পকাটট টাকায ুনযথাষন
ড
প্রস্কভ গঠন কযা ডষডছ। এ তপ্রফডরয পভষাদ
ডফ প্রতন ফছয। িপ্রতটট ফযাংক  আপ্রথক
ড িপ্রতষ্ঠান এংক্রান্ত আডগয াকুর
ড ায অনুমাষী
ফযাদ্দকৃত তপ্রফডরয প্রফযীডত ৫০ তাং অথ ড এই প্রস্কডভয আতাষ ুনযথাষন
ড
ুপ্রফধা প্রনডত
ু
াযডফন। এয আতাষ ুনযথাষন
ড
গ্রডণ ইিক ফযাংক আপ্রথক
ড িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক ফাংরাডদ
ফযাংডকয ডে একটট অংগ্রণভূরক চুচ্ছি স্বাক্ষয কযডত ডফ। এয আতাষ ুনযথাষনক
ড
ৃত
ৃ
অথ ড উডদ্দযফপ্রবূ ত
ড অনয পকাডনা খাডত ফযফায কযা ডর ফাংরাডদ ফযাংক কতক
ড প প্রযভাণ
অডথযড য প্রনধাপ্রড যত ুদাডযয অপ্রতপ্রযি ২ তাং ুদ ংপ্রিষ্ট ফযাংক  আপ্রথক
ড িপ্রতষ্ঠাডনয
কাছ পথডক এককারীন আদাষ কযডত াযডফ।
গত ১২ এপ্রিডরয াকুর
ড ায অনুমাষী, পমফ প্রল্প  পফা িপ্রতষ্ঠান কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফয
কাযডণ ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডষডছ শুধু পফ িপ্রতষ্ঠানই এয আতাষ ুপ্রফধা াডফ। পকাডনা পখরাপ্র
গ্রীতা এ তপ্রফডরয ঋণ াডফন না। এ ছাা পমফ িপ্রতষ্ঠাডনয ঋণ ভন্দ ঋডণ প্রযণত ষাষ
এযই ভডধয প্রতনফাডযয পফপ্র ুনুঃ তপপ্রর ুপ্রফধা প্রনডষডছন, তাাঁযা এই যাডকডজয ুপ্রফধা
াডফন না। এ তপ্রফর পথডক ফযাংডকয ভাধযডভ উডদযািাযা ৯ তাং ুডদ ঋণ প্রনডত াযডফন।
তডফ তাাঁডদয ৪.৫ তাং ুদ প্রযডাধ কযডত ডফ, ফাপ্রক ৪.৫ তাং ুদ যকায বতু প্রড ক
প্রডডফ পদডফ।

২৪ এপ্রির ২০২০
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নফতিলণ
নল্প-োযখানা পখারা পযতখই রেডাউতনয পের ননতত তফ

ড. াীন আেতায েনারটযান্ট ও িতফলণা তমািী, অক্সতপাডষ ইউননবানটট
ষ ,
ইংরযান্ড

একজন অথনীপ্র
ড তপ্রফদ প্রডডফ আভায বাফনাষ পম প্রফলষ ঘুডয প্রপডয আডছ তা ডরা কডযানায
এই ংকটূণ ড ভষ  এ পথডক উত্তযডণয য প্রকবাডফ অনাাযী ভানুডলয ভৃতুয পঠকাডনা মাডফ?
পদডয উৎাদন এফং যফযা ফযফস্থাষ প্রফুর ক্ষষক্ষপ্রত প্রফডফচনাষ প্রনডষই আভাডদয রকডাউডন
থাকডত ডি।
তু রনাভূরকবাডফ দপ্রযদ্র ভানুলডদয ফযাফযই পভপ্ররক চাপ্রদা ূযডণ প্রভপ্রভ পখডত ষ।
কডযানাবাইযাডয িবাডফ অপ্রত দপ্রযদ্র ভানুডলয ংখযা
আডযা ফাডফ, মাযা অনাাডয-অধাাডয
ড
প্রদন মান
কযডফ। এযই ভডধয জাপ্রতংঘ আন্ন দুপ্রবডড ক্ষয ফযাাডয
তকডফাণী প্রদডষডছ। তাডর িে আড—এই দুডমাডগ
ড
আভাডদয কযণীষ কী? প্রকবাডফ আভযা টটডক থাকফ?
উত্তডয ফরডত ষ, উাষ অফযই আডছ। আভযা প্রনডজযা
ডচতন পথডক এই বাইযা ছাডনা িপ্রতডযাধ কযডত
াপ্রয। প্রকন্তু একই ডে উৎাদন কামক্রভ
ড
অফযাত
যাখডর াযীপ্রযক  ভানপ্রকবাডফ এই পযাডগয প্রফরুডদ্ধ
আভাডদয রাইটা পজাযদায ডফ। এফং ফযাকবাডফ ক্ষুধা ছাডনা পযাধ কযা ম্ভফ ডফ। আপ্রভ
ভডন কপ্রয এখনই চরভান রকডাউন পকর প্রনডষ আডরাচনা কযা দযকায, মাডত কামকযী
ড
দডক্ষ পনষা মাষ।
আপ্রভ প্রচপ্রকৎক নই তডফ আপ্রভ পদডখপ্রছ দুফরড যীডযয অপ্রধকাযীযা ফাডদ স্বাস্থযফানযা
বাডরাবাডফই কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাডফরা কযডছ। এ কাযডণ ভৃতুযায কভ।
এখন ুস্বাডস্থযয অপ্রধকাযীযা রকডাউডন আডছন কাযণ পমকাডযায ভাধযডভই কডযানাবাইযা
ছাডত াডয। এ জনযই আভাডদয রকডাউন পকর প্রনডষ আডযা বাফডত ডফ পমন স্বাস্থযফানযা
কডযানাবাইযা পভাকাডফরা কডয ুডযাদডভ কাজ কযডত াডযন।
একটাই উাষ ডত াডয তা ডরা— প্রল্প-কাযখানা চর পযডখ রকডাউন পকর কযা পগডর
বপ্রফলযডতয ফ অথতনপ্র
ড তক প্রফমষড এাডনা ম্ভফ ডফ। যীক্ষাভূরকবাডফ পই পচষ্টা কযা পমডত
াডয। প্রল্প শ্রপ্রভকডদয রকডাউডন পথডক কাডজয অনুভপ্রত পদষা পমডত াডয। প্রডল্পাডদযািাযা
এ প্রফলষটট পবডফ পদখডত াডযন। আনাযা স্বাস্থযফান পরাকডদয কাডজ ডাকডত াডযন পই ডে
তাাঁডদয যাভ ডপ্রদডত াডযন প্রকবাডফ এই বাইযা পভাকাডফরা কডয তাাঁযা কাজ কযডত াযডফন।
এয পডর অথনীপ্র
ড তয চাকা াভডন এডগাডফ।
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২৪ এপ্রির ২০২০
প্রফাীতদয িে ফতন্ডয টাো নযতাতধয ননতদষ
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক: ীপ্রভত ফযাংপ্রকং কামক্রডভয
ড
ভডধযই িফাীডদয ঞ্চষ ফন্ড পভষাদূপ্রতয
ড আডগ
 ডয নগদাষন এফং ভুনাপা প্রযডাডধয প্রনডদড  প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ ফযাংক। াধাযণ ছুটটয ভডধয
এত প্রদন ফযাংডকয প্রফপ্রবন্ন ধযডনয কামক্রভ
ড
ীপ্রভত প্রযডয অফযাত থাকডর এনআযপ্রফ ফডন্ডয
টাকা প্রযডাডধয প্রফলডষ আরাদাবাডফ পকাডনা প্রনডদডনা প্রছর না। গতকার ফৃস্পপ্রতফায
ফাংরাডদ ফযাংডকয পডট ভযাডনজডভন্ট প্রডাটড ডভন্ট পথডক এংক্রান্ত একটট িজ্ঞান জাপ্রয কযা
ষ।
জানা মাষ, িফাীডদয উাচ্ছজত
ড পযপ্রভটযাডন্ফয অথ প্রড ফপ্রনডষাডগ আনডত প্রতন ধযডনয ফন্ড চারু কযা
ষ। এগুডরা ডরা ডষজ আনায
ড পডডবরডভন্ট ফন্ড, ইউএ ডরায প্রিপ্রভষাভ ফন্ড  ইউএ
ডরায ইনডবস্ট্ডভন্ট ফন্ড। এই প্রতন ধযডনয ফডন্ডই প্রভরডছ আকলণীষ
ড
ুডদয ায প্রফপ্রবন্ন
ুপ্রফধা। িজ্ঞাডন ফরা ষ, আডগ পথডকই পভষাদ ূপ্রত ড াডডক্ষ জাতীষ ঞ্চষত্র এফং কুডনয
অথ ড প্রযডাডধয কামক্রভ
ড
চারু যডষডছ। তডফ ভাডঝভডধয ভযাষ ডছন ফডন্ডয
প্রফপ্রনডষাগকাযীযা। তাই পভষাদূপ্রতয
ড আডগ অথফা পভষাদূপ্রতয
ড য এনআযপ্রফ ফন্ড নগদাষন 
কুন িদানংক্রান্ত কামক্রভ
ড
চারু যাখায প্রনডদড প্রদডষডছ পকন্দ্রীষ ফযাংক।

২৪ এপ্রির ২০২০
শ্রভজীফী নযফাতয েুধায েষ্ট
যপ্রফদা ম্প্রদাডষয ভানুডলয দুপ্রদডন
৫২ ফছয ফষী ভাপ্রনক দা যপ্রফদা (চভকায)
ড
ম্প্রদাডষয ভানুল। ফংযম্পযাষ এই পাষ
আডছন। স্ত্রী  প্রতন পছডরডক প্রনডষ াাঁচ দডযয প্রযফায তাাঁয। ফাপ্র নীরপাভাযীয বষদুয
ডযয াপ্রতখানা ভল্লাষ।
জানা পগডছ, ভাপ্রনক দা বষদুয ডযয প্রফভানফন্দয ডকয ট্রাপ্রপক ুপ্রর ফডক্সয াড
জুতা-যাডন্ডর পরাইডষয কাজ কডযন। পযরডষয রাইন পঘাঁডল অস্থাষী পদাকান ফপ্রডষ াযা প্রদন
কাজ কডয পম মৎাভানয আষডযাজগায ষ, তা প্রদডষ চডর াাঁচ দডযয প্রযফায। তায য
পফ প্রকছুপ্রদন ধডয অুস্থ প্রতপ্রন। এয ভডধয ভাপ্রনক দা আফায ডাষাডফটটড আক্রান্ত ডষডছন।
বুগডছন পিায  রৃদডযাডগ। এফ পযাগফারাইডষয জনয প্রচপ্রকৎক প্রনষপ্রভত লুধ পফডনয
যাভ ডপ্রদডষডছন। প্রকন্তু িপ্রতপ্রদডনয উাচ্ছজত
ড অডথ ডতাাঁয প্রযফাডযয দযডদয দুই পফরা খাফাযই
টঠকভডতা পজাডট না। তাই প্রনষপ্রভত লুধ পফন কযা ডষ ডঠ না তাাঁয। তাডত প্রদন প্রদন তাাঁয
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অুস্থতা আডযা ফাডছ। তায য প্রযফাডযয দযডদয ভুডখ আায তু ডর প্রদডত যীডযয ডে
অডনকটাই রাই কডয চরপ্রছডরন ভাপ্রনক দা। প্রকন্তু চরভান কডযানাবাইযা প্রযপ্রস্থপ্রতডত চযভ
প্রফাডক ডডছ তাাঁয প্রযফায।
পগাটা নীরপাভাযী পজরা তথা বষদুয ডয এখন রকডাউন চরডছ। ফ ধযডনয পদাকানাট,
ফযফািপ্রতষ্ঠান, করকাযখানা ফন্ধ। প কাযডণ কাজকভড পনই। ভাপ্রনক দাডয ভডতা এ পাষ
জপ্রত ুদনড দা, গডণ দা, চযণ দা ফাই এখন পফকায।
গতকার ফুধফায ডযয াপ্রতখানা এরাকায ফাপ্রডত প্রগডষ পদখা মাষ, একটট জীণীণ
ড
ড ঘডয
প্রযফায প্রনডষ ফফা কডযন ভাপ্রনক দা। প্রতন তডকয একটট ফাপ্রডত প্রতন বাই প্রযফায প্রনডষ
থাডকন। ভাপ্রনক ফডরন, যপ্রফদা ম্প্রদাডষয পরাকজন বূ প্রভীন ষাষ চার-ডার
প্রনতযিডষাজনীষ ফ প্রকছুই প্রকডন পখডত ষ। াযা প্রদন ডযয প্রফপ্রবন্ন স্থাডন জুতা-যাডন্ডর
প্রর  পভযাভডতয কাজ কডয পম টাকা আষ ডতা, তা প্রদডষ পকাডনাভডত ংায চরত। প্রকন্তু
ফতডভাডন প্রদডন এক পফরা টঠকভডতা খাফায প্রভরডছ না। গত শুক্রফায কাডরয কণ্ঠ শুবংডঘয
ক্ষ পথডক তাাঁডদয ম্প্রদাডষয ২০ প্রযফাযডক প্রফপ্রবন্ন খাদযাভগ্রী প্রফতযণ কযা ষ। এয য
পথডক আয পকউ তাাঁডদয াষতা পদষপ্রন। এ অফস্থাষ অফণনীষ
ড
দুডবডাডগ ডডছন তাাঁযা।
বষদুডয যপ্রফদা (চভকায)
ড
ম্প্রদাডষয ভানুডলয জীফনভান উন্নষন প্রনডষ কাজ কযডছ
পফযকাপ্রয উন্নষন গডফলণা ংস্থা প্রযাচড ইপ্রনপ্রডষটটব্, ফাংরাডদ। িপ্রতষ্ঠানটটয আঞ্চপ্ররক
ভন্ষকাযী পভা. ভপ্রতউয যভান ভপ্রত ফডরন, যপ্রফদা ম্প্রদাডষয পরাকজন পকাডনাভডত ংায
চারাষ। প্রকন্তু ফতডভাডন এই ম্প্রদাডষয ভানুলগুডরা চযভ আপ্রথক
ড  খাদযংকডট ডডছ।
ভপ্রতউয যভান ভপ্রত আডযা ফডরন, এ অফস্থাষ যকাডযয পযন কাডড পথডক শুরু কডয ফ
ধযডনয নাগপ্রযকডফাষ যপ্রফদা ম্প্রদাডষয তবাগ ভানুলডক ংমুি কযা দযকায। প্রতপ্রন
যপ্রফদা ম্প্রদাডষয পরাকজডনয অনরাইনপ্রবপ্রত্তক তাপ্ররকা এফং অনরাইন প্রলডয ফযফস্থা কডয
ত্রাণ প্রফতযণ  াপ্রফক
ড কামক্রভ
ড
ভপ্রনটডযয ফযফস্থা পনষা দযকায ফডর ভত িকা কডযন।

