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June 01, 2020 

Returning to work during Covid-19 

The Covid-19 pandemic has significantly altered the global workplace and 
employer-employee relations. With the easing of restrictions in a rising 
corona crisis and the highest numbers recorded yet, it is important for 
employers to think carefully about formulating plans for resuming on-site 
operations in a safe and compliant manner while also refocusing on 
achieving business goals. Specially with the flouting of social distancing 
recommendations leading up to Eid-ul-Fitr, concerns about transmission of 
Covid-19 remain pivotal, and employers must act with caution to ensure 
employees' health and safety, both from a legal perspective and to ensure 
that the workforce has confidence that the site can be reopened safely.   

As employers bring back workers from layof fs and work-from-home 
arrangements, they need to consider the size and layout of their facilities, 
the level of interaction with public, Covid-19 activity in the geographic area 
and other health and safety issues and laws.  

As they navigate uncharted territory, the three questions employers should 
ask themselves are: (1) What governmental or other health and safety 
guidance is available? (2) What more should be done and how to prepare 
for inevitabilities? (3) What lessons can be learnt from the recent RMG 
experience of a month ago? 

GOVERNMENTAL GUIDANCE. The Government, in easing the general 
holidays after a 66-day hiatus has advised resumption of operations of all 
government, semi-government and autonomous offices in a limited capacity 
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and eased the prohibit ion on public movement until June 15 (by an official 
notif ication dated May 28 , 2020).  

The notif ication provides that employees who fall in the vulnerable 
category, are sick or pregnant will not be required to attend office. For all 
others, wearing masks is mandatory at all times and also following the 
12/13-point directives issued by the Ministry of Health. Relevantly, these 
directives require, amongst others, for - (i) off ices and office vehicles to be 
disinfected before reopening; (ii) conducting temperature checks on 
employees using thermal scanner or thermometers; (iii) wearing masks - 
single use of surgical masks; (iv) regular sanitising; (v) maintaining social 
distance in cafeterias, office vehicles and overall physical distance; (vi) 
frequent hand washing; (vii) monitoring employees follow health guidelines; 
(viii) displaying directives conspicuously in the workplace; (ix) taking steps 
to place affected employees in isolation or quarantine.  

The notif ication, therefore, imposes on employers a duty to ensure, so far 
as is reasonably practicable, the health and safety at work of employees. 
But what more needs addressing? 

ADDITIONAL MEASURES AND AN OPEN MINDSET: Employers who are 
considering reopening will be faced with a dramatically different workplace 
and a worried workforce. Presently, although there is no Government 
guidance of 'phasing' in Bangladesh, employers may find it necessary to 
open their businesses in phases by staggering the timeline for returning 
employees to work. 

In adapting workplaces, businesses located in office buildings must 
consider things such as how employees can maintain social distancing 
while taking the elevator and how long those elevator lines will be. Larger 
employers may consider forming "teams" of employees to come into wo rk 
during alternating days or weeks.  

But despite a company's best planning efforts, employers should still 
anticipate that a number of employees may be reluctant or may even refuse 
to return to work because of a general fear for their own health or the hea lth 
of their aged or vulnerable family members or lack of childcare. As a best 
practice, employers should evaluate such instances on a case -by-case 
basis but the first step should be clearly communicating to employees the 
steps being taken to ensure their safety. Employers should listen to 
employees' concerns and, if genuine, explore alternative working 
arrangements with them. Employers should also assess whether employees' 
essential job functions require their working onsite or whether such 
employees may work remotely. In addition, employers should consider the 
disciplinary procedures that can be taken in the event that employees 
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refuse to return to work. To the extent possible however, employers should 
continue to encourage flexible or remote work options.  Where remote 
working is not viable, employees may be given the option to use their 
annual leave or allowed unpaid leave, even if they do not have a formal 
unpaid leave policy. Flexibility would be called for with employees who are 
experiencing childcare issues due to schools and day-care centres being 
closed. 

Employers should also keep in mind that accommodations made for one 
employee may set a precedent regarding how other employees should be 
managed in similar situations, and where an alternative arrange ment is 
agreed, it should be documented in writing. Mental health of employees 
should also be kept in mind, as such steps shall go towards alleviating 
employees' anxiety and fear.  

In relation to onsite health screenings, such as temperature checks, 
employers have greater latitude to gather such medical information during 
the current pandemic. Employers will need to consider the issues of data 
retention and data security. Health screenings also raise the question of 
who will perform such checks and ensuring that health care screeners have 
adequate PPE and contactless thermometers. Masks are another important 
consideration, and employers should provide masks and even gloves and 
sanitisers to workers, particularly if they require them on the job and to 
ensure compliance. In using of masks, employees must be made aware that 
not wearing masks in public spaces is now also considered an offence 
under sections 24 and 25 of the Communicable Diseases (Prevention, 
Control and Eradication) Act, 2018 ("the Act, 2018").  

There is no guidance in the notif ication on whether suspected cases should 
be referred to the health authorities. The Act, 2018 places the duty of 
reporting on physicians in charge of treatment to inform the concerned civil 
surgeon and deputy commissioner, which will thereafter be escalated to the 
Director General of Health Services; and although section 82 of the Labour 
Act, 2006 imposes a statutory duty of reporting on employers in case of 
certain diseases listed in the Second Schedule of the Act, the present virus 
is understandably not listed in the schedule - which begs the question, 
shouldn't the Second Schedule of the Labour Act be updated?  

LESSONS LEARNT: Employers must take lessons from the RMG 
experience, so as not to repeat mistakes previously made. Health and 
hygiene protocols issued by the government and any industry -specific 
association must be implemented from day one. Employees travelling back 
from out-of-town should be questioned on mode of transport and 
maintenance of social distancing during t ravel, and if required/possible 
should be asked to work-from-home for the quarantine period. Employees 
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who have recently taken the Covid-19 test should not return to work before 
receiving test results. Sector specific trade organisations and associations 
should assist and collaborate with member organisations to formulate 
guidelines and facilitate healthcare protocols.  

In the end, it should be remembered that there is no "one -size-fits-all" 
answer. Employers should be pragmatic and flexible, but a good star ting 
point is for organisations to develop re-entry protocols to guide all aspects 
of their operations during the return-to-work period. This guide should be 
shared with employees as soon as possible and employees should be 
trained on the new policies. Organisations should also establish governance 
practices to ensure safety and legal compliance and design a return -to-work 
plan that is sufficiently f lexible to adapt to evolving recommendations, 
guidelines, and directives issued by the Government and remain up-to-date 
with the changes. 
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জনু ০৩, ২০২০ 

 

ছষ শল্প এরোকোষ কশবড-১৯ 

আক্রোন্ত শ্রশভশকয ৭৩% দোোক কোযখ্োনোয 

 
 
 

যকোয দ োশলত োধোযণ ছুটটয ভশধয দী

 ঘ এক ভো ফন্ধ থোকোয য গত ২৬ এ

শির দথশক ম ঘোষক্রশভ চর ষ দদশ

য ছষ শল্প এরোকোয কোযখ্োনোগুশরো। এ

যয আফোয ঈশদয ছুটট এফং ছুটট দশল

 শ্রশভকশদয কোশজ দমোগদোন। কোযখ্োনো ‗

ফন্ধ-দখ্োরো-

ফন্ধ‘ চশক্র শ অশনক শ্রশভকই কভ ঘস্থ

র দথশক গ্রোশভয ফোশশত আো-

মোষোয ভশধয শছশরন। দই শঙ্গ ঝুুঁ শক 

ফোশশষশছর কশবড-১৯-

এ আক্রোন্ত ষোয। এযই ভশধয শ্রভ ন 

শল্প-কোযখ্োনোগুশরোয আোই তোশধক শ্রশভক কশবড-

১৯ জজটটব নোক্ত শষশছন। আক্রোন্ত এফ শ্রশভশকয ৭৩ তোংই দোোক কোযখ্োনোয। 

গত ২৩ দভ ম ঘন্ত কশবড-

১৯ নোক্ত ষো শ্রশভশকয ংখ্যো শছর ১৭০। এযয গত ১ জনু ম ঘন্ত োতশদশন এ ংখ্যো দফশ 

শষশছ ২৫১। আক্রোন্ত এফ শ্রশভক শফশবন্ন খ্োশতয দভোট ১২৯টট কোযখ্োনোয শঙ্গ মুক্ত, মোয ৭২টট

ই দোোক শল্প ভোশরকশদয ংগঠন শফজজএভইএ  শফশকএভইএয দয কোযখ্োনো। আয দভোট ২

৫১ আক্রোন্ত শ্রশভশকয ভশধয ১৮৪ জন ফো ৭৩ তোংই দোোক কোযখ্োনোয। 

শল্প দকন্দ্রীবফশনয কোযশণই ছষ শল্প এরোকোষ দোোক কোযখ্োনোয ংখ্যো দফশ। ছষ শল্প কোযখ্ো

নোষ শুধু দোোক খ্োশতয কোযখ্োনোই আশছ ২ োজোয ৮৯৩টট। এ খ্োশতযই ফযোকষোডঘ শরংশকজ ফ
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স্ত্র শশল্পয কোযখ্োনো আশছ ৩৮৯টট। এছোো দফজোয আতোষ আশছ ফস্ত্র  দোোক খ্োশতয কো

যখ্োনো। এবোশফ ছষ শল্প এরোকোষ দভোট ৭ োজোয ৬০২টট কোযখ্োনোয ভশধয দোোক খ্োতশকজন্দ্রক 

কোযখ্োনোয ংখ্যো ৩ োজোয ৩৭২। কশবড-

১৯ আক্রোন্ত শ্রশভক ংখ্যোষ দকন্দ্রীবফশনয িশতপরন দদখ্ো দগশছ। 

শল্পংশিষ্ট আইন-

ঙৃ্খরো যক্ষোকোযী ফোশনীয তথয ফরশছ, আশুশরষো, গোজীুয, নোযোষণগঞ্জ, চট্টগ্রোভ, খ্ুরনো  ভষ

ভনশং—

এই ছষ শল্প এরোকোষ দোোক শল্প ভোশরক ংগঠন শফজজএভইএয দয কোযখ্োনো আশছ ১ ো

জোয ৮৮২টট, মোয ৫১টটশত কশবড-

১৯ নোক্ত শষশছন ১২৬ জন শ্রশভক। আশযক ংগঠন শফশকএভইএ দয কোযখ্োনো আশছ দভো

ট ১ োজোয ১০১টট, মোয ২১টটশত আক্রোন্ত নোক্ত শ্রশভক ৫৮ জন। দোোক শশল্পয ফযোকষোডঘ 

শরংশকজ িোইভোশয দটক্সটোইর খ্োশতয ংগঠন শফটটএভএ দয দভোট ৩৮৯ কোযখ্োনোয ভশধয দুটট 

কোযখ্োনোষ শতনজন শ্রশভক কশবড আক্রোন্ত নোক্ত শষশছন। 

যপতোশন িজক্রষোকযণ অঞ্চর কতৃঘশক্ষয (দফজো) আতোবুক্ত ছষ শল্প এরোকোষ দভোট ৩৬৪ 

কোযখ্োনোয ভশধয ৩৯টটশত কশযোনো আক্রোন্ত নোক্ত শষশছন ৪৬ জন শ্রশভক। অনযোনয খ্োশতয ৩ 

োজোয ৮৬৬টট কোযখ্োনোয ভশধয ১৬টটয ১৮ জন কশবড-১৯ আক্রোন্ত ফশর নোক্ত শষশছন। 

খ্োত  এরোকোশবশিক তথয শফশিলশণ দদখ্ো মোষ, আশুশরষো এরোকোষ কশযোনো নোক্ত ষো দভোট 

৬২ শ্রশভশকয ৫৯ জনই  শফজজএভইএ দয কোযখ্োনোষ কোজ কশযন। এই এরোকোষ শফশকএভইএ 

দয দকোশনো কোযখ্োনোষ কশবড-১৯ আক্রোন্ত শ্রশভক নোক্ত ষশন। 

গোজীুয এরোকোষ আক্রোন্ত নোক্ত ষো দভোট ৬৬ শ্রশভশকয ৫৯ জন শফজজএভইএ দয ২১ 

কোযখ্োনোয। এছোো শফশকএভইএয দয শতনটট কোযখ্োনোয চোযজন শ্রশভক কশবড-

১৯ আক্রোন্ত ফশর নোক্ত শষশছন। এই দোোক খ্োশতয ফযোকষোডঘ শরংশকজ ফস্ত্র শল্প ভোশরক 

ংগঠন শফটটএভএয দয একটট কোযখ্োনোয একজন শ্রশভক কশবড আক্রোন্ত ফশর নোক্ত শষ

দছন। 

চট্টগ্রোভ এরোকোয দভোট আক্রোন্ত নোক্ত ৪৮ শ্রশভশকয একজন শফজজএভইএ দয একটট কোযখ্ো

নোয। এছোো শফশকএভইএয একটট দয কোযখ্োনোয একজন শ্রশভক কশবড আক্রোন্ত ফশর নো

ক্ত শষশছন। চট্টগ্রোভ এরোকোষ শফটটএভএ দয কোযখ্োনোষ কশবড আক্রোন্ত শ্রশভশকয তথয ো

ষো মোষশন। এ এরোকোষ যপতোশন িজক্রষোকযণ অঞ্চর কতৃঘশক্ষয আতোধীন কোযখ্োনোয শ্রশভকই 

ফশচশষ দফশ আক্রোন্ত ফশর নোক্ত শষশছন। চট্টগ্রোশভয দভোট আক্রোশন্তয ৩৯ জনই দফজোয 

আতোধীন কোযখ্োনোয। ই এরোকোষ অনযোনয খ্োশতয ছষটট কোযখ্োনোয োতজন শ্রশভক কশবড 

আক্রোন্ত ফশর নোক্ত শষশছন।  

নোযোষণগঞ্জ এরোকোয শফজজএভইএ দয দুটট কোযখ্োনোয দুজন কশবড-

১৯ আক্রোন্ত ফশর নোক্ত শষশছন। আশযক ংগঠন শফশকএভইএয দয ১৭ কোযখ্োনোয আক্রো

ন্ত নোক্ত শ্রশভশকয ংখ্যো ৫৩। এ এরোকোষ শফটটএভএ দয দকোশনো কোযখ্োনোষ কশবড-
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১৯ আক্রোন্ত শ্রশভশকয তথয োষো মোষশন। নোযোষণগশঞ্জ দফজোয আতোধীন ছষ কোযখ্োনোয ো

তজন শ্রশভক কশবড-

১৯ আক্রোন্ত ফশর নোক্ত শষশছন। এছোো অনযোনয খ্োশতয চোযটট কোযখ্োনোয োুঁচজন শ্রশভক ক

শবড-১৯ আক্রোন্ত ফশর নোক্ত শষশছন।  

ভষভনশং এরোকোষ দভোট কশবড আক্রোন্ত ফশর নোক্ত ষো োতজন শ্রশভশকয োুঁচজনই শফ

জজএভই দয শতনটট কোযখ্োনোয। এছোো ই এরোকোষ কশবড আক্রোন্ত শ্রশভকশদয ফোশক দুজন 

শফটটএভএ দয একটট কোযখ্োনোয। খ্ুরনো এরোকোষ কশবড-

১৯ আক্রোন্ত ফশর নোক্ত একজন শ্রশভক অনযোনয খ্োশতয কোযখ্োনোয। 

শুধু এরোকোশবশিক শোশফ দদখ্ো মোষ, ফশচশষ দফশ কশযোনো আক্রোন্ত নোক্ত শ্রশভক নোযোষণগ

ঞ্জ শল্প এরোকোয। দখ্োশন ২৯টট কোযখ্োনোয ৬৭ জন শ্রশভক আক্রোন্ত ফশর নোক্ত শষশছন। দযো

গীয ংখ্যো এয যই ফশচশষ দফশ গোজীুশযয। ই এরোকোয ২৭টট কোযখ্োনোয ৬৬ জন শ্রশভক 

কশবড-

১৯ আক্রোন্ত। ২৭টট কোযখ্োনোয ৬২ জন শ্রশভক আক্রোন্ত নোক্ত আশুশরষো এরোকোষ। ভষভনশং

 এরোকোয চোযটট কোযখ্োনোয োতজন শ্রশভক কশবড আক্রোন্ত। খ্ুরনো এরোকোষ একটট কোযখ্োনোয

 একজন শ্রশভক কশবড আক্রোন্ত ফশর নোক্ত। 

 

জনু ০৩, ২০২০ 

কশবড-১৯  আম্পোশনয শফরুশে রোই শনশষ গোশডঘষোশন িধোনভন্ত্রীয শনফন্ধ 

 ূশণ ঘঝ আম্পোন  িোকৃশতক দুশম ঘোগ দভোকোশফরোষ ফোংরোশদশয িস্তুশত, পরতো  বশফলযৎ 

শযকল্পো শনশষ শিশটশনয িবোফোরী দদশনক দয গোশডঘষোশন একটট শনফন্ধ িকোশত শষশছ। 

শনফন্ধটট দমৌথবোশফ শরশখ্শছন িধোনভন্ত্রী দখ্ োশনো  দলোফোর দন্টোয অন অযোডোশটশনয 

িধোন শনফ ঘোী কভ ঘকতঘো যোটিক বোযকুশজন। িধোনভন্ত্রী ক্লোইশভট বোযনোশনফর দপোযোশভয 

দচষোয। 

আজ ফুধফোয (৩ জনু) িকোশত ই শনফশন্ধ ফরো শষশছ,  ূশণ ঘঝ আম্পোশনয ভষ ফোংরোশদশয 

আশ্রষশকন্দ্রগুশরোশত কশবড-১৯ ভোভোযীয এই ভষ োযীশযক দযূত্ব ফজোষ যোখ্ো শনজিত কযোই 

শছর ফ চযোশরঞ্জ। ভোনুল বোইযো ংক্রভশণ বশষ  য ছোশত বষ োজিশরন। এয ভশধযই 

কশষক শদশনয ফযফধোশন িোষ ১০ োজোয ৫০০ অশতশযক্ত আশ্রষশকন্দ্র দতশয এফং আশগ দথশক 

শফদযভোন ৪ োজোয ১৭১টট আশ্রষশকশন্দ্র ভোনুলশক দেিোষ আনশত উৎোশত কযো ষ। এয জনয 

উকূরীষ অঞ্চরজশু ৭০ োজোশযয দফশ ‗ ুশণ ঘঝ িস্তুশত‘ দেিোশফীযো কোজ কশযন। 
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শনফশন্ধ উশেখ্ কযো ষ, ৫৫ োজোয ভোনুশলয োষতো ফোংরোশদশয  ূশণ ঘঝ দভোকোশফরো 

িস্তুশতয কোযশণ আম্পোশন ফোংরোশদ  বোযত শভশর ভৃশতযয ংখ্যো ১০০-জশনয কশভ যোখ্ো 

দগশছ। মশদ িশতটট ভৃতুযই দুুঃখ্জনক, দদশয আগোভ তঘক ফযফস্থো  দুশম ঘোগিফণ এরোকোয 

আফোস্থর দ্রুত খ্োশরূফ ঘক আশ্রষশকশন্দ্র মোষোয ভো কশষক ফছয ধশয োজোয োজোয 

ভোনুশলয জীফন ফো ুঁশচশষশছ।  

 ূশণ ঘঝ আম্পোন শছর দযকশডঘয শদক দথশক ফশচশষ শফধ্বংী  ভোযোত্মক। এটট আনুভোশনক ১৩ 

শফশরষন ডরোয ভশযভোণ ক্ষশতোধন কশযশছ। ফোংরোশদশ আম্পোন ৪১৫ শকশরোশভটোয যোস্তো, 

২০০ দতু, শফুরংখ্যক  যফোশ এফং কশষক োজোয দক্টয কৃশলজশভ  ভোছচোশলয দ য ধুশষ-

ভুশছ একোকোয কশয শদশষশছ। ১৫০ শকশরোশভটোশযয দফশ ফো ুঁধ ধ্বং কশযশছ আম্পোন। 

ফোংরোশদশ দমশতু অনযতভ িোকৃশতক দুশম ঘোগ িফণ, এ জনয দদশক বোশরোবোশফ ুনগ ঘঠশনয 

িশষোজনীষতোয রশক্ষয এ দদশয যকোয ২০১৪ োশর একটট ক্লোইশভট শপকযোর দেইভষোকঘ 

গঠন কশয। দশদক দথশক ফোংরোশদই শফশেয িথভ দদ, দমটট জরফোষু নীরতো  স্থোশষত্ব 

শনজিশতয শফলষটটশত অথ ঘোষশনয জনয কশষক ফছযশবশিক, ফহু-খ্োতশবশিক একটট উশদযোগ 

শনশষশছ।  

ফদ্বী অঞ্চশরয জনয ২০১৮ োশর একটট আট দকফযোী জরফোষু অশবশমোজন শযকল্পনো এফং 

৩ দকোটট দরোকশক ুনফ ঘোশনয শযকল্পনোষ এই দেভষোকঘটট দটকইবোশফ অনুৃত শষশছ। 

ফদ্বী শযকল্পনো ২১০০ এয িথভ দশক দফশ দজোয দদষো শষশছ ঝৃষ্ট প্লোফণ িশতশযোশধ উুঁচু 

দফশফো ুঁধ শনভ ঘোশণয ভশতো অফকোঠোশভো জক্তোরীকযশণয য। 

 

০৩ জনু ২০২০ 

আংনক নে, াভনিক দৃষ্টিবনঙ্গ দযকায 

ভো দদশক আশগ জোশতংশ য ীল ঘ কভ ঘকতঘো এক দি শিশপংশষ ফরশছশরন, কশযোনোয ভশধয 

অশনক দদই ‗অথ ঘনীশত শনশষ খ্ুফ দফশ তোোহুো‘ কযশছ। কশযোনোয কোযশণ শুধু অথ ঘনীশত নষ, 

আয ফহু শকছু শফম ঘস্ত শষ শফ। জীফনমোত্রো এফং িচশরত নীশত-আদ ঘ, ভূরযশফোধ 

অশনক শকছুই আয আশগয ভশতো থোকশফ নো। শতশন ফরশছশরন, দফ শদশক দৃটষ্ট দদষো 

দযকোয। রকডোউন  আইশোশরশনয ভষ ধল ঘণ, নোযী শনম ঘোতন দফশ দগশছ ফশর ভোশচফ 

ভন্তফয কশযন।কশযোনোয কোযশণ দফশেক অথ ঘনীশতয দম ংকট, তোয একটো ভোধোন দফশযশষ মোশফ। 
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ভোনফজোশতয দকোশনো ভযোই কখ্শনো ভোধোশনয ঊশধ্ব ঘ নষ। শদ্বতীষ ভোমুশেয ধ্বংসূ্তশয 

দবতয দথশকই আন্তজঘোশতক শমোশগতোয ফযফস্থো গশ উশঠশছর। ফহুোশক্ষকতোয ূচনো তখ্ন 

দথশক। োজোয োজোয দকোম্পোশন  শফশনশষোগকোযী ‗ইউএন দলোফোর কম্পযোক্ট‘-এ েোক্ষয কশয। 

তশফ জোশতংশ য ‗শিজন্ফর পয দযনশফর ইনশবস্টশভন্ট‘ খ্ুফ কভই শত দদখ্ো দগশছ। 

আন্তজঘোশতক শমোশগতোয ফযফস্থোষ দছোট দছোট দদ, মোযো শশল্পোন্নত নষ, শফশল রোবফোন 

ষশন।দফশেক দনতোযো আশছন আভোশদয ভশতো দদগুশরোয ভোথোয শয। জক্তোরী দদগুশরোয 

েোথ ঘযক্ষোকোযী ই ফ দদশয নীশতশনধ ঘোযকশদয ফ ফযফস্থোত্র অগ্রোয কযো ম্ভফ শফ নো। 

শফশল কশয মখ্ন তো ুঁশদয যোভশ ঘ োষ দদষোয ভশতো ভোনুল আভোশদয দদশ যশষশছন মশথষ্ট। 

ফ দদশয আথ ঘোভোজজক  যোজননশতক অফস্থো এক যকভ নষ। ফোংরোশদশয ভশতো খ্ুফ কভ 

উন্নষনীর দদশই ৪০ রোখ্ দতশয দোোক কোযখ্োনোয শ্রশভক দনই। তুঁ াোশদয অশধ ঘক মশদ কোজ 

োযোন, তো শফ খ্ুফ ফ োভোজজক শফম ঘষ।গশফলণো িশতষ্ঠোন োষোয অযোন্ড োটটঘশশন শযোচঘ 

দন্টোয (শশআযশ) এফং িযোক ইনশস্টটটউট অফ গবন ঘযোন্ফ অযোন্ড দডশবরশভন্ট 

(শফআইজজশড) এক ভীক্ষো কশয ফশরশছ, কশযোনোয কোযশণ দদশ ২২ দশভক ৯ তোং ভোনুল 

নতুন কশয দশযদ্র শষশছ। তোয পশর এখ্ন আশগয গশযফ এফং নতুন গশযফ শভশরশষ জনংখ্যোয 

৪৩ তোং দোশযদ্রযীভোয শনশচ। ই দুই িশতষ্ঠোশনয শোশফ গ্রোশভ ৪ দকোটট ২৯ রোখ্ ৯৪ োজোয 

১২৭ জন এফং শয ২ দকোটট ৭০ রোখ্ ২৮ োজোয ৭১৯ জন অবোফগ্রস্ত। অবোফী ভোনুলশক 

আইনকোনুন িশষোগ কশয শনষন্ত্রণ কযো কটঠন। অবোশফয তোনোষ তোযো দমশকোশনো দফআইশন 

কোজ কযশত োশয। তোয পশর ভোশজ োশন্তঙৃ্খরোয অফনশত  শট।কশযোনোয ভশধয ফোংরোশদশয 

গণতোশন্ত্রক ফযফস্থোয দুফ ঘরতো শুধু নষ, যোশেয োনমশন্ত্রয দুফ ঘরতো ধযো শশছ। স্থোনীষ 

যকোযফযফস্থো দম দভোশটই কোম ঘকয নষ, দটো যকোযশক এশকফোশয দচোশখ্ আঙুর শদশষ দদশখ্শষ 

শদর। কোজ মো কযোয, িোশনয কভ ঘকতঘোযোই কযশছন। তোয িভোণ শরো, িোশনয কভ ঘকতঘো, 

ুশর  আইনঙৃ্খরো যক্ষোকোযী ফোশনীয দযযোই কশযোনোষ আক্রোন্ত শষশছন। ১৫ জশনয 

দফশ ুশর দয জীফন শদশষশছন কতঘফয োরন কযশত শগশষ। কশষক োজোয ুশর দয 

শষশছন কশযোনোষ আক্রোন্ত। দদশ স্থোনীষ যকোয িশতশনশধ রোশখ্য দফশ। তো ুঁযো শনযোশদ 

যশষশছন। ভোনুশলয োশ তো ুঁযো দনই—শফযর ফযশতক্রভী জনিশতশনশধ ছোো।দভোফোইশর দপোন 

কযশরই দোনো মোষ, ‗কশযোনোবোইযোশয ভষ ফোয শঙ্গ ভোনশফক আচযশণয ভোধযশভ ম্প্রীশত 
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ফজোষ যোখ্ুন‘। উশদ শশশফ এটো ভূরযফোন। শযফোশযয দশযয রো দপশর োরোশি 

‗শিষজশনযো‘। দই রো মথোযীশত ধভীষ অনুোন দভশন ৎকোয কশযশছন অশযশচত ুশর 

দয। ভোনশফক আচযণ দক োরন কযর? 

গণতোশন্ত্রক ফযফস্থোষ জনগণ দকোশনো ভযোষ িথভ মোশফ জনিশতশনশধয কোশছ। জনিশতশনশধ 

িশষোজশন িোশনয োোময চোইশফন। জনিশতশনশধ  িোশনয কভ ঘকতঘোযো শভশরই কোজ 

কযোয কথো। শকন্তু আভোশদয জনিশতশনশধযো আভরোশদয দচশষ দফশ ফুযশযোশক্রটটক। এককোশর 

জনিশতশনশধযো শছশরন শনুঃেোথ ঘ  শযোকোযী। এখ্ন মূ্পণ ঘ শফযীত। গশযশফয জনয ত্রোশণয 

চোর, আটো, শচশন যকোশয গুদোভ দথশক িোশক তুশর দোজো শনশষ তুরশছন গশঞ্জ শনশজয 

দদোকোশন।ফোংরোশদ কশভউশনস্ট োটটঘ-োশত দদ নষ দম ফ দোষদোশষত্ব যকোয একো োরন 

কযশফ। আথ ঘোভোজজক উন্নষশন এখ্োশন ফযজক্তয বূশভকো যোখ্োয ুশমোগ মশথষ্ট। গত ৪০ ফছশয িোষ 

২ দকোটট ভোনুল ভধযিোশচযয দদগুশরোশত কোজ শনশষ দগশছন। তো ুঁশদয োঠোশনো দযশভটযোশন্ফ যোে 

উকৃত শষশছ, শকন্তু তো ুঁশদয অশধকোংশয অফস্থোয দটকই শযফতঘন  শটশন। কোযণ, 

চশযত্রগতবোশফ ফোঙোশর ভুরভোশনয ঞ্চশষয অবযো দনই। অশবফোী শ্রশভকশদয শযফোয 

কষ্টোজজঘত টোকোষ োকো ফোশ কশযশছন, শফরোী দ্রফয শকশন  য োজজশষশছন, শযফোশযয অনযযো 

ফশ ফশ দখ্শষশছন। মশদ তো ুঁযো শকছু অথ ঘ উৎোদনভূরক কোশজ রোগোশতন, ম্পদ দতশয শতো, 

কশষক দকোটট ভোনুশলয কভ ঘংস্থোন শতো। কশযোনোয ক্ষশত দোলোশত এফং দতশরয দোভ কশভ 

মোষোষ দৌশদ আযফ দথশক ১০ রোখ্ ফোংরোশদশ শ্রশভকশক দপযত োঠোশনো শফ ফশর খ্ফশয জোনো 

দগশছ। অনযোনয উোগযীষ দদ দথশক ভশযভোণ অনফধ শ্রশভকশক দপযত োঠোশত 

ফোংরোশদশক চো দদষো শি। এয ভশধযই কশষক োজোয দপযত আনো শষশছ।িযোশকয এক 

ভীক্ষোষ ফরো শষশছ, গত আোই ভোশ দপযত আো অশবফোী শ্রশভশকয ৮৭ তোংশয দকোশনো 

আষ দনই। শতন ভোশয দফশ চরশত োযশফন ভোত্র ৩৩ তোং। অফশষ্টযো যকোশযয োোময 

ছোো চরশত োযশফন নো ফশর জোশনশষশছন। মো ুঁশদয ফোশশত োকো  য আশছ, তো ুঁযো শযশরশপয 

রোইশন শগশষ দো ুঁোশত োযশফন নো। দদশয দুশদঘশন যকোশযয কোজ যকোয কযশফ, শকন্তু 
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নোগশযকশদয দোশষত্ব যশষশছ। ঞ্চোশয দশক চীশনয শফশবন্ন জোষগোষ দুশবঘক্ষ শষশছ। ভোনুল নো 

দখ্শত দশষ ভোযো দগশছ। ই ভষ শফশবন্ন দদশ কভ ঘযত কূটনীশতশকযো দদশ মোষোয ভষ 

কোশচো ফো কশভটটক নষ, রোশগশজ ১০-১৫ দকজজ চোর ফো গভ শনশষ দগশছন। 

িধোনভন্ত্রী দখ্ োশনো ফশরশছন, এক ইজঞ্চ জশভ দমন অনোফোশদ নো থোশক। তো ুঁয এই কথোশক 

আক্ষশযক অশথ ঘ গ্রণ কযশত শফ। ভোনুল শুধু চোর দখ্শষ ফো ুঁশচ নো, তোয োকফজজ চোই। 

ত্রোণোভগ্রীয ফস্তোয শদশক তোশকশষ নো দথশক িশতযক িোন্ভফষস্ক নোগশযকশক উৎোদশনয শঙ্গ 

মুক্ত শত শফ। যকোশযয ফশরোশক বোফটো কভোশত শফ। তোয শযফশতঘ শত শফ শভতফযষী। 

দুনীশত কভশফ নো। ফোহুরয খ্যচ, দোশভ গোশ দকনো, আফোফ ইতযোশদ দকনোকোটো শকছুকোশরয জনয 

ফোদ দদষো মোষ।ভশষয শঙ্গ শঙ্গ োভোজজক অযোশধয ধযন ফদরোষ। আভযো 

োটটঘশপশকটফ ঘে শক্ষোফোশণজযশক িশ্রষ শদশষ শশক্ষত দফকোয দতশয কশযশছ। তোশদয িতযোো 

ূযশণয ক্ষভতো আভোশদয দনই। তোোগ্রস্ত শশক্ষত দফকোশযযো শফথগোভী শর তোশদয 

অযোশধয ধযন শফ এক যকভ। অশশক্ষত অবোফী তরুশণয অযোধ শফ অনয যকভ। কভ 

ফষী কু্ষধোত ঘ নোযীয অোভোজজক কোশজয চশযত্র শবন্ন। ফযোক দফকোযশত্ব োভোজজক দক্ষশত্র 

অবোশফত দনযোজয দদখ্ো দদষো অেোবোশফক নষ। ুতযোং খ্ণ্ড খ্ণ্ডবোশফ নষ, োভশগ্রক 

দৃটষ্টবশঙ্গশত শুবফুজেম্পন্ন মুফভোজশক ম্পকৃ্ত কশয কশযোনো শযশস্থশত দভোকোশফরো কযোয 

দকোশনো শফকল্প দনই। 

 
June 04, 2020 

17 physicians die, 1,016 infected with Covid-19: FDSR 

Doctors continue to come in harm's way when treating Covid-19 patients, owing 

to the lack of proper protective gears. 
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Seventeen physicians have died of Covid-19, while 1,016 doctors have been infected 

with the virus across the country, said Foundation for Doctors Safety Rights and 

Responsibilities Joint Secretary Dr Rahat Anwar Chowdhury. 