২৪ এপ্রির ২০২০
েতযানায েনত
নল্প ও পফা খাততয জনয ৩০ াজায পোটট টাোয যাতেজ
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক, ঢাকা:
কডযানাবাইযাডয কাযডণ ক্ষপ্রতগ্রস্ত প্রল্প  পফা খাডতয
িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক ৩০ াজায পকাটট টাকা ঋণ প্রদডত িডণাদনা যাডকজ পঘালণা কডযডছ
ফাংরাডদ যকায। ফযাংকগুডরায প্রনজস্ব উৎ পথডকই এ ঋণ প্রদডত ডফ। গতকার ফৃস্পপ্রতফায
ফাংরাডদ ফযাংক এই ঋডণয অথ ড পজাগান প্রদডত ১৫ াজায পকাটট টাকায আফতডনীর ুনুঃ
অথাষন
ড
তপ্রফর গঠন কডযডছ।
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এয পডর ফযাংকগুডরা এ তপ্রফর পথডক ৪ তাং ুডদ অথ ডপ্রনডষ গ্রাকডদয ৯ তাং ুডদ ঋণ
প্রদডত াযডফ। এডত ফযাংকগুডরা তাযরযংকডট ায পম আিা কযপ্রছর, তা অডনকটা রাঘফ
ডফ।
নীপ্রতভারা অনুমাষী, একটট ফযাংক পম প্রযভাণ অথ ড
ক্ষপ্রতগ্রস্ত ফ প্রল্প  পফা খাডতয িপ্রতষ্ঠানডক
পদডফ, টঠক তায অডধক
ড এই তপ্রফর পথডক প্রনডত
াযডফ। এ ঋডণয পভষাদ ডফ প্রতন ফছয এফং ুডদয
ায ৪ তাং। ঋডণয ুদ চ্ছত্রভাপ্রক প্রবপ্রত্তডত
আডযাপ্রত ডফ। এ জনয আগ্রী ফযাংকগুডরাডক
ফাংরাডদ ফযাংডকয ডে অংগ্রণভূরক চুচ্ছি স্বাক্ষয কযডত ডফ।
এয আডগ পকন্দ্রীষ ফযাংক নীপ্রতভারা প্রদডষ জাপ্রনডষপ্রছর, কডযানাবাইযাডয িডকাড অথতনপ্র
ড তক
ক্ষত পভাকাপ্রফরাষ যকায পম িডণাদনা পঘালণা কডযডছ, ঋণডখরাপ্রযা পই তপ্রফর পথডক ঋণ
প্রনডত াযডফ না। শুধু ঋণডখরাপ্র নষ, প্রতনফাডযয পফপ্র ঋণ ুনুঃ তপপ্রর কডযডছন, এভন
ফযফাষীযা এ তপ্রফর পথডক ঋণ াডফন না। এ তড প্রদডষ প্রল্প  পফা খাডতয ৩০ াজায পকাটট
টাকায চরপ্রত ভূরধন তপ্রফডরয এ নীপ্রতভারা জাপ্রয কডযপ্রছর। এ ঋডণয পভষাদ ডফ প্রতন ফছয,
তডফ যকায িথভ ফছডয ুদ প্রডডফ অডধক
ড ফা াড ৪ তাং ফন কযডফ। ফযাংকগুডরা
প্রনজস্ব তপ্রফর পথডক ঋণ নীপ্রতভারা পভডন এ ঋণ পদডফ।
িজ্ঞাডন উডল্লখ কযা ডষডছ, কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফয কাযডণ ফাংরাডদডয ম্ভাফয
অথতনপ্র
ড তক িবাফ পভাকাপ্রফরাষ পদডয অথতনপ্র
ড তক কভকাণ্ড
ড
ুনরুজ্জীফন, শ্রপ্রভক-কভচাযীডদয
ড
কাডজ ফার এফং উডদযািাডদয িপ্রতডমাপ্রগতা ক্ষভতা অক্ষুণ্ন যাখায রডক্ষয ফযাংপ্রকং–ফযফস্থায
ভাধযডভ স্বল্প ুডদ ঋণুপ্রফধা িদাডনয রডক্ষয ৫ এপ্রির িধানভন্ত্রী পখ াপ্রনা ক্ষপ্রতগ্রস্ত
প্রল্পিপ্রতষ্ঠাডনয জনয ষাপ্রকংড কযাপ্রটার ফা চরপ্রত ভূরধনুপ্রফধা িদাডনয রডক্ষয ৩০ াজায
পকাটট টাকায আপ্রথক
ড াষতা পঘালণা কডযন।
এই যাডকডজয আতাষ ফযাংকগুডরা কডযানাবাইযাড ক্ষপ্রতগ্রস্ত প্রল্প  পফা খাডতয
িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক তাডদয প্রনজস্ব তপ্রফর পথডক ফযাংকায-গ্রাক ম্পডকডয প্রবপ্রত্তডত ঋণুপ্রফধা
পদডফ। চরপ্রত ভূরধন প্রডডফ ক্ষপ্রতগ্রস্ত প্রল্প  পফা খাডতয িপ্রতষ্ঠাডনয ুডদয পফাঝা নীষ
কযায জনয এ যাডকজ পঘালণা কযা ডষডছ। গ্রাক মাডষ
ড ুদায ডফ ৯ তাং। এয অডধক
ড
ফা াড ৪ তাং যকায ুদ বতু প্রড ক পদডফ।
নীপ্রতভারা অনুমাষী, এ ঋণ ফযাংকগুডরায প্রনজস্ব ঋণ নীপ্রতভারা অনুমাষী অনুডভাপ্রদত ডত ডফ
এফং িপ্রতটট ঋডণয জনয ফাংরাডদ ফযাংডকয ফযাংপ্রকং িপ্রফপ্রধ  নীপ্রত প্রফবাগ পথডক ম্মপ্রত গ্রণ
কযডত ডফ। যকায পম ুদ িদান কযডফ, তা ফাংরাডদ ফযাংক পথডক পদষা ডফ। এই তপ্রফর
পথডক পকান ফযাংক কত টাকা চরপ্রত ভূরধন াডফ, তা ই ফযাংডকয ২০১৯ াডরয এই দুই খাডত
কী প্রযভাণ ঋণ প্রদডষডছ, তায য প্রনবডয কযডফ।
এই যাডকডজয পভষাদ ডফ প্রতন ফছয। তডফ পকাডনা গ্রাক ডফাচ্চ
ড
এক ফছয ুদ বতু প্রড ক
াডফন। পমফ িপ্রতষ্ঠান কডযানাবাইযাড ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডষডছ, শুধু তাযাই এই ুপ্রফধায আতাবুি
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ডফ। পমফ ফযফাষী এখডনা ফযাংক পথডক পকাডনা ঋণুপ্রফধা পননপ্রন প্রকন্তু ক্ষপ্রতগ্রস্ত, তাাঁযা এ
তপ্রফর পথডক ঋণ প্রনডত াযডফন। এ জনয তাাঁডদয আপ্রথক
ড প্রফফযণীয পযটটং নূযনতভ ভাচ্ছজন
ড ার ফা
িাপ্রন্তক ডত ডফ। পমফ িপ্রতষ্ঠান ঋণুপ্রফধা াডফ, তাযা ই িপ্রতষ্ঠাডনয স্বাবাপ্রফক কামক্রভ
ড
প্রযচারনায জনয তা ফযফায কযডফ। ফযফা ম্প্রাযণ ফা নতু ন পকাডনা ফযফায জনয এই ঋণ
ফযফায কযা মাডফ না।
একটট িপ্রতষ্ঠান তপ্রফর পথডক কী প্রযভাণ ঋণ াডফ, তা প্রনধাযণ
ড
কডয পদষা ডষডছ। পমফ
িপ্রতষ্ঠান ইপ্রতভডধয ফযাংক পথডক চরপ্রত ভূরধন ুপ্রফধা প্রনডষডছ, তায ৩০ তাংডয পফপ্র এই
তপ্রফর পথডক প্রনডত াযডফ না।
ফযাংকগুডরায কাডছ অডনক ক্ষপ্রতগ্রস্ত িপ্রতষ্ঠান আডফদন কযডর, পমফ িপ্রতষ্ঠান ফডচডষ পফপ্র
ক্ষপ্রতগ্রস্ত, তাযা আডগ এই ঋণুপ্রফধা াডফ। যফতী ফছডয ধাযাফাপ্রকবাডফ অনয
িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক এ ুপ্রফধা প্রদডত ডফ। একক গ্রাক ঋণীভা রঙ্ঘন কডয কাউডক পফপ্র ঋণ
পদষা মাডফ না। এ ঋণ আদাডষয ফ দাষদাপ্রষত্ব ফযাংডকয। মপ্রদ টাকা আদাষ কযডত না াডয, তা
মথামথ ভাডন পশ্রণীকযণ কডয িপ্রবন ফা প্রনযাত্তা চ্ছঞ্চপ্রত ংযক্ষণ কযডত ডফ।
কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফ পদডয ম্ভাফয অথতনপ্র
ড তক িবাফ উত্তযডণ ৫ এপ্রির িধানভন্ত্রী পখ
াপ্রনা ৬৭ াজায ৭৫০ পকাটট টাকায যাডকজ পঘালণা কডযন। এয ভডধয ক্ষপ্রতগ্রস্ত প্রল্প  পফা
খাডতয িপ্রতষ্ঠানগুডরায জনয চরপ্রত ভূরধন ফাফদ ৩০ াজায পকাটট টাকা ঋণুপ্রফধা িণষন
একটট। এ ঋডণয ুদ ৯ তাং, এয অডধক
ড যকায বতু প্রড ক প্রডডফ ংপ্রিষ্ট ফযাংকডক পদডফ।

২৪ এপ্রির ২০২০
াওতয ধান োটতত েৃলতেয াত নানা পশ্রনণ–পায ভানুল
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক, ুনাভগে: াডয এখন চরডছ পফাডযা ধান কাটায পভুভ। কডযানাবাইযাড
স্থপ্রফয এই ভডষ একপ্রদডক ধানকাটা শ্রপ্রভডকয
ংকট,

অনযপ্রদডক

আগাভ

ফনযায

ফাতডাষ

কৃলডকযা তাাঁডদয জপ্রভয ধান পগারাষ পতারা
প্রনডষ

প্রচপ্রন্তত।

স্কাউট,
পফযকাপ্রয

এ

অফস্থাষ

পস্বিাডফী
িপ্রতষ্ঠাডনয

ছাত্র-প্রক্ষক,

ংগঠন,
কভকতড
ড া,

যকাপ্রযুপ্রর,

ভাজকভী, যাজতনপ্রতক দডরয পনতা-কভী পথডক শুরু কডয াংদ—ফাই এখন াডয
মাডিন। ধান কাটাষ উৎা প্রদডিন কৃলকডদয। জপ্রভডত পনডভ কৃলকডদয ধান পকডট প্রদডিন
তাাঁযা।
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কৃপ্রল  কৃলডকয ডমাপ্রগতাষ িাডনয নানা উডদযাডগয াাাপ্র প্রফপ্রবন্ন পশ্রপ্রণ  পায
ভানুডলয ক্ষ পথডক কৃলডকয াড দাাঁাডনায প্রফলষটটডক ইপ্রতফাচক প্রডডফ পদখডছন ংপ্রিষ্ট
ফযচ্ছিযা। টটআইপ্রফয ুনাভগে ডচতন নাগপ্রযক কপ্রভটটয (নাক) বাপ্রত ধূজটড ট কুভায ফু
ফডরন, 'গত কডষক প্রদন পথডকই প্রফলষটট রক্ষ কযপ্রছ। াডয নানা পশ্রপ্রণ–পায পরাকজন
মাডিন। এডত প্রনিষই আভাডদয কৃলক বাইডষযা উৎা াডফন। তাাঁযা পক কতটুকু ধান
কাটডরন পটায পচডষ ফ ডরা তাাঁযা াডয পগডছন, কৃলকডদয াড দাাঁপ্রডষডছন। এটট অতযন্ত
বাডরা প্রদক। আভাডদয প্রনডজডদয স্বাডথইড কৃলকডদয াড দাাঁাডত ডফ। কৃলডকযা না াডর
আভযা াডত াযফ না।'
পজরা কৃপ্রল ম্প্রাযণ অপ্রধদন্ভয ূডত্র জানা পগডছ, ুনাভগডেয াডয এফায পফাডযা ধাডনয
আফাদ ডষডছ ২ রাখ ১৯ াজায ৩০০ পক্টয জপ্রভডত। ধাডনয উৎাদন রক্ষযভাত্রা ধযা ডষডছ
১৪ রাখ পভটট্রক টন। ফৃস্পপ্রতফায মন্ত
ড পজরাষ গড ৩৩ তাং ধান কাটা ডষডছ। াডযয
ুডযা ধান কাটডত আয ১৫ পথডক ২০ প্রদন ভষ রাগডফ।
ুনাভগডেয াডয এখন কৃলডকয ভডন বষ একটাই, পটা ডরা আগাভ ফনযা। ায এরাকাষ
পথডভ পথডভ ফৃটষ্ট ডি। আফাষায ূফাবা
ড
ফরডছ, ুনাভগডেয উজাডন বাযডতয পভঘারডষ
িচুয ফৃটষ্ট ডি। ২৭ এপ্রির মন্ত
ড ফৃটষ্ট ডফ। তাই পমডকাডনা ভষ াডয ঢর পনডভ ফনযা ডত
াডয। তপ্ররডষ পমডত াডয পফাডযা ধান। এই আিাষ কৃলডকযা পম পমবাডফ াযডছন, জপ্রভয ধান
কাটডছন। পকউ পকউ আধাাকা ধান পকডট পপরডছন।
পজরা িাডনয ক্ষ পথডক দ্রুত াডযয ধান কাটডত গণপ্রফজ্ঞপ্রন্ভ জাপ্রয কযা ডষডছ। কডযানা
প্রযপ্রস্থপ্রতডত পফকায ডষ া শ্রভজীফী ভানুলডদয ধান কাটাষ মুি কযা ডি। উডদযাগ পনষা
ডষডছ ত্রাডণয প্রফপ্রনভডষ ধান কাটাডনায। এ অফস্থাষ াভাচ্ছজক, যাজতনপ্রতক  প্রক্ষািপ্রতষ্ঠাডনয
প্রক্ষক–প্রক্ষাথী নানা পায পরাকজন কৃলকডদয াড দাাঁপ্রডষডছন। তাাঁযা াডয ধান
কাটডছন। কৃলকডদয া পজাগাডিন। ধান কাটাষ অং প্রনডিন যকাপ্রয কভকতড
ড াযা।
াডয ধান কাটাষ অং প্রনডত এফং কৃলকডদয ডমাপ্রগতা কযডত কৃলক রীডগয ক্ষ পথডক
প্রফপ্রবন্ন উডজরাষ ধান কাটা ডি। এ জনয পকন্দ্রীষ কৃলক রীডগয ক্ষ পথডক প্রডরডট প্রফবাডগয
জনয গটঠত কপ্রভটটয আহ্বাষডকয দাপ্রষত্ব পদষা ডষডছ ংগঠডনয াডফক পকন্দ্রীষ ভানফম্পদ
প্রফলষক ম্পাদক াভীভা াপ্রযষাযডক। প্রতপ্রন ুনাভগে  প্রডরট পজরায ংযপ্রক্ষত নাযী
আডনয াংদ এফং ুনাভগে পজরা আষাভী রীডগয কামপ্রন
ড ফাী
ড কপ্রভটটয দয।
াংদ াভীভা াপ্রযষায ফডরন, গত ভেরফায পথডক তাাঁযা ুনাভগডেয প্রফপ্রবন্ন উডজরাষ
াডয কৃলকডদয ধান পকডট প্রদডিন। প্রতপ্রন প্রনডজ জাভারগে, দয  তাপ্রযুয উডজরাষ
উপ্রস্থত পথডক পনতা-কভীডদয এ কাডজ উৎা প্রদডষডছন। িপ্রতটট উডজরাষ ধান কাটায জনয
কপ্রভটট কযা ডষডছ। একটট ট রাইন চারু কযা ডষডছ ংগঠডনয ক্ষ পথডক। এই নেডয
পমাগাডমাগ কযডর তাাঁযা ধান পকডট পদষায ফযফস্থা কযডফন। াডযয ুডযা পর পতারা পল না
ষা মন্ত
ড তাাঁযা ভাডঠ থাকডফন।
পজরা মুফরীডগয আহ্বাষক খাষরুর হুদা ফডরন, তাাঁযা গত ভেরফায িথডভ দয উডজরায
পদখায াডয কৃলডকয ধান পকডট কভূড প্রচয উডদ্নাধন কডযন। এখন প্রফপ্রবন্ন উডজরাষ
িপ্রতপ্রদনই পনতা-কভীযা ধান কাটাষ অং প্রনডিন। এ ছাা দর পফাঁডধ প্রফপ্রবন্ন উডজরাষ াডয
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ধান কাটাষ অং প্রনডিন পজরা ছাত্ররীডগয পনতা-কভীযা। তাাঁযা িপ্রতপ্রদনই পকাডনা না পকাডনা
াডয ধান কাটডছন। ধান কাটাষ অং প্রনডষডছন পজরা পস্বিাডফক রীডগয পনতা-কভীযা।
পজরা ছাত্ররীডগয বাপ্রত দীিয কাপ্রন্ত পদ  াধাযণ ম্পাদক আপ্রকুয যভান ফডরন, তাাঁযা
ংগঠডনয পকন্দ্রীষ প্রনডদডনাষ াডয ধান কাটাষ পনডভডছন। পজরা িপ্রতটট উডজরাষ তাডদয
পনতা-কভীযা কৃলকডদয ধান কাটা াষতা কযডছন। তাাঁযা প্রনডজযা ভাডঠ আডছন।
ছাত্রদডরয পনতা–কভীডদয পজরায তাপ্রযুয  জাভারগে উডজরায াডয ফৃস্পপ্রতফায ধান
কাটডত পদখা পগডছ। পজরা ছাত্র ইউপ্রনষডনয পনতা-কভীযা কডষক প্রদন পথডক তাপ্রযুয
উডজরাষ কৃলকডদয ধান কাটাষ ডমাপ্রগতা কযডছন।
এ ছাা ভাডঠ ঘুডযডছন পজরা আষাভী রীডগয াধাযণ ম্পাদক এভ. এনাভুর কপ্রফয। প্রতপ্রন
ফডরন, াডয এই ভষটাষ এভপ্রনডতই কৃলক প্রযফাডযয ফাই ভাডঠ থাডকন। ধান কাটা, ভাাই
 শুকাডনায কাজ কডযন। এফায প্রযপ্রস্থপ্রত প্রবন্ন, যডষডছ ফনযায আিা। তাই ফাইডক ভাডঠ
নাভডত ডষডছ। িধানভন্ত্রী াডয কৃলকডদয ধান কাটায প্রফলডষ পখাাঁজখফয যাখডছন।
ুনাভগডেয পজরা িাক পভাাম্মদ আফদুর আাদ ফডরন, 'আভযা ফায িপ্রত আহ্বান
জাপ্রনডষপ্রছ কৃলকডদয াড দাাঁাডনায জনয। ুনাভগডেয ভানুল পটাই কযডছন। ফাই প্রভডর
পচষ্টা কযডর অফযই দ্রুত ধান কাটা ম্ভফ ডফ। আয ধান পগারাষ তু রডত াযডরই াডয
কৃলডকয ভুডখ াপ্র পুটডফ।'

২৫ এপ্রির, ২০২০
ওভান পথতে পদত নপযতরন ২৮৮ ফাংরাতদন শ্রনভে
ইডত্তপাক প্রযডাটড : নতু ন েতযানা বাইযাতয োযতণ
ৃষ্ট ংেতটয ভতধযই ওভান পথতে পদত নপযতরন
২৮৮ প্রফাী ফাংরাতদন শ্রনভে।
শুক্রফায ন্ধযাষ মযত াজারার আন্তজডাপ্রতক
প্রফভানফন্দডয পৌঁছান তাযা। যকাডযয প্রদ্ধান্ত অনুাডয
পৌঁছাডনায য প্রফভানফন্দডয তাডদয পভপ্রডকযার
পচকআ ষ। মাডদয ডে পকাপ্রবড-১৯ পনডগটটব
াটটড প্রপডকট আডছ তাডদয ফাাষ াঠাডনা ডফ। আয মাডদয পনই তাডদয স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবাডগয
(এএপপ্রড) ফযফস্থানাষ ১৪ প্রদডনয িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক পকাষাডযন্টাইডন াঠাডন ষ।
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ভধযিাচয পথডক আা ফাংরাডদপ্র শ্রপ্রভকডদয এটট প্রদ্নতীষ লাইট। এয আডগ পপ্রদ আযফ পথডক
১৫ এপ্রির ৩৬৬ ফাংরাডদপ্র প্রপডয আডন।

২৫ এপ্রির, ২০২০
৩০ াজায দ খানর স্বািয নফবাতি
েতযানা পভাোনফরাে শুধু নচনেৎে না ষনে স্বািযেভী ননতোিও জরুনয
যাজফংী যাষ: কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রত প্রনডষ গত ফৃস্পপ্রতফায স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয প্রনষপ্রভত ফুডরটটডন
স্বাস্থযভন্ত্রী জাপ্রদ ভাডরক নতু ন কডয দুই াজায প্রচপ্রকৎক  ছষ াজায না ড প্রনডষাডগয কথা
ফডরন। কডযানা প্রচপ্রকৎা প্রদডত প্রগডষ প্রচপ্রকৎক, না ড  স্বাস্থযকভীডদয আক্রান্ত ষায ঘটনা
তু ডর ধডয প্রতপ্রন ফডরন, নতু ন নতু ন াাতার িস্তুত কযা ডি। এ ছাা প্রকছু প্রচপ্রকৎক 
স্বাস্থযকভী আক্রান্ত ডষডছন, অডনকডক পকাষাডযন্টাইডন পমডত ডষডছ। এ কাযডণ িধানভন্ত্রীয
প্রনডদডনাষ আয দুই াজায প্রচপ্রকৎক  ছষ াজায না ড প্রনডষাগ পদষা ডি।
এপ্রদডক স্বাস্থযভন্ত্রীয এ পঘালণাষ প্রচপ্রকৎক  নাডদয
ড
ভডধয আায আডরা ঞ্চাপ্রযত ডর
পফকায অনযানয স্বাস্থযকভীয ভডধয তাা বয কডযডছ। অথচ স্বাস্থয খাডত পভপ্রডডকর
পটকডনারচ্ছজস্ট্, পাভাপ্রড স্ট্, ষাডডফষ, প্রনযাত্তাকভী, ড্রাইবায, প্রযিন্নতাকভী, আষা তৃতীষ
 চতু থ ড পশ্রপ্রণয ৩০ াজায দ ূনয ড আডছ। আইপ্রন জটটরতায কাযডণ ফছডযয য ফছয
ধডয এফ ডদ প্রনডষাগ পদষা মাচ্ছির না। ফছয পদডক আডগ পই ফাধা দূয ডর এখন মন্ত
ড
তাডদয
প্রনডষাগ
পদষা
মাষপ্রন।
স্বাস্থয ভন্ত্রণারষ ূত্র জানাষ, তৃতীষ  চতু থ ড পশ্রপ্রণয জনফর প্রনডষাডগ একটট প্রফজ্ঞপ্রন্ভ পদষা ষ।
াড াত রাডখয ভডতা আডফদন জভা ড। প্রকন্তু প্রনডষাগ িচ্ছক্রষা আয অগ্রয ষপ্রন।
ভাভাপ্রয প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাপ্রফরাষ যকায চাইডর দ্রুত এফ ডদ প্রনডষাগ পদষা ম্ভফ ফডর ভডন
কডযন ংপ্রেষ্টযা। তাডদয অপ্রবভত, প্রচপ্রকৎা ফযফস্থানা শুধু প্রচপ্রকৎক  না-প্রড নবডয নষ। এয
ডে পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্, পাভাপ্রড স্ট্, ষাডডফষ, প্রনযাত্তাকভী, ড্রাইবায, প্রযিন্নতাকভী,
আষা তৃতীষ  চতু থ ড পশ্রপ্রণয কভচাযীযায
ড
মুি। পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজডস্ট্য কাজ পমভন
প্রচপ্রকৎক প্রকংফা না ড কযডত াযডফন না- একইবাডফ প্রযিন্নতাকভী  ড্রাইবাডযয কাজ
অনযযা কযডত াযডফন না। ুতযাং িডতযকটট কাডজয জনয ৃথকবাডফ জনফর প্রনডষাডগয
িডষাজন। এডত কডয স্বাস্থযডফা প্রনচ্ছিত কযায াাাপ্র াজায াজায পফকায মুফডকয বাগয
প্রফেনায অফান ডফ। গতকার শুক্রফায মন্ত
ড াযাডদড ২২১ প্রচপ্রকৎক, ৮৮ না,ড
পটকডনারচ্ছজস্ট্ ১৯১ স্বাস্থযকভী আক্রান্ত ডষডছন ফডর ফাংরাডদ পভপ্রডডকর অযাডাপ্রডষন
(প্রফএভএ) প্রনচ্ছিত কডযডছ। অথাৎ
ড প্রচপ্রকৎক  নাডযড ফাইডয িাষ ভংখযক স্বাস্থযকভী
আক্রান্ত ডষডছন। একই ডে ংগঠনটট ফরডছ, আয পদ াজাডযয পফপ্র প্রচপ্রকৎক-না
ড
স্বাস্থযকভী পকাষাডযন্টাইডন চডর পগডছন। এ অফস্থাষ ভাভাপ্রয পভাকাপ্রফরাষ প্রচপ্রকৎক-নাডযড
াাাপ্র অনযানয জনফডরয আনুাপ্রতকাডয প্রনডষাগ চান প্রচপ্রকৎা প্রফডলজ্ঞযা। অনযথাষ
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কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতডত কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থযডফা প্রনচ্ছিত কযা অম্ভফ ডষ ডফ। প্রফএভএয ভাপ্রচফ
ডা. ইডতাভুর ক পচধুযী ভকারডক ফডরন, স্বাস্থযডফাষ প্রচপ্রকৎক, নাডযড াাাপ্র তৃতীষ
 চতু থ ড পশ্রপ্রণয জনফর অতযন্ত িডষাজন। কডযানা নািকযডণ ফযাকাডয নভুনা যীক্ষায
কথা ফরা ডি। এই কাজটটয জনয িথডভই পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্ িডষাজন। অথচ ফছডযয
য ফছয ধডয তাডদয প্রনডষাগ িচ্ছক্রষা ফন্ধ ডষ আডছ। একইবাডফ াাতার প্রযিন্ন যাখডত
মান্ভ
ড প্রযিন্নতাকভী  আষায িডষাজন। এভএরএএ, ড্রাইবায, প্রনযাত্তাকভী পথডক
িডতযকটট
জনফরই
গুরুত্বূণ।ড
ডা. ইডতাভুর ক পচধুযী আয ফডরন, অযাডক প্রবপ্রত্তডত প্রচপ্রকৎক প্রনডষাডগয কথা পানা
মাডি। এটট অতযন্ত ভষাডক্ষ ফযাায। এ ছাা অতনপ্রতক ফাপ্রণডজযয ুডমাগ ৃটষ্ট ডত
াডয। ুতযাং ৩৯তভ প্রফডল প্রফপ্রএ যীক্ষাষ উত্তীণ িাষ
ড
াড আট াজায প্রচপ্রকৎডকয ভধয
পথডকই পভধাক্রভ অনুমাষী প্রনডষাগ পদষা পমডত াডয। কাযণ, তাযা এযই ভডধয প্ররপ্রখত 
পভপ্রখক যীক্ষাষ উত্তীণ ড ডষ আডছন। তাডদয প্রনডষাগ পদষা ডর দ্রুততভ ভডষ কাজটট কযা
ম্ভফ
ডফ।
৩৯তভ প্রফপ্রএ উত্তীণ ড প্রচপ্রকৎক যাপা প্রফনডত নূয ভকারডক ফডরন, নতু ন কডয দুই াজায
প্রচপ্রকৎক প্রনডষাডগয পঘালণাষ ৩৯তভ প্রফপ্রএ উত্তীণ প্রড চপ্রকৎকডদয ভডধয আায আডরা ঞ্চায
ডষডছ। ভাভাপ্রযয এই ভডষ পখান পথডক পভধাক্রভ অনুমাষী প্রচপ্রকৎক প্রনডষাগ পদষা ডর
তাযা
কাজ
কযডফন।
ফাংরাডদ পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্ অযাডাপ্রডষডনয াডফক ভাপ্রচফ পপ্ররভ পভাল্লা
ভকারডক ফডরন, কডযানা পভাকাপ্রফরাষ পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্যা ম্মুখাপ্রযয পমাদ্ধা। তাযা
ফাপ্র ফাপ্র ঘুডয নভুনা ংগ্র কডয যীক্ষা-প্রনযীক্ষায কাজটট কডযন। তাডদয এই কামক্রডভয
ড
য প্রবপ্রত্ত কডযই পযাগী নাি ষ। এযয প্রচপ্রকৎা শুরু ষ। তখন প্রচপ্রকৎক, না
ড
অনযানয স্বাস্থযকভীয িডষাজন পদখা পদষ। কডযানা পভাকাপ্রফরাষ দুই াজায প্রচপ্রকৎক এফং ছষ
াজায না ড প্রনডষাডগয প্রদ্ধান্ত ডষডছ। এটট অতযন্ত ইপ্রতফাচক। দুুঃখজনক ডরা, কডযানামুডদ্ধয
িথভ াপ্রযয বপ্রনক পভপ্রডডকর পটকডনারচ্ছজস্ট্ডদয প্রনডষাডগয প্রফলষটট উডপ্রক্ষত ডষডছ।
আভাডদয দাপ্রফ, প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাপ্রফরাষ ১৫ াজায পফকায পটকডনারচ্ছজস্ট্ডক অপ্রফরডে প্রনডষাগ
পদষা পাক। অনযথাষ যীক্ষা-প্রনযীক্ষায পক্ষডত্র ভাযাত্মক জটটরতা ৃটষ্ট ডত াডয।
ফেফন্ধু পখ ভুচ্ছজফ পভপ্রডডকর প্রফেপ্রফদযারডষয াডফক উ-উাচাম ড  প্রফএভএয াডফক
বাপ্রত অধযাক ডা. যপ্রদ-ই ভাফুফ ভকারডক ফডরন, আয কত ভাডরাচনা কযফ। স্বাস্থয
ফযফস্থানায ডে মুি কতডাফযচ্ছিযা এডকক ভষ এডকক কথা ফডরন, এডকক ধযডনয প্রদ্ধান্ত
পনন। দুই াজায প্রচপ্রকৎক  ছষ াজায না ড প্রনডষাডগয প্রদ্ধাডন্তয কথা ভন্ত্রী জানাডরন।
স্বাস্থযডফা প্রক শুধু প্রচপ্রকৎক, না ড প্রদডষই ডফ? এয ডে অনযানয পমফ কভীয িডষাজন, তায
কী ডফ? প্রচপ্রকৎক-নাযা
ড প্রক ফাপ্র ফাপ্র ঘুডয নভুনা ংগ্র কযডফন, াাতার প্রযস্কাযপ্রযিন্ন কযডফন, ট্রপ্রর ফন কযডফন? তাডর পকফর প্রচপ্রকৎক আয না ড প্রনডষাডগয কথা পকন
ফরা ডি। প্রচপ্রকৎক-নাডযড াাাপ্র অনযানয স্বাস্থযকভী পতা আক্রান্ত ডিন। তাডদয
ংখযা কডভ মাডি। স্বাস্থযডফা একটট চ্ছম্মপ্ররত িচ্ছক্রষা। ুতযাং তাডদয প্রনডষাডগয প্রফলষটট
বাফডত
ডফ।
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স্বাস্থয প্রফবাডগ ৩০ াজায দ খাপ্রর :স্বাস্থয ভন্ত্রণারষ ূডত্র জানা পগডছ, স্বাস্থযডফা প্রফবাডগ ২০
াজায ৩৮৩টট এফং স্বাস্থয প্রক্ষা  প্রযফায করযাণ প্রফবাডগ আট াজায ৫৯টট নন-পভপ্রডডকর
তৃতীষ  চতু থ পশ্রপ্র
ড
ণয কভচাযীয
ড
দ ূনয যডষডছ। এয ভডধয ফপ্রযার প্রফবাডগয ৪০টট স্বাস্থযডকডন্দ্র
াাঁচ াজায ৭০৩টট ডদয প্রফযীডত কাজ কযডছন চায াজায ২৭ জন। এই প্রফবাডগ এক াজায
৬৭৬টট দ ূনয যডষডছ। চট্টগ্রাভ প্রফবাডগয ৯৫টট স্বাস্থযডকডন্দ্র চায াজায ১৯০টট দ খাপ্রর।
ঢাকা প্রফবাডগয ৯১টট স্বাস্থযডকডন্দ্র ২০ াজায ৯৮৭ ডদয প্রফযীডত কাজ কযডছন ১৬ াজায
৮২৫ জন। খুরনা প্রফবাডগয ৬০ িপ্রতষ্ঠাডন দুই াজায ৮৫৫টট, ভষভনপ্রংড ৩৪ িপ্রতষ্ঠাডন এক
াজায ৪১০টট, যাজাীয ৬৫ িপ্রতষ্ঠাডন দুই াজায ৫০৭টট, যংুডয দুই াজায ১৪৮টট এফং
প্রডরডট এক াজায ৪৩৫টট দ খাপ্রর যডষডছ। স্বাস্থয প্রক্ষা  প্রযফায করযাণ প্রফবাডগয আতাষ
পভপ্রডডকর কডরজ  প্রযফায প্রযকল্পনা অপ্রধদন্ভয প্রফপ্রবন্ন দন্ভডয আয আট াজায ৫৯টট
তৃতীষ

চতু থ ড
পশ্রপ্রণয
কভচাযীয
ড
দ
খাপ্রর
ড
আডছ।
পম কাযডণ আটডক প্রছর প্রনডষাগ :স্বাস্থয ভন্ত্রণারষ ূডত্র জানা মাষ, 'স্বাস্থয প্রফবাগীষ নন-পভপ্রডডকর
কভকতড
ড া এফং কভচাযী
ড
প্রনডষাগ প্রফপ্রধভারা, ১৯৮৫'-এয আতাষ প্রনডষাগ কামক্রভ
ড
ম্পন্ন ডতা।
ুপ্রিভ পকাডটড য এক যাডষ ংপ্রফধান (ঞ্চভ ংডাধন) আইন, ১৯৭৯ এফং ংপ্রফধান (ন্ভভ
ংডাধন) আইন, ১৯৮৬ ফাপ্রতর ডষ মাষ। এয প্রযডিপ্রক্ষডত ১৯৭৫ াডরয ১৫ আগস্ট্ পথডক
১৯৭৯ াডরয ৯ এপ্রির এফং ১৯৮২ াডরয ২৪ ভাচড পথডক ১৯৮৬ াডরয ১১ নডবেয মন্ত
ড
জাপ্রযকৃত প্রনডষাগ প্রফপ্রধভারা ফা অনযানয প্রফপ্রধভারা অকামকয
ড
ডষ ড। ২০১৩ াডর ১৬৬টট
অধযাডদডক ংযক্ষণূফক
ড ই ভষকাডর জাপ্রযকৃত প্রফপ্রধভারাগুডরাডক প্রনডষ দুটট আইন িণষন
কযা ষ। প্রকন্তু ই ১৬৬টট অধযাডদডয ভডধয স্বাস্থয ভন্ত্রণারডষয অধীডন স্বাস্থয অপ্রধদন্ভডযয ফপ্রণতড
প্রনডষাগ প্রফপ্রধভারাষ অন্তবুি
ড
ষপ্রন। এ কাযডণ স্বাস্থয ভন্ত্রণারডষয আতাষ নন-পভপ্রডডকর
কভকতড
ড া

কভচাযী
ড
প্রনডষাগ

ডদান্নপ্রত
কামক্রভ
ড
স্থপ্রগত
ডষ
মাষ।
তফু থভডক আডছ প্রনডষাগ :স্বাস্থয ভন্ত্রণারডষয ংপ্রেষ্ট কভকতড
ড াডদয ডে কথা ফডর জানা মাষ,
২০১৮ াডর ই প্রফপ্রধভারা ংডাধডনয স্বাস্থয খাডত তৃতীষ  চতু থ পশ্রপ্র
ড
ণয জনফর প্রনডষাডগয ফাধা
পকডট মাষ। ডযয ফছয প্রনডষাগ িচ্ছক্রষা শুরু কডয ভন্ত্রণারষ। এ জনয প্রফবাগ  পজরা অনুমাষী
প্রফজ্ঞপ্রন্ভ প্রদডষ আডফদন আহ্বান কযা ষ। াড াত রাডখয ভডতা আডফদন জভা ড। ই
আডফদন মাচাই-ফাছাইডষয কাজ চরপ্রছর। এযই ভডধয কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয কাযডণ ফপ্রকছু থভডক
পগডছ।
এ প্রফলডষ স্বাস্থযডফা প্রফবাডগয অপ্রতপ্রযি প্রচফ (িান) াপ্রফফুয যভান খান ভকারডক ফডরন,
কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয কাযডণ তৃতীষ  চতু থ ড পশ্রপ্রণয জনফর প্রনডষাডগয কামক্রভ
ড
স্থপ্রগত ডষ মাষ।
কাযণ াড াত রাখ আডফদনকাযীয ভধয পথডক আডগ ফাছাই কডয যীক্ষায আডষাজন কযডত
ডফ। প্রকন্তু মানফান চরাচর ফন্ধ থাকাষ যীক্ষাথীডদয পকডন্দ্র উপ্রস্থত ষা ম্ভফ ডফ না। এ
কাযডণ প্রনডষাগ িচ্ছক্রষা স্থপ্রগত যাখডত ডষডছ। তডফ প্রফকল্প কী কযা মাষ, তা প্রনডষ প্রচন্তাবাফনা
চরডছ। পটকডনারচ্ছজস্ট্ডদয ভডধয মাযা পিলডণ প্রকংফা প্রফপ্রবন্ন পকাড ড বপ্রত ড আডছন, তাডদয
কডযানা পভাকাপ্রফরায কামক্রডভ
ড
মুি কযা মাষ প্রকনা, পটা বাফা ডি।
প্রচপ্রকৎক প্রনডষাডগয প্রফলডষ াপ্রফফুয যভান খান ফডরন, ৩৯তভ প্রফডল প্রফপ্রএ উত্তীণ ড আট
াজাডযয য প্রচপ্রকৎক যডষডছন। পখান পথডক পভধাক্রভ অনুমাষী প্রনডষাগ পদষা মাষ প্রকনা,
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তা প্রনডষ আরা-আডরাচনা ডি। আফায অযাডক প্রবপ্রত্তডত প্রনডষাডগয প্রফলডষ আডরাচনা
ডি। পম িচ্ছক্রষাটট অপ্রধকতয বাডরা প্রফডফপ্রচত ডফ, পটটই কযা ডফ।