The heightened risk for health workers was also underscored by acclaimed medicine 

specialist and Prime Minister Sheikh Hasina's personal physician Dr ABM Abdullah. He 

said doctors are at high risk of coming into contact with the virus in their line of 

work.Stressing on the need for providing proper protective gears to doctors, nurses and 

healthcare officials, Dr Abdullah said if the number of doctors infected with coronavirus 

continued to rise, the country's situation would worsen.He urged doctors, nurses and 

healthcare professionals to remain vigilant when treating patients. 

 

June 04, 2020 

COVID-19 testing lab for RMG workers launched 

A COVID-19 testing lab for the country‘s readymade garment workers was 
launched at Chandra on Thursday. 

The lab has the capacity to test 400 samples daily.  

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) in 
cooperation with Diabetic Association of Bangladesh took the initiative to set 
up three PCR (Polymerase Chain Reaction) laboratories at Chandra, Tongi 
and Naraganganj. 

As part of the joint move, the first PCR COVID-19 testing lab at Chandra was 
launched through a video conference. The rest two will be launched shortly.  

Private industry and investment advisor to Prime Minister Salman F Rahman, 
Commerce Minister Tipu Munshi, Health Minister Zahid Maleque, Dhaka 
North City Corporation Mayor Md Atiqul Islam, BGMEA President Dr Rubana 
Huq,  Bangladesh Textile Mills Association former president MA Matin 
Chowdhury  and BADAS President Professor Dr AK Azad Khan, among 
others, were present during the launching ceremony.  

Speaking at the event, speakers stressed the need for isolation and 
quarantine to minimise the spread of coronavirus in the different industrial 
zones. 



19 

 

Salman F Rahman called on large companies with big factory premises to 
arrange isolation facility for their workers.  

DNCC Mayor Atiqul said that more testing of samples are required to identify 
the infected workers, isolate them and provide the required treatment.  

BGMEA President Dr Rubana Huq said that the trade body has signed 
agreement with BADAS and a few other private hospitals for isolation of the 
infected RMG workers. 
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০৫ জনু ২০২০ 

ননম যাতয়নয নকায নকয়াযীষ্টি জফানফন্দি নদয়েয়ে 

দভশষটটয ফষ ১২ ফছয। গ্রোশভয ফোশ যংুয। চোয ভো আশগ ল্টশনয একটট ফোোষ গৃকভীয 

কোশজ দমোগ দদষ। কোশজ োভোনয ত্রুটট শরই তোশক গৃকত্রী ভোযধয কযশতন। ফ ঘশল গত ১৫ 

দভ ই শকশোযীয যীশয গযভ োশন দঢশর দদষো ষ। গতকোর ফৃস্পশতফোয দভশষটট ঢোকোয শচপ 

দভশিোশরটন ভযোজজশেট (শএভএভ) আদোরশত জফোনফজন্দ শদশষশছ।ভোভরোয তদন্ত কভ ঘকতঘো 



34 

 

ল্টন থোনোয উশযদ ঘক দখ্ দভো. জীভ উজিন িথভ আশরোশক ফশরন, গৃশযচোশযকোশক 

শনম ঘোতশনয অশবশমোশগ একটট ভোভরো শষশছ। এ  টনোষ দুজনশক দগ্রন্ভোয কশয আদোরশত 

দোদঘ কযো শষশছ। ফতঘভোশন তো ুঁযো কোযোগোশয আশছন।ভোভরোয কোগজত্র এফং বুক্তশবোগী 

শকশোযীয শযফোশযয দযশদয শঙ্গ কথো ফশর জোনো দগর, শনম ঘোতশনয শকোয ই শকশোযীয 

ফ দফোন ঢোকোয ভুগদো এরোকোষ ফফো কশযন। চোয ভো আশগ ই শকশোযীশক চোয োজোয 

টোকো দফতন দদষোয কথো ফশর কোশজ দনন গৃকত্রী আছভো খ্োনভ। এয য দথশক শকশোযী ই 

ফোোষ দথশক কোজ শুরু কশয।শকশোযীয ফ দফোন িথভ আশরোশক ফশরন, ‗গত দপব্রুষোশয ভোশ 

আভোয দফোন ই ফোোষ চোয োজোয টোকো দফতশন কোজ শুরু কশয। রকডোউন শুরু শর 

আভযোফহুফোয আভোয দফোশনয শঙ্গ দদখ্ো কযোয দচষ্টো কশযশছ। শকন্তু তোযো আভোশদয দদখ্ো কযশত 

দদষশন। আভোশদয ফরো শতো, আভোয দফোন দম ফোোষ কোজ কযত, দই ফোোয একজন দরোক 

নোশক ভোযো দগশছ।‘ভোভরোয এজোোশয ফোদী ফশরন, তো ুঁয দছোট দফোন কোশজ দমোগ দদষোয য 

দথশক কোযশণ-অকোযশণ শনম ঘোতন কযশতন ফোশয গৃকত্রী  তো ুঁয দছশর। দকোশনোবোশফ শযফোশযয 

শঙ্গ দমোগোশমোগ কযশত শদশতন নো। শতশন শনশজ তো ুঁয দফোশনয শঙ্গ দদখ্ো কযশত দগশছন। শকন্তু 

তো ুঁয শঙ্গ দদখ্ো কযশত দদষো ষশন। গত ১৫ দভ দুুশয তো ুঁয দফোনশক ঝোু এফং জক্রশকট দখ্রোয 

স্টোম্প শদশষ শনম ঘোতন কশয গুরুতয জখ্ভ কশযন আোশভযো। তোযয গত ২৯ দভ ফোো দথশক 

োশরশষ আশ তো ুঁয দছোট দফোন।ঢোকো দভশডশকর কশরজ োোতোশরয ষোন-স্ট ক্রোইশ 

দন্টোশযয (শশ) ভন্ষক শফরশক দফগভ িথভ আশরোশক ফশরন, ল্টশনয একটট ফোোষ ই 

শকশোযীশক শনম ঘোতন কযো ষ। শয ই শকশোযী শশশত বশতঘ শষ শচশকৎো 

শনশষশছ।শকশোযীয ফ দফোন িথভ আশরোশক ফশরন, ‗আভোয দফোশনয োযীশযক অফস্থো এখ্ন 

আশগয দথশক বোশরো। ফোোষ শনশষ এশশছ। তশফ যীশযয নোনো স্থোশন ভোযশশটয দোগ যশষশছ। 

দচোযো দবশঙ শশছ। একশফরো দখ্শত শদশর আশযক দফরো শদত নো। আভোয দফোন গতকোর 

ফৃস্পশতফোয আদোরশত ফই ফশরশছ। আভযো নযোষশফচোয চোই। আোশভশদয দৃষ্টোন্তভূরক োজস্ত 
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চোই।‘ল্টন থোনোয এআই দখ্ দভো. জীভ উজিন ফশরন, ‗িোথশভক তদশন্ত জোনশত দশযশছ, 

ই শকশোযীশক িোষ িশতশদনই ভোযধয কযশতন আোশভ আছভো খ্োনভ  তো ুঁয দছশর। 

জজজ্ঞোোফোশদ আোশভ আছভো খ্োনভ আভোশদয কোশছ েীকোয কশযশছন, কোশজ ত্রুটট দশর শতশন 

দভশযশছন। গৃকত্রী মখ্ন ভোযধয কযশতন, তখ্ন তো ুঁয দছশর শকশোযীশক ভোযধয 

কযত।‘শনম ঘোতশনয শকোয শকশোযীশক আইশন োষতো দদষোয কথো জোশনশষশছন ঢোকো 

দভশডশকর কশরজ োোতোশরয শশয আইনজীফী পোশভদো আক্তোয। শতশন িথভ আশরোশক 

ফশরন, কশযোনোকোশর শদশনয য শদন ১২ ফছশযয শকশোযীশক শনম ঘোতন কশযশছন আোশভযো।গযভ 

োশন দঢশর দদষোয অশবশমোগ অেীকোয কশয আোশভ আভো খ্োনশভয আইনজীফী 

দভোস্তোশপজযু যভোন িথভ আশরোশক ফশরন, শবশনয গযভ োশন আনোয ভষ দভশষটটয যীশয 

শ মোষ। ইশি কশয তোয যীশয দকউ গযভ োশন ঢোশরশন। তো ুঁয ভশেশরযো শযশস্থশতয শকোয। 

 

June 04, 2020 

Covid-19's fallout: Unemployment risks in export-oriented sector 

The outbreak of coronavirus disease (Covid -19) has engendered not only 
an unimaginable global health crisis but also an unprecedented economic 
crisis in the modern history. How the impacts of Covid -19 crisis in the rest 
of the world influence the economy of Bangladesh crit ically depends on the 
degree of integration of the country with the world economic system. The 
ult imate impact of these external sector dynamics on Bangladesh's 
economy again depends on the extent, severity and duration of the crisis 
in the countries that are our major export destinations, import sources, 
primary recipients of foreign migrants and investment sources.One crit ical 
feature of Bangladesh's external sector is that it employs a signif icant 
portion of the labour force. As the live lihoods of a large number of people 
are dependent on this sector, global economic crisis instigated by Covid -
19 shock has far-reaching consequences on the wellbeing of their families 
and the society as a whole.EXTERNAL SECTOR UNCERTAINTIES: The 
evolution of the Covid-19 health crisis and its impact on an economy is full 
of uncertainties, which can be divided into three main categories. The f irst 
set of uncertainties is related to the nature of the disease itself  and its 
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evolution over t ime and across countr ies. The second one is related to 
development of therapeutic solutions and invention of vaccines and 
development of immunity among people. The third set is related to policy 
responses of a government in tackling the spread of the disease and 
mitigating economic crisis. The economic crisis can deteriorate further if 
tensions between global economic powers escalate with regard to Covid -
19 leading to further uncertainties.  

GLOBAL RECESSION: International Monetary Fund (IMF) has predicted a 
global economic contraction by 3.0 per cent in 2020 as a result of Covid -
19 pandemic and the containment measures init iated by the governments 
across countries to reduce health risks of the populations. Though the 
same report projected a 5.8 per cent growth in 2021, this fore cast is highly 
contingent upon the assumption that Covid -19 crisis will wane in the 
second half  of 2020. The containment measures init iated by the countries 
from the beginning of the crisis have already halted the functioning of 
economic machinery or have severely slowed down such activit ies.  

However, unlike during other recessions, these economies are expected to 
rebound relatively quickly with a large fraction of unemployed, it is being 
anticipated, would get their jobs back. That said, social distancing rules 
might cut the demand for workers in some sectors at least for a few years. 
Some countries are also worried about the second wave of outbreak within 
this year. Under such circumstances, the health and economic crisis can 
be far worse than the countries around the world are currently 
experiencing under the f irst wave.  

As Bangladesh's exports are highly concentrated in the readymade 
garments (RMG) industry (84.0 per cent of the value of total goods 
exports) and are disproportionately distributed among the major 
industrialised countries (71.0 per cent of total goods are exported to top 
10 export destinations), the sector remains highly vulnerable to economic 
shocks in those destinations. As of May 26, 2020, these top 10 major 
export destinations of Bangladesh together share 52.0 per cent of the total 
COVID-19 cases worldwide. 

BD'S EXPORTS DURING COVID-19: Although Bangladesh's overall export 
earnings reduced by 5.8 percent in the f irst half (Jul -Dec) of FY2020 and 
6.2 percent in f irst three quarters (Jul -Mar) of FY20, these negative 
changes were actually caused by downfall in global demand in 2019 due to 
growth slowdown in industrialised countries. The effect of Covid -19 crisis 
on the country's exports has been becoming visible from the month of April 
2020 with a 13.0 percent decline in July-April period of FY20. 



37 

 

In response to the evolving situation, containment measures have been 
relaxed from the month of May for RMG manufacturers and the 
government has been negotiating with the buyers and governments of th e 
destination countries for restoring the orders. If  garments factories remain 
operational in the remaining two months of the current f iscal year, it can 
be expected that these reductions in exports earnings wil l remain within 
manageable limits. 

Despite these progresses, the export prospects of the next f iscal year 
remain highly uncertain for several reasons. Firstly, a sharp decline in 
output and increase in unemployment in the major destination countries 
are likely to dampen the demand for the RMGs. Secondly, even though a 
majority of the export destinations are gradually easing their lockdowns, 
they are sti l l worried about a second wave of the pandemic and therefore, 
can impose a strict social distancing rule in many economic activit ies and 
social gatherings at least for a few years to come. Thirdly, the retailers are 
likely to sell their existing stock of products before placing new orders as 
they have piled up unsold stock during the lockdown periods. These 
factors together can reduce the demand for impo rts in destination 
countries, thereby further lowering Bangladesh's export demand. 
Furthermore, supply side issues can play an important role in export 
performance as the factory workers are also at high risk of contagion and 
some factories in Bangladesh may need to shut down if  outbreaks happen 
at a large scale within these factories. Nevertheless, there is also the 
possibil ity that demand for Bangladeshi products may rise in the global 
market if tensions between advanced countries and China escalates 
further regarding the Covid-19 crisis. 

ADJUSTMENT AND UNEMPLOYMENT: The demand for imports in 
advanced economies is l ikely to shrink further as a result of the Covid -19-
generated recession. The fall in demand in the global market will intensify 
competit ion between exporting f irms leading to a downward pressure on 
prices of exported products. Intensif ied competit ion will force some of the 
small and the medium sized f irms to shut down their operations. The large 
and technologically advanced f irms wil l survive but  may need to adjust 
their product portfolio. Such dynamics can result in the unemployment of a 
large number of garments workers. As a signif icant proportion of these 
workers are females, they wil l be in urgent need of support from 
government and non-government organisations. 

The workers who would become unemployed as a result of the adjustment 
process discussed above should be registered at the factory level during 
an establishment closure. In case of a closure or a layoff, the factories 
should provide all the due salary and compensations as per the law. If a 
factory reopens or decides to recruit with the improvement in economic 
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conditions, the retrenched workers at the time of Covid -19 crisis should be 
reemployed on priority basis.  

If  the crisis prolongs, these workers should be brought under the umbrella 
of social security system and emergency credit program through 
microf inance institutions (MFI). A special training program on income 
generating activit ies coupled with microcredit support should be offered for 
these unemployed workers. The newly unemployed workers should be 
encouraged to participate in agricultural activit ies including crop 
production, f ishing and livestock rearing etc. MFI membership will not only 
diminish vulnerability to poverty of newly unemployed women but also 
reduce their risk of experiencing family violence.  

The small and medium enterprises (SMEs) in manufacturing and services 
that target mainly the local market should be actively supported to get 
market access, so that they can increase output and create employment 
within the country. In the long run, these f irms should be able to compete 
in the export market through better technology and higher productivity.  

As a long-term economic development strategy, the government must 
redesign its industrial policy focusing on product diversif ication and 
technology-intensive industrialisation.  

 

০৫ জনু ২০২০ 

ফোশজট ২০২০–২১ 

নফননয়োগ কভয়ফ, ফায়ফ বফকায 

ফোজোশয চোশদো কভ। জরুশয  শনতযিশষোজনীষ ণয ছোো অনয খ্োশত উৎোদন কশভ দগশছ। 

যন্ভোশনভুখ্ী শশল্প শযশস্থশত একই। কশযোনোবোইযোশয িোদুবঘোফ দকশট দগশরই দম চোশদো রোশপশষ 

ফোশফ, দ আো কযো মোশি নো। ফ শভশরশষ আগোভী অন্তত এক দথশক দুই ফছয 

ফযফোিশতষ্ঠোশনয ভুনোপো কভশফ। অশনশক থোকশফ নগদ টোকোয ংকশট। এভন শযশস্থশতশত 

দফযকোশয শফশনশষোগ  কভ ঘংস্থোশন শক েোবোশফক গশত থোকশফ? ফযফোষী  শফশিলশকযো 

ফরশছন, দটো শফ নো। ফযং এখ্ন দমফ কভ ঘংস্থোন আশছ, দটো ধশয যোখ্োই কটঠন শফ।তো ুঁশদয 

ফক্তফয ভথ ঘন কযশছ অন্তত দুটট ভীক্ষো। দফযকোশয ংস্থো দন্টোয পয শরশ ডোষোরশগয 

(শশশড)কযো একটট অিকোশত জশযশ অং দনষো ফযফোষী িশতষ্ঠোশনয ৪৩ তোং ফশরশছ, 

কশযোনোকোশর তোশদয উৎোদন উশেখ্শমোগয োশয কশভ দগশছ। কভোয োয ফশদয দক্ষশত্র ৫০, 
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ভোঝোশযশদয ৩৬, কু্ষদ্র  ভোঝোশয িশতষ্ঠোশনয (এএভই) য রোইটকযোশর োটঘনোয  দফো 

এক্সষোইশজশডয একটট ভীক্ষো গত ২৫ এশির িকো কযো ষ। ২৩৩টট িশতষ্ঠোশনয য ই 

ভীক্ষোষ উশঠ আশ দম োধোযণ ছুটটশত ৫২ তোং ভোঝোশয িশতষ্ঠোশনয কোম ঘক্রভ ুশযোুশয ফন্ধ 

শছর। শশশডয গশফলণো শযচোরক খ্ন্দকোয দগোরোভ দভোষোশেভ ফশরন, আগোভী শদনগুশরোশত 

ভোনুশলয কভ ঘংস্থোন  আষ শযশস্থশত দমশতু বোশরো থোকোয আো ক্ষীণ, দশতু ভোনুল জরুশয 

ছোো অনয দক্ষশত্র ফযষ কশভশষ দদশফ। ঞ্চষ ধশয যোখ্শত চোইশফ। যন্ভোশন খ্োশত একই শযশস্থশত 

থোকশফ ফশর ধোযণো কযো মোষ। শতশন ফশরন, ‗ফ শভশরশষ শল্প খ্োশত এখ্ন দম উৎোদন ক্ষভতো 

যশষশছ, দটোয ূণ ঘ ফযফোয নো– শত োশয। পশর নতুন কশয ক্ষভতো দতশযয জনয শফশনশষোগ 

ষোয ম্ভোফনো কভ, অন্তত অশধকোং খ্োশত। ফযং দছোট  ভোঝোশয খ্োশত শকছু ফযফোিশতষ্ঠোন 

ফশন্ধয আঙ্কো আশছ।‘ নফননয়োগ বকভন নেরফোংরোশদ শযংখ্যোন ফুযশযোয (শফশফএ) শোশফ, 

ফ ঘশল ২০১৮-১৯ অথ ঘফছশয দদশ শফশনশষোগ শষশছ ৮ রোখ্ দকোটট টোকোয শকছু দফশ (চরশত 

ভূশরয), মো আশগয ফছশযয দচশষ িোষ ১৪ তোং ফোশত। এয ভশধয যকোশয শফশনশষোগ দভোটোভুটট 

২ রোখ্ দকোটট  দফযকোশয শফশনশষোগ ৬ রোখ্ দকোটট টোকো।শফশনশষোশগয দক্ষশত্র এফ ংখ্যোয 

গুরুত্ব ততটো দফশ নষ। অথ ঘনীশতশফশদযো গণয কশযন দভোট দদজ উৎোদশনয (জজশডশ) 

অনুোশত শফশনশষোশগয োযশক, দমটো (দফযকোশয শফশনশষোগ) অশনক ফছয ধশযই ২২ দথশক ২৩ 

তোংশয ভশধয  ুযোক খ্োশি। শকছুশতই উশেখ্শমোগয অগ্রগশত শি নো।ফোশজশট কভ ঘংস্থোন 

দশক্ষ  তঘমুক্ত িশণোদনোয যোভ ঘ শদশষ শফশিলশকযো ফরশছন, দফকোয ফোশর োভোজজক 

অশস্থযতো দতশয শফ।এয ভশধয আফোয কশযোনোয োনো। োধোযণ ছুটটশত অনোনুষ্ঠোশনক খ্োশত ফহু 

ভোনুশলয কোজ নো থোকোয খ্ফয এশশছ। শকছু কোযখ্োনোষ ছো ুঁটোইশষয দ োলণো এশশছ। দফতন, 

ভজশুয  উৎফ বোতো কভ অথফো আংশক দদষোয িফণতো দদখ্ো দগশছ।ঢোকো দচম্বোয অফ কভো ঘ 

অযোন্ড ইন্ডোশেয (শডশশআই) বোশত োভ ভোভুদ ফশরন, ‗এখ্ন দম শযশস্থশত তোশত 

োশফ ঘকবোশফ শফশনশষোগ ফজৃেয আো কযো কটঠন। কৃশল িজক্রষোকযণ, তথযিমুজক্ত, ই-কভোশ ঘয 

ভশতো শকছু খ্োশত ষশতো শফশনশষোগ ফোশত োশয।‘ শতশন আয ফরশছন, ‗ফোশজশট কতটুকু উৎো 

দদষো ষ, দটোয শয শফশনশষোগ  কভ ঘংস্থোন অশনকটো শনবঘয কযশছ।‘অশক্ষো এখ্ন 

ফোশজশটয, মো দ োলণো শফ ১১ জনু।  

কভ যংস্থান নযনস্থনত কী 

কশযোনো দুশম ঘোগ শুরুয আশগই ফোংরোশদশয কভ ঘংস্থোন শযশস্থশত ুখ্কয শছর নো। দফকোশযয 

ংখ্যো  োয ফোশছর। কভ ঘংস্থোনীন িফজৃে শছর আশরোচনোয ফ শফলষ।দফযকোশয ংস্থো 

িযোক, দডটো দন্ফ  উন্নষন ভন্শষয এক দমৌথ ভীক্ষোষ ফরো শষশছ িোষ ৩৫ তোং 

শযফোশযয কভশক্ষ একজন দয চোকশয োশযশষশছন। ১৪ রোশখ্য দফশ িফোী শ্রশভক দফকোয 
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শষ দদশ শপশয এশশছন অথফো আোয শথ যশষশছন। শফশবন্ন দদশ-শফশদশ ংস্থোয িশতশফদন 

ম ঘোশরোচনো  ২৫ দজরোষ ৯৬২ জন উিযদোতোয অংগ্রশণ একটট জশযশয ভোধযশভ ভীক্ষোটট 

কযো শষশছ।ফছশয নতুন কশয শ্রভফোজোশয িশফ কশয ২০ দথশক ২২ রোখ্ ভুখ্। কশযোনোকোশর 

দটো ফন্ধ থোকশফ নো।শফশনশষোগ  কভ ঘংস্থোশন কটঠন ভশষয কথো ভোথোষ দযশখ্ই যকোয 

ফোশজশট দশক্ষ দনশফ ফশর জোনোন শযকল্পনো কশভশনয োধোযণ অথ ঘনীশত শফবোশগয দয 

োভুর আরভ। শতশন ফশরন, ফোজোযফযফস্থোশক জক্রষ যোখ্শত যকোয োশধযয ভশধয ফ 

দশক্ষই শনশি। নফয়দন নফননয়োগ নক ফায়ফ জোশতংশ য ফোশণজয  উন্নষন ংস্থোয 

(আঙ্কটোড) ‗ইনশবস্টশভন্ট দিন্ড ভশনটয‘ ীল ঘক এক িশতশফদশন গত ২০ জোনুষোশয ফরো ষ, 

২০১৯ োশর ফোংরোশদশ দভোট শফশদশ শফশনশষোগ এশশছ ৩৪০ দকোটট ভোশকঘন ডরোয, মো আশগয 

ফছশযয দচশষ ৬ তোংশয ভশতো কভ। এটো অফয িোথশভক িোেরন। শফশদশ শফশনশষোগ শনশষ 

গত ভোশচঘ িকোশত আঙ্কটোশডয আশযকটট ম ঘশফক্ষশণ ফরো ষ, শফেফযোী শফশদশ শফশনশষোগ ৩০ 

দথশক ৪০ তোং কভোয আঙ্কো যশষশছ।তশফ ফোংরোশদশয জনয একটট আোয শদক শরো, চীন 

দথশক কোযখ্োনোয একোং শয দমশত োশয। জোোন চীন দথশক কোযখ্োনো শযশষ শনশত ২২০ 

দকোটট ভোশকঘন ডরোশযয তশফর গঠন কশযশছ।শফশিলশকযো ফরশছন, শকছুটো ভধযভ  শনম্ন 

দোশভয শণযয শল্পকোযখ্োনো ফোংরোশদশ আশত োশয। উচ্চ দোশভয শণযয শফশনশষোগ দফশ 

োশফ শবশষতনোভ, থোইরযোন্ড, ইশন্দোশনশষো  বোযত। তোযো অশনক আশগই এ শনশষ কোজ শুরু 

কশযশছ। দমভন, বোযত শফশনশষোগ টোনশত শ্রভ আইন ংশোধন কশযশছ। কযশোশযট কয 

কশভশষশছ।অফয কভ দোশভয শফুর ণয উৎোদশন ফোংরোশদ আকল ঘণীষ জোষগো ফশর ভশন 

কশযন শফশিলশকযো। শফশদশ শফশনশষোগ এশর কভ ঘংস্থোশন তোয ইশতফোচক িবোফ শত এক-দুই 

ফছয রোগশফ।ঢোকোষ শফেফযোংক দগোষ্ঠীয ংস্থো আইএপশয োশফক দজযষ্ঠ অথ ঘনীশতশফদ  

দফযকোশয ংস্থো শরশ এক্সশচশঞ্জয দচষোযভযোন এভ ভোরুয শযষোজ ভশন কশযন, কভ ঘংস্থোন 

ুযক্ষোষ যকোশয দশক্ষ দযকোয। ছো ুঁটোই নো কযোয শতঘ িশণোদনো, অনুদোন, কযশোশযট কশয 
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ছো, শফশবন্ন শপ ফো ভোশুশর ছো ইতযোশদ 

দদষো দমশত োশয। যকোশযয কভ ঘৃজন 

িকল্প ফোোশত শফ।ভোরুয শযষোজ উশেখ্ 

কশযন, বোযশত বশফলয তশফশর ভোশরশকয 

অং যকোয শদশষ শদশি। শঙ্গোুয ৭০ 

তোং দফতন কভীয ফযোংক শোশফ 

যকোয শদশি। মুক্তযোে ফশরশছ, দমফ 

দকোম্পোশন কভী ছো ুঁটোই কযশফ নো, তোযো কশযয একটো অং দপযত োশফ। শতশন ফশরন, ‗তরুশণযো 

কোজ নো দশর শফশক্ষন্ভ শষ উঠশফ। তোয কশষকটট নভুনো শকন্তু আভযো এয ভশধযই দদশখ্শছ।‘ 

 

জনু ০৫, ২০২০ 

দোোক খ্োত 

কভ ঘংস্থোন োযোশনোয ঙ্কো ৮ রোখ্ শ্রশভশকয 

 

চরভোন কশযোনো শযশস্থশতশত ১ জনু ম ঘন্ত দদশয ফ শল্প খ্োত শভশরশষ এখ্ন ম ঘন্ত োশ ১৭ ো

জোশযয দফশ শ্রশভক কভ ঘংস্থোন োযোশনোয তথয দশষশছ শ্রভ  কভ ঘংস্থোন ভন্ত্রণোরশষয অধীন 

কর-

কোযখ্োনো  িশতষ্ঠোন শযদ ঘন অশধদন্ভয (শডআইএপই)। এয ভশধয ৯০ তোংশয দফশ শ্রশভক

 দোোক খ্োশতয। ভূরত কোযখ্োনোগুশরো উৎোদন ক্ষভতো ফযফোয কযশত নো োযোয োোোশ 

কোশজয  োটশতশত কভ ঘংস্থোন োযোশত মোশিন খ্োতটটয িচুয শ্রশভক। দোোক খ্োশতয উশদযোক্তো 

িশতশনশধশদয দোশফ, কোযখ্োনো ফন্ধ ষোয োোোশ টটশক থোকশত ফযষ ংশকোচশনয তোশগশদ শ্রশভ

ক ছো ুঁটোইশষ ফোধয শিন কোযখ্োনো ভোশরকযো। চরভোন শযশস্থশত শনশষ আঙ্কো িকো কশয তোযো 

ফরশছন, এ দিক্ষোশট দোোক খ্োশতয ৪০ রোখ্ শ্রশভশকয ভশধয ২০ তোং ফো আট রোখ্ শ্রশভক 

ছো ুঁটোই শষ দমশত োশযন।শ্রভ  শল্পংশিষ্ট ূত্রগুশরো ফরশছ, আন্ন ভন্দো দভোকোশফরোষ শল্প-

কোযখ্োনোগুশরো ফযষ ংশকোচশনয শযকল্পনো শনশষশছ। আফোয উৎোদন ক্ষভতো অনুমোষী ম ঘোন্ভ

 কোজ দনই কোযখ্োনোগুশরোষ। এ কোযশণ ধীশয ধীশয ফোশছ শ্রশভক ছো ুঁটোইশষয  টনো। ফতঘভোশন 
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কোযখ্োনোগুশরো োকশরয উৎোদন ক্ষভতো ভোত্র অশধ ঘক ফযফোয কযশত োযশছ। অফযফতূ দথ

দক মোশি ফোশক অশধ ঘক। এযই ধোযোফোশকতোষ অদযূ বশফলযশত আশযো শ্রশভক ছো ুঁটোই শফ ফশর ভ

দন কযশছন শল্প ভোশরক িশতশনশধযো। অশনক দক্ষশত্রই কোযখ্োনো ফন্ধ শষ মোষোয কোযশণ, আফোয

 অশনক দক্ষশত্র ফযষ কশভশষ কোযখ্োনো টটশকশষ যোখ্োয তোশগশদ আইনোনুগ েশতশতই এ ছো ুঁটোইশষ