এপ্রির ২৫, ২০২০
ননম্ন ও ভধয আতেয পদগুতরায পযনভটযান্স েভতফ ২০%
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক: নডবর কডযানাবাইযাডয ফযাক প্রফস্তাডযয কাযডণ ফ ধযডনয প্রফমডষ
ড
বফপ্রেক অথনীপ্র
ড ত। পদড পদড রকডাউডনয কাযডণ ফহু ভানুডলয উাজডন ফন্ধ ডষ পগডছ।
অথনীপ্র
ড ত ংকডট াষ চাকপ্রয  ফযফা প্রনডষ অপ্রনিষতাষ জনাধাযণ। একই দাষ
প্রদনাপ্রতাত কযডছন প্রফডেয প্রফপ্রবন্ন পদড কভযত
ড
অপ্রবফাী শ্রপ্রভকযা। পডর প্রনম্ন  ভধযভ
আডষয পদগুডরায জনয পযপ্রভটযান্ফ আডষয
থ ংকুপ্রচত ডষ আডছ। এ প্রযপ্রস্থপ্রতডত
প্রফেফযাংক আিা কযডছ, চরপ্রত ফছয
পডল প্রনম্ন  ভধযভ আডষয পদগুডরায
পযপ্রভটযান্ফ আষ কভডত মাডি ২০ তাং।
‗কপ্রবড-১৯ ক্রাইপ্র: থ্রু এ ভাইডগ্রন
পরন্ফ‘ ীলক
ড এক িপ্রতডফদডন এ আিা
িকা কযা ষ।
িপ্রতডফদডন ফরা ষ, প্রফডদ পথডক ভধযভ  প্রনম্ন আডষয পদগুডরাষ শ্রপ্রভকডদয পযপ্রভটযান্ফ
াঠাডনায প্রযভাণ চরপ্রত ফছয ৪৪৫ প্রফপ্ররষন ডরাডযয ভপ্রযভাডণ এড পঠকডত াডয। ২০১৯
াডর এয প্রযভাণ ৫৫৪ প্রফপ্ররষন ডরায। প প্রাডফ এফ পদডয পযপ্রভটযান্ফ আষ কভডত মাডি
২০ তাং।
এ প্রচডত্রয িপ্রতপরন পদখা মাডফ দপ্রক্ষণ এপ্রষাষ প্রতন ীল ড পযপ্রভটযান্ফ আযণকাযী পদ বাযত,
াপ্রকস্তান  ফাংরাডদডয আডষয পক্ষডত্র। প্রফেফযাংক ফরডছ ২০২০ াডর বাযত  াপ্রকস্তাডনয
পযপ্রভটযান্ফ িফা ২৩ তাং কভডফ। অনযপ্রদডক ফাংরাডদড চরপ্রত ফছয পযপ্রভটযান্ফ আডত
াডয ১৪ প্রফপ্ররষন ডরায।
নডবর কডযানাবাইযাডয িাদুবাড ডফয কাযডণ প্রফেফযাী চরপ্রত ফছডযয শুরু পথডকই অপ্রবফান 
কভংস্থান
ড
ফযাক াডয হ্রা পডষডছ। পনপ্রতফাচক িবাফ ডছ ভজুপ্রযয য। স্বাস্থযফীভা
অনযানয ুডমাগ-ুপ্রফধা পথডক ফচ্ছঞ্চত ডষ ডছন অপ্রবফাী শ্রপ্রভকযা। কডযানায কাযডণ ভ্রভডণ
প্রনষন্ত্রণ আডযাডয আডগই ফাংরাডদ দপ্রক্ষণ এপ্রষায পদগুডরাষ প্রফডদ পথডক িচুয শ্রপ্রভক
পপযত এডডছন। প্রফডদডয কভস্থডর
ড
কাডজ পমাগ প্রদডত াযডছন না তাযা। আফায পকাডনা
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পকাডনা পক্ষডত্র প্রফপ্রবন্ন পদডয যকায িফাী শ্রপ্রভকডদয চডর পমডত প্রনডদড প্রদডষডছ এযই
ভডধয।
নডবর কডযানাবাইযাডয িবাডফ চরপ্রত এপ্রিডরয িথভ ১৬ প্রদডনই ফাংরাডদডয পযপ্রভটযান্ফ ৩৮
দপ্রভক ৩৬ তাং কডভডছ। মপ্রদ প্রফত্র যভজান ভা  ঈদুর প্রপতযডক পকন্দ্র কডয িপ্রত
ফছযই পযপ্রভটযান্ফ িফাড ফ িফৃচ্ছদ্ধ আড। আয গত ভাডচড পযপ্রভটযান্ফ কডভডছ ১১ দপ্রভক ৭৭
তাং।
ফাংরাডদ ফযাংডকয তথযভডত, ২০১৯ াডরয এপ্রিডর পদড পযপ্রভটযান্ফ এডপ্রছর ১৪৩ পকাটট ৪৩
রাখ ডরায। প প্রাডফ গড ই ভাডয িথভ ১৫ প্রদডন ৭১ পকাটট ৭১ রাখ ডরায পযপ্রভটযান্ফ
এডপ্রছর। চরপ্রত এপ্রিডরয িথভ ১৬ প্রদডন পদড পযপ্রভটযান্ফ এডডছ ৪৪ পকাটট ২০ রাখ ডরায। এ
প্রাডফ চরপ্রত এপ্রিডরয িথভ ডক্ষই ফাংরাডদডয পযপ্রভটযান্ফ িফা ৩৮ দপ্রভক ৩৬ তাং
কডভডছ।
২০১৯ াডরয ভাডচড পদড পযপ্রভটযান্ফ এডপ্রছর ১৪৫ পকাটট ৮৬ রাখ ডরায। চরপ্রত ফছডযয ভাডচড
১২৮ পকাটট ৬৮ রাখ ডরায পযপ্রভটযান্ফ পদড এডডছ। এ প্রাডফ আডগয ফছডযয তু রনাষ ২০২০
াডরয ভাডচড ১৭ পকাটট ১৮ রাখ ডরায পযপ্রভটযান্ফ কভ এডডছ। ভাডচড পযপ্রভটযান্ফ কডভডছ ১১
দপ্রভক ৭৭ তাং।
এয আডগ চরপ্রত অথফছডযয
ড
পপব্রুষাপ্রয মন্ত
ড আট ভাড পযপ্রভটযান্ফ পফডপ্রছর আডগয
অথফছডযয
ড
একই ভডষয তু রনাষ ২০ দপ্রভক ২০ তাং। এ ভডষ পদড পযপ্রভটযান্ফ এডপ্রছর
১ াজায ২৪৯ পকাটট ৮৫ রাখ ডরায। এয আডগ ২০১৮-১৯ অথফছডয
ড
পদড পযপ্রভটযান্ফ িফৃচ্ছদ্ধ
ডষপ্রছর ৯ দপ্রভক ৬০ তাং। প ভষ পদড পভাট পযপ্রভটযান্ফ আড ১ াজায ৬৪১ পকাটট
৯৬ রাখ ডরায। টাকায অংডক এয প্রযভাণ দাাঁাষ ১ রাখ ৪১ াজায ২০৮ পকাটটডত।
ফাংরাডদড ফডচডষ পফপ্র পযপ্রভটযান্ফ আড পপ্রদ আযফ পথডক। পদটট পথডক গত অথফছডয
ড
পযপ্রভটযান্ফ এডপ্রছর ৩১১ পকাটট ডরায। পদড প্রদ্নতীষ ডফাচ্চ
ড পযপ্রভটযান্ফ আড ংমুি আযফ
আপ্রভযাত পথডক। তৃতীষ স্থাডন যডষডছ মুিযাষ্ট্র। ফাংরাডদড ফডচডষ পফপ্র পযপ্রভটযান্ফ আড
এভন ীল ড ২০টট পদডয তাপ্ররকাষ থাকা অনয পদগুডরা ডরা কুডষত, ভারডষপ্রষা, মুিযাজয,
ভান, কাতায, ইতাপ্রর, ফাযাইন, প্রোুয, দপ্রক্ষণ আপ্রফ্রকা, ফ্রান্ফ, পরফানন, জদডান, দপ্রক্ষণ
পকাপ্রযষা, কানাডা, অডিপ্ররষা, জাভাপ্রড ন  জাান।
নডবর কডযানাবাইযা ংক্রভণ শুরুয য পথডকই ফাংরাডদডয ফৃত্তভ পযপ্রভটযান্ফ আডষয
উৎ িাষ ফ পদডই রকডাউন চরডছ। ই ফ পদড ফফাকাযী ফাংরাডদীডদয ফ অংই
পফকায ডষ ডডছন। এ অফস্থাষ প্রনডজডদয বদনচ্ছন্দন ফযষ প্রনফাডয
ড
াভথযই
ড াপ্রযডষডছন
িফাীযা।
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ফাংরাডদডয পযপ্রভটযান্ফ িফাডয িকৃত প্রচত্র ূফাবাডয
ড
পচডষ খাযা াডত াডয ফডর ভডন
কযডছন প্রফেফযাংডকয ফাংরাডদ আফাপ্রক প্রভডনয াডফক ভুখয অথনীপ্র
ড তপ্রফদ ড. জাপ্রদ
পাডন। ফপ্রণক ফাতডাডক প্রতপ্রন ফডরন, নডবর কডযানাবাইযাডয িবাডফ প্রফেফযাী অথতনপ্র
ড তক
কভকাণ্ড
ড
স্থপ্রফয ডষ ডডছ। এ অফস্থাষ প্রফডেয প্রফপ্রবন্ন পদড ফফাকাযী এক পকাটটয পফপ্র
ফাংরাডদীয অডধডকযই
ড
এখন পকাডনা আষ পনই। িাপ্রতষ্ঠাপ্রনকবাডফ স্থাষী চাকপ্রয কডযন, এভন
িফাীয ংখযা খুফ পফপ্র নষ। পডর প্রফদযভান দুডমাগ
ড পল ডর ফহু ফাংরাডদী কাজ াডফন
না। এ কাযডণ ফাংরাডদডয পযপ্রভটযান্ফ িফা ূফাবাডয
ড
পচডষ পফপ্র খাযা ডত াডয।
ড. জাপ্রদ পাডন ফডরন, ফাংরাডদডয শ্রভফাজাডযয ফৃৎ অং ভধযিাচযপ্রবপ্রত্তক। ই ফ
পদডয অথনীপ্র
ড তয প্রবপ্রত্তই ডরা জ্বারাপ্রন পতর। ফতডভাডন জ্বারাপ্রন পতডরয দাভ ইপ্রতাডয ফপ্রন
ড ম্ন
স্তডয। এডত াই ভধযিাডচযয অথনীপ্র
ড ত ঘুডয দাাঁাডফ এভন ম্ভাফনা পনই। প্রফদযভান
প্রযপ্রস্থপ্রতডত িফাীডদয প্রনজ প্রনজ পদড টটডক থাকাই ফডচডষ পফপ্র গুরুত্বূণ।ড অনযথাষ
পফকায িফাীযা ফাংরাডদড প্রপডয আা শুরু ডর প্রযপ্রস্থপ্রত বষাফ মাডষ
ড পৌঁছডফ।
পযপ্রভটযান্ফ কডভ মাষায িবাফ বষাফ ডত াডয উডল্লখ কডয পফযকাপ্রয গডফলণা ংস্থা
পন্টায পয প্ররপ্র ডাষারডগয (প্রপ্রপ্রড) ম্মাননীষ পপডরা অধযাক পভাস্তাপ্রপজুয যভান
ফপ্রণক ফাতডাডক ফডরন, এভন একটট অথতনপ্র
ড তক  স্বাস্থয ংকডটয ভডধয পযপ্রভটযাডন্ফয য
প্রনবডযীর প্রযফাযগুডরায আষ উডল্লখডমাগয াডয কভডফ। এডত তাডদয অনযানয পমফ দুদডা
যডষডছ পগুডরা আডযা জটটর ডষ উঠডফ। এযই ভডধয পযপ্রভটযান্ফ কডভ মাষায িফণতা এটাই
প্রনডদড কযডছ, মাযা প্রফডদড আডছন, তাযা কভ আষ কযডছন। ষডতা আষই পনই অডনডকয।
তাডদয ঞ্চষ অডনক কভ। আভাডদয াভটষ্টক অথনীপ্র
ড তয প্রদক পথডক প্রফলষটট গুরুত্বূণ।ড
আভাডদয প্রযজাবড, আভাডদয আভদাপ্রন ক্ষভতা, আভাডদয প্রফপ্রনভষ ায—এগুডরায পক্ষডত্র
পযপ্রভটযান্ফ একটা ফ বূ প্রভকা যাডখ। পখাডন একটা পনপ্রতফাচক িবাফ ডফ।
প্রতপ্রন আডযা ফডরন, আভাডদয শ্রভফাজায পম একটা স্বচ্ছস্ত প্রদত, ফছডয একটা উডল্লখডমাগয ংখযক
ভানুল পদডয ফাইডয পমত, তায য একটা পনপ্রতফাচক িবাফ ডফ ফডর পফাঝা মাডি। ফটা
প্রভপ্ররডষ আভাডদয অথনীপ্র
ড তয ফযটষ্টক  াভটষ্টক—দুই প্রদক পথডকই দুুঃংফাদই ফরফ আপ্রভ। এ
প্রযপ্রস্থপ্রত পথডক উডঠ আাটা কপ্রবডডয য আংপ্রকবাডফই প্রনবডয কযডফ। কাযণ কপ্রবড পম
একটা পুটপ্রিন্ট পযডখ মাডি, ফাই পম বফপ্রেক ভন্দায আিা কযডছ, ফটা প্রভপ্ররডষ আডগয
জাষগাষ প্রপডয মাষাটা কটঠন ডফ।

২৬ এপ্রির ২০২০
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ওভান পথতে পপযা ২৯১ শ্রনভেতে ননতে নচতা
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক, ঢাকা: কডযানা বাইযাডয িাদুবাড ডফয ভডধয গত দু ন্ভাড (১৩-২৬ এপ্রির)
১৪টট লাইডট পদড প্রপডযডছন িাষ দুই াজায ফাংরাডদপ্র। এাঁডদয ভডধয ভান পথডক ২৯১ জন
শ্রপ্রভক ২৪ এপ্রির যাডত ঢাকাষ আডন। এাঁডদয ফাই পখাডন কাযাফন্দী প্রছডরন। ভান স্বাস্থয
অপ্রধদন্ভডযয পকাষাডযপ্রন্টডন থাকায একটট ভাত্র নডদয প্রবপ্রত্তডত ঢাকাষ আায য এাঁডদয পাভ
পকাষাডযপ্রন্টডন াঠাডনা ডষডছ।
প্রফলষটট প্রনডষ অন্তুষ্ট পফাভপ্রযক প্রফভান চরাচর
কতৃ
ড ক্ষ (পফপ্রফচক)। তাডদয ভডত, এাঁডদয ফাইডক
িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক পকাষাডযপ্রন্টডন াঠাডনা উপ্রচত প্রছর। তাই
বপ্রফলযডত প্রফডদডপযত ফাংরাডদপ্রযা স্বাস্থয যীক্ষায
নদ না আনডর তাাঁডদয িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক পকাষাডযপ্রন্টডন
াঠাডনা ফাধযতাভূরক ফডর জানান পফপ্রফচক পচষাযভযান
এষায বাই ভাার
ড পভা. ভপ্রপদুয যভান।
আজ পযাফফায প্রতপ্রন িথভ আডরাডক ফডরন, ‗ভান পথডক প্রপডয আা শ্রপ্রভডকযা পদটটয স্বাস্থয
অপ্রধদন্ভডযয একটট গণ নদ প্রনডষ এডডছ। এয প্রবপ্রত্তডত এফ শ্রপ্রভকডক পাভ পকাষাডযন্টাইডন
াঠাডনা ডষডছ। তাডদয ফাযই ফযচ্ছিগত স্বাস্থয যীক্ষায নদ প্রদডষ াঠাডনা উপ্রচত প্রছর।
এবাডফ গণ নদ আনা ডর বপ্রফলযডত ফাইডক িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক পকাষাডযপ্রন্টডন াঠাডনা ডফ।
অডন্তাল জাপ্রনডষ আভযা (পফপ্রফচক) এ ফযাাডয একটট প্রচটঠ স্বাস্থয অপ্রধদন্ভযডক প্রদডষপ্রছ।‘
পফপ্রফচক পচষাযভযান ফডরন, ‗চরপ্রত ভাড প্রফডদডপযত আয অডনক ফাংরাডদপ্র ভধযিাচয
প্রফপ্রবন্ন পদ পথডক প্রপযডফন। এাঁডদয ফ একটট অং শ্রপ্রভক। আভযা জাপ্রন না, তাাঁযা প্রফডদড কী
অফস্থাষ প্রছডরন। তাই শ্রপ্রভক ফা অনয মাাঁযাই পান না পকন, প্রফডদডপযত ফাংরাডদপ্রডদয স্বাস্থয
নদ আনডত ডফ। না ডর িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক পকাষাডযপ্রন্টডন তাাঁডদয থাকডত ডফ। প্রফডদপ্র
াডাটড ধাযীডদয স্বাস্থয নদ না থাকডর প্রফভানফন্দয পথডক যাপ্রয পপযত াঠাডনা ডফ।‘
২৪ এপ্রির ভান পপযত ফাংরাডদপ্রযা ফাই পদটটডত কাযাফন্দী প্রছডরন ফডর জানান
প্রফভানফন্দডযয স্বাস্থয কভকতড
ড া পভাাম্মদ াাপ্রযষায াজ্জাদ। প্রতপ্রন িথভ আডরাডক ফডরন, ‗২৯১
জডনয ফাই প্রবায পভষাদ পল ফা অতফধবাডফ থাকায কাযডণ ভাডনয প্রফপ্রবন্ন কাযাগাডয ফন্দী
প্রছডরন। এভন অডনডক প্রছডরন, মাাঁযা াত পথডক আট ফছয কাযাগাডয প্রছডরন। তডফ ভান স্বাস্থয
অপ্রধদন্ভয একটট প্রচটঠডত আভাডদয জাপ্রনডষডছ, তাাঁযা ১৪ প্রদন ভাডন পকাষাডযপ্রন্টডন প্রছডরন।
পকাষাডযপ্রন্টডন পভষাদ পডল এফ ফাংরাডদপ্রডক পপযত াঠাডনা ডষডছ। তাই তাাঁডদয পদড
আায য পাভ পকাষাডযন্টাইডন াঠাডনা ডষডছ। তাাঁডদয ম্পডকড মাফতীষ তথয
আইইপ্রডপ্রআডযয ভাধযডভ স্থানীষ িাডনয কাডছ াঠাডনা ডষডছ।‘
পফপ্রফচক  প্রফভানফন্দয স্বাস্থয পকডন্দ্রয তথয অনুমাষী, চরপ্রত এপ্রির ভাডয ১ পথডক ২৬ এপ্রির
প্রফডকর মন্ত
ড প্রফপ্রবন্ন পদ পথডক ২২৯০ জন ফাংরাডদপ্র ঢাকাষ এডডছন। এাঁডদয ভডধয ১৫টট
প্রফডল লাইডট ২১১২ জন ফাংরাডদপ্র যডষডছন। এাঁডদয অডধডকয
ড
পফপ্র শ্রপ্রভক। প্রফডল লাইডট
আা ১৯৭৪ মাত্রীয ভডধয ৪২৬ জনডক আডকানা জ কযাম্প  ব্রযাক পট্রপ্রনং পন্টাডয
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িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক পকাষাডযপ্রন্টডন যাখা ডষডছ।
কডযানাবাইযাডয উগ পদখা
ড
মাষপ্রন।

তডফ

তাাঁডদয

কায

যীডয

আজ

মন্ত
ড

২৬ এপ্রির, ২০২০
যানা প্লাজায ৫৭ তাং শ্রনভে এখতনা েভীন
ষ
প্রনজস্ব িপ্রতডফদক : যানা প্লাজা দুঘটনাষ
ড
ক্ষপ্রতগ্রস্তডদয ভডধয ৫৭ তাং এখডনা কভীন
ড
ফডর
জাপ্রনডষডছ পফযকাপ্রয উন্নষন ংস্থা অযাকনএইড ফাংরাডদ। গতকার প্রনফায ‗ন্ভভ ফডল ড
যানা প্লাজা দুঘটনা
ড
এফং কপ্রবড-১৯‘ ীলক
ড একটট অনরাইন ডাষারডগ এ তথয উডঠ আড।
বষাফ যানা প্লাজা ট্রযাডজপ্রডয াত ফছয উরডক্ষ এক অনরাইন ংরাডয আডষাজন কডয
অযাকন এইড ফাংরাডদ। যানা প্লাজা দুঘটনাষ
ড
ক্ষপ্রতগ্রস্ত ২০০ জন পাাক শ্রপ্রভডকয য
পভাফাইর পপান কডরয ভাধযডভ প্রযচাপ্ররত জপ্রযডয তথয ংরাডয উস্থান কযা ষ।
জপ্রযড পদখা মাষ, পমফ বুিডবাগী কভযত
ড
যডষডছন, তাাঁডদয ভডধয ১২ তাংই পাাক
কাযখানাষ কভযত।
ড
অনযানয ফছডযয জপ্রযডয ভডতা এ ফছয পদখা মাডি পম যানা প্লাজা ঘটনায
বুিডবাগীডদয অপ্রধকাংই পাাকপ্রডল্পয ডে মুি যডষডছন এফং পখান পথডকই তাাঁডদয
জীপ্রফকা প্রনফা
ড কযডছন।
এ ফছডযয জপ্রযড াষা মাষ, গত কডষক ফছডযয তু রনাষ ১৪ তাং পাাক শ্রপ্রভডকয স্বাডস্থয
অফনপ্রত ডি। তাাঁযা ভূরত তীব্র ভাথা ফযথা, াত-াডষয ফযথা  অাতা এফং পভরুদডণ্ডয
ফযথাডক ভূর ভযা প্রডডফ প্রচপ্রিত কডযডছন। অনযপ্রদডক ৫৮.৫ তাং উত্তযদাতা ফডরডছন পম
তাাঁযা পভাটাভুটট ুস্থ আডছন এফং ২৭.৫ তাং প্রনচ্ছিত কডযডছন পম তাাঁযা ুডযাুপ্রয ুস্থ
আডছন।

এপ্রির ২৬, ২০২০
কডযানাষ পযপ্রভটযান্ফিফা কভায ূফাবা
ড
প্রফাীতদয চােনয ুযোে েূটনননতে পমািাতমাি ফাাতত তফ
ম্পাদেীে
নডবর কডযানাবাইযাডয িবাফ পদডয অথনীপ্র
ড তডত এযই ভডধয ডত শুরু কডযডছ। এ
অফস্থাষ ফডচডষ পফপ্র পনপ্রতফাচক িবাফ ডডছ পদডয িধান যপতাপ্রন আডষয খাত বতপ্রয
পাাক প্রডল্প। বফডদপ্রক ফাপ্রণডজয অচরাফস্থা ৃটষ্ট ষাষ প্রফডদ পথডক এ প্রডল্পয কাাঁচাভার
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আভদাপ্রন কযা ম্ভফ ডি না। াধাযণ ছুটটয কাযডণ অপ্রধকাং কাযখানা ফন্ধ। পডর উৎাদডন
ফ ধযডনয ধ পনডভডছ। কডযানায িবাফ পথডক ভুি থাকডছ না আভাডদয পদডয বফডদপ্রক
শ্রভফাজায। উদ্বূত প্রযপ্রস্থপ্রতডত যপতাপ্রন আডষয াাাপ্র পযপ্রভটযান্ফিফাড শুরু ডষডছ ফ
ধযডনয ছন্দতন। প্রফলষটট এখন যীপ্রতভডতা উডদ্নগজনক মাডষই
ড
পৌঁডছডছ। াম্প্রপ্রতক ভডষ
পদডয অথনীপ্র
ড তডত একভাত্র পযপ্রভটযান্ফ ূচকই প্রছর ঊর্ধ্ভুড খী। িপ্রত ভাডই গড ১৫ তাংডয
ডয িফৃচ্ছদ্ধ প্রছর পযপ্রভটযান্ফিফাড। প্রকন্তু কডযানায িবাডফ িফাীযা অফরুদ্ধ ডষ াষ
কডষক ন্ভা ধডয িাষ ফন্ধ ডষ পগডছ পযপ্রভটযান্ফিফা। আগাভী প্রদডন তা আডযা বষাফ রূ
পনডফ ফডর ভডন কযডছন ংপ্রিষ্টযা। অডনক িফাী পদড প্রপডয এডডছন। মাযা আডছন, তাযা
কাজ কযডত াযডছন না। পদড প্রযফায-প্রযজডনয কাডছ অথ ড াঠাডিন না। মত প্রদন মাডি,
প্রযপ্রস্থপ্রত ততই খাযা ডি। এ অফস্থাষ আগাভী প্রদনগুডরাষ পযপ্রভটযান্ফ আডযা কভডফ, এটট
প্রনচ্ছিত কডয ফরা মাষ। প্রফেফযাংক প্রযচাপ্ররত এক গডফলণা িপ্রতডফদডন আিা কযা ডষডছ,
কডযানায িবাডফ প্রনম্ন  ভধযভ আডষয পদগুডরায পযপ্রভটযান্ফ কভডফ ২০ তাং। ফাংরাডদ
এ তাপ্ররকাষ যডষডছ।
বফডদপ্রক ভুদ্রা আডষয একভাত্র চর যাস্তা প্রছর পযপ্রভটযান্ফিফা। এভপ্রনডতই আভাডদয পদডয
যপতাপ্রন আষ দীঘপ্রদ
ড ন ধডয খাযা অফস্থাডন যডষডছ। প্রফপ্রবন্ন পদডয ডে আভাডদয ফাপ্রণজয
ঘাটপ্রত ফাডছ। এয ভডধয পযপ্রভটযান্ফই প্রছর একভাত্র  চ্ছিারী অফরেন। প্রকন্তু কডযানাৃষ্ট
প্রযপ্রস্থপ্রতডত এখন পযপ্রভটযান্ফিফাড ফ ধযডনয অফনভন ঘটডত শুরু কডযডছ। পডর চরপ্রত
প্রাডফয বাযাভয াভপ্রগ্রক পরনডদডনয বাযাভয ঋণাত্মক ডষ ডফ ফডর আিা
পজাযাডরা ডি। পযপ্রভটযান্ফিফা কভডর প্রযজাডবডয য চা ফাডফ। এ অফস্থাষ প্রফডদড
অফস্থানযত ফাংরাডদীডদয প্রফলডষ যকাডযয ইপ্রতফাচক দডক্ষ পনষা ভডষয ফডচডষ ফ
দাপ্রফ।
পদ পথডক মাযা প্রফডদড কাডজয জনয পগডছন, তাডদয পফপ্রয বাগই প্রনম্নপ্রফত্ত প্রযফাডযয। তাডদয
পযপ্রভটযাডন্ফয টাকাষ ই প্রযফাযগুডরা চডর, মা আভাডদয দাপ্রযদ্রয প্রফডভাচডন াষতা কযডছ।
এখন মপ্রদ পযপ্রভটযান্ফ কডভ তাডর প্রনম্নপ্রফত্তযা ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফন। াাাপ্র দাপ্রযডদ্রযয ায পফড
মাডফ। পকননা পযপ্রভটযান্ফ আভাডদয াপ্রফক
ড অথনীপ্র
ড তয চাপ্রদা ূযডণ অনযতভ বূ প্রভকা ারন
কডয। তাই পযপ্রভটযান্ফ মখন কডভ আডফ তখন পদডয াপ্রফক
ড িফৃচ্ছদ্ধ ফাধাগ্রস্ত ডফ।
পযপ্রভটযান্ফিফাডয িাষ দুই-তৃতীষাং আড ভধযিাচয পথডক। ১১ দপ্রভক ৬৫ তাং আড
মুিযাষ্ট্র পথডক। ইউডযাীষ পদগুডরা পথডক আড ১২ দপ্রভক ৩৫ তাং। পদডয িাষ এক
পকাটট ভানুল প্রফডদড অফস্থান কযডছ। এডদয ফ একটট অং ভধযিাডচয থাডক। ইতাপ্ররডত বফধ 
অতফধবাডফ থাডক িাষ আাই রাখ। প্রকন্তু কডযানাষ কামতড অফরুদ্ধ ডষ ডডছ পফপ্রয বাগ
ভানুল।
আিা কযা ডি কডযানা-যফতী কভংস্থান
ড
হ্রা াডফ এফং পফকাযত্ব ফাডফ। িথডভই
আঘাত আডফ িফাী শ্রপ্রভকডদয য। ফাংরাডদডয িফাীযা পমফ পদড কাজ কডযন, তায
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িাষ িপ্রতটট পদডই কডযানায িবাডফ অথনীপ্র
ড ত ংকুপ্রচত ডষডছ; মায িবাফ পদডয জনচ্ছি
যপতাপ্রন ফাজাডয ডফ বফপ্রক। এছাা প্রফডদড অফস্থান কযা অডনডকয আষ কভডফ, চাকপ্রয
াযাডনায আিা যডষডছ। অডনকডক পদড পপযত াঠাডনায পতাডজা চরডফ। যযাষ্ট্র
ভন্ত্রণারষডক চ্ছক্রষ ডত ডফ িফাীডদয চাকপ্রয  কভংস্থান
ড
যক্ষাষ। চাকপ্রয াযাডনাডদয
ংপ্রিষ্ট পদড ুনফান
ড
ফা নতু ন চাকপ্রয পডত াষতা পজাগাডনায াাাপ্র তাডদয পভপ্ররক
চাপ্রদায প্রনযাত্তা প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। চরপ্রত অথফছডযয
ড
ফাডজডট ফযাংপ্রকং চযাডনডর পযপ্রভটযান্ফ
াঠাডনাডক উৎাপ্রত কযডত ২ তাং নগদ িডণাদনায পঘালণা পদষা ডষপ্রছর। এডত
আনুষ্ঠাপ্রনক খাডত পযপ্রভটযান্ফিফা পফড উঠপ্রছর। প্রকন্তু কডযানায কাযডণ তাডত বাটা ডডছ।
আগাভী অথফছডয
ড
এটট অফযাত যাখা িডষাজন। পযপ্রভটযান্ফিফা গ্রাভীণ অথনীপ্র
ড তডক চাো
পযডখপ্রছর। এটট কডভ এডর পখাডন কী ধযডনয িবাফ ডফ এফং তা িপ্রতডযাডধ কযণীষ এখনই
প্রনধাযণ
ড কযডত ডফ।
ফতডভাডন প্রফে অথনীপ্র
ড তয পম অফস্থা দাাঁাডি, তাডত আগাভী ছষ ভা ফা এক ফছডয এয
উডল্লখডমাগয উন্নপ্রত ডফ ফডর ভডন ডি না। এ প্রযডিপ্রক্ষডত ভাভাযীডত ক্ষপ্রতগ্রস্ত পদগুডরায
ডে আভাডদয কূটতনপ্রতক ম্পকড ফাাডত ডফ। মাডত পফকায শ্রপ্রভকযা দ্রুত কাজ ান। পমফ
জটটরতা যডষডছ, তা ভাধান কযডত াষতা কযডত ডফ। ভধযিাচয অনযানয পদডয ডে
কূটতনপ্রতক ম্পকড পজাযদাডযয ভাধযডভ পদডয জনচ্ছি ফাজায এফং পখাডন কভযত
ড
িফাীডদয চাকপ্রয ুযক্ষাষ বাযত অনযানয পদ পম তত্যতা চারাডি, ফাংরাডদডক তা
অনুযণ কযডত ডফ। দ্রুতই একটট অযাকন প্লযান বতপ্রয এফং তা ফাস্তফাষন কযা আফযক।