য ংখ্যো আশযো ফোশফ ফশর দোশফ কযশছন তোযো।শনটষযোয খ্োশতয কোযখ্োনো ভোশরকশদয ংগঠন 

শফশকএভইএয িথভ বোশত দভোোম্মদ োশতভ জোনোশরন, দকোশনো কোযখ্োনোই ক্ষভতোয ূণ ঘ 

ফযফোয কযশত োযশছ নো। ৩৫ তোং ক্ষভতোষ কোযখ্োনো চর দযশখ্শছ এভন  টনো আশছ। 

ফ কোযখ্োনোগুশরো ৬০ তোংশয দফশ ক্ষভতো ফযফোয কযশত োযশছ নো। এ দিক্ষোশট শ্র

শভক ছো ুঁটোই শফই। 

শতশন ফশরন, এযই ভশধয মো শষশছ তো চরভোন শযশস্থশতশত ৪০ রোখ্ শ্রশভশকয অন্তত ২০ 

তোং কোজ োযোশত োশযন ফশর আঙ্কো কযশছ। 

শ্রভ  শল্পংশিষ্ট যকোশয ংস্থোয একোশধক ূত্র জোশনশষশছ, িোষ ফ দোোক কোযখ্োনোষ শ্রশভ

ক ছো ুঁটোইশষয শযকল্পনো কযো শষশছ। এ শযকল্পনো ফোস্তফোষশনয অং শশশফ ফোছোই কযো শি

 এক ফছশযয কভ ভষ ধশয কোজ কযশছন এভন শ্রশভকশদয। 

এশদশক দোোক খ্োশতয উশদযোক্তোশদয ংগঠন  শফজজএভইএয বোশত ড. রুফোনো ক গতকোর 

দোোক শ্রশভকশদয কশবড-

১৯ যীক্ষোয জনয স্থোশত এক রযোফ উশদ্বোধনকোশর ফশরন, দোোক কোযখ্োনোষ শফুর শযভোণ 

ক্রষোশদ ফোশতর শষশছ। শকছু ক্রষোশদ দক্রতোযো আফোয দদশফন ফশর জোশনশষশছন। এয য ৯

৯ তোং কোযখ্োনোশক ৫৫ তোং কযোোশটটশত চোরোশত শফ। ভযোশকজঞ্জয তথয ফরশছ, শফশে ক

নজোম্পন কভশফ ৬৫ তোং। কনজোম্পন মশদ ৬৫ তোং কশভ, তোশর আভযো আো ক

যশত োশয নো, দোোশকয চোশদো ফোশফ। জশুন আভযো ৫৫ তোং কযোোশটটশত আশছ, জরুোই

দষ কী শফ আভযো জোশন নো, ফুঝশতই োযশছ এক ধযশনয ধোেো আভোশদয োভরোশত শফ। 

শ্রশভক ছো ুঁটোই িশঙ্গ শতশন ফশরন, ছো ুঁটোই শুরু শফ জনু দথশক। এটো অনোকোঙ্ক্ষিত ফোস্তফতো। শক

ন্তু কযোয শকছু দনই। কোযণ ৫৫ তোং কযোোশটটশত কোযখ্োনো চরশর আভোশদয কোশছ ছো ুঁটোই ছো

ো আয দকোশনো উোষ থোকশফ নো। শকন্তু এ ছো ুঁটোইকৃত শ্রশভকশদয জনয কী কযো শফ দ শফলশষ 

যকোশযয কোশছ শফনীতবোশফ আশফদন, আভযো কীবোশফ একশঙ্গ এ ংকট অশতক্রভ কযশত োযফ

? কোযণ ছো ুঁটোই আশর শফ। তশফ এটট টঠক, মশদ ঠোৎ শযশস্থশতয শযফতঘন ষ, তোশর এ শ্র

শভকযোই আভোশদয অগ্রোশধকোশয থোকশফন। অন্তত এটট আভোশদয দচষ্টো থোকশফ। 

এশদশক কশযোনোয িোদুবঘোশফ কোযখ্োনো ফশন্ধয য দজরোশবশিক শ্রশভক ছো ুঁটোইশষয তথয ংগ্রশয 

উশদযোগ দনষ শডআইএপই। ংস্থোটটয োরনোগোদ তথয অনুমোষী, নশবর কশযোনোবোইযোজশনত 

ংকশট শ্রশভক ছো ুঁটোই নো কযোয শফলশষ যকোশযয শনশদঘনো থোকশর এযই ভশধয অশনক শ্রশভক 

কভ ঘংস্থোন োশযশষশছন। 
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দভোট ২৩ দজরো দথশক ১ জনু ম ঘন্ত এ শ্রশভক ছো ুঁটোইশষয তথয ংগ্র কশয শডআইএপই। এয ভ

দধয দম কষটট দজরো দথশক শ্রশভক ছো ুঁটোইশষয তথয োষো দগশছ, তোয ভশধয যশষশছ ঢোকো, চট্টগ্রোভ

, গোজীুয, নোযোষণগঞ্জ  নযশংদী। দজরোগুশরোয দভোট ৬৭টট কোযখ্োনোয ৮২ োজোয ৭৯২ শ্রশভ

দকয ভশধয ছো ুঁটোই শষশছন ১৭ োজোয ৫৭৯ জন। ছো ুঁটোইকৃতশদয ভশধয দোোক খ্োশতয শ্রশভক ৯

০ তোংশয দফশ। 

তথযভশত, ঢোকো দজরোষ দভোট ২৬টট কোযখ্োনোষ শ্রশভক ছো ুঁটোই শষশছ ৭ োজোয ৪৮৮ জন। এফ 

কোযখ্োনোয দভোট শ্রশভক ংখ্যো ২০ োজোয ৫ জন। চট্টগ্রোভ এরোকোয দভোট শতনটট কোযখ্োনো দথশক

 ছো ুঁটোই শষশছন ১৫১ জন শ্রশভক। এ কোযখ্োনোগুশরোষ কভ ঘযত শ্রশভক শছশরন ২ োজোয ৫৮১ জ

ন। 

শডআইএপইয তথয ফরশছ, ফশচশষ দফশ শ্রশভক ছো ুঁটোই শষশছ গোজীুয দজরোষ। এখ্োনকোয 

দভোট ৩০টট কোযখ্োনোয কভ ঘযত ৫৩ োজোয ৮৮৭ শ্রশভশকয ভশধয ছো ুঁটোই শষশছন ৯ োজোয ১৯৩ 

জন। 

অনযশদশক নোযোষণগঞ্জ এরোকোষ ছো ুঁটোইশষয  টনো  শটশছ দভোট ছষ কোযখ্োনোষ। কোযখ্োনোগুশরোষ 

কভ ঘযত ৫ োজোয ৭৩০ শ্রশভশকয ভশধয কভ ঘংস্থোন োশযশষশছন ১৯৩ জন। এছোো নযশংদী এরো

কোষ দুটট কোযখ্োনোষ কভ ঘযত ৫৮৯ শ্রশভশকয ভশধয ছো ুঁটোই কযো শষশছ ৫৫৪ জনশক। 

এ শফলশষ জোনশত চোইশর শডআইএপই ভোশযদ ঘক শফনোথ যোষ ফশণক ফোতঘোশক ফশরন, ৬৭ কো

যখ্োনোষ ছো ুঁটোই ষো শ্রশভশকয ংখ্যো ১৭ োজোয ৫৭৯ জন। এ-ংক্রোন্ত ফ তথয-

উোি শনশষ আভযো আশরোচনোষ ফফ। আইন অনুযশণয শফলষগুশরো মোচোই-

ফোছোই কযো শফ। শ্রশভক ছো ুঁটোইশষয দক্ষশত্র মশদ আইশনয রঙ্ঘন শষ থোশক, তোশর ংশিষ্ট কোয

খ্োনো কতৃঘশক্ষয শফরুশে আইনোনুগ ফযফস্থো দনষো শফ 

 

জনু ০৫, ২০২০ 

দদশ কশবড-১৯-এয িবোফ 

দোোক খ্োশতয দচশষ কৃশলশত ক্ষশত দফশ 
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নশবর কশযোনোবোইযোশয িবোশফ দদশয যপতোশনভুখ্ী শশল্প ফশচশষ ফ ক্ষশতয শকোয দতশয 

দোোক শল্প, এভনটোই দোশফ দোোক শল্প ভোশরকশদয। শফজজএভইএয দদষো তথযভশত, চরশত ফছ

দযয ভোচঘ দথশক দভ শতন ভোশ গত ফছশযয একই ভশষয তুরনোষ ৪৪৮ দকোটট ডরোশযয দোোক 

যপতোশন কভ শষশছ। িশত ডরোশযয শফশনভষভূরয ৮৫ টোকো ধযশর শতন ভোশ ৩৮ োজোয দকোটট 

টোকোয ফযফো োশযশষশছ দোোক খ্োত। কশযোনোষ দতশয দোোক শল্প খ্োশতয ক্ষশতয শফলষটট 

শনশষ দফ আশরোচনো থোকশর এশক্ষশত্র অশনকটো অনোশরোশচতই দথশক দগশছ দদশয কৃশল খ্োত। 

মশদ িযোশকয এক গশফলণো ফরশছ, কশবড-১৯-

এয িবোশফ দদ ভোশ কৃলশকয ক্ষশত শষশছ ৫৬ োজোয দকোটট টোকোয দফশ।শফশিলকযো ফর

দছন, কৃশল খ্োশতয িতযক্ষ ক্ষশতয োোোশ শযোক্ষ ক্ষশত যশষশছ। কৃলশকয ক্ষশতয কোযশণ দকো

দনো শযয আফোদ ফো উৎোদন কশভ দগশর দটট আভদোশনয ভোধযশভ ূযণ কযশত শফ। পশর দদ

দয দফশদশক ভুদ্রো ফযষ দফশ মোশফ। আফোয উকযশণয ুশমোগ ফযষ যশষশছ, দম কোযশণ যোেী

ষ অশথ ঘয ফ ধযশনয ফযষ ষ।নশবর কশযোনোবোইযো ংক্রভশণয য গত ২৬ ভোচঘ দথশক োধোয

ণ ছুটট দ োলণো কযো শর ফন্ধ শষ মোষ গণ

শযফন চরোচর। অশ োশলত এই রকডোউ

দন দবশঙ শ কৃশলশণযয শফণন। শফজক্র

 নো ষোষ দক্ষশত শ থোশক ফজজ, ুকু

দয ভোছ  খ্োভোশয ভুযশগ  দুধ। দমফ কৃল

ক দকোশনো যকশভ শফজক্র কযশত দশযশছন,

 তোযো োনশন নযোময দোভ।অনযশদশক চর

শত ফছশযয শুরু দথশকই দোোক যপতোশন

য শযশস্থশত টোরভোটোর শছর। দক্রতোযো ক্র

ষোশদ কশভশষ শদজিশরন। তোশদয শফক্রষ

দকন্দ্রগুশরো এশকয য এক ফন্ধ শষ মো

ষোষ ক্রষোশদ িোশন্ভয শযভোণ শছর তুর

নোভূরক কভ। ক্রষোশদ মতটুকু দদষো 

জির, দগুশরোয দোভ োষো মোজির কভ। এ িফণতো ইউশযোশয ফোজোযগুশরোশতই তুরনোভূরক

 দফশ। আফোয এফ ফোজোশযয দবোক্তো আচযশণ দফ শযফতঘন দদখ্ো মোশি এখ্ন। এ অফস্থোষ 

দদশয দতশয দোোক খ্োশতয য ফ ধযশনয আ োত শষ িোদুবঘোফ  শটশছ কশবড-১৯-এয। 

কশবড-

 ১৯ দফশেক ফযফোয দচোযো োশল্ট শদশষশছ। এ দিক্ষোশট ফতঘভোশন ফোংরোশদশয দোোক খ্োশত

য ফোস্তফতো দফ নোজকু। দভ ভোশ দোোক যপতোশন কশভশছ ৬২ তোং। এশিশর কশভশছর ৮৪ 

তোং। ভোচঘ দথশক দভ এই শতন ভোশ ৫ শফশরষন ডরোশযয যপতোশন কশভশছ।শফজজএভইএয তথয 

ফরশছ, গত এশিশরয দল ম ঘন্ত ১ োজোয ১৫০ কোযখ্োনোয দভোট ৩১৮ দকোটট ডরোশযয ক্রষোশদ 

ফোশতর  স্থশগত শষশছ। এফ ক্রষোশদশয আতোষ শছর ৯৮ দকোটট ২০ রোখ্ শ দোোক। অ

নযশদশক এফ কোযখ্োনোয কভ ঘযত শ্রশভশকয ংখ্যো ২২ রোখ্ ৮০ োজোয।এশদশক িযোশকয গশফলণো

য তথয ফরশছ, কশবড-

১৯ ৃষ্ট ভোভোযীয িবোশফ দদ ভোশ য খ্োশত িোষ ১৫ োজোয এফং ভতসয খ্োশত ৩৯ োজোয 

দকোটট টোকো ক্ষশত শষশছ। এশত গশ িশতজন কৃলশকয দরোকোন শষশছ িোষ ২ রোখ্ ৭ োজোয 
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টোকো। গতকোর শফকোশর এক শডজজটোর ংফোদ শম্মরশন এ গশফলণোয আতোষ কযো দুটট ভীক্ষো

য পরোপর তুশর ধশয িযোক।কৃশল খ্োশত এফং োভশগ্রক খ্োদযশনযোিোয য কশবড-১৯-

এয িবোফ ম্পশকঘ জোনশত উৎোদন  যফযো ফযফস্থোয শঙ্গ মুক্ত ফযজক্তশদয ভতোভশতয শবশি

দত এই ভীক্ষো দুটট শযচোশরত ষ। োযো দদশয ১ োজোয ৫৮১ জন কৃলক (পর, োকফজজ, 

ো ুঁভুযশগ, ভোছ  দুগ্ধ উৎোদনকোযী) এশত অংগ্রণ কশযন। ভোশচঘয দল ন্ভো দথশক দভ ভো

দয িথভ শদক ম ঘন্ত এ ক্ষশতয শোফ উশঠ এশশছ গশফলণোষ।এশত দদখ্ো মোষ, ভোভোযী শুরুয 

শদশক ত্রোণ শফতযণকোযী ংস্থোগুশরোয ফযোক চোশদো এফং দবোক্তোশদয আতঙ্কগ্রস্ত শষ ণয দকনো

য কোযশণ শনতযিশষোজনীষ ণয, শফশল কশয দভোটো চোর, ভুশযয ডোর ইতযোশদয দোভ  শফজক্র দফ

দ মোষ। চোর  ভুশযয ডোশরয দোভ ৩০ দথশক ৩২ তোং এফং ফযফোষীশদয এই ণযগুশরোয 

শফজক্র ৩০০ তোং ম ঘন্ত ফজৃে োষ। ফোজোশয চোশদো ফোশর তো কৃলকশদয দকোশনো উকোশয 

আশশন। কোযণ ভোভোযীয আশগই তোযো তোশদয ভজদু শফজক্র কশয শদশষশছশরন।  অনযশদশক ত্রোণ

ফশবূঘত  চনীর ণযগুশরোয উৎোদন অফযোত যোখ্ো এফং শফজক্র কযো কটঠন শষ দো ুঁোষ। এ 

কোযশণ ৮৮ তোং কৃলক (ভোছচোলীশদয ১০০) আশথ ঘক ক্ষশতয কথো জোশনশষশছন। কৃলকযো দমফ

 ভযোয কথো ফশরশছন তোয ভশধয ফোয আশগ উশেখ্শমোগয শরো শণযয নযোমযভূরয নো োষো। 

িোষ ৬৬ তোং কৃলকই শণযয নযোমযভূরয োনশন। ীশভত ভশষয জনয ফোজোয দখ্োরো থোকোয 

কোযশণ ক্ষশত শি, এভন কৃলশকয ংখ্যো ৫২ তোং। উৎোদশনয উকযশণয উচ্চভূরয, এভ

ন দোশফ কশযশছন ৪৫ তোং এফং শ্রশভক ংকশটয কথো ফশরশছন ২৮ তোং কৃলক।এই দদ 

ভোশ শণযয ক্ষশত  কভ দোশভয কোযশণ িতযক কৃলশকয দরোকোন শষশছ গশ িোষ ২ রোখ্ ৭ 

োজোয ৯৭৬ টোকো। দই শোশফ োযো দদশ কৃশলয িশতটট উখ্োশতয ফ কৃলশকয ংখ্যোয য

 শবশি কশয দরোকোন দদখ্োশনো শষশছ ৫৬ োজোয ৫৩৬ দকোটট ৬৮ রোখ্ টোকো। এয ভশধয য 

খ্োশত ১৫ োজোয ২৫০ দকোটট টোকো, ভতসয খ্োশত ৩৮ োজোয ৯৪১ দকোটট টোকো, দোরটি খ্োশত ১ 

োজোয ৭৬৯ দকোটট এফং িোশণম্পদ খ্োশত িোষ ৫৮৫ দকোটট টোকো ক্ষশত শষশছ কৃলশকয।গতকো

র িযোশকয এ গশফলণোয পর িকো অনুষ্ঠোশন যোশনর আশরোচক শশশফ উশস্থত শছশরন ফোংরো

দদ কৃশল শফেশফদযোরশষয োশফক উোচোম ঘ  শযকল্পনো কশভশনয োশফক দয ইশভশযটো অ

ধযোক ড. এভএ োিোয ভন্ডর, িোণ গ্রুশয ফযফস্থোনো শযচোরক ইশরষো ভৃধো, এশআই এশগ্রশফ

জশনশয ফযফস্থোনো শযচোরক  িধোন শনফ ঘোী শযচোরক ড. পো  আনোযী  িযোশকয দডইশয

 অযোন্ড পুড এন্টোযিোইশজয শযচোরক দভোোম্মদ আশনুয যভোন। অনুষ্ঠোনটট ঞ্চোরনো কশযন 

িযোশকয অযোডশবোশকশ পয দোযোর দচঞ্জ কভ ঘশূচয  ঊধ্ব ঘতন শযচোরক দকএএভ দভোশ ঘদ। 

ফক্তোযো ফশরন, দদশয দমফ এরোকোষ কশযোনোয আক্রভণ কভ, দফ এরোকোষ কৃলকশদয েোবো

শফক কোম ঘক্রভ চোরোশত োষতো কযশত শফ। ভোভোযী শুরুয য ফযোক োশয চোশদো কশভ দগশছ

। কৃলকযো কৃশলকোজ দছশ শদশর ফো কশভশষ দপরশর দদশয খ্োদযশনযোিো হুভশকয ভুশখ্ শফ। 

েশতগত ফোধোগুশরো কশভশষ ঋণ শফতযণ ফযফস্থোশক কৃলকফোন্ধফ কযোয ুোশয কযো শষশছ।ড. 

পো  আনোযী ফশরন, আগোভী ফছশযয ফোশজশট কৃশল খ্োশতয জনয ফযশতক্রভী উশদযোগ িশষোজন। 

ফযোি িদোশনয দক্ষশত্র মোশন্ত্রকীকযণ  ম্প্রোযণকভীশদয শফশল ফযোি শদশত শফ। শফশল কশয

 কৃলশকয শঙ্গ শডজজটোর ভোধযশভ ফ ধযশনয যকোশয  দফযকোশয ম্প্রোযণকভীশদয দক্ষতো 

ফোোশত ফোশজশট এক োজোয দকোটট টোকো যোখ্শত শফ। কৃশলজোত ণয িজক্রষোকযশণয িমুজক্তশক 

গুরুত্ব শদশত শফ।অনুষ্ঠোশন জোনোশনো ষ, তথয িদোনকোযী কৃলকশদয ৪২ তোং কৃলক জোশনশষ

দছন, ংকট দভোকোশফরোয দকোশনো উোষ তোশদয শছর নো। খ্োদযয  ফজজ উৎোদনকোযী ৬০ 
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তোং কৃলক ফশরশছন দম তোশদয মূ্পণ ঘ দরোকোনই দভশন শনশত শষশছ। দভোট কৃলশকয ১১ 

তোং এফং দোরটি কৃলশকয ভশধয ১৭ তোং তোশদয উৎোদন কশভশষশছশরন। উৎোদন ফন্ধ ক

দয শদশষশছন ২ তোং খ্োভোশয।ভুযশগয দোভ শুরুশত কশভ দগশছ িোষ ৪৪ তোং। চোশদো কভোয 

কোযশণ দোরটি খ্োভোশযযো উৎোদন কশভশষ দদন। এশত যফযোশয  োটশত দদখ্ো দদষোয কোযশণ 

শয দোভ ফজৃে দশষশছ। দুগ্ধ উৎোদনকোযী কৃলশকয শণযয চোশদো ৩৩-

৬০ তোং হ্রো োষ এফং খ্ুচযো স্তশয (কৃলক ম ঘোশষ ২২ তোং) গশ দোভ ১২.৫ তোং কশভ 

মোষ। দুগ্ধ উৎোদনকোযী কৃলকশদয ১৬ তোং তোশদয উৎোদন কশভশষ দদন।  ৬৯ তোং ভোছ

চোলী োভশনয শদশন দফুঁশচ থোকোয জনয ঋশণয শযকল্পনোয কথো জোশনশষশছন। ১৪ তোং তোশদয 

শফকল্প আশষয দউয য শনবঘয কযোয কথো ফশরশছন, ১৮ তোং তোশদয ঞ্চষ দবশঙ ফো ম্প

দ শফজক্র কশয চরোয কথো ফশরশছন। আয ১৮ তোং জোশনশষশছন তোশদয দকোশনো শযকল্পনো দনই

। ৫ তোং ফশরশছন, উৎোদশন নো শপযশত োযশর তোযো দোই ফদশর দপরশফন।৬৬ তোং 

কৃলক জ শতঘ ঋণ দশত চোন। ৫৬ তোং কৃলক উৎোশদত শণযয নযোময দোভ চোয। কভ খ্

যশচ উৎোদশনয জনয িশষোজনীষ উকযণ চোন ৪৮ তোং কৃলক। ভীক্ষোষ অন্তবুঘক্ত ৬৪ 

তোং কৃলক যকোশযয দ োশলত িশণোদনো ম্পশকঘ জোশনন। তশফ এই ুশফধো কীবোশফ োষো মোষ 

দ ম্পশকঘ ৭৯ তোং কৃলশকয দকোশনো ধোযণো দনই ফো বুর ধোযণো আশছ। ফযোংক দথশক আনুষ্ঠো

শনক ঋণ দনষোয অশবজ্ঞতো যশষশছ ভোত্র ২০ তোং কৃলশকয।িশণোদনোয শফলশষ ড. এভএ োিোয

 ভন্ডর ফশরন, এটট কশযোনোয ভশতো ংক্রোভক শষ দগশছ। িশষোজন নো থোকশর দচশষ ফশছ। কৃ

শল উৎোদশন শফণন ফযফস্থোষ দজোয শদশত শফ। দখ্োশন ফ ধযশনয ভধযেত্বশবোগীশদয শফশল 

কশয আতদোয, োইকোয, পশষোশদয গুরুত্ব শদশত শফ, ফোইশক কোশজ রোগোশত শফ। 

 

০৫ জনু, ২০২০ 

নযফন বক্টয়য চাাঁদাফান্দজ ফয়ে কয় ায োয ননয়দয আইন্দজনয 

নযফন বক্টয়য ভানরক  শ্রনভক ংগ য়নয নায়ভ অবফধ চাাঁদাফান্দজ ফয়ে ঐকযভত 

বালণ কয়যয়েন নযফন শ্রনভক বনতাযা। ুনরয়য আইন্দজন ড. বফনজীয 

আয়ভয়দয বানতয়ে ফৃস্পনতফায নফকায়র ুনর দয দপ্তয়য ফাংরায়দ ক 

নযফন শ্রনভক বপডায়যন বনতৃফৃি এক বাে এ ঐকযভয়ত বৌঁয়েন। 

বোষ অনফধ  শপটশনশফীন গোশ নো চোরোশনো, ভোশক নশভন, কশযভন, বটবটট ইতযোশদ 

মোনফোন চরোচর ফন্ধ যোখ্ো, দম দকোশনো ভূশরয শক ঙৃ্খরো ফজোষ যোখ্ো ইতযোশদ শফলশষ 

আশরোচনো কযো ষ। ক দক্টশয চো ুঁদোফোজজ ফশন্ধ শযফন ভোশরক-শ্রশভক করশক একোশথ 

কোজ কযোয আহ্বোন জোনোন আইজজশ।বোষ ংদ দয  ফোংরোশদ ক শযফন, শ্রশভক 

দপডোশযশনয বোশত দভোুঃ োজোোন খ্োন, -বোশত োশদকুয যভোন শরু  োধোযণ 
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ম্পোদক দভোুঃ ভোন আরী, অশতশযক্ত আইজজ ড. দভোুঃ ভইনুয যভোন দচৌধুযী, শডএভশ 

কশভনোয দভোোুঃ শপকুর ইরোভ, োইশষ দযশঞ্জয অশতশযক্ত আইজজ ভশেক পখ্রুর 

ইরোভ অনযোনয ুশর কভ ঘকতঘোযো এফং শ্রশভক দনতৃফনৃ্দ উশস্থত শছশরন। 

 

০৫ জনু, ২০২০ 

বভ ভায় ২১৩ষ্টি ক দরু্ যিনাে ননত ২৯২ 

দযোড দপটট পোউশন্ডশনয িশতশফদন 

নফগত বভ ভায় বদয় ক দরু্ যিনা র্য়িয়ে ২১৩ষ্টি। এয়ত ননত য়েয়েন ২৯২ জন 

এফং আত ২৬১ জন। ননয়তয ভয়ধয ৩৯ জন নাযী  ২৪ নশু যয়েয়ে ফয়র জাননয়েয়ে 

বযাড বপষ্টি পাউয়েন।ংগঠনটট দদশয োতটট জোতীষ দদশনক, োুঁচটট অনরোইন শনউজ 

দোটঘোর এফং ইশরকিশনক গণভোধযশভয তশথযয শবশিশত এই িশতশফদন দতশয কশযশছ।িশতশফদন 

অনুমোষী গত ভোশ দভোটযোইশকর দু ঘটনোষ দফশ িোণোশন  শটশছ। ৯৭টট দভোটযোইশকর 

দু ঘটনোষ শনত শষশছন ৮৯ জন, মো দভোট শনশতয ৩৩.৪৭ তোং।দু ঘটনোষ ৫৬ জন থচোযী 

শনত শষশছন, মো দভোট শনশতয ১৯.১৭ তোং। শযফশনয চোরক  কোযী শনত শষশছন 

২১ জন। দু ঘটনোষ ১৮ দথশক ৬০ ফছয ফষশ কভ ঘক্ষভ ভোনুল শনত শষশছন।দু ঘটনোষ িোকমোত্রী 

১৯, শকআশয ১২, িোইশবট কোশযয আট, শএনজজয ১১, কোবোডঘ বযোশনয চোয, ভোইশক্রোফোশয 

শতন, িশরয ো ুঁচ, অশটোশযকোয ২১, নশভন-কশযভন-বটবটট-আরভোধু-ভোশন্দ্র স্থোনীষ 

শফশবন্ন মোনফোশনয ৬৪ জন মোত্রী শনত শষশছ।শনতশদয ভশধয ছষ জন শক্ষক, এক জন 

শচশকতসক, এক জন দনোদয, এক জন ুশর দয, এক জন গ্রোভ ুশর দয, এক জন 

ইউশনষন শযলদ দভম্বোয, দুই জন স্থোনীষ আষোভী রীগ দনতো, এক জন শযফন শ্রশভক দনতো, 

এক জন কৃশল কভ ঘকতঘো, এক জন পুটফরোয (দজরো অনূধ্ব ঘ-১৯ দশরয অশধনোষক), দুই জন 

ইভোভ, ৯ জন দোোকশ্রশভক এফং শফশবন্ন দশ্রশণয ৪৮ জন শক্ষোথী। 

দফশ দু ঘটনো  িোণোশন  শটশছ যোজোী শফবোশগ ৪৬টট দু ঘটনোষ ৬৮ জন শনত। ফশচশষ 

কভ ফশযোর শফবোশগ ১৭টট দু ঘটনোষ শনত ২৪ জন। একক দজরো শোশফ ভষভনশংশ ফশচশষ 

দফশ দু ঘটনো  িোণোশন  শটশছ ১২টট দু ঘটনোষ ১৭ জন শনত। ফশচশষ কভ কুটষ্টষোষ একটট 

দু ঘটনোষ শনত এক জন।ক দু ঘটনোয ংখ্যো কশভশষ আনশত দযোড দপটট পোউশন্ডন শকছু 
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ুোশয কশযশছ। দক্ষ চোরক দতশযয উশদযোগ ফজৃে, চোরশকয দফতন  কভ ঘ ণ্টো শনশদঘষ্টকযণ, 

শফআযটটএয ক্ষভতো ফজৃে, শযফশনয ভোশরক-শ্রশভক, মোত্রী  থচোযীশদয িশত িোশপক 

আইশনয ফোধোীন িশষোগ শনজিত কযো ৯ দপো ুোশয কশযশছ ংগঠনটট। 

 

০৬     ২০২০ 

                                     ১১         

                                                                         

                                   ১১                                       

                                                               ড         

                                                                     

                                , '                                     

                                     ও               ও                      

               ও   ও                                        ও           

       '                                                        

                              ,                                   ও    

    ৫৫                                                                      

                                  ,                                      

                                                                         

১১                                                                -         , 

                        ও                                      , 

                  ও                                                        

                                              ,                  ও      ও 

                       ,                                                ও 

                                                                          

                                                                           

৮০      ,          ৮০      ,           ৭৮      ,           ৭০           

                ৬                                  ও              

                                                                          

                                                         ,                    

                      , ও                            ড                     

      ,                                                     ,              
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  ড                                                                       

        .                                        , '                             

                                                                     ,        

                                                                  ... '         

     ,                                              ১৪      ,                       

                  ৩০০       ড                                                      

                                              ৩৫                                

    ও                     ৬০                                                    

                ৫৫                                                           

                                                        ,                       

            ও                                                 ,                 

                                                                     ৩৪৮           

                          ১       ৯২৬                                             

                                                                                 

                                  (  )                  , '                  

                                  ও                                         

                                                    '                           

ও                                              ,               , ও              

   ,                  ,                 ,                   ,                , 

           ,           ও                                                         , 

                                                             ,     ,         

                                                                                   

              ও                   

 

০৬     ২০২০ 

ছো ুঁটোই শনশষ                   

কশযোনোবোইযোশয                                                     ৭০       

                     ও                                               

                                                                            

                                           ও                           

                                                                        - 
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০৬     ২০২০ 

 

দোোক শ্র                          

নোগশযক ঐশকযয                                 ,                      

                                                                    

      ও                                                               

                                                            ,             

                                          ও                                  

                                                                          

                                                          ,                   

                                                                           

                                    ড               ,            ড           

                     ও                                  ২৩        ড     

        ৩.১        ড                              ২৬           

                                                                         

                                                                     ,     

                                            ও                             

               ,                             ,       ১৮              

                                                                     

                         ও                                                

           ?                                                           
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                           ড                        ,                    

                                                                       ,       

                                                                    

                                                                            

                                                                       

                                        ও                           

                                                                

          ,                                                              

                           ™                          

 

০৬     ২০২০ 

দযকলোকশলশত                           

গোযশভন্ট শ্রশভক দিড                                              , 

                                                                       

                                                                     

                                                                       

    ,               -                                                     

                                                        ও               

                        ?                           ও                     

                   ড                                                  , 

                     ,                                              ৭০       

                 ও                               ও                        

                                                                         

                ও                                                      , 

                                        ও,                           
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                                ও                                               

                          ও                                                 

       -                               ,                             , 

                                ও                                       

    ,               ড                                ড                        

                   ও        ও                   ,                         

       ড          ও        ,                                              

                             ড                                       

                    ,                                                      

                                   ,                            ৩৫       

                                                                  ও 

                                               ড                        

          ,                                    ও                      

                                                        ও                  

                       ও      ও                                         ও   

                                           ,                                     

         ,                                     ,                       

                                                                  , 

                  ও                                       ,   -          

                               ও                       ও                  

                                               ও                     

                                     

 

০৬     ২০২০ 

             ও       

                                   

                                               ও                      

                                                                        

                                                  ,                  ও          
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                                                      ও                    

   ও                                            ‘  ও    ও             

                                                              ৯৩       ১৫৭ 

                                  , ২৫                            

                 ১০       ৯০৫                                           

                       , ও                ড-১৯          ৮৭              

                                                                 ,       

                                      ৮৭                           

     ড-১৯                                         ২২৪               ও  

             ,        ও   ২২৪           ৮৭                   ড-১৯       

                                      ‗     ড-১৯                               

                     ,                                                  

           ৫৭৯                            ,                ২২               

                                                                  ড-১৯      

    ,                                    ও                            

                                        ও                                  

               ,                                                          

                                                 ও                       

                                                                          

                       ও                ,      ও                     
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                                               ,                               

               ও        ৮-১০   ,      ও      ও         ও                

                  ও                                                     

                                                                          

                                                                            

   ও                                 ,                               ও    

                                     ,                             

                                                                     ও        

                                 ও                                      

                                                      ও                    

                                                           ,                 

                                                                      

      

 

৬    , ২০২০ 

                                -         

►                       

►                          

                                       -                                         

                                                ও                          

                                           ,     -                        

                                                                         

                  ও                                                          
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      -                                        ও                           

     ৪               ও                ৮                   ও   

                                                                     , 

          ,                                      ,                    ও 

                           -                                              

            ও                                 ও                            

                                                     ,                     

                                ও                                         

                        ,    ও                                           

                                                            ,            ও 

            ,                                                             

                      ও                               ও 

                                          -১-                                  , 

                                                                           

                                                         ও                    

                                                ,                   ও          

                                       —    ,       ,                         

        ,                                                             

                   , ‗                ও                                          

    ও                                                            ড      ও       

      ‘                           ও                                    , 

                                                                    ১২ 
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          ,                                           ১০      ১৫           

                                          ‘               ,               

                                                                         ও    

                                                                ,            

                                                                          

                 ও                                                       

                                                                    , 

         ,            ৪                                        ও             ও 

                         ও                                               

                                                                          

                          ৪                                              ও 

          ৪                                                              

                                                           , 

                                                                      ,        

                      -                                                ও        

                                                             ও       ২৭ 

                              ( ড    ) ও                  ,                

         /                                                 /                     

                                          ও                 ২৬                  

                                                                ও            

                                                                    ও      

                                         ৪         
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৬    , ২০২০ 

                       ও 

 

                                                                      

            -                                                             

     ও                                                       ও            

                                                                      

                                                            ও       ও      

                                                               

             ও                                                    ও        

                                                     ও                    

                                                       (  ড  )             

         ,                           ড-১৯                                

                                     ২৯             ড                   , 

   ড-১৯-                                             ড               

            ৮৭                                                 ও       

                                            ১৩                             

                                

                                ১২      

                                   

                    ও               

        (    ও)             ১৬০ 
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           ও                  ড                           (   ও)             

               , ‗                                                       

                                                    ৮০                     

                 ৭৫       ‘                                    ও 

                             ,                    ২৬     ৭৭              ও 

               ২৩     ৭৭                ১০     ৪৩            ,          

       ,      ও                                                           

                                                                               

                       ২০১৮-১৯                         , ২০১৮      ৪০   

                   (১৪         /                          )      ও 

                                                    ১৪৮  

              ,                                                     

                                                           ড          

                                            ও              ,          

                                                                         

                                                       (      )            , 

৪১                                                           ,               

                                                   ৮                       

         ১৮                                                    ও       

        ২৬                                                  , ও   ,            ও 

                                           ও       ৬৬           ৩১    
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                          ,    ও                                           

            ,                                                                

                            -                                           

                                                 ৫০                     

                                     ও        -                     , 

                                  ও                                         

                       ও                    ও                         

                               ও                                        

                 ৩০                         ;                         

                             

               ,                              ও                     

                                ২০১৭       ২০               ২৪            

     ৩৮                                        ,       ও              

       ও                                            ,     ১০       

                                            ৪০                        

              ৪১                               ও               ও   

                    ৩৯            (     )                               

                                                                          

                                                                    

                                                                     

     ও                                                         ,      ও 
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                  ;                             ,                            

                       ৪১                                             

                                                                          

                                                                              

                                                                   

    , ‗                    ও                       ও                  

         ,    ও        ও                                             

                              ,                                             

            ও       ‘ 

                                      ও                                  , 

                         ও            ,                    , ‗             

   ,                   ,                                  ,               

                    ‘                   ও                   ও             

                                                            (        )  

                                                       ও                  

                                                                        

                                                       , ‗             

                         ,         ও                                
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      ‘                                                                   

         , ‗                                                              

                                ‘ 

 

    ০৭, ২০২০ 

        ও               

                                                 

               (   ড-

১৯)                                                   ও                    

                                                                 ও        

                                                                        

                     ও                   ড    (     )         ‗   ড-

১৯                          ‘       ও                                     

     ১১       ডও                                       ও                  

                            ও                                          ড.     