২৭ এপ্রির ২০২০
ততনয পাাতেয ফাজায াযাতর পপযত াওো মাতফ না
আান এইচ ভনুযআান এইচ ভনুয। প্ররপ্র প্রযাচড ইনপ্রস্ট্টটউট অফ ফাংরাডদডয
(প্রআযআইপ্রফ) প্রনফাী
ড প্রযচারক  ব্রযাক ফযাংডকয পচষাযভযান। রকডাউডনয কাযডণ পদডয
অথনীপ্র
ড ত  জনজীফন িাষ স্থপ্রফয ডষ ডডছ। উত্তযডণয উাষ প্রনডষ িথভ আডরায ডে কথা
ফডরডছন এই অথনীপ্র
ড তপ্রফদ। াক্ষাৎকায
প্রনডষডছন পাযাফ াান
প্রথভ আতরা: কডযানায িাদুবাড ডফয
ভডধযই প্রকছু প্রকছু কাযখানা পখারায
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উডদযাগ পনষা ডষডছ। প্রফডল কডয বতপ্রয পাাক কাযখানা। প্রফলষটট কীবাডফ পদখডছন?
আান এইচ ভনুয: পফপ্রয বাগ পদ প্রল্পকাযখানা খুডর প্রদডি। আভাডদয খুরডত ডফ।
তডফ পদখডত ডফ আভযা পকান অফস্থাষ আপ্রছ। এ কথা টঠক পম কডযানা প্রযপ্রস্থপ্রত আভযা
টঠকবাডফ াভার প্রদডত াপ্রযপ্রন। আক্রান্ত  ভৃডতয ংখযা ফাডছ। আফায বতপ্রয পাাক খাডত
আভাডদয িপ্রতডমাগী চীন  প্রবডষতনাভ প্রল্পকাযখানা খুডর প্রদডষডছ। এ ভষ আভযা প্রফডদপ্র
পক্রতাডদয কাছ পথডক পম অডডায ফা কামাডদ
ড
াফ, পটট কভই ডফ। আগাভী দু–প্রতন ভা ২০
তাং ডত াডয। একটট প্রাডফ এপ্রিডর ১৬ তাং কামাডদ
ড
এডডছ। পভ ভাড ২০ তাং।
প্রকন্তু এফ পকাডনাবাডফ াতছাা কযা মাডফ না। পকননা একফায পছড প্রদডর পপযত াষা মাডফ
না। আভাডদয অথ 
ড শ্রপ্রভকডদয কভংস্থান
ড
দুডটাযই িডষাজন আডছ।
প্রথভ আতরা: তাডর আপ্রন ফরডছন, প্রফডদপ্র ফাজায ধডয যাখডত কাযখানা এখনই খুডর পদষা
উপ্রচত?
আান এইচ ভনুয: এই কামাডদডয
ড
প্রবপ্রত্তডত কাযখানা খুডর পদষা পমডত াডয। এ জনয
ফ শ্রপ্রভকডক এখনই কাডজ রাগাডনায িডষাজন পনই। মাাঁযা আাড আডছন, তাঁ াাডদয প্রদডষই
কাযখানা চারু কযডত ডফ। মাঁাাযা দূডয আডছন, তাাঁডদয আনায দযকায পনই। তডফ এ পক্ষডত্র
যকাডযয স্বাস্থযপ্রফপ্রধ ুডযাুপ্রয পভডন চরডত ডফ। প্রফচ্ছজএভইএয একটট নীপ্রতভারা কডযডছ, মাডত
পভাটাভুটট ফপ্রকছু আডছ। এখন এই স্বাস্থযপ্রফপ্রধ দৃশবাডফ িপ্রতারন কযডত ডফ। অডনক পদড
পটট কডযডছ। শ্রপ্রভডকযা কাযখানাষ একপ্রদক প্রদডষ ঢুকডফন, অনযপ্রদক প্রদডষ পফয ডফন।
তাঁ াাডদয ফায ফযফস্থা কযডত ডফ দূযত্ব পযডখ। পমডতু ফ শ্রপ্রভকডক কাজ রাগাডনা ডি না,
পডতু দূযত্ব ফজাষ পযডখ তাাঁডদয ফাডনায কাজটট কটঠন ডফ না। আপ্রভ ভডন কপ্রয, কাযখানা
পখারায জনয অন্তত এক ন্ভাডয িস্তুপ্রতয িডষাজন প্রছর। িস্তুপ্রত প্রনডষ কাযখানা চারু কযডর
ঝুাঁ প্রক পথডকই মাডফ।
প্রথভ আতরা: স্বাস্থযপ্রফপ্রধ ভানা ডি প্রক না, পটট পক তদাযক কযডফ। যকায না প্রফচ্ছজএভইএ?
আান এইচ ভনুয: যকাডযয প্রল্প  শ্রভ ভন্ত্রণারষ আডছ। তাযা আইপ্রন প্রফলষটট পদখডফ।
প্রফচ্ছজএভইএ পদখডফ দয কাযখানাগুডরা তাডদয প্রনডদডপ্রত নীপ্রতভারা ভানডছ প্রক না। আফায
কডযানাবাইযাডয ঝুাঁ প্রকটা এত গুরুতয পম কাযখানায ভাপ্ররকডদয ডফাচ্চ
ড জাগ থাকডত ডফ।
পকাডনা কাযখানাষ ংক্রভণ পদখা প্রদডর এয ভাপ্ররক- শ্রপ্রভক উবষই ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফন।
প্রথভ আতরা: প্রকন্তু এখন মন্ত
ড ফ কাযখানা শ্রপ্রভকডদয ভজুপ্রয প্রযডাধ কডযপ্রন।
আান এইচ ভনুয: এটট দুুঃখজনক। শ্রপ্রভকডদয ভজুপ্রয না াষায ভযা একটট ুডযাডনা
ভযা। প্রফচ্ছজএভইএ ফডরডছ, ৭০টটয ভডতা কাযখানা ভাচড ভাডয ভজুপ্রয প্রদডত াডযপ্রন।
ফাপ্রকগুডরা প্রদডষডছ। ভযা ডরা পমফ কাযখানা প্রফচ্ছজএভইএয দয নষ, পফ কাযখানায
দাপ্রষত্ব তাযা প্রনডত চাষ না। প্রফডকএভইএয পক্ষডত্র একই কথা িডমাজয। ২০১০ াডরয প্রদডক
আভযা িস্তাফ প্রদডষপ্রছরাভ পম িপ্রত ১০০ টাকা যন্ভাপ্রন আষ পথডক ১০ ষা াডয পকডট একটট
তপ্রফর কযা পাক। শ্রপ্রভডকযা প্রফডদ ডর তা পথডক অডথযড পজাগান পদষা মাডফ। যকায
পই িস্তাডফ যাচ্ছজ প্রছর। প্রকন্তু প্রফচ্ছজএভইএয আপ্রত্তয কাযডণ পটট ষপ্রন।
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প্রথভ আতরা: রকডাউডনয কাযডণ অপ্রধকাং বতপ্রয পাাক কাযখানা ইপ্রতভডধয পর–অপ
পঘালণা কযা ডষডছ। এডত পতা শ্রপ্রভডকযাই ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফন।
আান এইচ ভনুয: এখাডন নীপ্রত  উডদ্দডযয ভডধয প্রফডযাধ আডছ। ভাপ্ররডকযা মুচ্ছি
পদখাডিন, কাযখানাষ উৎাদন ফন্ধ আডছ। এ অফস্থাষ পর-অপ পঘালণা না কডয উাষ পনই।
তাাঁযা আইনপ্রদ্ধবাডফই এটট কডযডছন। আফায শ্রপ্রভডকযা ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফন, এটট একটট ভযা।
এই ভুডূ তড ফ জরুপ্রয ডরা অথনীপ্র
ড তডক ফাাঁপ্রচডষ যাখা। আয প জনয কাযখানা চারু কযায প্রফকল্প
পনই। একজন কাযখানাভাপ্ররক আভাডক ফরডরন, প্রতপ্রন ১৪ এপ্রিরই তাাঁয কাযখানায শ্রপ্রভকডদয
ভাডচডয ভজুপ্রয াড ৪ পকাটট টাকা প্রযডাধ কডযডছন। এ ভাড কাযখানা ফন্ধ। প্রতপ্রন জাডনন না
আগাভী ভাড কীবাডফ ভজুপ্রয পদডফন। তাই গণভাধযডভয উপ্রচত ডফ শ্রপ্রভকডদয াাাপ্র
ভাপ্ররকডদয ভযাটট তু ডর ধযা। উবষ ক্ষডক ভডঝাতায ভডনাবাফ প্রনডষ এপ্রগডষ আডত
ডফ। ুডযা ভজুপ্রয প্রযডাধ কডয ভাপ্ররক কাযখানা ফন্ধ কযডর পতা শ্রপ্রভক ক্ষপ্রতগ্রস্ত ডফন।
প্রথভ আতরা: রকডাউডনয কাযডণ ফডচডষ প্রফডদ ডডছন দপ্রযদ্র ভানুল। তাাঁযা পফকায ডষ
ডডছন। তাাঁডদয াষতাষ যকায পমফ দডক্ষ প্রনডষডছ, তাডক প্রক মডথষ্ট ভডন কডযন?
আান এইচ ভনুয: গপ্রযফ ভানুডলয জনয যকায পতভন প্রকছু কডযপ্রন। ৭০০ পকাটট টাকা
ফযাদ্দ প্রকছুই নষ। ২০১৯ াডর দাপ্রযদ্রযীভায প্রনডচয ভানুল প্রছর ২০ তাং। এই এক ভাড পটট
৩০ তাংড উন্নীত ডষডছ। এডদয ংখযা ৫ পকাটটয কভ ডফ না। এই ৫ পকাটট ভানুলডক খাইডষ
ফাাঁচাডনায ফযফস্থা কযডত ডফ। ২০ রাখ টন চার প্রকডন গপ্রযফডদয কাডছ প্রফচ্ছক্র (১০ টাকা পকচ্ছজ
দডয) কযডর খাদয ভন্ত্রণারডষয পরাকজন রাবফান ডফন। স্থানীষ যকায ভন্ত্রণারডষয পরাকজন
রাবফান ডফন। াপ্রকস্তান িপ্রতটট দপ্রযদ্র প্রযফাযডক ভাড ১ াজায ২০০ টাকা কডয প্রদডি।
আভাডদয উপ্রচত ডফ খাডদযয ফদডর নগদ টাকা পদষা। এএভএ কডয ফযাংক অযাকাউন্ট
ফা প্রফকা নেডয াঠাডত ফরা ডফ, পই অযাকাউন্ট ফা নেডয টাকা মাডফ। এখাডন দুনীপ্রতয
ুডমাগ কভ। এডত যকাডযয ২২–২৩ াজায পকাটট টাকা খযচ ডফ। আয খাদযাষতা প্রদডর
খাদয ংগ্র, তাপ্ররকা বতপ্রয, প্রফতযণ—প্রতন ধাডই দুনীপ্রত ডফ। পফযকাপ্রয উন্নষন ংস্থা ব্রযাক
িপ্রতটট প্রযফাযডক ৩ াজায টাকা কডয প্রদডি। যকাডযয এ াষতা কভূড প্রচডক যাজনীপ্রত 
দুনীপ্রতয ঊডর্ধ্ যাখডত
ড
ডফ। ফায আডগ ভানুলডক খাইডষ ফাাঁচাডত ডফ।
প্রথভ আতরা: অথনীপ্র
ড তয স্থপ্রফযতা কাটাডত যকায পমফ কভূড প্রচ প্রনডষডছ, প ম্পডকড
আনায অপ্রবভত?
আান এইচ ভনুয: অথতনপ্র
ড তক চযাডরে পভাকাপ্রফরাষ যকায পমফ কভূড প্রচ প্রনডষডছ ফা
িডণাদনা পঘালণা কডযডছ, পগুডরা ফাস্তফতায কাছাকাপ্রছ ফডর ভডন কপ্রয। তডফ এখাডন ভযা
ডরা আভরাতাপ্রন্ত্রক। যকায একতযপাবাডফ প্রযত্রগুডরা জাপ্রয কডযডছ। ংপ্রিষ্ট ফযচ্ছিডদয
ডে আডরাচনা কডযপ্রন। পডর ফযফাষী ংগঠনগুডরায ক্ষ পথডক আপ্রত্ত উডঠডছ। িডণাদনায
পক্ষডত্র পফপ্র তড চাপ্রডষ প্রদডর উডদ্দয ফযাত ষায আিা আডছ। াষতা গ্রীতাফান্ধফ ডত
ডফ। এএভই ফা ক্ষুদ্র  ভাঝাপ্রয প্রল্প খাডত যকায ২০ াজায পকাটট টাকা পদষায কথা
ফডরডছ। প্রকন্তু এই খাত পতা প্রফার। এয ডে প্রফুরংখযক ভানুডলয কভংস্থান
ড
জপ্রত।
অতএফ, িডণাদনায অি ফাাডত ডফ। একই কথা িডমাজয ক্ষুদ্র ফযফাষীডদয পক্ষডত্র। এ খাডত
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৩ াজায পকাটট টাকা ফযাদ্দ কযা ডষডছ। প্রকন্তু আপ্রভ ভডন কপ্রয, যকায মপ্রদ অথনীপ্র
ড তডক চাঙা
কযডত চাষ, তাডর দুডটাডতই ফযাদ্দ ফাাডত ডফ।
প্রথভ আতরা: আপ্রন ফডরপ্রছডরন, কডযানাবাইযাড আক্রান্ত  ভৃডতয ংখযা পফড চডরডছ।
এখাডন স্বাস্থযডফাফযফস্থায পকাডনা দুফরতা
ড
আডছ ফডর ভডন কডযন?
আান এইচ ভনুয: আভাডদয স্বাস্থযডফাফযফস্থা পম খুফই নাজুক, কডযানাবাইযাডয
িাদুবাড ডফ পটট আফায িভাপ্রণত ডরা। অফকাঠাডভা, মন্ত্রাপ্রত, জনফর প্রতন পক্ষডত্রই পফার
প্রযপ্রস্থপ্রত। আভযা পকন্দ্রীষবাডফ অচ্ছক্সডজন যফযা আডছ, এ যকভ একটট াাতার কযডত
াপ্রযপ্রন। প্রপ্ররন্ডায প্রদডষ চারাডনা ডি। আভাডদয দক্ষ প্রচপ্রকৎডকয অবাফ আডছ। পমফ
প্রযফাডযয দয কডযানাবাইযাড আক্রান্ত ডষডছন, তাাঁডদয অপ্রবজ্ঞতা বষংকয। যকায
চীডনয কাডছ ১০০ প্রচপ্রকৎক  ১০০ না ড াঠাডনায অনুডযাধ জানাডত াযত; মাাঁযা এড
আভাডদয প্রচপ্রকৎক  নাডদয
ড
িপ্রক্ষণ প্রদডতন। চীডনয প্রচপ্রকৎক  নাযা
ড এ ফযাাডয
অপ্রবজ্ঞতা অজডন কডযডছন। প্রফডদড আভযা পদপ্রখ প্রচপ্রকৎডকযা কডযানা ংক্রপ্রভত পযাগীডদয
খুফ কাডছ মান। প্রকন্তু আভাডদয এখাডন প্রচপ্রকৎক  না ড পযাগীয কাডছ পমডতই বষ ান। এ
জনয শুধু তাাঁডদয দাষী কযা মাষ না। কাযণ, স্বাস্থয প্রফবাগ প্রচপ্রকৎক  নাডদয
ড
ুযক্ষা প্রনচ্ছিত
কযডত াডযপ্রন।
প্রথভ আতরা: আনাডক ধনযফাদ।
আান এইচ ভনুয: আনাডক ধনযফাদ।

এপ্রির ২৮, ২০২০
এডকয য এক ফন্ধ ডি পাাক পক্রতািপ্রতষ্ঠান
বতপ্রয পাাক খাডতয মুিযাষ্ট্রপ্রবপ্রত্তক পক্রতা িপ্রতষ্ঠান পজপ্র পপ্রন। পরাকাডনয বাডয পদউপ্ররষা
পত্বয ডথ থাকা এ িপ্রতষ্ঠাডনয পফপ্রকছু প্রফক্রষডকন্দ্র ফন্ধ ডষ পগডছ এযই ভডধয। শুধু পজপ্র পপ্রন
নষ, প্রফডেয ফ ফ অডনক ব্রযান্ড নাজুক প্রযপ্রস্থপ্রতয ভধয প্রদডষ মাডি। দুই ফছয ধডয এডকয এ
ক ফন্ধ ডি আউটডরট। ম্প্রপ্রত কপ্রবড১৯ প্রফমডষ
ড অডনক পক্রতািপ্রতষ্ঠাডনয বপ্রফলযৎই পমখাডন অপ্রনচ্ছিত, পখাডন পক্রতা ধডয যাখডত
কডযানাবাইযা ংক্রভডণয এই প্রক ভডষ ফন্ধ কাযখানা চর ডত শুরু কডযডছ ফাংরাডদড।
পাাক প্রল্প ভাপ্ররকডদয িতযাা, প্রগপ্রগযই কডযানাবাইযা ংকট পকডট মাডফ। তখন তাডদয
বতপ্রয ডণযয চাপ্রদা আফায আডগয জাষগাষ প্রপডয আডফ। মপ্রদ প্রফডিলকযা ফরডছন, কডযানা
বাইযাডয ংক্রভণ কডভ এডর বফপ্রেক ফাপ্রণজয আডগয অফস্থাষ প্রপডয আায ম্ভাফনা পনই। ফ
278