                                                                         

                                                                        

      ড .                ,               ড .                   ,              

                                                           ড           ড
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95pc people suffer income losses: BRAC survey 

Earnings of 51pc households reduced to zero, survey f inds  

The lockdown and social distancing measures to contain the spread of the 
COVID-19 pandemic forced 95 per cent people across the country to suffer 
a loss in their income, according to a survey.  

The survey, conducted by BRAC, also stated approximately 51 pc of the 
respondents said their household income was reduced to zero after the 
public holiday was declared in late March.  

Around 62pc of low income wage earners saw their work   opportunities 
reduced. The pandemic left around 28 per cent of the respondents 
economically inactive.  

A total of 2,317 respondents (68pc from rural areas and 32pc from urban) 
of different socio-economic backgrounds from 64 districts joined the 
survey conducted from May 9 to 13.    

Of them, 37pc were men and 63pc women. The survey analysis shows that 
daily wage earners have gradually started to regain their l ivelihood. 
However, many of them and their families will sti l l  need support for at least 
three more months to recover from the hardship caused by the pandemic.  

The f indings of the perception survey tit led ‗COVID -19 awareness and 
economic impact‘ were revealed in a digital press conference on Tuesday.  

Abul Kalam Azad, former principal coordinator (SDG Affairs) of Prime 
Minister‘s Office, Sudipto Mukherjee, resident representative of UNDP in 
Bangladesh, Mizanur Rahman Khan, joint editor of Prothom Alo, Shameran 
Abed, senior director and Nobonita Chowdhury, director of   BRAC joined 
the event as panellists.  

KAM Morshed, senior director of BRAC moderated the conference.  

Speaking at the conference, Abul Kalam Azad lauded the BRAC‘s init iative 
and said all microfinance institutions (MFIs) and NGOs need to follow its 
footsteps in returning savings to low-income people. 

―The government is trying to f inance the labour -intensive sectors so that it 
can help create more jobs. Skills development training for migrant workers 
can also help them get back their jobs in the current crisis, ‖ he said.  
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BRAC‘s Senior Director Shameran Abed accredited the role of MFIs in 
reaching cash assistance to vulnerable people and enterprises.  

―Getting money to people through banks is challenging since banks lack 
capacity. A new mechanism is needed and the  mobile banking system is 
already delivering. Once identif ied, people are getting easy access to 
f inance through the system, he said.  

BRAC, with the help of donors and partners, has provided emergency cash 
support to 360,000 families. Under the microfinance programme, savings 
were returned to 500,000 members to support their economic recovery 
process.  

Sudipto Mukherjee stressed the concerted efforts to avert the crisis posed 
by the pandemic. 

―We cannot afford to leave anyone behind. That is more important than 
being concerned about duplication. Universal protection is required for a 
welfare state like Bangladesh,‖ he said.  

Suggestions to tackle the crisis includes strict introduction of a ‗pro -poor‘ 
lens to review and implement the recovery and rehabilitati on plans as well 
as the provision of stimulus declared by the government.  

Speakers at the event emphasised transparency in delivery of assistance 
and stimulus packages to different private sectors.  

They also urged the authorit ies to engage NGOs and communi ty-based 
organisations to monitor the listing of beneficiaries and stressed cash 
transfer through mobile banking for distribution.  

Preparing a database of beneficiaries to avoid duplication and introducing 
a mechanism to quickly handle complaints were also  recommended in the 
programme. 

 

০৯ জনু ২০২০ 

ভজশুয ূচক শনশষ িশ্ন উশঠশছ 

 

কশযোনোয িবোশফ গত দুই ভোশ অথ ঘনীশত িোষ শফম ঘস্ত। ফশকছু ফন্ধ থোকোষ শ্রশভশকয চোশদো 

কশভশছ। পশর কোজ োশযশষশছন োজোয োজোয শদনভজযু। ফহু শযফোশযয আষ কশভশছ। এশত 
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োশফ ঘকবোশফ দোশযশদ্রযয োয দফশশছ। এই দুুঃভশষ গশযফ ভোনুলশক োষতো শদশত নোনো ধযশনয 

োভোজজক ুযক্ষো কভ ঘূশচ শনশষশছ যকোয। শকন্তু ফোংরোশদ শযংখ্যোন ফুযশযো (শফশফএ) ফরশছ 

শবন্ন কথো। ংস্থোটটয ফ ঘশল ভজশুয োয ূচক ফরশছ, গত এশির  দভ ভোশ জোতীষ ভজশুয োয 

দফশশছ। ংগত কোযশণই তো শনশষ িশ্ন উশঠশছ।শষন্ট টু শষন্ট শবশিশত গত এশির ভোশ 

ভজশুয োয ৬ দশভক ১০ তোং এফং দভ ভোশ ৫ দশভক ৮৯ তোং দফশশছ। অথ ঘোৎ গত 

ফছশযয এশিশর শদনভজশুযযো গশ ১০০ টোকো ভজশুয দশর এ ফছশয একই ভোশ গশ ১০৬ টোকো 

১০ ষো দশষশছন। একইবোশফ গত ফছশযয দভ ভোশ ১০০ টোকো ভজশুয দশর এ ফছশযয একই 

ভশষ তো ১০৫ টোকো ৮৯ ষো শষশছ। অথ ঘোৎ এফোশয ভজশুয দফশশছ।এশদশক ভূরযস্ফীশতয 

দচশষ ভজশুয ফজৃেয োয দফশ শর কোয কোশছ োত োতশত ষ নো। শনশজশদয ক্রষক্ষভতো 

শদশষই ফোজোয দথশক দফশ দোশভ ণয দকনো মোষ।গত এশির  দভ ভোশ ভজশুয ফজৃেয োয ই দুই 

ভোশয ভূরযস্ফীশতয দচশষ দফশ। ভূরযস্ফীশত এশিশর শছর ৫ দশভক ৯৬ তোং এফং দভ ভোশ 

শষশছ ৫ দশভক ৩৫ তোং। শফশফএশয শোফ ধযশর, শদনভজযুশদয ভজশুয ফজৃে োষোষ 

ফোজোয দথশক দফশ দোশভ তো ুঁশদয ণয শকনশত অুশফধো ষোয কথো নষ। শকন্তু ফোস্তশফ তো ষশন; 

ফযং কভ ঘীন শষ মোষো গশযফ ভোনুশলয জনয যকোশয  দফযকোশয ম ঘোশষ নোনো ধযশনয 

োষতো কভ ঘূশচ শনশত শি। 

এ শফলশষ অথ ঘনীশতশফদ জোশদ দোশন িথভ আশরোদক ফশরন, অথ ঘনীশত োশস্ত্রয দকোশনো মুজক্তশতই 

শফশফএশয ভজশুয োয ফজৃেয ফযোখ্যো দদষো ম্ভফ নষ। োধোযণত মখ্ন শ্রশভশকয চোশদো ফোশ, 

যফযো কভ থোশক, তখ্ন ভজশুয ফজৃে োষ। শকন্তু গত দুই ভোশ িোষ ফশকছুই ফন্ধ থোকোষ 

শ্রশভশকয চোশদো দফ কশভশছ। অনোনুষ্ঠোশনক খ্োশত দফকোশযয ংখ্যো অশনক দফশশছ। গত দুই 

ভোশ শুধু দফোশযো ধোন কোটোয জনয োয  ংশিষ্ট অঞ্চশর শ্রশভকশদয চোশদো দফশশছর। তোশর 

গত দুই ভোশ ভজশুয ফোর দকোন শবশিশত?শফশফএ ফরশছ, এশির  দভ ভোশ ভজশুয োয 

দফশশছ। শকন্তু এই তথয ফোস্তফম্মত নষ ফশর ভশন কশযন অথ ঘনীশতশফশদযো।জোশদ দোশন 

ফশরন, ভজশুয মশদ ফোত, তোশর এই কশযোনোকোশর যকোযশক এত োভোজজক ুযক্ষো কভ ঘূশচ 

শনশত শতো নো। শফশফএ অতীশতয ভজশুয ফজৃেয িফণতো দদশখ্ শযংখ্যোনশবশিক শফশিলণ 

কশযএই তথয শদশষশছ, মো দকোশনোবোশফই ফোস্তফম্মত নষ।শফশফএ িশত ভোশ কৃশলশ্রশভক, 

শযফনকভী, শফশশ্রশভক, দজশর, শদনভজযু, শনভ ঘোণশ্রশভক ৪৪ ধযশনয দোজীফীয ভজশুযয 

তথয ংগ্র কশয ভজশুয োয ূচক দতশয কশয। এফ দোজীফীয ভজশুয খ্ুফ কভ এফং দক্ষতো 
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কভ। শুধু দদশনক শবশিশত ভজশুয োন শকংফো নগদ টোকোয শযফশতঘ অনয োষতো (কোইন্ড) োন, 

তোয শবশিশত দকোন ভোশ ভজশুয োয কত ফোর, তো িকো কশয শফশফএ। অথচ কশযোনোষ ই 

ফ শ্রশভকই ফশচশষ ক্ষশতগ্রস্ত শষশছন। শফশফএ দম ৪৪ ধযশনয দোজীফীয ভজশুযয তথয 

দনষ, তোয ভশধয ২২টট শল্প খ্োশতয এফং ১১টট কশয কৃশল  দফো খ্োশতয দো। দফতনশবোগী 

শকংফো উচ্চ আশষয দোজীফীশদয শফশফএশয ভজশুয ূচশক অন্তবুঘক্ত কযো ষ নো।শফশফএশয ই 

৪৪ ধযশনয দোজীফীশদয ভশধয ২২ টট শল্প খ্োশতয এফং ১১ টট কশয কৃশল  দফো খ্োশতয দো 

আশছ । দফতনশবোগী শকংফো উচ্চ আশষয দোজীফীযো শফশফএশয ভজশুয ূচশক অন্তবুঘক্ত কযো 

ষ নো। কশযোনোকোশর ভজশুয োয ফোর কীবোশফ—এই িশ্ন জোতীষ ভজশুয োয ূচক দতশযয শঙ্গ 

ংশিষ্ট শফশফএশয জোতীষ আষ োখ্োয একোশধক কভ ঘকতঘোশক জজজ্ঞোো কযো ষ। নোভ িকো নো 

কযোয শতঘ তো ুঁযো িথভ আশরোদক ফশরন, ভোঠম ঘোশষ দম তথয োষো দগশছ, এয শবশিশত ভজশুয 

ূচশকয তথয িকো কযো শষশছ।কশযোনোকোশর শদন আশন শদন খ্োষ এভন ভোনুশলয আষ কশভ 

মোষোয শফলষটট দদশয একোশধক গশফলণো িশতষ্ঠোশনয গশফলণোষ উশঠ এশশছ।দফযকোশয 

গশফলণো িশতষ্ঠোন োষোয অযোন্ড োটটঘশশন শযোচঘ দন্টোয (শশআযশ)  িযোক 

ইনশস্টটটউট অফ গবন ঘযোন্ফ অযোন্ড দডশবরশভশন্টয (শফআইজজশড) এক দমৌথ গশফলণোষ দদখ্ো 

দগশছ, গত দপব্রুষোশয ভোশয তুরনোষ এশির ভোশ অশত গশযফ, গশযফ, গশযফ শষ মোষোয ঝুুঁ শকয 

ভশধয থোকো ভোনুল এফং গশযফ নষ এভন ভোনুশলয দদশনক আষ ৬৫ দথশক ৭৫ তোং কশভশছ। 

এয ভশধয গশযফ ভোনুশলয আষ ৭৫ তোং  অশত গশযশফয আষ ৭৩ তোং কশভশছ। আষ কশভ 

মোষোষ োশফ ঘকবোশফ ২৩ তোং ভোনুল নতুন কশয গশযফ শষশছ। আশযক দফযকোশয গশফলণো 

িশতষ্ঠোন দন্টোয পয শরশ ডোষোরশগয (শশশড) শোশফ, কশযোনোয কোযশণ দোশযশদ্রযয োয 

দফশ ৩৫ তোংশ উন্নীত শষশছ। ২০১৯ োর দশল দোশযশদ্রযয োয শছর োশ ২০ তোং। 

কশযোনোকোশর আষনফলভয দফশশছ ফশর ভশন কশয শশশড। গশফলণো ংস্থোগুশরোয গশফলণো 

িশতশফদশন কশযোনোকোশর ভোশজয ফশচশষ শনশচয শদশক থোকো ভোনুশলয আষ ফো ভজশুয কভোয 
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তথয উশঠ এশর শফশফএশয জোতীষ ভজশুয োয ূচশক উশল্টো শচত্র দদখ্ো মোষ। দ জনয যকোশয 

ংস্থোটটয তথয-উোশিয গ্রণশমোগযতো শনশষ িোষই িশ্ন শঠ। 

 

০৮ জনু ২০২০ 

কশযোনোষ শফোশক ফস্ত্র খ্োত 

শুধু গোশভ ঘন্ট দক্টশযই কোজ োযোশফন দকোটট ভোনুল 

কশযোনোবোইযোশয বষোর থোফো ফ দক্টযশকই গ্রো কযশছ। রকডোউন  ছুটটয পো ুঁশদ শ 

অনযোনয দক্টশযয নযোষ বষোফ ংকশটয ভুশখ্োভুশখ্ দদশয ফস্ত্র খ্োত। ুনযোষ শভর-করকোযখ্োনো 

চোর ুশর দকোশনো শল্প ইউশনট  ুশয দো ুঁোশত োযশছ নো। ক্ষভতোয শফযীশত অডঘোয দনই। ফ 

দজোয ৩০ তোং শ্রশভক-কভ ঘচোযী শদশষ শভর পযোক্টশয চোরোশনোয ুশমোগ আশছ। তো কতশদন 

চরশফ- তো অশনজিত। এ শোশফ কভশক্ষ ফস্ত্র দক্টশযয ৭০ তোং কভীয চোকশয োযোশনোয 

ঙ্কো দতশয শষশছ। এয ভশধয শুধু গোশভ ঘন্ট দক্টশযই িতযক্ষ  শযোক্ষবোশফ িোষ ১ দকোটট 

দরোশকয কোজ থোকশফ নো। মুগোন্তযশক এভন তথয জোশনশষশছন ংশিষ্ট দফ কশষকজন উশদযোক্তো। 

ূত্রভশত, শফজজএভইএয দোশফ অনুমোষী তোশদয শ্রশভক ংখ্যো ৪৫ রোখ্ শর এয ৭০ তোং অথ ঘোৎ 

৩১ রোশখ্য দফশ শ্রশভশকয কোজ থোকশছ নো। এছোো দতশয দোোশকয িোৎদ শল্প দমভন 

ঙ্ক্ষস্পশনং, দটক্সটোইর, এশক্সশযজ, শযফন, দেইট পশযোষোডো ঘ, শএন্ডএপ এশজন্ট 

শযোক্ষবোশফ জশত শ্রশভক-কভ ঘচোযীশদয ফ অং কভ ঘীন শষ শফ। এয ফোইশয 

শযোক্ষবোশফ একটট কোযখ্োনোশক দকন্দ্র কশয আয অশনক দছোটখ্োশটো ফযফো-ফোশণজয গশ 

শঠ। দগুশরোয কোজ শকংফো আশষয থ ফন্ধ শফ। ফ শভশরশষ শোফ কযশর দকোটটয কোছোকোশছ 

শফ।ক্ষশতগ্রস্ত শল্প ভোশরকশদয কশষকজন দযোফফোয মুগোন্তযশক ফশরন, শফজজএভইএয দনতোযো 

মোই ফরুক নো দকন, ফোস্তফতো র ফতঘভোশন গোশভ ঘশন্ট দম কোজ আশছ দখ্োশন ৩০ তোংশয দফশ 

শ্রশভক কোশজ রোগোশনোয ুশমোগ দনই। মশদ ুশফধোভশতো অডঘোয নো োষো মোষ তোশর চোর ুযোখ্ো 

দতো দশূযয কথো, ম ঘোষক্রশভ ফন্ধ কশয দদষো ছোো দকোশনো থ দখ্োরো থোকশফ নো। এয শঙ্গ 
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ছো ুঁটোইশষয দকোশনো ম্পকঘ দনই। কোজ নো থোকশর দফতন দদশফ দক? ফযফোয েোবোশফক শনষশভয 

ফোইশয দকউ থোকশত োযশফন নো। ইশতোভশধয শল্প ভোশরকযো দরোকোন শদশষ শর শ্রশভক-

কভ ঘচোযীশদয ধশয দযশখ্শছন। শকন্তু অফস্থোয উন্নশত নো শর োভশনয শদশক োভরোশনো ম্ভফ শফ 

নো। তোযো ফশরন, অফস্থোদৃশষ্ট মো দদখ্ো মোশি, তোশত োভশগ্রকবোশফ ফস্ত্র খ্োত আশদৌ আয দকোভয 

দোজো কশয দো ুঁোশত োযশফ শকনো শন্দ আশছ। তোই ংকট শনযশন যকোযশকই এখ্ন এশগশষ 

আশত শফ। মুক্তযোেশবশিক আন্তজঘোশতক গশফলণো িশতষ্ঠোন ভযোশকজঞ্জয তথয অনুমোষী 

কশযোনোয িবোশফ আশগয ফছশযয তুরনোষ চরশত ফছয শফশেয দোোক ফোজোশয শফজক্র ৩০ তোং 

হ্রো োশফ। অথ ঘোৎ ফোংরোশদ দথশক দোোক যপতোশন ১০ শফশরষন ডরোয হ্রো োশফ। চরশত 

অথ ঘফছশযয ৮ ভোশ (জরুোই-এশির) দোোক শশল্প ঋণোত্মক ১৪ তোং িফজৃে শষশছ, মো গত ৫ 

ফছশযয ভশধয শফ ঘোচ্চ ঋণোত্মক িফজৃে। কশযোনোয িবোশফ ভোচঘ ম ঘন্ত ৩ শফশরষন ডরোশযয দফশ 

ক্রষোশদ ফোশতর শষ দগশছ। কোযণ ফশশফ ঘশে ফোজোয ংকুশচত শষ শশছ। অশনক ফ ফ 

দক্রতো দদউশরষোত্ব ফযণ কশযশছ। অডঘোয কশভ মোষোষ চরভোন শযশস্থশতশত দকোশনো কোযখ্োনোই 

োভথ ঘযশয তবোগ ফযফোয কযশত োযশছ নো। অশনক কোযখ্োনো ৩৫ তোং ক্ষভতোষ চরশছ। 

ফ কোযখ্োনোগুশরো ৬০ তোংশয দফশ ক্ষভতো ফযফোয কযশত োযশছ নো। জশুন 

কোযখ্োনোগুশরো গশ ৫৫ তোং ক্ষভতো ফযফোয কশয দকোশনোযকশভ উৎোদন কোম ঘক্রভ চোরু 

যোখ্শছ। জরুোইয শযশস্থশত এখ্নই অনুভোন কযো কটঠন। ৪ জনু এক ংফোদ শম্মরশন 

শফজজএভইএ বোশত ড. রুফোনো ক এভন ফোস্তফতো তুশর ধশয ফশরন, ফতঘভোন শযশস্থশতশত 

কোযখ্োনোগুশরো কযোোশটটয ৫৫ তোং কোশজ রোগোশত োযশছ। এ কযোোশটটশত কোযখ্োনো 

চোশরশষ তবোগ কভী যোখ্ো উশদযোক্তোশদয শক্ষ ম্ভফ নষ। এভন দিক্ষোশট জনু দথশক শ্রশভক 

ছো ুঁটোই কযো শত োশয। এটট অনোকোঙ্ক্ষিত ফোস্তফতো, শকন্তু কযোয শকছু দনইশফশকএভইএয িথভ 

-বোশত দভোোম্মদ োশতভ ফশরন, দবোগ  চোশদো কশভ মোষোষ োযো শফশেই শ্রশভক ছো ুঁটোই 

শি। ফোংরোশদশ এয ফোইশয নষ। কোযণ একশদশক দোোশকয অডঘোয কশভ দগশছ। অনযশদশক 

োভোজজক দযূত্ব শনজিত কযশত কোযখ্োনোষ দর-আউট প্লযোন শযফতঘন কযশত শষশছ। এশত ৩০ 

তোং দভশন শযশষ দপরশত শষশছ। দই ৩০ তোং শ্রশভকশক যকোশযয িশণোদনো 

তশফশরয টোকোষ এশির  দভ ভোশ কোজ ছোো দফতন দদষো শষশছ। এ টোকো ভোশরকশদযই 
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শযশোধ কযশত শফ। এ অফস্থো চরশত থোকশর দতশয দোোক খ্োশতয শঙ্গ িতযক্ষ  

শযোক্ষবোশফ জশত িোষ এক দকোটট শ্রশভক কভ ঘীন শষ োয আঙ্কো যশষশছ।শতশন আয 

ফশরন, দকোশনো ভোশরকই শ্রশভক ছো ুঁটোই কযশত চোন নো। শকন্তু ফোস্তফতো শি, ভোভোযীয কোশছ 

ভোশরকযো অোষ। শুধু গত ২ ভোশই িোষ ৩‘ গোশভ ঘন্ট ফন্ধ শষশছ। োভশনয শদনগুশরোশত কী 

শফ তো দকউ ফরশত োযশছ নো। মোযো কখ্ন ১‘ ভোনুশলয কভ ঘংস্থোন কযশত োশযশন তোযোই 

দিক্ষোট নো ফুশঝ গোশভ ঘন্ট ভোশরকশদয ভোশরোচনো কযশছন। এছোো দতশয দোোশকয িোৎদ 

শশল্প কশযোনোয আ োত দরশগশছ। দটক্সটোইর, এশক্সশযজ, শযফন, দেইট পযষোডঘো ঘ খ্োশত 

চোশদো কশভশছ। এফ খ্োশত কভ ঘযত শ্রশভকযো কভ ঘীন শষ শছন।ফোংরোশদ দটক্সটোইর 

শভর অযোশোশশষশনয বোশত দভোোম্মদ আরী দখ্োকন ফশরন, দতশয দোোশকয িোৎদ 

শল্প শশশফ দটক্সটোইর খ্োত দকোশবড-১৯ এ চযভ ক্ষশতগ্রস্ত। অডঘোয দমবোশফ ফোশতর শি, 

তোশত যপতোশনভুখ্ী দটক্সটোইর খ্োশতয উৎোদন কভশফ। োোোশ দদশ রকডোউন থোকোষ 

স্থোনীষ ুতো-কোশয চোশদো কশভ এশশছ। এবোশফ চরশর বশফলযশত কী শফ তো ফরো মোশি নো। 

উশদযোক্তোযো এখ্ন রোশবয জনয নষ, দফুঁশচ থোকোয জনয কোযখ্োনো চোরোশিন। শকন্তু কশযোনো 

দী ঘোশষত শর ফ শোফ-শনকো োশল্ট মোশফ।ফোংরোশদ গোশভ ঘন্ট অযোশক্সশযজ অযোন্ড 

যোশকজজং ভযোনুপযোকচোযো ঘ অযোন্ড এক্সশোটঘো ঘ অযোশোশশষশনয (শফজজএশএভইএ) বোশত 

আফদুর কোশদয খ্োন ফশরন, আশগয অডঘোয শদশষ জনু ম ঘন্ত কোযখ্োনো চোরোশনো মোশফ। শকন্তু 

জরুোইশষ কী শফ তো ফরো মোশি নো। গোশভ ঘন্ট দথশক এশক্সশযশজয অডঘোয শদশি নো। শতশন আয 

ফশরন, োভোজজক দযূত্ব দভশন কোযখ্োনো চোর ুকযোষ ৩০ তোং শ্রশভক কভ রোগশছ। এখ্ন ৭০ 

তোং শ্রশভক শদশষ কোযখ্োনো চরশছ। শকন্তু রূশ ফোস্তফতো শি, অডঘোয নো থোকশর কোযখ্োনো 

চোরোশনো মোশফ নো। আয ভোশরকযো শ্রশভকশদয ফশশষ দফতন শদশত োযশফ নো। তখ্ন ফোধয শষই 

ভোশরকশদয শ্রশভকশদয ছো ুঁটোই অথফো দফতন কশভশষ কোশজ যোখ্শত শফ।ফোংরোশদ দেইট 

পশযোষোডঘো ঘ অযোশোশশষশনয বোশত ভোফুফ উর আনোভ ফশরন, দেইট পশযোষোডঘোযযো 

গোশভ ঘশন্টয কোজ কশয। এশিশর আভদোশন-যপতোশন ফন্ধ থোকোষ কোজ ুশযোুশয ফন্ধ শছর। দভ ভোশ 

গোশভ ঘন্ট চোরু শর কোজ শকছুটো শুরু ষ। ংগঠশনয অশনক দশযয কোজ নো থোকোষ কভ ঘচোযী 

ছো ুঁটোই কযশত ফোধয শষশছ। ফন্দশয কন্ট্রোশক্ট কোজ কযো শ্রশভকযো কভ ঘীন শষ 
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শশছন।ফোংরোশদ িোক-কোবোডঘ বযোন ভোশরক শভশতয োধোযণ ম্পোদক রুস্তভ আরী ফশরন, 

দছোট-ফ শভশরশষ োশ ৩ রোখ্ িোক-কোবোডঘ বযোন যোস্তোষ চরোচর কশয। এয ভশধয ফ কোবোডঘ 

বযোন গোশভ ঘশন্টয ণয আনো-দনষো কযত। শকন্তু কশযোনোয কোযশণ রকডোউন দদষোষ এফং 

গোশভ ঘশন্টয অডঘোয কশভ মোষোষ কোবোডঘ বযোন ভোশরকশদয অফস্থো খ্ুফই খ্োযো। আশগ দমখ্োশন 

যপতোশন ণয শনশষ শদশন এক োজোয গোশ যোস্তোষ চরোচর কযত, এখ্ন দখ্োশন ৫০টট গোশ 

বোো ষ নো। শযফন শ্রশভকশদয অফস্থো খ্ুফই নোজকু। যকোশয দকোশনো োোময শযফন 

শ্রশভকযো োনশন। োভশনয শদনগুশরোশত কী শফ তো দকউ ফরশত োযশছ নো। 

 

০৯ জনু ২০২০ 

৬৬ শদশনয রকডোউশনয িবোফ 

কভ ঘীন ৩.৬০ দকোটট ভোনুল 

অথ ঘনীশত শভশতয ১৩ রোখ্ ৯৬ োজোয দকোটট টোকোয শফকল্প ফোশজট: নতুন কশয তদশযদ্র ২ 

দকোটট ৫৫ রোখ্  দশ্রশণ কোঠোশভোয শযফতঘন ৫ দকোটট ৯৫ রোখ্ ভোনুশলয * কশযোনো দভোকোশফরোষ 

টোকো ছোোশনোয যোভ ঘ 

   

কশযোনোবোইযোশয ংক্রভণ দযোশধ ৬৬ শদশনয ‗রকডোউশন‘ কোজ োশযশষশছ ৩ দকোটট ৫৯ রোখ্ 

৭৩ োজোয ২৭১ (িোষ ৬০ রোখ্) ভোনুল। এ রকডোউন চশরশছ ২৬ ভোচঘ দথশক ৩১ দভ ম ঘন্ত। এ 

ভশষ ৫ দকোটট ৯৫ রোখ্ ভোনুশলয দশ্রশণ কোঠোশভোয শযফতঘন শষশছ। নতুন কশয ২ দকোটট ৫৫ 

রোখ্ ভোনুল তদশযদ্র শষশছ।দোভফোয ফোংরোশদ অথ ঘনীশত শভশত এক বোচুঘষোর ংফোদ 

শম্মরশন এফ তথয জোনোশনো শষশছ। ‗কশযোনোয (দকোশবড-১৯) ভোশফম ঘষ দথশক ভুজক্ত  

ভুজক্তমুশেয দচতনোয ফোংরোশদ শফশনভ ঘোশণ ২০২০-২১ অথ ঘফছশযয জনয ফোংরোশদ অথ ঘনীশত 

শভশতয শফকল্প ফোশজট িস্তোফনো‘ িকো কযশত এ ংফোদ শম্মরশনয আশষোজন কযো ষ। 

ংফোদ শম্মরশন আগোভী অথ ঘফছশযয জনয ১৩ রোখ্ ৯৬ োজোয ৬‘ দকোটট টোকোয ফোশজট 

িস্তোফ কশযশছ অথ ঘনীশত শভশত। মো ফতঘভোন যকোশযয চরভোন ফোশজশটয তুরনোষ ২ দশভক ৪৭ 

গুণ দফশ এফং জজশডশয (দভোট দদজ উৎোদন) িোষ ৫৪ দশভক ৯ তোং। এছোো কশযোনোয 

ংকট দভোকোশফরোষ নতুন টোকো ছোোশনোয শক্ষ ভত দদষো ষ। 

শফকল্প ফোশজট িস্তোফ তুশর ধশযন ফোংরোশদ অথ ঘনীশত শভশতয বোশত অধযোক ড. আফুর 

ফোযকোত। শভশতয বোশত এশজডএভ োশর‘য ঞ্চোরনোষ ংফোদ শম্মরশন ূচনো ফক্তফয 
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দদন শভশতয োধোযণ ম্পোদক ড. জোভোরউজিন আশভদ, এপশএ। ড. আফুর ফোযকোত শফকল্প 

ফোশজট িস্তোফ তুশর ধশয ফশরন, কশযোনোবোইযোশয আশগ আভোশদয দদশ কশভ ঘ শনশষোজজত শছর 

ছষ দকোটট ৮২ রোখ্ ভোনুল। এয ভশধয শতন দকোটট ৬০ রোখ্ ভোনুল কোজ োশযশষশছন। 

কশযোনোবোইযোশয িশকোশ ো ুঁচ দকোটট ৯৫ রোখ্ ভোনুশলয দশ্রশণ কোঠোশভো শযফতঘন শষশছ। শকন্তু 

রকডোউশনয আশগ অশত ধনী দম এক দকোটট ৭০ রোখ্ ভোনুল শছর তোশদয অফস্থোয শযফতঘন 

ষশন। তশফ উচ্চ-ভধযশফশি থোকো শতন দকোটট ৪০ রোখ্ দথশক এক দকোটট ১৯ রোখ্ ভধয-ভধযশফশি 

দনশভ দগশছ। ভধয-ভধযশফশি থোকো শতন দকোটট ৪০ রোখ্ দথশক এক দকোটট দুই রোখ্ শনম্ন-ভধযশফশি 

দনশভশছ। আফোয শনম্ন-ভধযশফশি থোকো ো ুঁচ দকোটট ১০ রোখ্ দথশক এক দকোটট ১৯ রোখ্ দশযদ্র 

শষশছন। দশযদ্র থোকো শতন দকোটট ৪০ রোখ্ দথশক দুই দকোটট ৫৫ রোখ্ তদশযদ্র শষশছন। ফ 

শভশরশষ রকডোউশনয ভোত্র ৬৬ শদশন ো ুঁচ দকোটট ৯৫ রোখ্ ভোনুশলয দশ্রশণ কোঠোশভো শযফতঘন 

শষশছ। অথ ঘোৎ এ ভোনুলগুশরোয অফস্থোন এক ধো শনশচ দনশভ দগশছ। 

শতশন আয ফশরন- দোশযদ্রয শফশভোচন শনশষ অতীশত দমফ কথোফোতঘো শষশছ, দফ বুশর মোন। 

ফোংরোশদশ ২৬ ভোশচঘয আশগয অফস্থো দনই। রকডোউশনয ৬৬ শদশন  টনো  শটশছ ভোযোত্মক। 

োভশন এটো আয ফোশত থোকশফ। শগশন গ (অথ ঘনীশতোশস্ত্র আষ দফলভয শযভোশয ফহুর 

ফযফরৃত শযভোক) মশদ দশভক ৫-এয দফশ ষ দটো ভোযোত্মক। একটো গ আশছ োরভো। 

োরভো গ দদখ্ো ষ, শফ ঘোচ্চ আষ দম ১০ তোং আশছ এফং ফ ঘশনম্ন আষ দম ৪০ তোংশয 

আশছ, এই দুইশষয ভশধয দম োথ ঘকয। এই োথ ঘকয মশদ ৩ গুণ ষ তোশর শফেনক। 

শতশন জোনোন, রকডোউশনয আশগ আভোশদয শগশন গ শছর দশভক ৪৮, এটট দভ ভোশয দশল 

দশভক ৬৩৫ শষশছ। শফদ ভোোয দযশ োরভো আভোশদয শছর ২ দশভক ৯২, এখ্ন ৭ 

দশভক ৫৩। অতএফ ভোশফেনক। ফোংরোশদ এখ্ন উচ্চ আষ দফলশভযয দদ এফং 

শফেনক আষ দফলশভযয দদশ শযণত শষশছ। আষ দফলভয  ম্পদ দফলভয শনযশনয মত 

থ-েশত আশছ তোয ফগুশরো ২০২০-২১ অথ ঘফছশযয ফোশজশট অন্তবুঘক্ত কযশত শফ। 

ফোশজট িস্তোফ িশঙ্গ আফুর ফোযকোত ফশরন, আগোভী ২০২০-২১ অথ ঘফছশযয জনয ১৩ রোখ্ ৯৬ 

োজোয ৬‘ দকোটট টোকোয শফকল্প ফোশজট িস্তোফ শদশি ফোংরোশদ অথ ঘনীশত শভশত। এ ফোশজশট 

 োটশত ধযো শষশছ এক রোখ্ ৩৫ োজোয দকোটট টোকো। আভযো ভশন কশয নো ফোশজট 

ংশকোচনভূরক ষো উশচত। দকোশবড-১৯ দভোকোশফরোষ ম্প্রোযণভূরক ফোশজশটয দকোশনো 

শফকল্প দনই। িশ্ন শত োশয, অশক্ষোকৃত ফ ফোশজশটয আষ দকোথো দথশক আশফ? ফযষ কযোয 

ক্ষভতো দতো দতভন দনই। শকন্তু আভযো ভশন কশয আষ দকোশনো ভযো নষ। শতশন আয ফশরন- 

আভযো ১৩ রোখ্ ৯৬ োজোয ৬‘ দকোটট টোকোয দম ফোশজট িস্তোফ কশযশছ দটট ফতঘভোন যকোশযয 

দম ফোশজট চরশছ তোয তুরনোষ ২ দশভক ৪৭ গুণ দফশ। এটো জজশডশয িোষ ৫৪ দশভক ৯ 

তোং।অধযোক ফোযকোত ফশরন, আভোশদয এ শফকল্প ফোশজশটয যোজে আষ ধযো শষশছ ১২ রোখ্ 

৬১ োজোয ৬‘ দকোটট টোকো। অথ ঘোৎ দভোট ফোশজশটয িোষ ৯১ তোং দজোগোন দদশফ যোজে খ্োত। 

ফোশজশটয  োটশত এক রোখ্ ৩৫ োজোয দকোটট টোকো দভটোশত আভযো ফযোংক ঋণ দনফ নো। দই 

শঙ্গ দকোশনো দফশদশ ঋণ দনফ নো। কোযণ ফযোংক ঋণ যকোশযয জনয নষ।  োটশত ূযণ শফ ফন্ড 

ফোজোয, ুযশনো ঞ্চষত্র  যকোশয-দফযকোশয অংীদোযশত্ব নতুন ঞ্চষত্র- এই শতন শথ। 

এয ভশধয ফন্ড ফোজোয দথশক ৭০ োজোয দকোটট টোকো আনো ম্ভফ, মো  োটশতয িোষ ৫২ বোগ ূযণ 

কযশত োশয। ঞ্চষত্র শফজক্র দথশক ৪০ োজোয দকোটট টোকো আশত োশয। একটো নতুন 

যকোশয-দফযকশয অংীদোযশত্বয ঞ্চষত্র দথশক ২৫ োজোয দকোটট টোকো আশত োশয।ড. 

ফোযকোত ফশরন, ভোভোযী কশযোনোবোইযোশয শযশস্থশত োভোর দদষোয জনয িশষোজশন ীশভত 
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আকোশয টোকো ছোোশনো দমশত োশয। অশনশকই টোকো ছোোশনোয শফশক্ষ থোকশফন। তশফ িশষোজন 

শর শযশভত নতুন টোকো ছোোশনো দমশত োশয। অফয দটো দফশ ষো মোশফ নো। কশযোনোয 

কোযশণ অথ ঘনীশত শভশতয এই শফকল্প ফোশজশট োভোজজক শনযোিো, শক্ষো, েোস্থয  কৃশলশত শফশল 

গুরুত্ব দদষো শষশছ। এ িশঙ্গ আফুর ফোযকোত ফশরন, িফীণ শনতলী শফবোশগয জনয ো ুঁচ োজোয 

দকোটট টোকো ফযোি যোখ্শত শফ। শক্ষো খ্োশত জজশডশয ৫ তোংশয ভোন ফযোি শদশত শফ। 

েোস্থয খ্োশত নতুন কশয েোস্থয ুযক্ষো শফবোগ কশয ৪০ োজোয দকোটট টোকো ফযোি কযশত 

শফ।অধযোক আফুর ফোযকোত ফশরন- ২০১৯ োশরয জনু ম ঘন্ত জজশডশয ৫৩ তোং ঋণ দনষো 

শষশছ। দদশ মশদ ১৭ দকোটট ভোনুল ষ তোশর িশতযশকয ভোথোশছু ঋণ দো ুঁোষ ৭৯ োজোয 

দকোটট টোকো। শকন্তু দফশয বোগ ভোনুলই এই ঋণ দনষশন। দমবোশফই দোক তোশদয এই ঋণ শযশোধ 

কযশত শফ। এখ্ন ম ঘন্ত দভোট দম শযভোণ ঋণ দনষো শষশছ তোয ভশধয ২৫ তোং যকোশয 

ঋণ। ফোশক ৭৫ তোং ঋণ শনশষশছ দফযকোশয খ্োত। এফ ঋশণয ঋণগ্রীতোযো এভশনশতই ঋণ 

শযশোধ কযশত চোন নো। তোয য দকোশবশডয ুশমোশগ আয ঋণ শযশোধ কযশত আগ্রী 

শফন নো। শযশোধ নো কশয ভোপ চোইশফ, ক্ষভো চোইশফ ফযং অনুদোন চোইশফ। ফ ঋণগ্রীতোযো 

অশনক ম্মোশনত। ফ ২০ জন ঋণগ্রীতোয কোশছ আশছ ১ রোখ্ ৭০ োজোয ১৬০ দকোটট টোকো। 

এয ভশধয একজন আশছ মোয কোশছ ঋণ আশছ িোষ ৬৭ োজোয দকোটট টোকো। মো েোস্থয ফোশজশটয 

২ দশভক ৬ গুণ দফশ এফং েোস্থয ভন্ত্রণোরশষয ফোশজশটয ১৫ গুণ দফশ। 

 
জনু ০৯, ২০২০ 

আন্তজঘোশতক যফযো দচইন শনশষ নতুন ঙ্কো 

জোোশজ-ফোশশত আটকো চোয রোখ্ নোশফক 

শফেফযোী ভুদ্রশথ চরোচরকোযী ফোশণজজযক দনৌমোশনয িোষ চোয রোখ্ কস যু আটশক যশষশছন ফতঘ

ভোশন োগয, ফন্দয ফো শনজ ফোশশত। রকডোউন ফো চরোচশর আশযোশত ীভোফেতোয কোযশণ শনজ

 স্থোন তযোগ কযশত োযশছন নো তোযো। পশর ফোশণজজযক দনৌশযফন চরোচর েোবোশফক যোখ্শত ি

দষোজনীষ ভশষ কস য ুফো নোশফক শযফতঘন কযশত োযশছ নো ভুদ্রগোভী ফোশণজজযক দনৌমোনগুশরো। 

এফ কস যু  নোশফশকয ভশধয অশনশকই যশষশছন, মোশদয শনধ ঘোশযত ভশষয দচশষ অশনক দফশশদন

 ধশয জোোশজ অফস্থোন কযশত শি। আফোয ফোশশত আটকো োষ কোশজ দমোগ শদশত োযশছন 

নো অশনশকই। আন্তজঘোশতক ফোশণশজয যফযো দচইন অফযোত যোখ্োয দক্ষশত্র এ শযশস্থশত এখ্ন উ

দদ্বগজনক শদশক দভো শনশি ফশর জোশনশষশছন দফশেক ফোশণজজযক দনৌশযফন শল্পংশিষ্টযো। 

খ্ফয এপটটখ্োতংশিষ্ট শনফ ঘোী  ইউশনষন ূশত্র জোনো শগশষশছ, ফতঘভোশন আন্তজঘোশতক দনৌশযফ

ন খ্োত নোশফক  কস যু ংকশট বুগশছ। গত ন্ভোশ জোভ ঘোন ভোশরকোনোধীন একটট টযোংকোশযয 

ক্ষ দথশক ভুদ্রমোত্রোষ অেীকৃশত জোনোশনো ষ। এ শফলশষ টযোংকোয কতৃঘশক্ষয ফক্তফয শরো, ম ঘো

ন্ভংখ্যক কস যু  নোশফক িশতস্থোশনয আগ ম ঘন্ত দকোশনোবোশফই োগশয মোত্রো কযশফ নো জোোজ

টট। ক্লোন্তশযশ্রোন্ত নোশফক  কস য ুশনশষ অশনযোদ চরোচশরয ঙ্কো দযূ কযশত এ কশঠোয অফস্থোন 

শনশষশছ টযোংকোযটট।খ্োতংশিষ্টশদয ঙ্কো, ভুদ্র ফোশণজযংশিষ্ট অনযোনয জোোজ টযোংকোযটটশক 

অনুযণ কযশত োশয। শফশল কশয ১৬ জশুনয য। আন্তজঘোশতক দনৌ-

শযফন খ্োশত নোশফকশদয চুজক্ত শনষন্ত্রণকোযী শ্রভ ফশন্দোফশস্তয জরুশয শবশিশত ফশধ ঘত দভষোদ দল

 শি ই শদন। ভুদ্রগোভী জোোজগুশরোয অশনক নোশফক যশষশছন, মোশদয চুজক্তয দভষোদ দল 
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দষশছ কশষক ভো আশগই। শকন্তু ফতঘভোন শযশস্থশতশত ংশিষ্ট চুজক্ত ফো ফশন্দোফশস্ত শনধ ঘোশযত দভষোদ

 োয শষ দগশর অশনকটো ফোধয শষই জোোশজ অফস্থোন কযশত শি তোশদয।আন্তজঘোশতক জো

োজ ভোশরক  অোশযটযশদয ংস্থো ইন্টোযনযোনোর দচম্বোয অফ শশংশষয ভোশচফ গোই প্লযোশট

ন ফশরন, োশফ ঘক শযশস্থশতশত ভশন শি, এখ্ন একটট টোইভ দফোভো চোর ুশষ শগশষশছ। ভোনুলশক 

অশনশদঘষ্টকোর ধশয কোজ কযোশনো ম্ভফ নো। অশনশকই আশছন, মোযো জোোশজ এক ফছশযয দফশ 

ভষ ধশয অফস্থোন কযশছন। শফলষটট এখ্ন মত দী ঘোশষত শফ, যফযো দচইশন তত ঝুুঁ শক দতশয 

শফ।ইন্টোযনযোনোর িোন্ফশোটঘ ষোকঘো ঘ দপডোশযশনয ভোশচফ শস্টব কটন এ িশঙ্গ ফশরন, 

নোশফকশদয োগশয আটশক যোখ্শত ১৬ জশুনয য এ ফশন্দোফশস্তয দভষোদ দকোশনোবোশফই ফোোশনো 

ম্ভফ নষ। তোযো এযই ভশধয চুজক্তয ফোইশয দী ঘ ভষ ধশয োগশয অফস্থোন কশযশছন। আভযো নোশফ

কশদয ফরফ নো, তোশদয জোোশজ থোকশত শফ। ফযং তোযো মশদ দফয শষ আশত চোষ, আভযো তো

দদয োষতো কযফ।ফতঘভোশন শফেোশষত ফোশণজয ফযফস্থোয চোশরকোজক্ত শরো দনৌ-

শযফন খ্োত। জোশতংশ য কনপোশযন্ফ অন দিড অযোন্ড দডশবরশভশন্টয তথয ফরশছ, শফে ফো

শণশজয কনশটইনোযফোী জোোজ দথশক শুরু কশয পুশষর টযোংকোয  ড্রোই ফোল্ক কযোশযষোয শফশব

ন্ন ভুদ্রগোভী জোোশজয অফদোন িোষ ৮০ তোং।শকন্তু ফতঘভোশন নশবর কশযোনোবোইযোশয ংক্র

ভণজশনত শযশস্থশতশত শফশবন্ন দদশ ভ্রভণ শনশলধোজ্ঞো  চরোচশর ীভোফেতো আশযোশয শফলষটট 

এখ্ন দনৌশথ ণয শযফশন ফোধো শষ দো ুঁশশষশছ। এয কোযশণ নোশফকযো জোোজ দথশক নোভশত

 োযশছন নো, শনজ দদশ শপযশত োযশছন নো। আফোয মোযো  শয আটকো, তোযো নতুন নোশফশকয

 জনয অশক্ষভোণ জোোশজ আশযোশণয জনয শনকটফতী ফন্দশয দমশত োযশছন নো। িশষোজনীষ 

এশন্ট্র ফো এজক্সট শবো ংগ্র কযশত োযশছন নো অশনক নোশফক। উযন্তু উশোজোোশজয ফোশণজজয

ক ফ্লোইট ফন্ধ থোকোষ এ ভযো শষ উঠশছ জটটরতয। 

তথযভশত, শফেফযোী ফোশণজজযক ভুদ্রমোন িোষ ৯৬ োজোয। এফ জোোশজয নোশফক ংখ্যো িোষ ১

৮ রোখ্, মোশদয এক-ঞ্চভোংশয দফশ এখ্ন আটকো শ আশছন জোোজ ফো ফোশশত। 

ইন্টোযনযোনোর দভশযটোইভ অগ ঘোনোইশজশনয ক্ষ দথশক গত ভোশ শনযোশদ জোোশজয নোশফক 

শযফতঘনংক্রোন্ত ১২ দপো ংফশরত একটট িশটোকর িকো কযো ষ। শকন্তু শফশবন্ন দদশয য

কোয এফ ফোস্তফোষশন দদশয কযোষ ফতঘভোশন িশত ন্ভোশই োগশয আটকো ো নোশফশকয ংখ্যো 

ফোশছ ফশর জোনোশরন গোই প্লযোশটন। 

ফতঘভোন শযশস্থশতশত যকোযগুশরোয িশত আহ্বোন জোশনশষ ংশিষ্টযো দোশফ তুশরশছন, ফোশণজজযক 

জোোজগুশরোয নোশফকশদয জনয ‗শনযোদ কশযশডোয‘ স্থোন কযো দোক। একই শঙ্গ ভুদ্রগোভী নো

শফকশদয অথ ঘনীশতয ‗অশযোম ঘ কভী‘ েীকৃশত শদশষ ভুদ্রমোশন কোশজ দমোগদোন ফো দখ্োন দথশক 

দপযোয দক্ষশত্র ভুক্তবোশফ চরোচশরয ুশমোগ দদষোয আহ্বোন জোশনশষশছন তোযো। োোোশ দোন্ভশয

ক নশথত্রশক শযচশষয িোভোশণক দশরর শফশফচনোষ শনশষ শফভোনফন্দযগুশরোষ নোশফকশদয শনযো

দ িোনজজট দনষোয ুশমোগ দতশযয দোশফ তুশরশছন আন্তজঘোশতক ফোশণজজযক দনৌ-

শযফন ংশিষ্টযো। 
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ফোশণজজযক দনৌমোনগুশরোষ নোশফক  কস য ুযফযো ফযফস্থোনোয শঙ্গ জশত শঙ্গোুযশবশিক শ

নোজজঘ দভশযন গ্রুশয িধোন শনফ ঘোী যোশজ উভশন জোনোশরন, দনদোযরযোন্ডশয ভশতো কশষকটট দদ

 ইন্টোযনযোনোর দভশযটোইভ অগ ঘোনোইশজশনয িশটোকশরয শবশিশত শকছু দশক্ষ শনশষশছ 

শতয, শকন্তু তো খ্ুফই অম ঘোন্ভ এফং ফোস্তফোষন দফ িথ। শতশন ফশরন, আভযো চোই, শফশবন্ন দদশয 

যকোয অনুধোফন করুক, নোশফকযো কভী শশশফ অশযোম ঘ। মশদ আভযো যফযো দচইনশক অ

ফযোত যোখ্শত চোই, তোশর আভোশদয োগশযয নোশফকশদয করযোশণয শফলষটটশত দখ্ষোর যোখ্শত 

শফ। 

শফশেয ফৃিভ কনশটইনোযফোী দনৌফয অোশযটয ভোস্ক ঘ জোশনশষশছ, ফতঘভোশন ংশিষ্ট কতৃঘশক্ষ

য দ্রুত দশক্ষ গ্রশণয শফলষটট অশযোম ঘ শষ দো ুঁশশষশছ। িশতষ্ঠোনটটয শফ্লট অযোন্ড েযোশটজজ

ক িযোন্ড শচপ দনশযশষট দরফোগ ঘ শথশগশন ফশরন, আন্তজঘোশতক ফোশণশজয শপশরোইন  বোযশত

য ভশতো গুরুত্বূণ ঘ দদ এফং কস যু শযফতঘন োফগুশরোয ভশধয শনযোদ কশযশডোয স্থোশনয জরুশয 

িশষোজনীষতো দদখ্ো শদশষশছ। 

মুক্তযোজয এযই ভশধয নোশফকশদয অশযোম ঘ কভী শশশফ েীকৃশত শদশষশছ। আন্তজঘোশতক ফোশণজজয

ক দনৌ-

শযফন খ্োতংশিষ্টশদয ক্ষ দথশক শঅযোন্ড শশং রোইশনয োশফক দচষোযভযোন দজপশয স্টো

শর ঘংশক ফতঘভোন শযশস্থশতশত ৃষ্ট অচরোফস্থো শনশষ শিটট িধোনভন্ত্রী ফশয জনশনয শঙ্গ আশরো

চনোয দোশষত্ব দদষো শষশছ। 

দজপশয স্টোশর ঘংশষয বোলযভশত, এটট দম শুধু একটট উশদ্বগজনক ভোনশফক ইুয, তো নষ। দফশেক 

অথ ঘনীশতয ুনরুেোশযয জনয আন্তজঘোশতক ফোশণজজযক দনৌ-

শযফশনয ফোধোীন চরোচর শনজিত কযোটো জরুশয। জোশত শশশফ ভদু্রশথ মুক্তযোজয অশন

ক গুরুত্বূণ ঘ বূশভকো দযশখ্শছ। ুতযোং, দদটটয এশক্ষশত্র অগ্রগোভী বূশভকো যোখ্ো উশচত। 

শতশন জোনোন, মুক্তযোশজযয পোস্টঘ শ রডঘ অযোডশভযোর টশন ম ঘোডোশকন এযই ভশধয শফলষটট শনশষ দদ

টটয যোজকীষ দনৌফোশনীয ক্ষ দথশক োষতো দদষোয িস্তোফ জোশনশষশছন। 

ইন্টোযনযোনোর দপডোশযন অফ শভোস্টো ঘ অযোশোশশষশনয (আইএপএএভএ) ভোশচফ 

জজভ দস্কোযোয ফশরন, শনষভ অনুমোষী, একজন নোশফক োগশয অফস্থোন কযশত োযশফন শফ ঘোচ্চ ১

১ ভো। শকন্তু অশনশকই এখ্ন োগশয অফস্থোন কযশছন ১৫ ভোশয দফশ ভষ ধশয। এশদয অ

দনশকই এখ্ন শফেনকবোশফ ক্লোন্ত শষ শশছন। এছোো ক্লোন্ত নোশফকশদয শনশষ জোোজ চোরো

দনো শর কযোশন্বনশদযই দপৌজদোশয অযোশধ দদোলী োফযস্ত কযো শত োশয। 

 

জনু ০৯, ২০২০ 
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দফলভযশক দচোশখ্য োভশন আনশছ ভোভোযী 

যোশয দথশক ১৫ শকশরোশভটোয ূশফ ঘ দকোশনো এক কোশর দক্লটটশন দফোডজজ ২০০ ভোনুশলয এক

টট রোইশন দো ুঁশশষশছশরন শং িশর শনশষ। যকোয রকডোউন তুশর দদষোয য তখ্ন ভোত্র দুশদন 

দশযশষশছ। ধনী যগুশরোষ মোযো থোশকন, তোযো তখ্শনো যোস্তোষ দফয ষোয ফযোোশয আগ্রী শছ

দরন নো। শকন্তু শক্লশচ-োউ-

ফইশয ভশতো শযয ফোশন্দোশদয এভন শফরোশতোয ুশমোগ শছর নো। মশদ তোশদয দখ্শত ষ, তশফ 

তোশদয ফোইশয দফশযোশতই শফ। কোযণ শফনো ভূশরয খ্োফোয শফতযণ শুরু শফ টঠক ১১টোষ। 

দফোডজজ ফই শয তোয েোভী  চোয ন্তোন শনশষ থোশকন। ২০০৫ োশর এ এরোকো দথশক ফযোক

 আকোশয এক দোঙ্গো ছশশষ শশছর। শং িশতফোশদয পশর োউজজং িজশক্টগুশরো ুনযোষ শু

রু কযো ষ। শকন্তু দফকোযত্ব এফং ফোশজ েোস্থয ফযফস্থো টঠকই ফোর শছর। 

আইবশযশকোশস্টয ফংদসবূত দফোডজজ গত আট ন্ভো তোয শযফোশযয শঙ্গ দছোট একটট অযোোটঘ

দভশন্ট শছশরন। অনযশদয তুরনোষ তোয শযফোযশক অফয খ্ুফ দফশ বুগশত ষশন। কোযণ শশকউ

শযটট গোডঘ শশশফ তোয েোভী কোজ চোশরশষ দমশত দশযশছন এফং শতশন শনশজ এখ্ন বোফশছন শক্ল

নোশযয কোজ আফোয শুরু কযোয ফযোোশয। শকন্তু ফশকছুয দোভ দমবোশফ দফশশছ, তোশত তোশদয ো

দত থোকো অথ ঘ মশথষ্ট নষ। দম কোযশণ তোশক পুড ফযোংশকয শদশক দমশত শি। শতশন ফশরন, শরশখ্ 

শদন আভোয ফুশক অশনক দক্ষোব জশভ আশছ। দখ্োশনই রোইশন দো ুঁশশষ োশছশরন এক শরটোয ফো

থশজশরয দফোতর োশত শনশষ। শয দফোডজজ শন্দ িকো কশয ফশরন, এ অঞ্চশর খ্ুফ অল্পংখ্য

ক ভোনুলই ষশতো োষো মোশফ মোযো ফোথটোফ ফযফোয কশয।কশষক ভো ধশয োযো শফশে ছশশষ 

দ কশযোনোবোইযো তোণ্ডফ চোরোশি। বযোকশন  শচশকৎো দকোশনোটোই এখ্শনো শনজিত নো। দডো

নোল্ড িোম্প ফশরশছন, আভযো ফোই এক। একই কথো ফশরশছন ফশয জনন। তোযকোযো একই

 ফোণী উচ্চোযণ কশযশছন। ভযোশডোনো ফশরশছন, মত ধনী ফো শফখ্যোতই তুশভ  নো দকন, এটো ভোন 

ভতোদোনকোযী। এখ্োশন দম শফলষটো বষঙ্কয, দটট আফোয ভোন। 

ভান ভতা নক আয়দ আয়ে 

দুবঘোগযজনকবোশফ ভোন ভতোয দম ধোযণো তো শফেো কযো কটঠন। কশবড-১৯-

এয আগভশনয োুঁচ ভোশয িথভ দুই ভো শফে শছর িোষ ুশযোুশয রকডোউন। এখ্ন তো অশনক 

দদশ ধীশয ধীশয তুশর দদষো শি। মো দদখ্ো মোশি তো শরো, অশবজোত দশ্রণী তুরনোভূরকবোশফ দফ

 অনোত অফস্থোশতই দথশক দগশছ। অশনশকই ূণ ঘ দফতন এফং ইন্টোযশনট শনশষ শনশজশদয রক

ডোউনকোর উশবোগ কশযশছন। এই েোদ অশনশক ছন্দ কশযশছন। মখ্ন জশুভই ফযফো কযো মো

দি, তখ্ন অশপশ শগশষই ফো শক রোব। শকন্তু অশনক ভোনুশলয জনয এ ংকট দল ষোয নষ। 

মোযো শকনো এই রকডোউশন শনশজশদয দদোকোন চোরু দযশখ্শছশরন, ফোশয ড্রোইবোয শশশফ কোজ 

কশযশছশরন, নো ঘ  ুোযভোশকঘশটয কযোশষোয শশশফ শনশজশদয দোশষত্ব োরন কশযশছন। শকন্তু 

ফশকছু থোভোয য শক তোযো একই অফস্থোষ থোকশত োযশফ? এছোো দই ফ ভোনুল মোযো শকনো 

কোজ োশযশষশছ। দমভন শষটোয, ফোফুশচঘ, ফ্লোইট  দিশনয কভী, দছোট দদোকোশনয ভোশরক এফং তো
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দদয কভীযো। মশদ তোশদয জনয শকছু কযো নো ষ, তশফ তোযো রোশখ্ো দফকোশযয তোশরকোষ নোভ দর

খ্োশফন। 

কনবড-১৯ না ভাযয়র কু্ষধাে ভযয়ত য়ফ 

দশযদ্র দদগুশরোয শদশক নজয শদশর দদখ্ো মোষ, দখ্োশন যকোয িদি কভ ঘকোণ্ড, নূযনতভ দফতন 

এফং োভোজজক  েোস্থয ফযফস্থোয কথো িোষ দোনোই মোষ নো, দখ্োশন বোইযোশয আশযো শফশবন্ন ধয

দনয িবোফ দদখ্ো মোশি। এভনশক আশেকো  রোশতন আশভশযকোয অশনক দদশ এখ্শনো ভোভোযী

 দবোশফ চূো স্প ঘ কশযশন। শকন্তু রকডোউশনয কশষক ভো দশযশষ দগশছ। এ অফস্থোয শঙ্গ ধনী

যো শজই ভোশনশষ শনশত দশযশছ। শকন্তু শদনভজযুশদয জনয ফোোষ থোকো ভোশন তোশদয খ্োষোয 

জনয শকছুই দনই। মশদ বোইযো তোশদয নো ভোশয কু্ষধো টঠকই দভশয দপরশফ। 

অভতা ংক্রভয়ণয ভাত্রায়ক ফানয়ে নদয়ে 

শৃথফীয দফ দদশ ভৃতুযোয ফোশছ, দমখ্োশন ধনী  দশযশদ্রয দফলভয অশনক দফশ। দমভন িো

জজশরয কথো ফরো মোষ। রোশতন আশভশযকোয ফশচশষ দফশ আক্রোন্ত দদ। একই কথো দশক্ষণ আ

শেকো  মুক্তযোশেয দক্ষশত্র ফরো মোষ। এছোো আশযো অশনক জোষগোশত দফলভয  উচ্চ ংক্রভ

দণয ভোশঝ দম ম্পকঘ তোয আঞ্চশরক  স্থোনীষ স্তশয িদশ ঘত শত োশয। এশষোশত আষ  

ম্পশদয দফলভয অশনক দফশ দদখ্ো মোষ। শফশল কশয চীশন। োোোশ অশনক দযশফশষ্ট শয

ফোশযয শঙ্গ থোকশর োভোজজক দযূত্ব দভশন চরো কটঠন শষ মোষ। ফ শভশরশষ বোইযোশয ংক্র

ভশণয আঙ্কো দফ ত্বযোশন্ত শত থোশক। 

বপযায যাস্তা ফে 

শনউইষশকঘয দমফ জোষগোষ ধনী ভোনুশলয ফো, দগুশরো েোবোশফক ভশষয দচশষ অশনকটোই খ্ো

শর শষ দগশছ। দমখ্োশন ৪০ তোং ফোশন্দো ভোভোযী আতোয ফোইশয ফশ আশছ এফং শযয ফো

ইশয শনশজশদয শদ্বতীষ অথফো তৃতীষ ফোোষ ভষ োয কযশছ। যোম্পটশভ স্থোনীষযো কশযোনো যণো

থীশদয শফরুশে দক্ষোব জোশনশষশছ। মোশক শনউইষকঘ দোস্ট ফণ ঘনো কশযশছ ‗দটোটোর ক্লো ষোয‘ শ