যং কডযানাযফতী ভডষ বফপ্রেক যফযা পচইডন ফ প্রযফতডন আডত াডয ফডর ভডন কযডছন তাযা।
পাাক খাডতয পক্রতািপ্রতষ্ঠানগুডরায ফযফায প্রযপ্রস্থপ্রত আডগ পথডকই খাযা প্রছর। এয ভডধযই
নডবর কডযানাবাইযা নতু ন প্রফমষড প্রনডষ আড। ংক্রভণ পঠকাডত এডক এডক রকডাউডন চ
পর মাষ এ খাডতয যপতাপ্রন ডণযয ফ গন্তফয ইউডযাডয পদগুডরা  ভাপ্রকন
ড মুিযাষ্ট্র। দীঘ ভ
ড
ষ রকডাউডন থাকায য এখন ধীডয ধীডয চর ডত শুরু কডযডছ পদগুডরায অথনীপ্র
ড ত। প্রকন্তু
আডগ পথডকই নাজুক প্রযপ্রস্থপ্রতডত থাকা পক্রতািপ্রতষ্ঠানগুডরা কপ্রবড-১৯এয িবাফ পভাকাডফরা কডয এক ফছয টটডক থাকডত াযডফ প্রকনা, তা প্রনডষ মডথষ্ট চ্ছন্দান ফা
জাযপ্রফডিলকযা।
তাডদয দাপ্রফ, কডযানাযফতী বফপ্রেক যফযা পচইন ধীডয ধীডয এক স্থান পথডক অনয স্থাডন ডয মাডফ। পমডতু বফপ্রেক
রচ্ছজপ্রস্ট্ক ফযফস্থা পবডঙ ডছ। এ অফস্থাষ স্থানীষ উৎাদন ফযফস্থা উন্নষডনয াাাপ্র িপ্রত
পফী পদগুডরাডত উৎাদন ফযফস্থা গড তু রডত আগ্রী ডত াডয পক্রতা পদগুডরা। এছাা 
ণয উৎাদডন প্রউডফাট, পযাফডটয ভডতা িমুচ্ছিগত উন্নষনগুডরা আডযা দ্রুতগপ্রতডত এপ্রগডষ মা
পফ। ফপ্রদক প্রফডফচনাষ ফাংরাডদডয যপতাপ্রনকাযকযা পম িচপ্ররত দৃটষ্টবপ্রে পথডক কপ্রবড-১৯
এয িবাফ পভাকাডফরা কযায কথা বাফডছন তা প্রনডষ ংষ যডষডছ। যপতাপ্রনকাযকযা ষডতা বা
ফডছন, ফ আডগয ভডতা টঠক ডষ মাডফ, যফযা পচইন টঠক ডষ মাডফ আয প্রফুর প্রযভাণ পা
াক যপতাপ্রন কযডফন যপতাপ্রনকাযকযা। তাযা ষডতা বাফডছন, প্রবডষতনাভ কাযখানা খুডর প্রদডষ
পছ ফা অনয িপ্রতডমাগীযা খুডর প্রদডর তাযা ক্রষাডদ ধযডত ভযাষ ডফন। প্রকন্তু ফাস্তফতা ডরা
চাপ্রদা মতক্ষণ না মন্ত
ড টঠক ডফ ততক্ষণ এফ বাফায পমচ্ছিক পিক্ষাট বতপ্রয ডি না। আয
বফপ্রেক যফযা পচইডন মাযা কাজ কযডছন, তাযা মপ্রদ গতানুগপ্রতক ধাযা পথডক ডয অনযবাডফ
বাফডত শুরু কডযন তাডর আডগয কাঠাডভাডত অডনক প্রকছুই চরডফ না।
এ প্রফলডষ জানডত চাইডর ফাংরাডদ পডযন পট্রড ইনপ্রস্ট্টটউডটয প্রই আরী আডভদ ফপ্রণক ফা
তডাডক ফডরন, এখাডন দুডটা প্রদক, একটট ডরা এটা টঠক পম পক্রতাযা এডকয য এক ফযফাষ পরা
কান গুনডত শুরু কডযপ্রছর। আভাডদয এখাডন কাযখানাগুডরা ফন্ধ ডষডছ ঠা? কডযই। প্রকন্তু
প্রনম্ন আডষয ভানুডলয জনয অথ খু
ড ফই গুরুত্বূণ।ড একটা মাডষ
ড আইনৃঙ্খরা প্রযপ্রস্থপ্রত পনপ্রতফাচক ডত াডয। এটা টঠক পম াপ্রফকবাডফ
ড
পদখডর বফাদৃয আডছ।
প্রকন্তু এটা টঠক অথনীপ্র
ড ত চর কযডত একটা জাষগা পথডক শুরু পতা কযডতই ডফ। চ্ছিভাযা
পমডতু চর ডত শুরু কডযডছ পডর আভাডদয ধীডয ধীডয চর ডত ডফ। আফায ভাভাযীয
ডয প্রকন্তু দুপ্রবডড ক্ষয আিা পথডক মাডি। তায য অথনীপ্র
ড তয চাকা পঘাযাডনা শুরু কযডত 
পফ।
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প্রফডলজ্ঞযা এ জাপ্রনডষডছন, মুিযাষ্ট্র অডনক পক্ষডত্রই প্রনজস্ব অফকাঠাডভা িস্তুত কযডছ। তাযা
প্রউপফাডটয পক্ষডত্র ফ ধযডনয প্রফপ্রনডষাগ প্রনডষ আডত াডয। এভন উৎাদন ফযফস্থা তাযা গড তু র
পত াডয, মাডত পকাডনা ভানুডলয ফযফায থাকডফ না। ৃপ্রথফীয ইপ্রতা ফরডছ, ফ ভাভাযী পকডট
মাষায য ফ ধযডনয প্রযফতডন আডত শুরু কডয। িমুচ্ছি পথডক শুরু কডয যফযা পচইন
ফপ্রকছুডত পই প্রযফপ্রতত
ড ভানপ্রকতায িপ্রতপরন পদখা মাষ। স্পযাপ্রন প্রু পথডক শুরু কডয 
ফ ফ ভাভাযীয যই নতু ন নতু ন প্রফলষ আপ্রফবূ ত
ড ডষপ্রছর।
কপ্রবড১৯ িাদুবাড ফ পদখা পদষায পফ আডগ ২০১৯ াডরয অডক্টাফডয পাাক প্রডল্পয বফপ্রেক  স্থানীষ
পিক্ষাট প্রনডষ ভীক্ষা কডয মুিযাষ্ট্রপ্রবপ্রত্তক ফহুজাপ্রতক যাভক
ড িপ্রতষ্ঠান িাইষাটাযাউ
জকুায (প্রডপ্রিউপ্র)। ই ভীক্ষাষ ফরা ষ, ২০১৮ াডরয জানুষাপ্রযডত পদউপ্ররষা ডত পচডষ
পছ ব্রাচ্ছজডরয প্রকডকা। এছাা মুিযাষ্ট্রপ্রবপ্রত্তক ব্রযান্ডগুডরায ভডধয পপব্রুষাপ্রযডত ফনটন, ভাডচড াউদান পগ্রাা
ড
,ড এপ্রিডর নাইন ডষস্ট্ ডষস্ট্, পভ ভাড যকডাটড , আগডস্ট্ ফরুক
পস্ট্ান, অডক্টাফডয প্রষা 
ড নডবেডয পডপ্রবড‘ ব্রাইডার পদউপ্ররষা ডত পচডষ আডফদন কডয। আ
য চরপ্রত ফছয পদউপ্ররষা ডত চাষা িপ্রতষ্ঠানগুডরায ভডধয আডছ মুিযাষ্ট্রপ্রবপ্রত্তক প্রফউটট ব্রযান্ড,
পুর প্রফউটট ব্রযান্ড। ফডল
ড
মুিযাডষ্ট্র পজপ্র পপ্রন পদউপ্ররষা ডত চাইডছ ফডর ংপ্রিষ্ট ূডত্র জা
না পগডছ।
এপ্রদডক ভযাডকচ্ছে অযান্ড পকাম্পাপ্রনয এক িপ্রতডফদডন ফরা ষ, াপরয ধডয যাখডত ফ ফাজাযগু
পরাষ বতপ্রয পাাক প্রফণনকাযী িপ্রতষ্ঠানগুডরাডক প্রনষাযডাপ্রযং  অডটাডভডন প্রফপ্রনডষাগ কয
পত ডফ। প্রনষাযডাপ্রযং ডরা ফাজাডযয প্রনকটফতী স্থাডন ণয উৎাদন। আয অডটাডভন ডরা
মাপ্রন্ত্রকীকযণ। িপ্রতডফদনটট িস্তুত কযা ডষপ্রছর জপ্রযডয য প্রবপ্রত্ত কডয, পম জপ্রযড অং প্রন
পষ িডেয উত্তয পদন ফ পকাম্পাপ্রনগুডরায ীল প্রড নফাীযা।
ড
তাডদয ভত অনুমাষী, ২০২৫ ার নাগাদ প্রনষাযডাপ্রযংডষয প্রদডক ধাপ্রফত ডফ পাাডকয বফপ্রেক
যফযা পচইন।
যফযা পচাইন প্রনডষ বফপ্রেক দৃটষ্টবপ্রে এভন ডর ফাংরাডদডয কাযখানা ভাপ্ররকযা ূফ পিক্ষা
ড
ট পবডফ প্রনডষ কাযখানা খুরডত শুরু কডয প্রদডষডছন। তাডদয ভূর রক্ষয পক্রতায দৃটষ্ট আকলণ।
ড ম
প্রদ অভান্ভ কাজ পল কযা  নতু ন কাজ ধযায জনযই স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন কাযখানা খুরডছন ফডর
দাপ্রফ কডযডছন তাযা।
ইডকানপ্রভক প্রযাচড গ্রুডয (ইআযচ্ছজ) প্রনফাী
ড প্রযচারক ড. াজ্জাদ জপ্রয ফপ্রণক ফাতডাডক ফডরন
, অডনক পক্রতা আডগয ক্রষাডদ ফাপ্রতরস্থপ্রগত কযডর এখন আফায পগুডরা পনডফন ফডর ম্মপ্রত প্রদডষডছন, পডর কাযখানা চর ষা
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য একটা পমচ্ছিকতা ষডতা আডছ। তডফ ংক্রভণ পযাডধ শ্রপ্রভডকয পভপ্ররক ুযক্ষা অফযই প্রন
চ্ছিত কযডত ডফ। তা কাযখানাষ িডফ পথডক শুরু কডয অবযন্তডয প্রনচ্ছিত কযডত ডফ। কায
খানাগুডরাডত স্বাস্থয নজযদাপ্রয প্রনচ্ছিত কযডত ডফ, এডক্ষডত্র স্বিতা যাখডত ডফ। একটা প্রফল
ষ উডল্লখ কযা দযকায পম কাযখানাগুডরাষ স্বাস্থযগত ুযক্ষা কযা এখন জনস্বাস্থয পিক্ষাডট খুফই
গুরুত্বূণ।ড পডর যকাডযয িডণাদনা যাডকডজয ডে স্বাস্থয ুযক্ষায প্রফলষটটয প্রভশ্রণ ঘটাডনায
 িডষাজন আডছ ফডর আপ্রভ ভডন কপ্রয।
কাযখানা পখারায পক্ষডত্র স্বাস্থযপ্রফপ্রধ ভানায কথা ফরা ডর ফাস্তফ প্রচত্র প্রবন্ন। এযই ভডধয পাাক
কাযখানায দুইএকজন শ্রপ্রভক কডযানা আক্রান্ত ষায তথয পমভন আডছ, পতভপ্রন একজন শ্রপ্রভক কডযানা আ
ক্রান্ত ষাষ গতকার পথডক পঘাাাডরয ইউএভপ্র জুট প্রভর রকডাউন কযায ঘটনা ঘডটডছ।
দুপ্রদন ধডয পাাক খাডতয অডনক কাযখানা চর ডষডছ। প্রকন্তু ভাপ্ররকডদয িপ্রতশ্রুপ্রত অনুমাষী
অল্পংখযক শ্রপ্রভক প্রদডষ ইউপ্রনট চারু কযায কথা থাকডর একডে অডনক শ্রপ্রভক প্রদডষ কায
খানা চারুয তথয প্রনচ্ছিত কডযডছ পখাদ প্রফচ্ছজএভইএ, মায প্রযডিপ্রক্ষডত ফ দযডদয উডদ্দ ক
পয একটট তকডতাভূরক পনাটট প্রদডষডছ ংগঠনটট। পখাডন উডল্লখ কযা ষ, একটট গ্রুডয
কাযখানাষ একডে চায াজায শ্রপ্রভক পডডক আনায একমাডষ
ড স্বাস্থযপ্রনযাত্তা ইুযডত পখাডন
বাঙচুডযয ঘটনা ঘডট।
চ্ছম্মপ্ররত গাডভন্ট
ড
শ্রপ্রভক পপডাডযডনয বাপ্রত নাজভা আিায ফডরন, প্রকছু কাযখানা রক
ডাউডনয ভডধয আংপ্রক চর প্রছর, পগুডরা এখন ূণাে
ড চর। অডনক ফ কাযখানা পখারা
ডষডছ স্বাস্থযপ্রনযাত্তায প্রফলষটট প্রনচ্ছিত না কডয। এ প্রযডফড শ্রপ্রভকযা কীবাডফ কাজ কযডছন
তা প্রফচ্ছজএভইএ পনতা, ভাপ্ররক  পক্রতাডদয কাযখানাষ উপ্রস্থত ডষ পদখা উপ্রচত।
প্রল্প ুপ্ররডয প্রাডফ গতকার পাভফায ছষ প্রল্প এরাকাষ ফ খাত প্রভপ্ররডষ পভাট ১ াজায ৮২০
টট কাযখানা চর প্রছর। এয ভডধয ৯৪৭টট ফস্ত্র  পাাক খাডতয কাযখানা, মায প্রফচ্ছজএভইএ দ
য ৭১৮টট, প্রফডকএভইএ দয ১৫৭টট এফং ৭২টট ফস্ত্র খাডতয প্রফটটএভএ দয কাযখানা। চর
ফস্ত্র  পাাক কাযখানাগুডরায ভডধয ৪৭৩টট পখারা ষ গত পযাফফায, পাভফায খুডরডছ আডযা ২
৮৮টট।
িাষ এক ভা ফন্ধ থাকায য ২৬ এপ্রির পথডক খুরডত শুরু কডযডছ শ্রভঘন পাাক প্রডল্পয কা
যখানাগুডরা। গ্রাভডপযত শ্রপ্রভকডদয কাডজ প্রপযডত প্রনরুৎাপ্রত কযা ডর গতকার অডনক শ্র
প্রভক কাযখানাষ পমাগদাডনয উডদ্দডয ঢাকায ফাইডয পথডক প্রল্প এরাকাগুডরাডত এডডছন। পখাাঁ
জ প্রনডষ জানা পগডছ, পফপ্রয বাগ কাযখানাষ স্বাস্থযপ্রফপ্রধ অনুযণ কযা ডি না। আফায ধাড ধা
প পখারায কথা থাকডর একডমাডগ ফ এরাকাষই কাযখানা খুডরডছন ভাপ্ররকযা।
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অথচ প্রফচ্ছজএভইএ  প্রফডকএভইএয প্রযকল্পনা অনুমাষী, কাযখানা পখারায িথভ ধাড আজ 
আগাভীকার ঢাকা ভানগয এরাকায প্রফপ্রবন্ন প্রল্পকাযখানা পখারায কথা। ২৮ পথডক ৩০ এপ্রিডরয ভডধয খুরডফ আশুপ্ররষা, াবায, ধাভযাই  ভাপ্রন
কগে এরাকায প্রফপ্রবন্ন প্রল্পকাযখানা। নাযাষণগডেয রূগে  কাাঁচুয এফং নযপ্রংদী এরাকায প্রফপ্রবন্ন প্রল্পকাযখানা পখারায প্রযকল্পনা প্রছর ৩০ এপ্রির। আগাভী ২  ৩ পভয ভডধয গাজীুয  ভষভনপ্রং
এরাকায প্রল্পকাযখানা পখারায কথা। এয ফাইডয আজ পথডক নাযাষণগে এরাকায প্রনটটং, ডাপ্রষং কাযখানাগু
পরা খুডর পদষায কথা জাপ্রনডষপ্রছর প্রফডকএভইএ। প্রকন্তু গত দুপ্রদডন িাষ ফ এরাকাষই কভপফপ্র কাযখানা খুরডত শুরু কডযডছ।
কভীডদয স্বাস্থযঝুাঁ প্রক থাকায য কাযখানা পকন চর ডি, প প্রফলডষ জানডত চাইডর একটট 
ভীক্ষায পরাপর ম্পডকড জাপ্রনডষডছ প্রফচ্ছজএভইএ। পই ভীক্ষাষ পভাট ৫৯৩ কাযখানায কাডছ
ংগঠনটট জানডত চাষ ২৬ ভাচড পথডক ২৬ এপ্রির মন্ত
ড কাযখানায ক্রষাডদ যফযা কযায ূ
ফ প্রড নধাপ্রড যত পকাডনা ভষূপ্রচ প্রছর প্রকনা। এ িডেয উত্তডয ৯৩ তাং জাপ্রনডষডছ ‗প্রছর‘। আফায
পভ ভাড কাযখানা চর কযায ভডতা ক্রষাডদ আডছ প্রকনা, এভন িডেয উত্তডয ৮৭ তাং কা
যখানা ফডরডছ ‗ক্রষাডদ আডছ‘। ফাপ্রক ১৩ তাং ফডরডছ, পভ ভাড কাযখানা চর কযায ভডতা
ক্রষাডদ পনই। ২৬ তাপ্রযডখ কাযখানা খুরডত চাইডছন প্রকনা, এভন িডেয উত্তডয ৬৫ তাং কা
যখানা পখারায আগ্র জাপ্রনডষডছন।
এপ্রদডক গতকার এক প্রবপ্রড ফাতডাষ প্রফডকএভইএ িথভ বাপ্রত পভাাম্মদ াডতভ ফডরন, জী
ফনজীপ্রফকায ন্ধাডন আভাডদয চর ডত ডফ। এরাকাপ্রবপ্রত্তক কাযখানা পখারায তথয জাপ্রনডষ স্বাস্থয
প্রফপ্রধয প্রফলষগুডরা মতটুকু ম্ভফ আভযা গ্রণ কডযপ্রছ ফডর প্রবপ্রড ফাতডাষ দাপ্রফ কডযন প্রতপ্রন।

এপ্রির ২৮, ২০২০
১১ যাষ্ট্রদূডতয ডে যযাষ্ট্রভন্ত্রীয প্রবপ্রড কনপাডযন্ফ
িফাী শ্রপ্রভকডদয পফতন-বাতায প্রফলডষ কূটতনপ্রতক তৎযতা চারাডফ ফাংরাডদ
ভধযিাডচয অফস্থানযত িফাী শ্রপ্রভকডদয নযাময
পফতন  বাতায প্রফলডষ কূটতনপ্রতক তৎযতা
অফযাত যাখডফ ফাংরাডদ। গতকার ভধযিাডচযয ১১
যাষ্ট্রদূডতয ডে প্রবপ্রড কনপাডযডন্ফ এ প্রনডদডনা
পদন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ পক আব্দুর পভাডভন। যযাষ্ট্র
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ভন্ত্রণারষ পথডক গণভাধযডভ াঠাডনা এক ংফাদ প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত এ তথয জানাডনা ষ।
প্রফজ্ঞপ্রন্ভডত জানাডনা ষ, নডবর কডযানাবাইযাডয কাযডণ উদ্বূত প্রযপ্রস্থপ্রতডত দুদডাগ্রস্ত
িফাীডদয জনয খাদয াষতা িদাডনয াাাপ্র িফাী শ্রপ্রভকযা পমন প্রযপ্রস্থপ্রত স্বাবাপ্রফক
ডর আডগয চাকপ্রযডত ুনফার
ড
ডত াডযন, পজনয ফ ধযডনয কূটতনপ্রতক তৎযতা গ্রডণয
প্রনডদডনা প্রদডষডছন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ পক আব্দুর পভাডভন। প্রতপ্রন গতকার ভধযিাডচযয ১১
যাষ্ট্রদূত  প্রভনিধাডনয ডে প্রবপ্রড কনপাডযডন্ফয ভষ এ প্রনডদডনা পদন।
পপ্রদ আযফ, কাতায, কুডষত, জডডান, পরফানন, ইযাক, ইযান, প্ররপ্রফষা, ংমুি আযফ আপ্রভযাত,
ফাযাইন  ভাডনয যাষ্ট্রদূত  প্রভনিধানযা এ কনপাডযডন্ফ অংগ্রণ কডযন।
উদ্বূত প্রযপ্রস্থপ্রতডত িফাী শ্রপ্রভকডদয পকউ মপ্রদ পপযত আডন, তডফ পমন তাযা নযাময পফতন 
বাতা পডত াডযন প প্রফলডষ িডষাজনীষ ডমাপ্রগতা  কূটতনপ্রতক তৎযতা অফযাত যাখডত
ফডরন যযাষ্ট্রভন্ত্রী।
এ ভষ প্রতপ্রন ফডরন, আভযা িফাীডদয অগ্রাপ্রধকায প্রবপ্রত্তডত পফা পদফ। এ ভষ িফাী
ফাংরাডদীডদয দুদডাগ্রস্ত িফাীডদয াড দাাঁাডনায আহ্বান জানান প্রতপ্রন। একই ডে ফ
িফাীডক কডযানা িপ্রতডযাডধ স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন চরায আহ্বান জানান।
প্রবপ্রড কনপাডযডন্ফ যযাষ্ট্র িপ্রতভন্ত্রী পভা. াপ্রযষায আরভ  যযাষ্ট্র প্রচফ ভাুদ প্রফন
পভাডভন উপ্রস্থত প্রছডরন। এ ভষ যযাষ্ট্র িপ্রতভন্ত্রী ফাংরাডদডয ফ বফডদপ্রক প্রভডনয
কভকতড
ড া-কভচাযীডক
ড
স্বাস্থযপ্রফপ্রধ পভডন তকডতায ডে দাপ্রষত্ব ারডনয আহ্বান জানান।

২৯ এপ্রির, ২০২০
জনক্তি যপ্তাননতত অচরাফিা
িবীয ংেতটয আরাভত
পদজুড রকডাউন  দুপ্রনষাজুড প্রফভান পমাগাডমাগ িাষ ফন্ধ থাকাষ পদ রাখ িফাী আটকা
ডডছন। দীঘ ড পচষ্টায য প্রবা এফং কাজ পডষ াজায াজায কভীয ডক্ষ ভধযিাডচযয
প্রফপ্রবন্ন পদড মাষা ম্ভফ ডি না। এভপ্রনডতই কডযানাবাইযা ংক্রভডণয বডষ ইউডযা 
ভধযিাচয পথডক কডষক রাখ িফাী পদড প্রপডযডছন। পডর িফাী আডষয পক্ষডত্র এ ফছয ফ
ধযডনয ধকডরয ম্মুখীন ডফ ফাংরাডদ। পদ রাখ িফাী পদড আটকা াষ ক্ষপ্রতয ভাত্রা
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আয ফৃচ্ছদ্ধ পডষডছ। ফাংরাডদ িপ্রতপ্রদডনয িপ্রতডফদডন ফরা ডষডছ, প্রফডদপ্রডদয িডফ প্রনপ্রলদ্ধ
কযাষ ভধযিাচয প্রফপ্রবন্ন পদড ফাংরাডদ পথডক জনচ্ছি যন্ভাপ্রন ফন্ধ ডষ পগডছ। পডর প্রবা
িস্তুত ষায য িাষ পদ রাখ কভীয প্রফডদড মাষা অপ্রনচ্ছিত ডষ ডডছ। এই ভডষ
মাযা পদড প্রপডযডছন তাডদয মাষা অপ্রনচ্ছিত ডষ ডডছ প্রবায পভষাদ পল ষায
কাযডণ। তডফ কডযানাবাইযাডয এই ংকটকাডর মাডদয প্রবায পভষাদ পল ডষ মাডফ তাডদয
পভষাদ ফাাডত ফযফস্থা পনষায আো পদষা ডষডছ প্রফপ্রবন্ন ক্ষ পথডক। জনচ্ছি
যন্ভাপ্রনকাযকডদয ংগঠন ফাষযায ক্ষ পথডক ফরা ডষডছ, পদ রাখ শ্রপ্রভডকয প্রফডদ মাষা
আটডক পগডছ। িথভত, মাডদয ভস্ত কামক্রভ
ড
অথাৎ
ড স্মাটড কাডড, ইপ্রভডগ্রন, পভপ্রডডকর ম্পন্ন
ডষডছ তাযা লাইট ফন্ধ ষায কাযডণ পমডত াযডছন না। প্রদ্নতীষত, মাডদয প্রবা ম্পন্ন ডরই
পমডত াযডফন এভন অডনডক আটকা ডডছন। পমফ শ্রপ্রভডকয চাপ্রদা ইুয কযা ডষডছ
পগুডরায িস্তুত পথডভ আডছ। কডযানাবাইযাডয িবাফ দীঘডভষাপ্র
ড
দ ডর জনচ্ছি যন্ভাপ্রন খাত
চর যাখা ম্ভফ ডফ প্রকনা প ম্পডকড তাযা ংষ িকা কডযডছন। কডযানাবাইযাড পতডরয
দাডভ ধ নাভাষ ভধযিাডচয প্রফডদপ্র শ্রপ্রভকডদয চাপ্রদা হ্রা পডত াডয ফডর আিা কযা
ডি। এয পডর ফাংরাডদডয বফডদপ্রক ভুদ্রা অজডডনয অনযতভ ফৃৎ খাত জনচ্ছি যন্ভাপ্রন িাষ
ূডনযয পকাঠাষ পনডভ পমডত াডয। প্রফডলত প্রফডদড কভযতডদয
ড
২০ তাং মপ্রদ পদড প্রপডয
আডত ফাধয ষ, তডফ অথনীপ্র
ড তডত প্রফংফাদ ৃটষ্ট কযডফ; মা পভাকাপ্রফরাষ এখন পথডকই তকড
থাকডত ডফ।

এপ্রির ৩০, ২০২০
২০০০ নচনেৎে ৫০০০ না ষননতোি চূ াত েতয নএনয নফজ্ঞনপ্ত
কডযানাবাইযা িাদুবাড ফ প্রযপ্রস্থপ্রতডত যাষ্ট্রীষ জরুপ্রয িডষাজডন জনিাডনয চাপ্রদা অনুমাষী
দুই াজায প্রচপ্রকৎক প্রনডষাডগয চূ ান্ত তাপ্ররকা প্রদডষ আজ ফৃস্পপ্রতফায প্রফজ্ঞপ্রন্ভ িকা কডযডছ
ফাংরাডদ যকাপ্রয কভ কপ্র
ড ভন (প্রএপ্র)।
কডযানাবাইযাড ংক্রভডণয প্রচপ্রকৎায গপ্রত ফাাডত ৩৯তভ প্রফডল প্রফপ্রএ পথডক এই
প্রচপ্রকৎক প্রনডষাগ পদষা ডরা। াাাপ্র ২০১৮ াডরয
না ড প্রনডষাগ যীক্ষায অডক্ষভাণ তাপ্ররকা পথডক ৫
াজায ৫৪ জন না ড প্রনডষাগ প্রদডষ তাপ্ররকা িকা কযা
ডষডছ।
প্রচপ্রকৎকডদয
ংগঠন
ফাংরাডদ
পভপ্রডডকর
অযাডাপ্রডষন (প্রফএভএ) ৩৯তভ প্রফডল প্রফপ্রএ পথডক
নতু ন প্রচপ্রকৎক পনষায ডক্ষ ভত প্রদডষ ংপ্রিষ্ট
দপতযগুডরাডত প্রচটঠ প্রদডষপ্রছর। এয আডগ নন-কযাডায
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পভপ্রডডকর অপ্রপায  কাযী পযচ্ছজিাডযয পম ৫৬৪টট প্রনডষাডগয ুাপ্রয কযা ডষপ্রছর
পটট আজ ফাপ্রতর কযা ডষডছ।
কডযানা ংক্রভডণয প্রচপ্রকৎাষ প্রচপ্রকৎক ংকডটয কাযডণ আক্রান্ত ফযচ্ছিডদয প্রচপ্রকৎা প্রদডত
প্রভপ্রভ খাডি স্বাস্থয প্রফবাগ। এ প্রযপ্রস্থপ্রত পভাকাডফরায জনয নতু ন দুই াজায প্রচপ্রকৎক
প্রনডষাডগয কথা জাপ্রনডষপ্রছডরন স্বাস্থযভন্ত্রী জাপ্রদ ভাডরক। স্বাস্থযভন্ত্রী প ভষ ফডরপ্রছডরন,
িধানভন্ত্রীয প্রনডদডড নতু ন দুই াজায প্রচপ্রকৎক এফং ছষ াজায না ড আভযা প্রনডষাডগয ফযফস্থা
কযপ্রছ। আা কপ্রয, এই প্রনডষাডগয ভাধযডভ স্বাস্থযডফা আয পজাযদায ডফ।

৩০ এপ্রির, ২০২০
চযভ দুনদষতন ৭০ রাখ নযফন শ্রনভে েরযাণ তনফতরয টাো পোথাে
ফেতয আদাে ওো ২ াজায পোটট টাো রুটাট, বোফ দুনদষতন াত পনই াজাান
খান, ভনউয যভান যাঙ্গা, নভুর নফশ্বা, ওভান আরীযা, শ্রনভেযা জনপ্রনত ১০
াজায টাো ােতা চাইতরও আইনন ুতমাি পনই ফরতে শ্রভ ভন্ত্রণারে
কডযানাবাইযা ংক্রভডণ অনাাডয-অধাাডয
ড
প্রদন কাটডছ াযা পদডয িাষ ৭০ রাখ প্রযফন
শ্রপ্রভডকয জীফন। অথচ এফ শ্রপ্রভডকয কাছ পথডক করযাণ তপ্রফডরয নাডভ িপ্রতপ্রদন ৭০ টাকা
কডয চাাঁদা আদাষ কডযডছ ভাপ্ররক প্রভপ্রত। পই তপ্রফডর ফছডয জভা ষা িাষ ২ াজায পকাটট
টাকা রুটাডটয অপ্রবডমাগ উডঠডছ। জানা পগডছ, এই টাকায পকাডনা প্রাফ পনই। পফডযাষা
চাাঁদাফাচ্ছজডত জজডপ্রযত প্রযফন খাডতয ভাপ্ররক  শ্রপ্রভক ংগঠডনয পনতাযা। তাযা প্রযফন
খাডতয চাাঁদাফাচ্ছজডত প্রভডরপ্রভড একাকায। পডর শ্রপ্রভকডদয বষাফ দুপ্রদডডন াড পনই
াজাান খান, ভপ্রউয যভান যাো, প্রভুর প্রফো, ভান আরীয ভডতা প্রযফন খাডতয
পনতাযা। জানা পগডছ, ফ প্রভপ্ররডষ াযা পদডয ৮ রাডখয পফপ্র ফাপ্রণচ্ছজযক মানফান পথডক
বদপ্রনক ৭০ টাকা াডয চাাঁদা আদাষ ষ ভাপ্ররক  শ্রপ্রভক ংগঠডনয নাডভ। এ প্রাডফ ফছডয ২
াজায পকাটট টাকায পফপ্র চাাঁদা আদাষ ষ। এয ফাইডয অডঘাপ্রলত পফনাপ্রভ অডনক চাাঁদা আদাষ
ষ। এই যযভষ চাাঁদায প্রাফ অজানা। পডর কডযানাবাইযা প্রযপ্রস্থপ্রতয কাযডণ পফকায ডষ
মাষা শ্রপ্রভকডদয এখন ত্রাপ্র অফস্থা। শ্রপ্রভক করযাণ তপ্রফডরয নাডভ িপ্রতফছয াজায াজায
পকাটট টাকা চাাঁদা আদাষ ডর কডযানাবাইযাডয এই চযভ দুপ্রদডডন শ্রপ্রভকডদয াড পনই পনতা
নাভধাযীযা। জানা পগডছ, পম ৭০ টাকা চাাঁদা আদাষ ষ, তা বাগাবাপ্রগ কডয পনন ভাপ্ররক  শ্রপ্রভক
ংগঠডনয পনতাযা। এয ভডধয ৪০ টাকা পনষ ভাপ্ররক প্রভপ্রত আয ৩০ টাকা পনষ শ্রপ্রভক
ইউপ্রনষন। ভাপ্ররক প্রভপ্রতগুডরা ফহু বাডগ প্রফবি ডর ভূর ংগঠডনয কান্ডাপ্রয জাতীষ াটটড য
ভাপ্রচফ ভপ্রউয যভান যাো, আষাভী রীডগয পনতা  ফযফাষী-প্রল্পপ্রতডদয ীল ড ংগঠন
এপপ্রফপ্রপ্রআইয প্রযচারক পখান্দকায এনাডষত উরযা। আয শ্রপ্রভক ংগঠনগুডরায একক
কতৃডড ত্ব যডষডছন আষাভী রীডগয পিপ্রপ্রডষাভ দয এফং াডফক পনপ্রযফন ভন্ত্রী াজাান
খান। তায েী প্রফএনপ্র পচষাযাযন পফগভ খাডরদা চ্ছজষায প্রফডল কাযী প্রভুর প্রফো
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ফাংরাডদ
ক
প্রযফন
শ্রপ্রভক
পপডাডযন পকন্দ্রীষ কপ্রভটটয মুগ্ম-াধাযণ
ম্পাদক। ই চাাঁদায ফাইডয ঢাকা ফ
যগুডরাডত পগটা (চ্ছজপ্র) নাডভ প্রফুর
অডিয চাাঁদা পতারা ষ। এ ছাা দূযাল্লায
কডথ পকউ ফা নাভাডত চাইডর পভাটা
অডিয চাাঁদা আদাষ কডয প্রফপ্রবন্ন পজরা
ভাপ্ররক-শ্রপ্রভক প্রভপ্রত।
এ িডে ফাংরাডদ মাত্রী করযাণ প্রভপ্রতয ভাপ্রচফ পভাজাডম্মর ক পচধুযী অপ্রবডমাগ কডয
ফাংরাডদ িপ্রতপ্রদনডক ফডরন, করযাণ তপ্রফডরয নাডভ চাাঁদা তু ডর পই টাকা আত্মাৎ কডযডছন
ভাপ্ররক  শ্রপ্রভক পনতাযা। এই অকভ ড কডয শ্রপ্রভকডদয দুযফস্থাষ াড পনই পকউ। এয য
প্রকন্তু শ্রপ্রভকযা গাপ্র াাযা প্রদডিন। অথচ পনতাযা প্রযফন খাডত বষাফ রুটাট কডযডছন।
এখন শ্রপ্রভকযা ভানডফতয জীফনমান কযডছন। অডনক প্রযফন ভাপ্ররডকয াজাডযা গাপ্র
আডছ। তাযা অডঢর ম্পডদয ভাপ্ররক ডর শ্রপ্রভকডদয জনয প্রকছুই কযডছন না। তাযা ফ
যকাডযয আভডরই যাষ্ট্রীষ ক্ষভতায অংীদায। ফাংরাডদ ক প্রযফন শ্রপ্রভক
পপডাডযডনয বাপ্রত আফদুর ষাদুদ নষন অপ্রবডমাগ তু ডর ফডরন, ‗শ্রপ্রভকযা এখন ফডচডষ
পফপ্র পফকাষদাষ আডছন। এক জাষগায শ্রপ্রভক এখন আডযক জাষগাষ গাপ্র প্রনডষ প্রগডষ আটকা
ডডছন। তাডদয পকউ ত্রাণ পদষ না। এখন মন্ত
ড শ্রপ্রভকডদয যকায যাপ্রয পকাডনা ত্রাণ
পদষপ্রন। দু-এক জাষগাষ প্রফচ্ছিন্নবাডফ আভাডদয অনুডযাডধ পদষা ডষডছ। আয ভাপ্ররক প্রভপ্রত
৭০ টাকা কডয করযাণ তপ্রফডরয নাডভ পম চাাঁদা আদাষ কযত, তা প্রনডজযাই রুটাট কডযডছ।‘
ফাংরাডদ পট্রড ইউপ্রনষন পকডন্দ্রয (টটইউপ্র) াধাযণ ম্পাদক ডা. ষাডজদুর ইরাভ খান
ফডরন, ‗প্রযফন ফ খাডতয শ্রপ্রভকডদয অফস্থা খুফই দুুঃখজনক। আডগ যাস্তাষ প্রবক্ষুক প্রছর
না, প্রকন্তু কডযানাবাইযাডয এই চযভ দুপ্রদডডন ফাপ্র ফাপ্রয াভডন প্রবক্ষুডকয আাজাপ্রয। শ্রপ্রভকযা
এখন খুফই অাষ। তাডদয জনয শ্রভ ভন্ত্রণারডষয শ্রপ্রভক করযাণ পাউডন্ডডনয তপ্রফর পথডক
জনিপ্রত ১০ াজায টাকা পদষায িস্তাফ কডযপ্রছ।‘ তডফ শ্রভ ভন্ত্রণারডষয শ্রপ্রভক করযাণ
পাউডন্ডডনয তপ্রফর কডযানাবাইযাডয ংক্রভডণ চযভ অবাফ-অনটডন থাকা প্রযফন
শ্রপ্রভকডদয কাডজ আডছ না। আইন অনুমাষী, াযা পদড চ্ছক্রষ ফযফা-ফাপ্রণজয 
প্রল্পিপ্রতষ্ঠাডন উৎাদন কভকাডন্ডয
ড
ভাধযডভ অচ্ছজত
ড ভুনাপায ৫ তাং শ্রপ্রভক করযাডণ খযচ
কযডত ডফ। আয রবযাংডয একটট প্রনপ্রদডষ্ট অং যকাডযয ফাংরাডদ শ্রপ্রভক করযাণ
পাউডন্ডডনয তপ্রফডর জভা প্রদডত ডফ। এ িচ্ছক্রষাষ তপ্রফডর এখন ৪০০ পকাটট টাকায পফপ্র
জভা যডষডছ। আইপ্রন প্রফপ্রধপ্রফধান না থাকাষ কডযানাবাইযাডয ভষ শ্রপ্রভকডদয করযাডণ ই অথ ড
খযডচয ুডমাগ পনই ফডর জাপ্রনডষডছ শ্রভ ভন্ত্রণারষ। এ িডে শ্রভ ভন্ত্রণারডষয শ্রপ্রভক করযাণ
পাউডন্ডডনয ভাপ্রযচারক  অপ্রতপ্রযি প্রচফ ড. পভা. পযজাউর কপ্রযভ ফডরন, কডযানাবাইযা
প্রযপ্রস্থপ্রতডত শ্রপ্রভক করযাণ তপ্রফর পথডক অনুদান পদষায আইপ্রন প্রফপ্রধপ্রফধান পনই। এই তপ্রফর
পথডক ুপ্রনপ্রদডষ্ট কডষকটট প্রদক প্রফডফচনা কডয শ্রপ্রভকডদয অথ ড িদান কযা ষ। তডফ প্রচপ্রকৎায
জনয পকাডনা শ্রপ্রভক আডফদন কযডর টাকা পদষা ডফ।
ফাংরাডদ ক প্রযফন কতৃ
ড ডক্ষয (প্রফআযটটএ) প্রযংখযান অনুমাষী, পদড প্রনফপ্রন্ধত
মানফান আডছ িাষ ৪৪ রাখ। এফ প্রযফডনয ডে িাষ ৭০ রাখ শ্রপ্রভক মুি আডছন ফডর
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জাপ্রনডষডছন ংপ্রিষ্টযা। ২৬ ভাচড পথডক াযা পদড প্রযফন চরাচর ফন্ধ। তডফ প্রকছু প্রযফন
চরাচর কযডছ। এয ভডধয যডষডছ ণযফাী মান, অল্পংখযক ফযচ্ছিগত গাপ্র  পভাটযাইডকর।
প্রযফন ভাপ্ররক প্রভপ্রতগুডরা ফরডছ, নচ্ছজযপ্রফীন এই প্রযফন ংকডট বদপ্রনক ক্ষপ্রত ডি িাষ
৫০০ পকাটট টাকা। ক প্রযফন আইন অনুাডয, প্রযফন শ্রপ্রভকডদয প্রনডষাগত্র পদষা
ফাধযতাভূরক। আয তাডদয পফতন ষায কথা ভাপ্রক। প্রকন্তু ফাস্তডফ তা ষপ্রন। ফা-ট্রাডকয
চারকডদয িাষ ফাই বদপ্রনক ভজুপ্রযয প্রবপ্রত্তডত চডরন। অল্প প্রকছু ফ পকাম্পাপ্রন ফাচারকডদয
ভাপ্রক পফতন পদষ। তডফ তাডদয ভূর আষ ষ টট্রডয (মাত্রা) য। অনয ফাপ্রণচ্ছজযক মাডনয
শ্রপ্রভকডদয একই প্রচত্র।
জানা পগডছ, পদড ণয প্রযফডনয মানফান আডছ িাষ াড ৩ রাখ। এয ভডধয আডছ ট্রাক,
কাবাডড বযান, পট্রইরয, প্রকআ বযান। আফায যাজধানী ঢাকা াযা পদড মাত্রী প্রযফডনয
ফা-প্রভপ্রনফা আডছ ৮০ াজাডযয পফপ্র। ণযফাী প্রযফনগুডরাডত চারক কভডক্ষ দুজন
কডয কভী থাডকন। আয মাত্রীফাী মাডন চারক, কাযী  বাা আদাডষয জনয প্রতনজন কডয
কভী কাজ কডযন। এয ফাইডয টটপ্রকট প্রফচ্ছক্রয কাউন্টাযগুডরায কভী আডছন। পদড ফযচ্ছিগত
গাপ্র  ভাইডক্রাফা আডছ িাষ াড ৫ রাখ। এয একটা অং যকাপ্রয প্রফপ্রবন্ন কামারডষয।
ড
ফাপ্রকগুডরা ফযচ্ছিগত কাডজয। প্রকছু আডছ বাাষ চাপ্ররত। ফযচ্ছিগত গাপ্রয চারকডদয অডনডকই
ছুটট প্রদডষডছন। তাযা চরপ্রত ভাডয পফতন াডফন প্রকনা, পটট ফ উডদ্নডগয প্রফলষ। অডনক
ফযচ্ছিগত গাপ্রয ভাপ্ররকযা চারক ছাাঁটাই কযডছন।
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