দশফ। এটো এভন শকছু, মো অনয জোষগোশত ছশশষ শ। মুক্তযোে এভন একটট দদ, দমখ্োশন 

অশনক ভোনুশলয োশত দফ অল্প ুশমোগই যশষশছ। অল্প শকছু ধনীশদয োশতই ফ কুশক্ষগত। শিশট

দনয েোস্থয শফশলজ্ঞ শযচোডঘ উইরশকনন ফশরশছন, িোশম্পয মুক্তযোে ম্ভফত এভন জোষগোষ 

দৌৌঁছশত মোশি, দমখ্োন দথশক দপযোয আয দকোশনো উোষ দনই। 

 দফু যর ুযক্ষা 

নশবর কশযোনোবোইযো দফ দদশই ফশচশষ দফশ আক্রভণ কশযশছ, দমখ্োনকোয ুযক্ষো ফযফস্থো

 দফ দুফ ঘর। এফ দদশ বোইযো অশনক দফশ িবোফ শফস্তোয কশযশছ গশযফশদয ভোশঝ। মশদ এখ্
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দনো ধনীশদয েজস্তয শনুঃেো দপরোয ভষ আশশন। ২০০৯ োশরয এক িশতশফদন ফরশছ, ভো

দজ দফলভযজশনত ভযো দদখ্ো শদশর তো ধনীশদয ক্ষশতগ্রস্ত কশয। 

কশযোনোবোইযোশয দক্ষশত্র ধনী  গশযশফয োথ ঘকয এশকফোশযই শনজিত শফলষ। অশনক দদশ অশব

জোতযো কশযোনো আক্রোন্ত শষশছ শফভোন ভ্রভশণয ভষ। শয দটট তোযো শনশজশদয শয শনশষ 

আশ। 

দমভন োইশতশত িথভ দুটট ংক্রভণ নোক্ত ষ ভোশচঘয ১৯ তোশযখ্। মোশদয একজন শছশরন দযোশড

 দযোডবষ, শমশন তখ্ন েোন্ফ দথশক এশশছশরন। 

 

জনু ১০, ২০২০ 

কৃশল ঋণ করুণো নষ, কৃলশকয দফুঁশচ থোকোয অশধকোয 

কশযোনোয   িবোশফ ক্ষশতগ্রস্ত কৃলকশদয  ফো ুঁচোশত , কৃশল উৎোদন ুনযোষ শুরু কযশত, ফোজোয 

ফযফস্থোনো ুনরুেোয  গশতীর কযশত এফং দবশঙ্গো দমোগোন ঙৃ্খর ুনগ ঘটঠত কযশত 

কৃশল  ঋশণয দকোশনো শফকল্প দনই। িধোন ভন্ত্রী দখ্ োশনো ফশরশছন, এক ইজঞ্চ জশভ শতত যোখ্ো 

মোশফনো। জোশতংশ য খ্োদয  কৃশল ংস্থোয ভশত, কশযোনোয কোযশণ শৃথফীশত ফোইশফশর ফশণ ঘত 

দুশবঘশক্ষয ভশতো ফ দুশবঘক্ষ শত োশয।ভোযো দমশত োশয ফহু দরোক।  কশযোনোবোইযোশয 

ংক্রভশণয কোযশণ উদসবূত শযশস্থশতশত ভোত্র দদ ভোশ দদশয কৃলশদয ক্ষশত শষশছ ৫৬ 

োজোয ৫৩৬ দকোটট ৬৮ রোখ্ টোকো।  দফযকোশয িশতষ্ঠোন িযোক শযচোশরত ‗ কৃশল খ্োত  

োভশগ্রক খ্োদয শনযোিোয য কশযোনোয িবোফ‘ ীল ঘক এক গশফলণোষ আশথ ঘক ক্ষশতয এই তথয 

উদ োটটত শষশছ।  

কৃলশকয ক্ষশত ুশলশষ কৃশল উৎোদন ফজৃেয জনয তোই যকোয ৪ তোং ুশদ কু্ষদ্র, িোশন্তক  

ফগ ঘোচোলী অনযোনয কৃলকশদয  এফং পুর, পর, ভৎয চোশল, দডইশয  দোরসটি খ্োভোশযশদয ১৯ 

োজোয ৫০০ দকোটট টোকো কৃশল ঋণ  িদোশনয এক মুগশমোগী শেোন্ত গ্রণ কশযশছ। যকোশযয 

এই শেোন্তশক আভযো েোগত জোনোই এফং এয ভষ ভশতো টঠক  ূণ ঘ ফোস্তফোষন িতযোো 

কশয। যকোয দ োশলত কৃশল ঋণ  িশণোদনো  ফোস্তফোষশনয  জনয  ফোংরোশদ ফযোংক কৃশল ঋণ 

ংক্রোন্ত নীশতভোরো জোশয কশযশছ। নীশতভোরো অনুমোষী, কৃলশকয িশণোদনো শদশত  ঋণ গ্রশতোয 

দমোগযতো  ীভো শনধ ঘোযণ কশয দদষো শষশছ।কৃশলকোশজ যোশয শনশষোজজত িকৃত কৃলক;  কু্ষদ্র, 

িোশন্তক  ফগ ঘোচোলী অনয কৃলকশদয জ েশতশত একক ফো দরফেবোশফ এফং েী অঞ্চশর 

আষ উৎোযী কভ ঘকোশণ্ড জশতশদয  এই ঋণ  িদোন কযো শফ।  পর উৎোদশনয 

জনয  একজন কৃলশক  শফ ঘোচ্চ ১৫ শফ ো জশভশত জোভোনতশফীন পর দোষফন্ধশনয ভোধযশভ 

ফযোংশকয িচশরত শতঘ ঋণ দদষো শফ। ধোন, গভ, ডোর, দতরফীজ, োক-ফজজ, ভরো, পর, পুর, 

কন্দোর  অথ ঘকযী পর ,কৃশলমন্ত্রোশত, দচমন্ত্র, ফীজ উৎোদন, যগুদোভ  
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ফোজোযজোতকযণ, দোশযদ্রয শফশভোচন    উৎোদভুখ্ী কভ ঘকোশণ্ড ম্পকৃ্ত কৃলকশদয  এই ঋণ দদষো 

শফ।  কৃলকশদয ঋণ িোশন্ভশত িশষোজনীষ শমোশগতো শদশত স্থোনীষ ফযোংক কভ ঘকতঘোয শঙ্গ 

দমোগোশমোগ কশয কৃশল অশপ িোঙ্গশন ঋশণয তথয ম্বশরত ফযোনোয িদ ঘশনয জনয কৃশলম্প্রোযণ 

অশধদন্ভশযয ভোশযচোরকশক শচটঠশত অনুশযোধ কশযশছ ফোংরোশদ ফযোংক। যকোয অতীশত 

আভদোশন শনবঘয বুট্টো, ডোর , দতর  ভরো জোতীষ পর চোশল  ৪ তোং দযষোশত ুশদ কৃশল ঋণ 

িদোশনয কভ ঘূশচ গ্রণ কশযশছর। শকন্তু  এক দশ্রণীয ফযোংক কভ ঘকতঘো  কভ ঘচোযীগশণয 

অশমোশগতো  এফং অনীোয কোযশণ দই কভ ঘূশচ আশরোয ভুখ্  দদশখ্শন।  ৪ তোং ুশদ 

দদশয ৪ তোং কৃলক  ঋণ দশষশছ শক নো - এ ফযোোশয আভোয মশথষ্ট শন্দ  যশষশছ। 

২০০৯ দথশক ২০১৬ োর ম ঘন্ত আশভ শদনোজুশযয দতোফগঞ্জ  নোশটোশযয নথ ঘ দফঙ্গর ুগোয 

শভশরয কৃশল শফবোশগ কভ ঘযত শছরোভ। ফোংরোশদশ শদনোজুয দজরোষই ফশচশষ দফশ বুট্টোয চোল 

ষ।  আশভ দখ্োশন ফহু বুট্টো চোশলয কোছ দথশক শুশনশছ, তোযো ৪ তোং ুশদ বুট্টো চোশলয জনয 

দকোশনো কৃশল ঋণ োনশন।  নথ ঘশফঙ্গর ুগোয শভশর  িশতফছয ২৫ দথশক ২৬ োজোয একয জশভশত 

আশখ্য চোল ষ। আশখ্য শঙ্গ োশথ পর শশশফ ৫ দথশক ৬ োজোয একয জশভশত চোল কযো 

ষ ভুয। আশভ দখ্োশন  ফহু কৃলকশক জজজ্ঞোো কশয দজশনশছ,  তোযো ভুয চোশলয জনয 

ফযোংক দথশক কৃশল ঋণ োনশন।তো শর আভযো কীবোশফ শফেো কযশফো- এ ফছয কৃলক  যকোশয 

িশণোদনোয অং শশশফ ৪ তোং ুশদ পর চোশলয জনয কৃশল ঋণ োশফন?োভশন আভন 

দভৌুভ। উৎোশদত চোশরয ৩৮ তোং আশ আভন দথশক। আভন ধোশনয উৎোদন খ্যচ কভ। 

দশচয দতভন িশষোজন ষনো। ২০১৮-১৯ আভন দভৌুশভ ৫৬ দশভক ২২ রোখ্ দক্টয জশভ 

দথশক ১ দকোটট ৪০ রোখ্ ৫৫ োজোয দভটিক টন চোর উৎোশদত ষ। দক্টয িশত পরন ২ দশভক 

৫ টন।  এফোয আভন দভৌুশভ ৫৯ রোখ্ দক্টয জশভ দথশক ১ দকোটট ৫৪ রোখ্ দভটিক টন ধোন 

উৎোদশনয রক্ষযভোত্রো ধোাোম ঘয কযো শষশছ। এ রক্ষযভোত্রো অজঘন কযশত শর ২০১৮-১৯ ফছশযয 

দচশষ  িোষ ৩ রোখ্ দক্টয দফশ জশভশত আভশনয চোল কশয ১৪ রোখ্ ৫০ োজোয দভটিক টন দফশ 

চোর উৎোদন কযশত   শফ।  এজনয আভশনয পরন দফ ফোোশত শফ।  আভশনয পরন 

ফোোশত শর  টঠক জোত, টঠক ফষশয চোযো টঠক ভশষ দযোণ, ুলভ ভোত্রোষ োয 

ফযফোয  এফং টঠক ভশষ দচ শনজিত কযশত শফ। কৃলকশদয কোছ দথশক জোনো মোষ, দফোশযো 

ধোন কোটোয য েী শফদুযত কতৃ ঘক্ষ দচ মশন্ত্রয শফদুযৎ ংশমোগ শফজিন্ন কশয দদষ । 

পশর  আভন দভৌুশভ কৃলক ধোশনয জশভশত মূ্পযক দচ শদশত োশযন নো।   এ কোযশণ 

আভশনয কোজঙ্খত পরন োষো মোষ নো। তোই দফোশযো ধোন কোটোয য শফদুযৎ ংশমোগ মোশত েী 

শফদুযৎ কতৃ ঘক্ষ শফশিদ নো কশয- এ ফযোোশয কৃশলভন্ত্রণোরষশক ফযফস্থো শনশত শফ। ফোংরোশদশ ফ 

কৃলশকয ংখ্যো দভোট কৃলশকয তকযো ২বোগ, ভোঝোশয ১৮ বোগ এফং কু্ষদ্র  িোশন্তক কৃলশকয 

ংখ্যো তকযো ৮০ বোগ। এই ৮০ বোগ কু্ষদ্র  িোশন্তক কৃলকই কৃশলয ভূর চোশরকো জক্ত।কশযোনোয 

ক্ষষক্ষশত কোটটশষ উঠশতশর তোশদযশক শফ ঘোচ্চ গুরুত্ব শদশত শফ।  আন্তজঘোশতক ংস্থো 

ইন্টোযনযোনোর পুড শরশ শযোচঘ ইনশস্টটটউট( ইপশি) ফরশছ, এনজজ , আত্মীষেজন, 

দফযকোশয ফযোংক  দোদন ফযফোষী শফশবন্ন দফযকোশয উৎ দথশক কৃলক ৮১ তোংশয দফশ 

ঋণ গ্রণ কশযন। এই ফ ঋশণয ুদ ১৯ দথশক ৬৩ তোং। আয যকোশযয কৃশল ফযোংক ৯ 

তোং ুশদ দম  কৃশল ঋণ দদষ‘ তোযশযভোণ ভোত্র ৬ তোং। এ দথশকই ফুঝো মোষ-  শংবোগ 

কৃলক যকোশয শফশলোশষত  ফোশণজজযক ফযোংকগুশর দথশক পর চোশলয জনয িশষোজনীষ কৃশল 

ঋণ োন নো। অনযশদশক ফগ ঘচোশল, কু্ষদ্র িোশন্তক চোশলশদয যকোশয ফযোংশকয কৃশল ঋশণ দকোশনো 

িশফোশধকোয দনই।উচ্চ পরনীর োইশিড ধোন দযোশণয জনয একশয ৬ দকজজ ফীশজয 
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িশষোজন ষ। িশতশকজজ ফীশজয দোভ ৩০০ দথশক ৪০০টোকো। ফীজ ছোো  ধোন চোশলয জনয 

জশভ দতশয, চোযো দযোণ, োয িশষোগ , আগোছো দভন, দোকোভোক দযোগফোরই দভন, কোটো  

ভোোই িবৃশত কোশজ  একয িশত ২৪ দথশক  ২৫ োজোয টোকোয  িশষোজন শ। তোই আভন 

দভৌুশভ রক্ষযভোত্রো দভোতোশফক  ৫৯ রোখ্ দক্টয জশভ দথশক ১ দকোটট ৫৪ রোখ্ দভটিক টন চোর 

উৎোদন কযশত শর চোশলয োশত ফীজতরোষ ফীজ ফশনয আশগই অথ ঘোৎ  ৩০ জশুনয ( ১৫ 

আলোশ) ভশধযই কৃশল ঋশণয অথ ঘ দৌৌঁশছ শদশত শফ। এ কোশজ মত শফরম্ব শফ আভশনয আফোদ 

ততই শশছশষ মোশফ এফং পরন কভ শফ।কোযণ আগশষ্টয ১৫ তোশযশখ্য য আভশনয 

চোযো  দযোণ কযশর  িতযোশত পরন োষো  মোষ নো। যকোয ১৪ োজোয ৫০০ দকোটট টোকো 

িশণোদনো শশশফ ৪ তোং ুশদ িকৃত কৃলকশদয ভশধয দম ঋণ শফতযশণয কভ ঘূশচ গ্রণ 

কশযশছ, তো পর কযশত শর এই ঋণ পর শবশিক  দজরো, উশজরো, ইউশনষন  ষোডঘ 

শবশিক শফবোজন কশয শদশত শফ।  এছোো দকোন ইউশনষশন, দকোন ষোশডঘ দকোন ফযোংক কত 

টোকো ঋণ শদশফ তো শনধ ঘোযণ কযশত শফ । পর শবশিক রক্ষযভোত্রো দভোতোশফক উকোযী কৃশল 

কভ ঘকতঘোগণ ঋণ গ্রণকোযী িকৃত কৃলকশদয তোশরকো কশয উশজরো কৃশল কভ ঘকতো  উশজরো 

শনফ ঘোী অশপোশযয ভোধযশভ  ফযোংকগুশরশত  িদোন ূফ ঘক োষতো কযশত োশযন। ফযোংক কৃশলঋণ 

শফতযশণ ফোংরোশদ ফযোংক দিশযত নীশতভোরো অনুযণ ূফ ঘক ভষ ভশতো  কৃলকশদয ভশধয পর 

শবশিক কৃশল ঋণ শফতযণ শনজিত কযশফ। োশক্ষক উশজরো কৃশল উন্নষন বোষ কৃশলঋণ শফতযণ 

অগ্রগশত ভূরযোষণ ূফ ঘক িশষোজনীষ ফযফস্থো গ্রণ কযশত শফ। ই বোষ ংশিষ্ট ফযোংক 

িশতশনশধশদয উশস্থত থোকশত শফ। এ ফযোোশয কৃশল ভন্ত্রণোরষ অথ ঘভন্ত্রণোরষশক িশষোজনীষ 

ফযফস্থো গ্রশণয জনয অনুশযোধ জোনোশত োশয। শুধু উশজরো নষ, দজরো  জোতীষ ম ঘোশষ কৃশল 

ঋণ শফতযণ অগ্রগশত শনষশভত ভূরযোষণ কযশত শফ। ফীশজয অবোশফ এফোয োশটয চোল কযশত 

োশযশন অশনক কৃলক ।  দমটুকু জশভশত আফোদ শষশছ , দটুকুয শযচম ঘোয কযোয  জনয অথ ঘ 

দনই তো ুঁশদয োশত।  ূশণ ঘঝ আম্পোশন ২৮ োজোয দক্টয জশভয দফোশযো ধোন  ২৭ োজোয দক্টয 

জশভয ফজজ দক্ষত নষ্ট শষ দগশছ। টোকোয অশঙ্ক  মোয শযভোণ ২ োজোয দকোটট । কশযোনোয 

কোযশণ ফজজ চোশলযো এফোয দফশ ক্ষশতয ম্মুখ্ীন ন। ফতঘভোশন  খ্শয দভৌুশভয িোষ ফ 

ফজজই  ভোশঠ যশষশছ । এফ ফজজ চোল কশয কশযোনোয কোযশণ কৃলক উমুক্ত ভূরয োনশন। 

তোশদয অশনশক টোকোয অবোশফ ফজজ দক্ষশতয শযচচম ঘো কযশত োযশছন নো। তোই ফজজ 

উৎোদশনয অগ্রগশতয ধোযোশক অফযোত যোখ্শত তোশদযশক এভুহুশতঘ ৪ তোং ুশদ কৃশল ঋণ 

শদশত শফ।ঋণ শদশত শফ কৃশল শণযয  কু্ষদ্র  োইকোশয ফযফোষীশদযশক।এছোো মোযো শফশদ 

দথশক কভ ঘ োশযশষ গ্রোশভয ফোশ শপযশফন তোশদয কভ ঘংস্থোশনয  জনয কৃশল ঋশণয িশমোজন 

যশষশছ।  ভশন যোখ্শত শফ-এটো েোবোশফক ভষ নষ। দদশ কশযোনোয ভশতো ভোভোশয চরশছ। 

কৃলশকয োশত নগদ অথ ঘ দনই। দ ভষ ভশতো ঋণ নো দশর উচ্চ পরনীর ফীজ, োয, 

কীটনোক শকনশফন শক শদশষ? আয দকোথো দথশকই দদশফন কৃশল শ্রশভশকয ভজশুয? তো ছোো জশভ 

দথশক ফজজ দতোরো, শযস্কোয কশয ফোজোশয শনশষ আোয খ্যচই দমোগোশফন দকোথো দথশক? এ 

ভশষ োয  কীটনোক ফযফোষীগণ ফোশকশত কৃলকশদয উকযণ   যফযো কযশফন নো। 

আত্মীষেজনযো ধোয-কজঘ দদশফন নো। এ শফলষগুশরো  কৃশল ঋণ শফতযশণয োশথ ংশিষ্টশদয 

গুরুশত্বয োশথ শফশফচনো  কযশত শফ। ভশন যোখ্ো উশচত, কৃলশকযো যীশযয যক্ত োশন কশয খ্োদয 

উৎোদন কশয আভোশদয অন্ন দমোগোষ। ফযোংক দথশক কৃশল ঋণ শনশষ তোযো শফশদশ োশ 

জোভোশফন নো। ফহুতর বফন ফোনোশফন নো। গোশ শকনশফন নো।তোযো এই ঋশণয টোকো কৃশল 



114 

 

কোশজ  শফশনশষোগ কযশফন।  উৎোদন ফোোশফন। তোই কৃশল ঋণ কোশযো করুণো নষ, এটো কৃলশকয 

দফুঁশচ থোকোয অশধকোয। 

 

জনু ১০, ২০২০ 

এশিশর ুশযো দফতন দশষশছন ১৪.৮ তোং শ্রশভক: শশশড 

গত এশিশর  ১৪ দশভক ৮ তোং শ্রশভক তোশদয ূণ ঘোঙ্গ  দফতন  দশষশছন ফশর  দফযকোশয গ

দফলণো িশতষ্ঠোন  দন্টোয পয শরশ ডোষোরশগয (শশশড) এক জশযশ উশঠ এশশছ। িশতষ্ঠোনটট

 ফরশছ, ফতঘভোশন িোষ ৩৫ তোং শ্রশভক কভ ঘীন যশষশছন। এছোো কশযোনোবোইযোশয ধকর কো

টোশত যকোয দ োশলত শফশবন্ন িশণোদনো যোশকজ ুলসঠু  কোম ঘকযবোশফ ফোস্তফোষন শি নো ফশর 

ভশন কযশছ তোযো।গশফলণো িশতশফদনটট শশশডয ‗ফোংরোশদশয উন্নষশনয েোধীন ম ঘোশরোচনো (আ

ইআযশফশড)‘ ীল ঘক িকশল্পয আতোষ িস্তুত কযো শষশছ।শশশডয জশয অনুমোষী, িোষ ১৫ 

তোং শ্রশভক তোশদয এশিশরয ূণ ঘোঙ্গ  দফতন  দশষশছন, ফোশকশদয  দকউ আংশক দশষশছন এ

ফং িোষ ২৭ তোংশয দফশ শ্রশভক অশধ ঘশকয কভ দফতন  দশষশছন শকংফো এশকফোশয শকছুই 

োনশন। িোষ ৬৩ তোং শ্রশভক তোশদয ফোো বোো শযশোধ কযশত োশযনশন এফং জশযশ অং

 দনষো িোষ ৩৫ তোং  শ্রশভক ফতঘভোশন কভ ঘীন অফস্থোষ যশষশছন। 

এশদশক গতকোর  দন্টোয পয শরশ ডোষোরগ (শশশড) আশষোজজত ‗কশবড-১৯—

যকোশযয িশণোদনো যোশকজ  ত্রোণ কভ ঘূশচয িোথশভক ভূরযোষন‘ ীল ঘক এক বোচুঘষোর ংরোশ

এ িশতশফদন িকো কযো ষ। ংরোশ শশশডয শনফ ঘোী শযচোরক ড. পোশভদো খ্োতুন এফং গ

দফলণো শযচোরক ড. খ্ন্দকোয দগোরোভ দভোষোশেভ দমৌথবোশফ ভূর িশতশফদন উস্থোন কশযন।

পোশভদো খ্োতুন ফশরন, দদশয ফযোংশকং দক্টশয দী ঘশদন ধশয অশনষভ চরশছ। ইন্টোযশোর তোশদ

য োম্প্রশতক এক শফজ্ঞশন্ভশত ফোংরোশদশক কশবড১৯ অশতভোযীয কোযশণ আশথ ঘক িতোযণোয ঝুুঁ শক

দত থোকো দদগুশরোয তোশরকোষ দযশখ্শছ। এ অফস্থোষ ুোশনয অবোফ  আইশনয োন িশষোগ

 নো শর ক্রভফধ ঘভোন ভন্দ ঋশণয চো  তোযরয ংকশটয ঝুুঁ শক শনশষ ুলসঠুবোশফ যকোশযয িশণো

দনো যোশকজ ফোস্তফোষন ম্ভফ নষ।শতশন ফশরন, যকোশযয চরভোন ত্রোণ কোম ঘক্রশভ েিতোয অবো

ফ  দুনীশতয খ্ফয িকো োশি। িকৃত জনশগোষ্ঠীয কোশছ িশণোদনো যোশকশজয ুশফধো দৌৌঁশছ 

শদশত শর ুশফধোশবোগী ফোছোই, ত্রোণ শফতযণ  ত্রোশণয আতো ফোোশত শফ। এশক্ষশত্র োভোজজক 

ুযক্ষো কোম ঘক্রভ শফসতৃত কযো জরুশয।ড. খ্ন্দকোয দগোরোভ দভোষোশেভ ফশরন, গোশভ ঘন্ট শ্রশভক 

 কু্ষদ্র-

ভোঝোশয উশদযোক্তোশদয একটট ফ অং এ িশণোদনো যোশকজগুশরোয ুশফধো োশি নো। কু্ষদ্র-

ভোঝোশয ফযফোষী-

উশদযোক্তোযো অশনজিত অথ ঘননশতক ঝুুঁ শকশত শশছন। তোযো ফযোংক দথশক িশণোদনো যোশকশজয 

ঋণ োশিন নো।ংরোশ শশশডয ম্মোনীষ দপশরো অধযোক দভোস্তোশপজযু যভোন, শরশ শযো

চঘ ইনশস্টটটউট অফ ফোংরোশদ (শআযআই) শনফ ঘোী শযচোরক ড. আোন োফীফ ভনুয, ফোংরো

দদ ফযোংশকয শনফ ঘোী শযচোরক রীরো যীদ, শফশকএভইএয োশফক বোশত দভো. পজরুর ক, 

শভউচুষোর িোস্ট ফযোংক শরশভশটশডয ফযফস্থোনো শযচোরক  িধোন শনফ ঘোী কভ ঘকতঘো দভো. দষদ 
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ভোফুফুয যভোন অং দনন।এশদশক কশযোনো ংকট কোটোশত যকোয দ োশলত শফশবন্ন িশণোদনো 

যোশকজ ুলসঠু  কোম ঘকযবোশফ ফোস্তফোষন নো শর দদশয অথ ঘনীশতয ুনরুেোয িজক্রষো ফোধোগ্রস্ত

 শফ ফশর ভশন কযশছ ংগঠনটট। 

 

জনু ১০, ২০২০ 

কর-কোযখ্োনোষ েোস্থয ুযক্ষো শনশদঘশকোয চূোন্ত অনুশভোদন 

কর-

কোযখ্োনো  িশতষ্ঠোশন কশযোনোবোইযো িশতশযোধ  েোস্থয ুযক্ষোষ ‗েোস্থয যুক্ষো শনশদঘশকো‘য চূো

ন্ত অনুশভোদন শদশষশছ শ্রভ  কভ ঘংস্থোন ভন্ত্রণোরশষয জোতীষ শল্প, েোস্থয  দপটট কোউজন্ফর। 

গতকোর শচফোরশষ শ্রভ  কভ ঘংস্থোন ভন্ত্রণোরশষয শম্মরন কশক্ষ শ্রভ  কভ ঘংস্থোন িশতভন্ত্রী 

দফগভ ভন্নুজোন ুশপষোশনয বোশতশত্ব জোতীষ শল্প, েোস্থয  দপটট কোউজন্ফশরয নফভ বোষ এ

 েোস্থয ুযক্ষো শনশদঘশকো খ্োয চূোন্ত অনুশভোদন দদষো ষ।বোশতয ফক্তশফয শ্রভ শ্রশতভন্ত্রী ফ

দরন, কশযোনো ভোভোযীয ভশষ দদশয অথ ঘনীশতয চোকো চর যোখ্শত কোযখ্োনো চোরু যোখ্ো দমভন 

জরুশয, দতভশন শ্রশভকভোশরক ফোয েোস্থয ুযক্ষোয শফলষটট অশধক গুরুত্বূণ ঘ। শতশন েোস্থয ুয

ক্ষো শনশদঘশকো দভশন কোযখ্োনো চোরোশনোয শনশদঘ দদন। দফশেক এ ভোভোযীয ভশষ ভোশরকশদয 

আশযো ভোনশফক ষোয আহ্বোন জোনোন শতশন।আন্তজঘোশতক শ্রভ ংস্থো আইএরয শমোশগতোষ 

শ্রভ  কভ ঘংস্থোন ভন্ত্রণোরশষয অধীন কর-

কোযখ্োনো  িশতষ্ঠোন শযদ ঘন অশধদন্ভয েোস্থয যুক্ষো শনশদঘশকো িণষন কশয। বোষ কর-

কোযখ্োনো  িশতষ্ঠোন শযদ ঘন অশধদন্ভশযয ভোশযদ ঘক এফং এ কশভটটয দয শচফ শফনোথ

 যোষ কশযোনো দুশম ঘোগকোরীন শ্রশভকশদয ুযক্ষোষ গৃীত দশক্ষ এফং এ শনশদঘশকো িণষশনয ি

দষোজনীষতোয কথো তুশর ধশযন। শয করকোযখ্োনো  িশতষ্ঠোন শযদ ঘন অশধদন্ভশযয ভোশযদ

 ঘক উভোশযদ ঘক (েোস্থয) দভো. ভশতউয যভোন েোস্থয ুযক্ষো শনশদঘশকোয খ্ুুঁটটনোটট উস্থোন 

কশযন। কশভটটয দযযো শনশদঘশকো চূোন্তকযশণ নোনো ভতোভত তুশর ধশযন।এ ভষ জোনোশনো 

ষ, িোশতষ্ঠোশনকঅিোশতষ্ঠোশনক ফ খ্োত এভনশক দমফ কোযখ্োনো শ্রভ আইন দভশন চশর নো তোশদয

 এ শনশদঘশকো কোশজ রোগশফ। ভোশরকযো করকোযখ্োনোষ েোস্থয ুযক্ষোষ কভ ঘশযকল্পনো কযশর এ 

শনশদঘশকো শযূণ ঘ গোইডরোইন শশশফ কোজ কযশফ। কোযখ্োনো ম ঘোশষ কীবোশফ কোশদয শদশষ এটট

 ফোস্তফোষন কযো শফ তো ুশনশদঘষ্ট কযো শষশছ।বোষ শ্রভ  কভ ঘংস্থোন ভন্ত্রণোরশষয শচফ দকএ

ভ আব্দু োরোভ, ফস্ত্র  োট ভন্ত্রণোরশষয শচফ দরোকভোন দোশন শভষো, শ্রভ ভন্ত্রণোরশষয অশত

শযক্ত শচফ (শ্রভ) ড. দযজোউর ক, দনৌ-

শযফন ভন্ত্রণোরশষয অশতশযক্ত শচফ অনর কুভোয দো, শ্রভ অশধদন্ভশযয ভোশযচোরক এশকএ

ভ শভজোনুয যভোন, আইএর ফোংরোশদশয কভ ঘশূচ ভন্ষক ভুশনযো ুরতোনো, জোতীষ শ্রশভক 

রীশগয বোশত পজরুর ক ভনসটু িভুখ্ উশস্থত শছশরন। 

জনু ১০, ২০২০ 
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১০ জনু ২০২০ 

িযোশকয জশয 

োধোযণ ছুটটশত উোজঘশন ক্ষশতগ্রস্ত ৯৫ তোং ভোনুল 

কশযোনোবোইযো ংক্রভণ দযোশধ দ োশলত োধোযণ ছুটটশত ৯৫ তোং ভোনুল উোজঘশনয শদক 

দথশক ক্ষশতগ্রস্ত শষশছন। আয ৫১ তোং খ্োনোশবশিক দকোশনো আষ ষশন। দদশনক ভজশুযয 

য শনবঘযীর  েল্প আশষয ভোনুশলয ৬২ তোং চোকশয ফো উোজঘশনয ুশমোগ োশযশষশছ। 

আশথ ঘক কভ ঘকোশণ্ডয শদক দথশক শনলসপস জক্রষ শষ শশছ ২৮ তোং ভোনুল। 

ম্প্রশত দফযকোশয উন্নষন ংস্থো িযোশকয একটট জশযশ এভন শচত্র উশঠ এশশছ। গত ৯ দথশক 

১৩ দভ ম ঘন্ত দদশয ৬৪ দজরোষ শযচোশরত এই জশযশ শফশবন্ন আথ ঘোভোজজক অফস্থোয দুই 

োজোয ৩১৭ জন অং দনন। এয ভশধয ৬৮ তোং গ্রোভোঞ্চর  ৩২ তোং শযয ফোশন্দো। 

অংগ্রণকোযীশদয ৩৭ দশভক ৫ তোং ুরুল  ৬৩ দশভক ৫ তোং নোযী। 

গতকোর ভঙ্গরফোয অনরোইন ংফোদ শম্মরশন এই জশযশয পর তুশর ধযো ষ। এ ভষ যোশনর 

আশরোচক শশশফ উশস্থত শছশরন িধোনভন্ত্রীয কোম ঘোরশষয এশডজজয োশফক িধোন ভন্ষক 

আফুর কোরোভ আজোদ, ফোংরোশদশ ইউএনশডশয আফোশক িশতশনশধ ুদীন্ভ ভুখ্োজজঘ, িযোশকয 

ঊধ্ব ঘতন শযচোরক োশভযোন আশফদ, িথভ আশরোয মুগ্ম ম্পোদক শভজোনুয যভোন খ্োন এফং 

িযোশকয শযচোরক নফনীতো দচৌধুযী। অনুষ্ঠোন ঞ্চোরনো কশযন িযোশকয ঊধ্ব ঘতন শযচোরক 

দকএএভ দভোশ ঘদ।দদশয ো ুঁচ দজরো ফশচশষ দফশ ক্ষশতগ্রস্ত ফশর জশযশ উশঠ এশশছ। এফ 

দজরোয ভশধয শশযোজুয ৯৬ তোং, কক্সফোজোয  যোঙোভোটট ৯৫ তোং, গোইফোন্ধো ৯৪ 

তোং  িোহ্মণফোশষো ৯৩ তোং।কশযোনোবোইযো ংক্রভশণয এই ভশষ নোযীয িশত 

োশযফোশযক শংতোয  টনো ১১ তোং দফশশছ। ৫৮ তোং ভশন কশয, ংক্রভণকোরীন 

ভোনুশলয দোশযদ্রয ফজৃে এয িধোন কোযণ। 
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Covid-19 guideline suggests workers with symptoms get paid sick leave 

The government-framed COVID-19 health guideline suggested that employers should allow paid 

sick leave or special leave for workers with coronavirus symptoms.The employers must 

encourage the workers with suspected symptoms of COVID-19 not to come to the workplace and 

should make it clear that their absence under the circumstances would be considered as paid sick 

leave or special leave and would not affect the workers negatively, said the Occupational Safety 

and Health Guide for Prevention and Mitigation of COVID–19 at Workplace which was 

approved by the labour ministry on Tuesday.The guideline also said that the employers must 

adjust and expand access to paid sick leave, sickness benefits, and parental/care leave and inform 

all the workers in line with the national standards.The workers must be informed about the sick 

leave policy and their rights to get leave in order to care for their family members, if affected by 

COVID-19, the guidance stipulated.It suggested that the employers should adopt an alternate 

work modality through promoting teleworking for non-critical workers or introducing shifts in 

the establishments to ensure social distancing and minimise risks of infection. 

In order to ensure social distancing and minimise the risk of the virus spreading in workplaces, 

the employers should promote teleworking for non-critical workers, the guideline said. 

‘If teleworking is not feasible, the employers may introduce shifts to avoid large concentrations 

of workers in the facilities,’ it said.The Department of Inspection for Factories and 

Establishments in association with the International Labour Organisation prepared the guideline 

and urged all employers of factories and establishments to comply with the measures identified 

therein to protect workers and safeguard their respective industries while running the wheels of 

the economy.It said that all factories and establishments, including commercial entities, 

plantations, agricultural farms, shops, banks, insurance agencies, restaurants, stock exchanges, 

agency offices, clubs, cinemas and theatres, would fall under the purview of this guideline.As per 

the guideline, the employers should provide adequate personal protective equipment such as 

clothing, masks, gloves and goggles to the workers and employees.The guideline suggested that 

the employers should arrange for isolation of any person who develops COVID-19 symptoms at 

the work site and to establish a screening system for prompt identification. 

https://www.newagebd.net/
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It also suggested the establishment of quarantine areas and setting up of separate rooms for 

consultation with in-house medical staff.The OSH guidance urged the management to establish 

hand washing stations at the main gate for staff, customers and visitors where they can wash 

their hands with soap and water and disinfect them with sanitisers.It also suggested that the 

management should develop a contingency and business continuity plan integrating the safety 

and health issues.This guidance is not a standard or regulation; however, it contains 

recommendations as well as safety and health standards based on relevant international labour 

standards.Employers and workers in enterprises should use this guidance for planning 

appropriate control measures, it said. 

 
June 10, 2020  

Youth-led restaurants striving to survive 

The restaurant industry is one of the most hyperactive 

industries in Bangladesh. This industry has become 

source of recreation for people-- specially for youths. 

As a result, for many youth entrepreneurs, the first go 

to segment is starting a restaurant in  the space -- fast 

food, café and dining. This sector has been growing 

constantly in the last few years. According to industry 

experts, there are over 50,000 restaurants nationally 

which employ around 1.5 million people. Out of which, Dhaka city alone has over 

10,000 restaurants and employs more than 0.3 million people.However, this very 

sector has been severely impacted by the Covid-19 pandemic. Since early March, 

restaurants, and hotels began to experience booking cancellations as customers 

experienced their concerns about public safety. At first, restaurants were shut -down 

due to the nationwide general holidays. But as the restrictions were lifted, few 

restaurants started operating on a limited scale. Many restaurants have chosen not to 

resume their operations yet. The limited footfall of customers for this sector during 

after re-opening time remains to be a major concern for every restaurant owner.      

Mounting fixed costsAlthough the majority of the restaurants are still closed and 

not making any sales, the restaurant owners are still having to incur high fixed costs 

such as rent and salary of employees. The owners are concerned about being unable 

to pay to meet these expenses and the thousands of people employed in this sector 

risk losing their jobs.  

Suppliers losing out  
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Along with the restaurants, suppliers of these restaurants were impacted as well. In 

addition to the restaurants directly impacting the livelihood of over 1.5 million 

employed in the sector, they indirectly impact the livelihood of their supply chain 

intermediaries such as butchers supplying meat, farmers supplying fruits and 

vegetables, and the retail sector supplying spices. According to the Bangladesh 

Restaurant Owners Association, over 20 million people are involved in the entire 

supply chain of this sector who are being drastically impacted as well.   

Simplification of the menu  

Restaurants have simplified their menu during this time as well. Instead of offering 

a wide range of items, they have minimized to offer their most popular items . This 

enabled the restaurants to streamline their meal preparation process to ensure 

minimum human contact while maintaining hygiene.   

Mistrust of food deliveries  

While the customers are having their groceries and other products delivered to their 

homes, when it comes to cooked food, most of them are not willing to take any 

risks. The customers have developed a perception that cooked food delivery is an 

unnecessary luxury right now. In addition, they are concerned that the virus may 

spread from a cook due to unhygienic kitchens. This has led to a sharp decline in 

sales for both restaurants and caterers. Tousif Rahman, who was a frequent 

customer of the restaurants in Dhanmondi, shared, "For the safety of myself and my 

family, this Ramadan we only chose to have home-made Iftar instead of ordering 

from restaurants."          

Restaurants that are currently operating have adopted new precautionary measures 

and new strategies to suit the current context of the society.  

The new norms of the restaurant industry  

Customers are concerned about dining at restaurants. To solve this, restaurants are 

promoting orders through food delivery platforms such as Foodpanda, Pathao Food, 

and HungryNaki. These platforms are giving free delivery and promo codes to 

encourage customers to order through them. Restaurants also have a pickup facility 

where customers can pick their orders directly from the restaurants.  

To operate successfully and safely during the pandemic, restaurants now have 

prioritized hygiene by adopting a few measures-- regular health check of restaurant 

employees, equipping employees with masks and gloves, and minimizing human 

contact in the process of food preparation. Food delivery platforms have also 

equipped their delivery staff with masks as well to ensure the h ighest safety for the 

customers.  
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During the general holidays, people stayed in their homes and were very active on 

social media.  Some restaurants saw this as an opportunity and came up with 

creative ways of engaging customers. Takeout, a renowned burger restaurant, 

introduced DIY burgers where customers ordered the different ingredients of the 

burger from Takeout and assembled the burgers themselves at the comfort of their 

homes. Chillox, another popular burger restaurant, shared the recipe of their sauce  

and their burger on social media and encouraged customers to make burgers at home 

while maintaining social distancing.  

Change in business models  

During these challenging times, restaurants can try to experiment and pivot their 

business models. For example, the founders of Munch Station, a restaurant 

renowned for their meat box meals, are launching a second brand, The Fat Bun, 

which focuses on selling burgers by using the concept of cloud kitchen. Sameem 

Shahriyar, the co-founder of The Munch Station and the Fat Bun, shared: "During 

the general holidays we wanted to experiment and utilise the spare capacity of our 

kitchen." This will allow them to serve a more diverse range of food under two 

separate brands from the same facility while incurring the s ame fixed overheads 

such as rent and employee salary. Since there are little additional costs, restaurants 

can try experimenting to earn additional revenue.  

Alpha Catering, a catering company that served weddings and home and office 

parties, pivoted their business model to adapt to the current context. Muhammad 

Asif Khan, co-founder and CEO of Alpha Catering shared, "At Alpha, we are 

working with new business models as a way of managing ourselves. We introduced 

Alpha Catering Lite, which is single order del iveries. Previously anyone ordering 

from Alpha would have to buy at least Tk 5,000 worth of food. Currently we are 

testing the market reaction of this model." This model is quite different from the 

traditional business model used by caterers.   

Survival should be the number one priority of every player in the restaurant and 

catering industry. To do so, they must adopt strategies to minimise the burden of 

their fixed overheads and pivot to experiment new possible revenue streams.    

The writer graduated from IBA, University of Dhaka and is currently working at a 

non-banking financial institution (NBFI). He can be reached at 

nafisabrar@gmail.com  
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Violence against women: May sees 174pc increase 
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Violence against women amid the coronavirus pandemic has witnessed a 174-per 

cent rise compared with April.According to a telephonic survey done by Manusher 

Jonno Foundation (MJF), the number of domestic violence incidents against women 

and children was 11,025 in May.This was disclosed during a vi rtual press 

conference by MJF executive director Shaheen Anam on Wednesday.Violence, 

along with mental, physical and sexual assault on women and children, was linked 

with the economic crisis women faced for joblessness due to lockdown, she said. 

The MJF conducted the survey as part of its month-long programme countrywide to 

find the extent of violence or problems women and children faced during 

lockdown.The coronavirus shutdown kept all of them indoors.The survey's 

participants were 53,340 women and children, a 25-per cent in women respondents 

than the April survey and a 16-per cent rise in children.The survey had limitations 

in collecting information, Ms Anam said, adding, but it can be assumed that the 

extent of violence and torture is much higher than the  findings.As many as 108 

associate organisations tried to reach the victims over phone and collect the 

information to find their real condition, she added. The survey found that 4,160 

women and children were victims in May. It was 2,455 in April.In additio n, 179 

incidents of sexual harassment, 54 cases of harassment while receiving food and 

other work, 48 cases of rape and attempts to rape and 17 murders occurred.In May, 

the MJF's associate entities could stop 233 child marriages through local 

leaders.But Ms Anam said this does not ensure that no marriage occurred after a 

week or by the end of May as it was hard to keep contact during lockdown.Due to 

closure of medical, legal and follow-up support, arbitration and shelter homes, she 

said, information on real-time situation could not be collected."In most cases, 

women and children couldn't speak their mind during telephonic conversation. With 

family members surrounding them, they tended to talk less," Ms Anam said.She 

sought better helpline service, campaign through religious institutions, provision of 

safe homes for violence survivors and proper implementation of 'virtual court 

ordinance'.The MJF executive called for proper steps to increase scope for online 

classes for all children in rural and remote areas t o prevent child marriage.MJF 

director (knowledge management) Rizwanul Alam conducted the event where 

Rahima Sultana Kazal of Avash from Barisal, Farida Yasmin of RRI from Dhaka 

and Dr Zaman of ESDO from Thakurgaon shared their experiences.  

smunima@yahoo.com  
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June 12,  2020 

Social Safety Net: Nothing specific for new poor 
There is no specific programme mentioned in the budget for the urban poor who have been hit 

the hardest during the shutdown of the economy for over two months. 

It was partly because of the failure in providing food to the people in desperate need that the 

government reopened businesses, although the coronavirus outbreak is showing no signs of 

slowing down. The government allocated Tk 95,574 crore in the social safety net programmes, 
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which is 16.83 percent of the entire budget and 3.01 percent of the GDP. The allocation was Tk 

81,865 crore in last year's revised budget."We have been increasing allocations in the social 

security sector every year to improve the poor people's condition. By now, about one-fourth of 

the families in the country have been brought under the social security net programmes," Finance 

Minister AHM Mustafa Kamal said in his budget speech for 2020-21.Contacted, Economist 

Hossain Zillur Rahman said, "Due to the pandemic, the number of poor people in the urban areas 

has increased and they should be the beneficiaries of the social safety net programmes. Specific 

programmes are needed for the people who slipped into poverty during the shutdown." 

How the money allocated for the sector is distributed among the poor people determines the 

success of the social safety net programmes, said the adviser to a former caretaker government. 

If civil pension spending is deducted from the social safety net, then the 2020-21 fiscal year's 

allocation would be around 1.5 to 1.6 percent of total GDP, he said.During the shutdown 

enforced on March 26, there were widespread reports of embezzlement of funds and hoarding of 

relief material meant for the poor.Hundreds of people in different parts of the country 

demonstrated on the highways demanding food.The new budget mentions that senior citizens in 

need in 100 of the upazilas hit the hardest by the pandemic will be brought under the old-age 

allowance scheme. It is expected that five lakh people will be the beneficiaries. 

Besides, widows and divorced women in the 100 upazilas will be brought under the social safety 

net coverage. This is likely to add 3.5 lakh new beneficiaries to the coverage. 

Tk 100 crore for the Rural Social Services Programme will be allocated to keep the rural 

economy moving after the pandemic, the minister said yesterday.Mohsin Ali, general secretary 

of Bangladesh Food Rights Network, said the allocation for social safety net programmes was 

not enough because the number of poor people has increased a lot."We demanded six percent of 

the GDP. It is insufficient and it will not meet the demands. How the new poor will be helped 

remains unclear," Ali said.The pandemic has shed light on the lack of food security of working-

class people and brought to the fore the need to ensure transparency in delivery of the services, 

experts said.  

 

 
June  12 ,  2020  

Not so good news for the jobless 

Finance minister gives no specific guidelines on how major challenges of employment 

creation to be resolved 

Ever since Belayat Ahmed completed his graduation two years ago from a college under the 

National University, he applied to different private companies and submitted his resume to a few 

job boards.  

Yet, the youth from Khulna could not get the "golden dear". 
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In the meantime, the outbreak of novel coronavirus disrupted everything, having an impact on 

the employment landscape and the job market.With the number of job postings dropping sharply 

of late, he doesn't see any possibility of getting a job anytime soon as the pandemic and 

subsequent closures rendered a large number of people jobless."I need a job to support my 

family. But I don't know what will be the situation after the pandemic," said the 24-year-old. 

Belayat is among the thousands of graduates who are now apprehending a bleak future ahead as 

Covid-19 appears to be one of the biggest destroyers of employment in the history.Hundreds of 

jobs could be lost permanently and according to preliminary estimates by the Asian 

Development Bank, this number of jobless people could rise to 1.4 million.Bangladesh was 

already struggling with a huge number of unemployed population -- nearly 26 lakh to be precise 

-- even before the pandemic began in the country.Though the government has been saying job 

creation will be one of the main priorities, yesterday's budget speech did not bring much good 

news for unemployed youths like Belayet or returned migrant workers, or those who have lost 

jobs or are at the verge of losing earning sources as fallout of pandemic.Finance Minister AHM 

Mustafa Kamal did not give any specific guidelines on how the major challenges of creating jobs 

will be resolved. He, however, spoke of the initiatives that have already been taken."We have 

announced a large stimulus package of about Tk 1,03,117 crore to fight the economic fallout 

from the coronavirus, one of the main objectives of which is to remove temporary job losses by 

revitalising the economic activities," the minister said.Experts and entrepreneurs, however, said 

the government could have taken a special measure to address the employment problem."We 

already have a mismatch in the skills and job market. Now amid the coronavirus situation, the 

problem will be more acute," Brac University's Professor Emeritus Manzoor Ahmed 

said."Employment creation is now stagnant. Opportunities of job in informal and many formal 

sectors are shrinking in home and abroad. Many migrant workers are returning home and will 

return soon. They [government] could have taken special plan, but it remains a traditional 

budget," he added.Rasheda K Choudhury, executive director, Campaign for Popular Education 

(CAMPE), said the government should have given priorities on economic recovery, investment 

and allocation in human resource capacity development through education and health sector. 

"Creating skilled human resources is directly related with job market."ADB's policy brief tilted 

"Covid-19 Impact on Job Postings: Real-Time Assessment Using Bangladesh and Sri Lanka 

Online Job Portals", which came out on May 29, said businesses in Bangladesh stopped hiring 

workers because of the Covid-19 outbreak.The number of job postings decreased by 87 percent 

in April this year, in comparison with same month of 2019, according to ADB's policy brief. 

The number of job postings in April 2020 was down by 95 percent in textile and education 

industries, and by 92 percent in the manufacturing industry. The sharp decline in the textile 

industry could be related to the pandemic affecting key export markets such as Europe and the 

United States."This is the time to take new steps," said Anwar-ul Alam Chowdhury, president of 

Bangladesh Chamber of Industries (BCI). 

"Steps should be taken to increase capacity in some sectors like retail, cottage industry and SME. 

Opportunities in light engineering, blue ocean, agro process and IT sector are opening up due to 
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relation among China, US and EU," he said.Anwarul suggested creating a separate human 

resources ministry, which will conduct research. This ministry will make recommendations, and 

the education ministry will prepare curriculum along that line, he said. 

EDUCATION BUDGET NOT ADEQUATEThe finance minister allocated Tk 66,400 crore for 

education sector for 2020-21. The amount makes up 11.69 percent of the total outlay and its 

share in the GDP stands at 2.09 percent.Bangladesh has committed in the Dakar Declaration and 

other global forums to spend 6 percent of GDP or allocate at least 20 percent of the national 

budget for education. Unesco also stipulates a similar budgetary allocation for education. 

Educationists say the government expenditure on education as a proportion of GDP has been 

hovering around 2 percent for the last several years, which is lower than that in many other South 

Asian countries.The bulk share of the budget goes to salaries and operational expenditure, 

leaving little scope for ensuring a quality education and skill human resource development. 

With this little education budget country will not be able to reap the benefit from the 

demographic dividend, they added.Demographic dividend is the economic growth potential that 

can result from shifts in a population's age structure, mainly when the share of the working age 

population (15 to 64) is larger than the non-working age share of the population (14 and younger, 

and 65 and older).About 65 percent of Bangladesh's population is between the age of 15 and 64 

now.STIMULUS PACKAGES 

The stimulus packages include a subsidised loan fund of Tk 5,000 crore to enable payment of 

salaries and allowances of workers and employees in export-oriented industries, including ready-

made garments.Two separate low interest loan facilities -- Tk 30,000 crore low-interest working 

capital loan to affected large industries and service sector organisations, and Tk 20,000 crore low 

interest working capital loan to the micro, cottage and small and medium enterprises. 

"We will expand the system of distribution of low interest loans to poor village farmers, returned 

expatriate workers and trained and unemployed youths for their engagement in business and self-

employment activities in the rural areas in agriculture, agriculture related production and 

services, small businesses and small and cottage industries," said the finance minister. 

To support this initiative, a low interest loan facility of Tk 2,000 crore has been created, which 

will be distributed through Palli Sanchay Bank, Probashi Kallyan Bank, Karmasangsthan Bank 

and Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF).Mustafa Kamal said the fourth priority sector will 

be job creation and rural development.The objectives are to tackle unemployment in the industry, 

SMEs and services sector and the rural non-formal sector due to partial closure of overall 

economic activities, and to create employment opportunities for expatriate Bangladeshis who 

have been forced to return from abroad, he said. 
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June 18, 2020 

Technology has the power to disrupt future of work 

Increasing automation and digitisation in the workplace is gradually altering 
the quality and quantity of jobs. New skills are demanded and hence born, 
while older skills are becoming obsolete. The rise of newer jobs gives 
developing countries the opportunity to venture into newer market segments 
and compete with the bigger economies out there, but this also comes at a 
price of job polarisation, inequalities, and ineffectiveness of displacing 
existing labour into similar productive job structures.Technologi cal 
advancements, in many ways, have the power to disrupt the future of work 
and it is high time that developing countries, like Bangladesh, start 
considering this more seriously and ensure a smooth graduation -to-work 
transition for the upcoming youths.According to Forbes, the two industries 
that will benefit from technological surges are the tech companies and 
healthcare industry. Cloud computing, machine learning, artificial intelligence 
(AI) and big data will be the most popular subsectors. With more advanced 
solutions will arise the need for heavier skills, but considering the education 
structure and majors offered in Bangladeshi universities, all courses will 
need a reboot to incorporate practical and application-based learning over 
theoretical knowledge.Furthermore, sharing technological dividends broadly 
in terms of jobs and income has also become a crucial issue, as stated by 
the International Labour organization. There are doubts about the ever -rising 
big data platforms that collect information on consumer behaviour and 
preferences, claiming this enhances efficiency of the economy. However, the 
question still persists whether the productivity gains are actually benefiting 

https://thefinancialexpress.com.bd/
https://thefinancialexpress.com.bd/
https://thefinancialexpress.com.bd/
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the society or are being consumed by the small number of dominant firms 
only. Additionally, jobs in manufacturing and parts of service sectors will 
continuously decrease while low-skilled and high-skilled jobs are going to be 
on demand. Unless effective transition policies and steps for acquiring 
relevant skills are implemented, many people on the verge of unemployment 
might be forced to accept lower-paying jobs, hence putting pressure on the 
wage of the low-wage sector. Eventually, middle-skilled earners will be 
pressurised to transition to low-wage manual work, reducing job quality and 
satisfaction. 

The uncompromising impact that digitisation and automation will have on 
business is the risk of bolstering existing gender imbalances. According to 
one study, men are expected to recover from job losses more smoothly than 
women. Moreover, these alternative career opportunities for women are often 
found in the care sector, which is further expected to expand due to 
population ageing.In developing countries, like Bangladesh, women are 
usually associated with caregiving industries and believe that automated and 
tech savvy jobs are more appealing for men. If this stereotype is not properly 
addressed, the future women of this country will suffer from significant 
unemployment, causing our economy to lag behind.In 2019, Bangladesh 
exported $30.13 billion worth readymade garment (RMG) goods, making up 
more than 84 per cent of the total export of this country. Bangladesh has 
always maintained its lead in this industry due its over reliance on cheap 
labour and lower manufacturing costs, but with impend ing automation and 
digitisation comes obstacles that will increase competition with key players 
like Vietnam. Machineries will be replacing people and sustainable 
technology adoption will increase productivity and profitability.   Bangladesh, 
however, will also have to deal with the challenge of unemployment. 
Thousands of people migrate to Dhaka every day for the search of a better 
life. Many of them do not even get a proper job to survive and spend their 
days on roads. So, technology will sweep away everyone from their 
positions, landing them on roads and piling up on the already existing 
homeless people and beggars. Highly skilled people will be required to take 
up jobs of engineering and architecture to help Bangladesh compete on 
equal footing with the rest of the world.The upcoming generation of youths 
have the power to address these problems. Bangladesh lags behind in terms 
of tech companies. Youths with their energetic spirits and creativity can 
establish their own cloud computing or software companies which will 
increase employment and boost the economy.Youths can take the decision to 
stay back in their countries after graduation and do something fruitful for 
society. The way forward for Bangladesh is to implement policies, increase 
tertiary-level education quality and promote the zest of entrepreneurship 
among young minds. It is high time that creativity, innovation and leadership 
are valued for surviving the wave of fourth-industrial revolution.The writer is 
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a third-year student of BBA programme at the Institute of Business 
Administration (IBA), University of Dhaka. She can be reached at  
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Jun 22,2020 

Health guidelines violated in factories 

Infected workers rise to 417 

The country‘s small and medium-scale industries are not following health guidelines 

regarding COVID19 that has resulted in a surge in cases of infection among the 

workers.The Department of Inspection for Factories and Establishments has launched a 

special inspection in the factories on May to ensure health guidelines in the industrial 

units to contain coronavirus infection and the department found that small and medium-

scale factories are not completely following the guidelines, sources said.Meanwhile, the 

number of infections has been increasing every day in industrial areas and a total of 417 

workers of 174 factories in six industrial zones under the jurisdiction of Industrial Police 

tested positive for coronavirus and five of them died till Sunday.The DIFE, however, 

said a total of 280 workers were so far infected with the virus. 

The DIFE officials said that most of the large scale factories were running their works 

complying with COVID19 guidelines. 

Maintaining social distancing in small and medium factories is a big challenge, they 

said.According to the sources, the DIFE started special Inspection in the factories from 

May 4 and inspected a total of 3,403 industrial units until June 18. 

The department declined to disclose the details of the inspection outcome but said there 

were some problems in small and medium-scale factories in implementing health 

guidelines.A number of inspection reports of the department, however, showed that 

social distancing was not maintained in most of the factories.For example, Gazipur 

office of the DIFE inspected 15 factories on June 4 and found that social distancing was 

not maintained in 13 units.Inspectors found that a factory was running maintaining 

health guidelines fully and lack of monitoring in wearing personal protective equipment 

in another factory.DIFE inspector general Shibnath Roy said that large factories were 

complying with health guidelines but they found violation in small and medium factories. 

https://www.newagebd.net/
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According to the DIFE data a total of 280 workers contracted the virus and the number 

is less than one per cent of total infected people in the country.Industrial police data 

show that the infection among the workers was almost doubled in last 20 days and the 

number of infected workers was 251 on June 1 and it reached 417 on June 21.  Out of 

the 417 infected workers, 311 are from 99 Apparel factories registered with Bangladesh 

Garment Manufacturers and Exporters Association, Bangladesh Knitwear 

Manufacturers and Exporters Association and Bangladesh Textile Mills Association, the 

IP data showed.It also showed that 36 workers tested positive from 24 non-RMG 

factories and 70 from 51 factories under Export Processing Zones are coronavirus 

infected. 
 

 

June 22, 2020 

Pain stresses of garment workers at workplace 

Before even the Covid-19 pandemic brought in another layer of health hazard 
and employment insecurity for Bangladesh's garment workers, mounting 
social and public pressure and rising consumer expectations after a series of 
factory fires and building collapses had put the garment workers in 
Bangladesh at a crossroads and many factory owners were trying to go 
beyond meeting their legal requirements to protect their workers and act 
more proactively and responsibly. Creating workplaces that are safe for their 
workers and preventing injury, illness and disease, is one way in which 
factories can meet these growing expectations. Injuries, illnesses and 
disabilities at the workplace cause physical, economic and emotional 
hardship for individual workers and their families. These result in loss of 
business, reduced productivity and damaged reputation for the factory 
owners as well. In industrialised nations with strong protective policies and 
practices in the workplace, health and safety of workers have improved to a 
great extent and they are now incorporating a wide range of worksite 
wellness and health promotion programmes for their workers to live healthy. 
The vast majority of workers who are evaluated and treated for illness or 
injury return to work without unexpected delays there. However, this is not 
the case in resource poor countries like Bangladesh. Factory owners still 
need to see the connection between protecting and promoting workers' 
health and improving productivity and competitiveness. Unfortunately, the 
Covid-19 pandemic will hinder all progresses made by the factory owners as 
they are now in a struggle for survival.Attention has focused on garment 
workers' physical safety arising from building conditions and fire hazards 

https://thefinancialexpress.com.bd/
https://thefinancialexpress.com.bd/
https://thefinancialexpress.com.bd/
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while their more ordinarily present chronic health conditions have largely 
been ignored by all stakeholders. One of such highly prevalent chronic health 
issue among these workers is pain in their body. Given the very tediousness 
of their job and remaining in a sitting position often awkwardly all day long, 
body pain is unsurprisingly a major health hazard in this population. 
However, pain in the body can be addressed with known, effective and 
inexpensive interventions.According to one study commissioned by the 
Alliance for Bangladesh Worker Safety (the North American Retailers' group) 
garment workers reported on their knowledge and awareness on fire safety 
issues. This survey using a large sample size also had questions on chronic 
health issues like prevalence of body pain. About half of the workers 
surveyed reported to have neck pain and pain in legs and feet at the end of a 
typical work day. About 45 per cent reported bad headache and 38.6 per cent 
reported pain in arms and hands. Back pain was reported by 35 .8 per cent 
and sore eyes by 21.7 per cent. Stomach pain was reported by 1/5 of the 
respondents and waist pain by 17 per cent. An additional question in this 
survey broke down body pain by jobs/departments and this shed additional 
light to identify high risk areas of occupation groups. Responding to the 
question: do you feel pain after a full day of work, workers from departments 
like Packing, Sewing, Finishing and Quality Control reported very high 
prevalence of pain (about 70 per cent or more). About 50 per cent workers in 
departments like Storage, Cutting, Washing, Embroidery, Ironing also 
reported suffering from pain.These are very gloomy findings; millions of 
Bangladeshi garment workers who are making clothes for western retailers 
and consumers are going back home every evening with so much pain 
afflicting their malnourished body and not many studies have reported or 
investigated this issue before or tried to even address these pain stressors at 
the workplace. 

Given the nature of that survey, it cannot be ascertained if these pain 
conditions were arising only from their work conditions as non-work stressors 
may also contribute to this pain. These findings are quite alarming and 
deserve immediate and considerable amount of attention from all 
stakeholders. Given the very nature of their jobs and working posture and 
positions of these workers, it is not surprising that neck, legs/feet, arms, 
hands and back and waist pain are so pervasive and attested. Sustained 
sitting or standing in often awkward positions, machines not adjusted to body 
height and positon, chairs not adjusted or aligned to body height or position 
could explain some of these findings. They work for very long hours in a day 
often extended further with overtime and they work almost every day in a 
week. Some of these pain may also arise from chronic stress that may 
develop from their work and non-work related life events and issues. These 
health conditions may elucidate at least partially why the garment workers 
cannot have a full tenure career like most others; in general, they do not 
work for about 25 to 30 years like most other regular manufacturing type jobs 
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in other sectors of the country. With so much pain afflicting them, it is quite 
likely that they run out of their stamina quite early in l ife and often quit 
garment factory job in their mid or late thirties.With appropriate controls and 
active ergonomic interventions, many of these pain conditions can be made 
somewhat less burdensome for them. Letting the workers take frequent 
breaks, coaching them to stretch their body including neck, shoulder and legs 
at regular intervals, training them to change body positions more often during 
a work shift are quite simple and inexpensive interventions to implement. 
Some light body stretching exercises they can practise at home can be 
promoted as well. Eye pain can be attributed to their sustained and close 
attention to sewing, working with small objects and engaging with wearisome 
machine operations. The fact that one fifth of these workers are reporting 
about painful eyes is a grave finding for their long-term vision health. 
Maintaining correct and adequate light intensity at the factory floor and 
letting them take frequent and short breaks can reduce severe strain on their 
eyes.These findings highlight many of the unmet needs of the garment 
workers who are making clothes for the Western market and driving our 
economic growth while they lack access to very basic worksite benefits, 
programmes, policies and facilities. Conducting pre-employment and then 
periodic or annual health screening can be a starting point to take good care 
of this workforce. Research should look into how regulatory enforcement, 
awareness of care providers and workplace-based interventions be effective 
in improving garment workers' health and wellbeing. Creating awareness 
domestically and internationally on garment workers' health should be a 
priority.Once this pandemic subsides, it would be in the best interest of the 
western companies, Bangladesh government, donor countries, aid agencies, 
NGOs and consumer groups to re-channel resources and provide further 
technical support to the factory owners to keep on improving the health of 
garment workers. A healthy and productive garment workforce will benefit us 
all. 

Dr. Hasnat M Alamgir is a Professor of  Pharmacy at the East West 
University, Dhaka, Bangladesh 

 

June 23, 2020 

Govt urges garment owners to stop sacking 

25,000 lose jobs this month 

RMG workers stage demo in Gazipur protesting job cut (File photo/UNB) 

https://thefinancialexpress.com.bd/
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The government on Monday reiterated its call on garment factory owners to 
refrain from terminating any workers amid the coronavirus pandemic.Some 
80 factories, mostly garment, had terminated around 25,000 workers from 
June 01 to June 15, despite the government's repeated call not to do so.The 
ministry also asked for paying lawful benefits and other allowances to the 
workers, who had already lost their jobs during the virus outbreak.The 
reiteration came at a meeting held at the labour ministry presided over by 
state minister Monnujan Sufian.The meeting was convened to review the 
labour situation in the country's industrial sectors, especially in the 
readymade garment sector as factory owners are allegedly terminating 
thousands of workers, participants said.Leaders of the country's textile and 
garment sector, including the Bangladesh Garment Manufacturers and 
Exporters Association or BGMEA, the Bangladesh Knitwear Manufacturers 
and Exporters Association or BKMEA and the Bangladesh Textile Mills 
Association or BTMA, however, did not attend the meeting.Meantime, the 
Department of Inspection for Factories and Establishments or DIFE under the 
labour ministry presented a list that revealed that 80 factories have 
terminated a total of 24,860 workers since June 01, meeting sources 
said.The DIFE reported the highest 13,750 workers were terminated from 38 
factories located in Dhaka, followed by 9,839 workers from 33 factories 
located in Gazipur, 560 from three Narayanganj factories.A Narsingdi factory 
terminated 552 workers and three Chattogram factories terminated 91 
workers. 

The majority of the terminated workers have yet to receive their monthly 
wages and other allowances as the process is  going on, the DIFE report 
said, adding some factories have paid the wages and other allowances.When 
asked, labour secretary KM Abdus Salam said the meeting decided that no 
workers could be terminated."Termination is an 'inhuman' word. Factories 
should refrain from terminating workers," he told the FE on Monday after the 
meeting.The meeting also stressed the need for strictly maintaining the 
required health safety guidelines, he added.The workers were unemployed or 
lost jobs as factories were closed over various reasons, including shortage of 
work orders amid the pandemic, a participant quoted a BGMEA official, who 
was in the meeting, as saying.If the factories fail to run operations or closed 
down, how they could pay workers sitting idle, the meeting was in formed. 
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Jun 23,2020 

Refrain from job cut during COVID-19 pandemic: Trade Union 

 

Bangladesh Trade Union Centre on Tuesday called on the mills and factory owners to 

refrain from job cut during COVID-19 pandemic.The call came from a BTUC human 

chain formed in front of the National Press Club chaired by the centre‘s president 

Shahidullah Chowdhury.Shahida Parveen, central leader of the labour body, read out a 

statement and raised an eight-point demand that included taking proper steps by the 

government, mills and factory owners to save the COVID-19 infected workers and 

refraining from job cuts. They also called on the government to introduce low-cost 

rationing of food items for the workers.Shahidullah Chowdhury expressed 

dissatisfaction over the massive job cut during the COVID-19 situation in garment 

factories and called on the owners to stop it immediately.He also called on the 

government to take steps to clear the arrears of the workers of state-owned jute mills in 

the country and ensure their wages regularly.BTUC vice president Abdur Razzak, said 

that the workers of the construction sector were suffering much during the period as 

most of the construction works were halted.Organising secretary Abdul Malek, called on 

the government to give cash incentives for the poor workers to save their lives during 

the crisis period. 

Central leader Kazi Ruhul Amin, demanded more incentives for the workers of garment 

factories which should be given directly to the workers. 

Aslam Khan called on the government for taking steps to save huge number of workers 

of informal sector of the country. 
 

 

    ২৪, ২০২০ 

                        

                                                 

                                                                     

                                                          ও              

https://www.newagebd.net/
https://bonikbarta.net/
https://www.newagebd.net/
https://bonikbarta.net/


160 

 

                                                               ,        ও ও  

                                                                         

                                                                              

                                                                            

                      ও                                ও                   

      

                                                                           ও

          ড              ,                                                     

                                               ও   ও                       

                                                                        

                                                           

                 ও                ড  (          ড)            ,          

                           ৮০                                            

                                                                           

               ,                                                          

                                   ও                                  

                                                 ও                         

             ও                                                                

   ও                                                                      

         ,                                                                

                      

                        ও          ড         ড       ড                  ,   

             ,                   ও                                         

                                                                   ও        

                                              ও                         

        ,                                                                    

  ‗          ‘                      

                                                    ,       ৬       ৬০০     

        ৩৫                                                               

              ও                                                           ,   

      ও                                                                ও   



161 

 

                        ,         ও                     ও                    

                          

                        ও          ড                             ,           

                                                                         

                                ,                                             

                             ড                                            

       ও                                                           

  ড                          ‗                   ড  ‘                    

                          ও                                                 

       ,                            ,                                     

                                                                            , 

           ১১                                                            

          ,           ১৫                                                   ও 

        

 

    ২৪, ২০২০ 

                                                    :        

                  (   ড-

১৯)                                                                            

                                                             ,               

                                                                        ‗ 

  ড-

১৯                                           ‘                             

                                                                         

          ,                               ,                ,            

                                    ড                                    

                                                                       

                         ড.                                              

                                                                        ড 

                        ড.             ,                                   

https://bonikbarta.net/


162 

 

           ,                                                           ,   

                                         ,                 ও                  

                     , ড.                 ,             ও                 

                                                                            

                                             ,                            

  ও                                                                     

                                                                       

                          ,                                               

                                                                              

                                                           -

                         ,                                                 

                      -

                                                                 ,           

                                                                        

                                                                           

                                                        ও                 

                                                                ,          

                                  ও                                        

                                                                               

     ও                    ও                                             ও      

                                               -                      -

                                               ,      ,         ও              

                                            

                                                             (     )       

                         ,                              ,                     

                    ,              ও               

 
২৪     ২০২০ 

                                

 

https://www.prothomalo.com/


163 

 

                                          ই                 ১৯৩৬     , 

                                                    ও                       

                                   ,                          ৮৫      

                                                                  

                     

        :                                                      

                                 ,                          ? 

        ই            :                                     ও             

                                                                          ও 

                   ,                                                  ও 

       —                                                      

                                               ,       ,     ,       ও      —   

                                                      ,                  

                                                    

                                                                            

                        ,                                   ,            —

                            ,                                          

                                                                       -

                             

        :                                  ,       ,                         

                                                                          

    ?                                                             ? 

        ই            :                       ,                        

              ,       ও                                                  ও 

                                                                         

                                                                            

         ,                                                    ,                  



164 

 

                                                             ,              

                    ,                   

        ও                                                                    

     ,                                                                 

                  ও                                              , 

                                   

        :                                                          

                                                                           

            ও        ? 

        ই            :                                                      

                                 ,                                    

                                                       ,                   

      

                                    ও        ও          ,        ও      

                   ও                              —  –                 

                                                                         

                                                             ও              , 

                           

        :                     ও                             ও         

                                                                       

                                                                       

     ও                                ও                 ?          

                  ? 

        ই            :                                ড              

                                                                        

           ,                                                       -       

                                                                   ,    



165 

 

                            ,                                        

                     ও                     

        :                       ও    -                                  

                                                                   

                       ও                     ? 

        ই            :        ,                                                 

                                             ?        ও                       

                                                                            

                                    ,        ,    ,                        

                                                                          

                                                                         

                                                                          

                                                                      , 

                  ,                                                             

                          

        :              ,                         ,                    

                                        ? 

        ই            :          ,                                        

                                     ও                                         

                                                              ;         

                                                                     

              ,                                                                

                 ,             ও             ;                            

                     ,                                                       

                   ও                                              

        ও                 ও                                            

                ও                ও                                    

                              ,              ও     ও                 



166 

 

        :        -                                             , 

                         ? 

        ই            :    ৫০                                        

                                                    ,              , 

                                                                     

                   ,               ,                                ও         

      

              ,                                                                

                                                                           

                          ,             ,                     ,           

           —                             

        :    -             ও                                            

                                                                          

   ? 

        ই            :    -                                                  

                      ,                             

                                                   -                ও       

                                             ও                            ও 

              ও  ,                                            ,                 

   -                                        

        :                           ,                      ও                

                                                                        

                                    ?                              ? 

        ই            :                                 ,                   

                                            ও                        

                                                                               

                    ও                                                     



167 

 

                                                                      

                             -           ও                                 

                                     ,                                   

                                                         ,               

            ,                                                               

                  ও        —                                  

            

                    ও                            ,                                

                                                                          

                  

               ,                       ,                               

             ও     -    ড  ও                                           

                 ,                                      —                  

                            

 
২৪     ২০২০, 

                                  

     ড–১৯                                              ও   -৯৫          

                                                              

                                                                   

      ও                        

                    —                                              , 

                                           ,            ও                      

                                                                            

৬৩                                       ,                             

                                     

https://www.prothomalo.com/


168 

 

  ও      ও                                                            

                                                                            

     ,                                    ,                             

                    

            ৪৫                                                        

              ১       ৯৭               ও                        ও     —

                        ও                                             

                                                              ও           

                                            ,                            

             ও                                                      

                             ও                                        

                 ,                    ও   -৯৫                              

                   ও          

                        ও       ও                                       

                                 -৯৫     ও                 -        

                                                                        

                                                                           

                                                          ,                   

    ,                                     

         ও                           ৬২                                    

        ও                                                           ও   

     ,                              ; ও                                

                         ‗                ‘                       —    

                                         

     -                          ড–১৯                 ও                  

               ,          ও                ও                            



169 

 

                                                                 

        ও                                                                 

        ,      -                                                    

                      ও                

 

 

২৪     ২০২০ 

‗               ,              ‘ 

                  ড              ও                                           

                                      

         ড                          

                                      

                    ড            

     ,                              

                     ‗               , 

             ‘                     

                                                

                                                ও                          

   ও                                                                

      ,                            ,           ড   ড ও              

         -                      

    ড                                                                   ও 

                       ও                                                    

                                                                                  

        

     '              ড                                                  

                                   ড                           ,       

      ,         ,                                                            

  ও                           -                ও                    -    

        ,       ও          

https://www.jugantor.com/
https://www.jugantor.com/assets/news_photos/2020/06/24/image-319296-1593013024.jpg
https://www.jugantor.com/
https://www.jugantor.com/assets/news_photos/2020/06/24/image-319296-1593013024.jpg


170 

 

                      ,          ও      ৬০                        

                                    

                   ,                               ,              ও        ১ 

    ৭০                                                                    

                    ,                                    ,          ও       

      

                      ,                                  ,            

     ?                              ড                                   

    ,                 ,                    ,                  ,           

          ও                                       , ‗                      

                           ,                                             

                                                              ও         -

                                    ?‘ 

                                , ‗                                   

   ড   ড                                                                     

                              !‘ 

 

 

২৫    , ২০২০ 

                                

                                           

                  ও                          

                                            

                 ,                            

                             -২০২০       

                                              

(ও       )                      

https://www.kalerkantho.com/
https://www.kalerkantho.com/
https://www.kalerkantho.com/
https://www.kalerkantho.com/


171 

 

                 .                                                            

               ও                                                   . 

           ,                                                           

                                           ও  ,                           

       ,                                          ও        ,                  

              ও  ড                                    

                  ১৬                                                        

                     ,                ,          ,         ,   ড     

      ড ও                                                      ও        

              ড                                                          

                                                                        

           ,                                                              

                        ও                                               

                      ,                      ও                           

                                           ও                           

                     ও                                               , 

              ৮৫                                                      

                                                                    

                                                      ও        

                                    ,                                  

                                                                      

                  ও                                                 

                    ,                                                     

                                                              

                          ড.              ,    ড-১৯                     

                                                    ,                    

                                                                         



172 

 

                                                                             

                                          .                         , 

                             ও        -১৮৯                      

                                                                            

                                                               

 

২৫     ২০২০ 

                                 

                                            

                                                 

                                                  

             -                  ,    ,      ও 

                                             

                                            ও   

                                                                   

                                        ,                          ,        , 

     ,      ,       ,        ,          ও                                

                                                             ,           , 

        ,         ,         ,         ও                                

                                                          ও              

                                                                        

                                       ও                       ,         

৪৪        ১৭       ৩২৭                                       ১৩১            

                                                                ৬       ৮ 

                                                                               

                            ওও                                     

                                                                             

            ও                                                         

               ,            -             ২০১২                            

                                                                        

                                                ,                         ও 

https://samakal.com/
javascript:void(0)
https://samakal.com/
javascript:void(0)


173 

 

                  ,            ও                                                

  ও                                 ,    ,     ,     ,     ,      ,     , 

           ,                         ১৩১                                   

                                                                         

                                                                  ও        

                                                                            

       

 

                                                                            

        ,                                                              

                                                                             

                                                                    

          ড                                     ,                        

         ও                                                               

         -                                      ও                     

                                                                          

                 ,                                                       

                                                                            

                                                                     

                                             ,                             

                                                                         

                                                                           

  ও        

 

 

২৫    , ২০২০ 

            ৫০                

► ২০১১                                ১       ৭০    ,           ১       ৩৬ 

    

►                                             

                                                 

       ও        ড                                      

                                                   

https://www.kalerkantho.com/
https://www.kalerkantho.com/
https://www.kalerkantho.com/
https://www.kalerkantho.com/


174 

 

                                                   :                     

                                                                            

                                                                          

                                        ড                               

                                                                    

                           , ‗                                            

                                                           ও                 

                     ‘                                                  

       ও            ,          ও                                ,             

                                                                         

                                                                       

                                                                     

                  ড                                                           

                                             , ‗                          , 

                  ৫০                             ‘                       ও 

                        ‗              ‘-                                   

                                                                           

                                                                     

     ২০১১                              ,                           ৭০      

                          ,         ৮০                                       

                              ৩৬                             ,               

                                                                            

                    ৮                                                      

ও                 ,              ৬৬                      ৫৯     ৭৩       ২৭১ 

                                                                            

                                                     ৪০            ৬৬       

‗      ‘                                                           ৮০              

          ,                                                               



175 

 

                     ও    ,     ,                 ,   -   -       ,            , 

           ,           ,         ,                                                  

      ৮৬       ও           ও                      ৮০                 -        

                         ৪৬        

    ১০                                                               

  ও                                                                   

                           , ‗                                    

       ,                                                ‘                   

                                                            , ‗          

                                                                ,   ও     

                                                       ও                   

                    ?‘                                                ও     

                                                                        

          ও                                                                   

               , ‗১৫                                                    

    ‘            ২০               -১০                                   

                                 ,                                        

      -                              ,                                  

                                                                            

     ‘                          ১৩     ও   ড                               

               , ‗                                                       

                   ,                             ও                           

                        ‘                                         

               , ‗                            ,          ,       

          ও               ও                                     ও    -    

                             ও                                             

                  ও       ‘                                            



176 

 

               , ‗                  ও                                       

                                                                    , 

                                                ‘               ও   ড   

        ও                ও                                     -          

                                                    ;                    

                                                              ও         

      ও                                    -১২              ড-     ২০     

          ও                               , ‗                             

                                                                          

                                         ,                        

         ‘                                                          

              , ‗                                                      

                      ‘                          ৫১     ও  ড          

                                     , ‗     ও   ড                 

                                     ‗  -   ‘                                

                          ‘                                            

                                , ‗                                      

                                                    ও                  

                ,                           ‘(                        

                                   ) 

 
২৫     ২০২০ 

১০                              -     ৩       ড়     

                    

              ১৯৭৫       

২৬                  ও     

https://www.prothomalo.com/
https://www.prothomalo.com/


177 

 

                                          ও                   ও       ও  

                                                                        , 

‗               ,                                                     

                      ও                       ও         ও                 

    ,                   ও          ...                      ,                

                                           ‘                            

                     ,                       ও                   ,            

                        ,                                    -          , 

                           -                                             

                                                             ,            

                                              ২১                   ও 

‗       ‘ ২০২০-২১              ৫     ৬৮                                    

                        -                ৬৮       ৪৬৪                     

     ২৯       ২৭০            ও      ২৫       ৪৭০                       ও 

                               ও                         ,           

     ১১       ৪৪৮           ,                 ২৫       ৩৭২                    

           ৩১       ৬২৬             

১০         ড়   ২২১% ২০১১-১২      ২০২০-২১                             

                         , ১০                    -                           

       ২১       ৩৫০                      ১১       ২৫৮            ও      ১০ 

      ৯২                            ১০                                ড      

২০  —     ড          -            ২২১         

                                                                     

             ও          ,       ২০২০-২১                  ১২       ৫ 

                                   -    ,    ১০              ১৪            

                                     ,                              -          

                                          ,      ,       ও      —         

                   ও             ২০১৫                                   



178 

 

                                                   ২০      ড     -     

  ও                                                -        ও       ও          

                                      ও                            -      

       ও                                                                    

                                                                       , 

‗                                                                       

    ,                                         ও                          

                      -                 ড          -                        

                    ,               ও                   ‘ 

             -              

                 (      )    ২৭          ড                 ,              

                ড                                                        

                            ড                  ও      

                                                  ,          -              

                                                                           

        ,             ও                                     ১০     ড             

                ( ও) ও                  (  ও)                       ১১-১৬   

   ড             ,              ,                 ও  ড                 

                ১৭-২০      ড             ও                    

                           -   ড      ও               -   ড          ড      

১       ও ১০     ড      ২                  ড     ৯                         

১    ড                    -   ড                                 

                

                       ,                                                      

                                             ও                            

                                                     ,                         

                               -                                     , 



179 

 

   ,       ,  ড         ড,       ,      ও                               

   ড                       ,       ও                                     

  ও                        ,                                            

           ,             ,        ও           ,           ,          ,         , 

         ,           ,             ,          ,            ,           ,       

    ,            ,         ড                                                

                               ও            ও                                 

                  -  ও               ও                       ও               

     ,       ,                                                               

                                                              ,       

                             ,                                    ও 

                                                                        

                      ,                                               

     

 

২৬     ২০২০ 

                      ও                     

                                    ও                                 

                                                                        -

                                                                      , 

                                                            ও        

                                                                      

                                                                      

                    ,                                                         

                                                              ,           

                                                                        

                                                         ও               ও   

                                                                         

                                            ও                            , 

https://samakal.com/


180 

 

                                                                          

                           ৬                                    ও       ৬ 

                                                                        

                                                        ৯                  

৬                        ও                                           

                                                                      

                                                                         

                                       ও                        

                                   ও                          

                                                                      

                                                                         

                                                                     

                                                                              

                                                                       

                                        ও               

                                         ও                                  

                                                                            

          ও                                -                             

                                                                           

                                                                          

                                                 -                      

                                                                           

                                                                        

                    :                             

 

    ২৭, ২০২০ 

   ড-১৯-        

                                       

                                                                          

                                                                            

                                                                  ,         

https://bonikbarta.net/


181 

 

 ,                 ,       ,     ও                                             

                                                                        ড     

                ও                                                           

                                                                    

   ড-

১৯                                                     ড                 

    ও                                                                  

                                           ,         ও                       

                    ,                                                        

    ,                                                                  

        ,             ও                   ড                          

        ও                                                                      

                                               ও                         

                                                                        

               ,     ও                     ৪                                

                                                                      ও   

                                           ও                               

                                                                               

                                                                       ড

       ,                                                                       

                 ১       ৫                                                    

                 ও                                                         

         ও                                                                 

                                                                    

                      ও      ও         ডড                   ১             

                             ,                                         

                                                                           

                              ,                                            

                                ও                                     ,  

             ও                                                            

                                                                          

                                                   ও               

 

https://bonikbarta.net/


182 

 

    ২৭, ২০২০ 

                  

                        ড়   ১৮                   

                     ,                                     ২০         

      ২৩                       ৬৫                                       

                                                                         ও  

                                          ১৮       ৩০৫                     

                                   ও       ও                             

                                                                           

                              ,         ৪০             ২       ৮০০        

         ২৮       ৯৪০                           ড           ১৮       ৩০৫  

                     ড                                         ও    ৫৬     

                                                                         ও 

                                                                          ,

                       ,       ,       ,        ,            ,       ,       ,   

     ,          ও                                                           

                                            ড                               

                          ,                                                

                                                                          

                                                                                

                                                                             

                                                                       

                                      ,                                  

                                                                            

                                                                          

       ও                                     ,      ,       ,     ,     ,   

    ,                               ,            ,          ,      ও         

                                        .                ,                  

                        ও                                                   

                                                                          

                                                                           

                                                       



183 

 

      -

                                                    ,                           

                                 -

                 ও                                                       

                            ,                     -

                ও                                           

      -

                      ও                                               ,    

                ৬৫                                             ,          

                                                                          

    ও                                                                    

                                                                          

          ,                ১৮       ৩০৫                                  

                                                               

 

২৭    , ২০২০ 

            :                                                 

                      ও            ও                                     

                                                                        , 

        ,                                                                   

ড                 ,                                                       

                                                                            

                  ও                             ও                        

                                              ,                         

   ,           ড   ড ও                       -                             ও   

                                                              ও        

                ও                                                         

                                                                                

                           ও                                                  

                                              ,           ,                 

                                             ও                           -

                ও                    -            ,       ও              

https://www.ittefaq.com.bd/


184 

 

                  ,          ও      ৬০                                   

                                           ,                               , 

                   ১                                                     

                                                       

                      ,                                  ,            

     ?                                  ও                                  

     ,                 ,                               , ‗               

                                  ,                                         

                                                                  ও    

     -                                    ?‘                           

     , ‗                                      ড   ড                          

                                                                         !‘ 

 

২৭    , ২০২০ 

                         

ড      ও    ড            ,      ড                       ও         

                          ৩০                                          

    ৪১      ,                 ৫               ৩০       ড    , ২২            ও 

৩০                                                ও                   

                 :  ড  ,      

                                           ও                    

                               ,    ,       ,                ও    

                                 

                        ৩০       ড    , ৪১            ও      ৫       

                                           ড            ,       ড       

                    ও                                                      

       ৯০            ও                                  ৩০       ড    ,     

২২            ও ৩০                                                          

(     ড-১৯)                                                           

                                           ড        ,   ড  ,     ,           

                                                                           

https://www.ittefaq.com.bd/


185 

 

    - - - -                       ও                             

                           ড .                     , ‗                   

ও                                            ‘          ,                  

                                                                    

                                                                           

                   ড .                                ,                      

                   ,      ও          ,                           

                     ও ও  ড                  ড                             

                                                                   

                                                      ,      ড     ও        

                  ও                                    -                  

                                                                         ও 

          -             ড                      ও                            

                            ও                                                 

        ও                         ও                              ও      

                ও                            ও        ও              

                                            ,     ও                       

               -                                                   

                                                                          

          ও                       ,                                       

                                                                       ,    

                                                                         

                                  ২১                                            

১১                               , ১১                       ও             

     , ১০                                    ৪৭               ড          

         ৮০০   ড      ২       ৬০০    ড                     ৮০০    ড  

                                                       ১০০   ড             

২০০    ড                                                      ৩১   ড 

     ৫০    ড         ও                        ৬১০                     

        ১৯                                          ৯                   

     ড                 ১০          ড                     ড                ও 

        ড                (      )                                    

                                               ও                 

                                                                         

                                                                      



186 

 

                                                                           

        ও              ও                                            

                   

 

২৭     ২০২০ 

                    

                  ১৪             

                       '                           '-                    

                      -    ও                                           

      ও                    -    ও         -   ও                          

                                                                       -

       ও    (              ড   )                              ও            

                                                                     

    , '  ড                  ও                             ও            

      ও                                                                   

              -       ও                 !'           '                    '-

                  ও                                      ও               

    ও                                  -                                  

                                                                           

                                                          ,                      

                                        , '                               

    !                      ,      ও                 -                           

                            '     ও                                       

                                                                        

                           ,                    ও                -   

                                                                            

            -                                              ড             

                                               ১৪                   

                                                                         

                        -ড                                ও              

                                            ড                          

            ও     -  ,        ,                     ৯                    

https://samakal.com/


187 

 

                                     ,                                       

                    ,                                                   

   ,                      !                      ড  ও                     

                        ও                                           

                     , '                                              

                                                               ' 

 

                                                       ও               

                                                                 , 

'                                                                            

               '                          ও                              ও 

                               , '                   ,              !    

                                                                          ও 

    '                ও                                                  

    , '                                                                 

                        ও          '                                       

               , '                                                    

               '            :                            ও                  

         ও        -          ও        ১৪                               

                                             -      ও                    

         -    ও                                                     

                                                                    ও 

                       ও                                       ও  

              ৯         -    ও    -     ও                ১০           -

                                ৬১৫            ও     ও              ৩০ 

          -                                                              

৮০           -        '           -    ও     -          ড       '        

                       ড        , '  -    ও                             

                                  -                                    

                            ,                                               

             -    ও              ৮০                                   

      '         ৬৫                                                        

                                                                           

ও                               ,                ও                ও       



188 

 

                                                       , '                   

        ,         ও              ও                                          

                     ও                                                ' 

          ৩৫২        -                -    ও ১০           ও        

                                                    , '    -          

      -                                 ?                           

                                             '                    

                       ও                     ৩১২               ২১       

                                ৫১৯                        ২৫০০      ও 

               ২৩০০                                                      

                                     , '                               

                                                      ?             

            ,    !'                                                      

        .                       ,            ড-১৯                         

                                                                          , 

১৪                            -                                        ও 

                   ৯৭                                         -    ও 

    -                              -                                           

                                                                   

                ও                                                       

                                                                          

                                    ও                                    

               ,                                                     

                                                      -    ও     -

           (            ,             ,      )                              

    ও                              ও                           

                                 ও                                   ড. 

        .                 ,              -                                

                    ,     ও                                

              :                                                          

                                                                       -

    ও     -                                             ৪৬       ৬৩     

                                                                          

       - '                                                             ! 



189 

 

    ও                                                         ,     ৪৬ 

      ৬৩     ৩০                   ৮০       ৭৪৭      ও ২৫       ৩৮          

                             ও         '                          , 

                           ও                           '            ও        

           ও                                         -                     

                                                                    

             -                                                            

                ও       

 

২৭     ২০২০ 

                                

                                          -                                   

                                                                       

     ,                                 -              ও              

          ও                                                            

                                                  -            ও         

                                                                    ও 

             ও                                                             

               ও                                                            

                                                                     

                                                                            

                      ,                             ও                        

                               ,                                             

             ,                                 ,                           

                                                                              

                                                                      

                                              ও                      

                                                 ড                      

            ও       ,                                  ড                   

        ,                  ,                          ড                

                                             ও                                 

                                           ,        ,           -       

https://samakal.com/


190 

 

        ও                                                                 

                        ,                 

 

২৭    , ২০২০ 

'     ৬                                ,                  ' 

                                       ও                                  

         ,                  –                                              ও 

               ড   (      )                    .                             

    ,                                                                   

   ;                      ড                              ,                

           (২৬    )                                                    

                                                                  

ও                                      ড .                             ড . 

                                             ,                             

                             ৮৫                                       

               ,                                                     

          ,                                                    ও       , 

                                                                      

                              ,                  ;                        

                                 ,                         ,                 

             ও                                                          

                ও                                                           

                                         ও                                 

         ,                                                   ,            

              -                                                         , 

                              ড .                    ,                        

https://www.kalerkantho.com/


191 

 

                                                                        

                                     ,                                    

                                                                

                                                            ,        

                                                    ,                      

                      ,                                                    

                                                                        

                               ও                                  ,       

                             ,                                       

    ড .                    ,                                                   

                                     ও         ,                        

          ও            ,                                 ও               ড  

                                                                       ,        

                  ও                    ও                                       

                            ,                                        ও    

                                                     ,      ড .         

 

২৭    , ২০২০ 

        ১৩%                       , ২৫                  

                           ,      ড  '                                

                     ২৫                                                

                              ও                                       

                                                                ৭০       

                                                                   , 

                                                         ২৫              

                            ও                       ও             ও 

https://www.kalerkantho.com/


192 

 

                              ড                                           

       ১০                                                           

              ,                                                         

                                                                          

    ,                                 

                                            -                        ও        

                      ,                 ৬৫       ও                     

                                                                   ,      

              ও                                  ৬৫                        

                                                                     

                                            ও                              

   ই    -        

        ৫         ২৯         ২৯       ৯০৯      ও                   

     ড                   ১৩            ,                           ,      

                                    ১১                      ৫৬.৮৯       

                       , ৩২.১২                               ১৫       

                 ২৩.২                                   ৪৭.২৬            

                     ৩০                        ৩৯.৪                   

৬.৪৬                                          ৬৪                         

                                        ও                              

  ও        ও              ৬৭:৩৩  

                 ই 

১৩                                                                             

                                                                        

                                        ২৫            ৫০      ৩৫     

                                             ,                        



193 

 

                                                                 ড  '       

                                         ড.                          , 

                                    ৮০                                 

                                                                 ও        

                                                                           

                                                                    

                                                                        

                                                             ও             

                                                                         

            

 

 

June 27, 2020 

Thrust on strengthening social security of domestic workers 

File photo used for representational purpose 

Speakers at a webinar on Thursday called for strengthening the social 
security of the country's domestic helps who are impacted largely by Covid -
19 pandemic.They said about 95 per cent of the domestic workers cannot 
continue their jobs because of coronavirus outbreak.Rights activists, experts 
and parliamentarians attended the virtual seminar, stressing on the need for 
enacting law to ensure legal supports for the domestic workers.Securing 
Rights Project, funded by seven organisations including Bangladesh Institute 
of Labour Studies-BILS, organised the webinar marking the International 
Domestic Workers Day-2020.Speakers said the workers are the most 
affected group by the pandemic in Bangladesh. Of them, domestic workers 
are in more vulnerable condition.Participating in the webinar, Rasheda K 
Choudhury, Executive Director at Campaign for Popular Education (CAMPE), 
said that it is needed to implement the domestic workers' policy 
properly.Otherwise, it will not be possible to confirm their rights, she 
added.Skill certification will help improve the condition of domestic workers. 
At the same time, employers also should change their attitude towards the 
domestic helps, said the ED of CAMPE.Member of the Parliamentary 
Standing Committee on Ministry of Labour and Employment Shamsunnahar 

https://thefinancialexpress.com.bd/
https://thefinancialexpress.com.bd/
https://thefinancialexpress.com.bd/
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Bhuiyan, MP, said that about 85 per cent of the workers lost jobs during the 
pandemic in the country. So, they are living in a miserable condition. 
Besides, most of the domestic helps worked on part time basis. Majority of 
them also lost jobs. BILS Chairman Habibur Rahman Siraj presided over the 
seminar while member of the Parliamentary Standing Committee on Ministry 
of Labour and Employment Israfil Alam, MP, also joined the programme.  

arafat_ara@hotmail.com 
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Indigenous beauticians of Madhupur now toiling at fruit orchards for survival 

The hands, that once held delicate make-up brushes in air-
conditioned parlours, now digs through the hard earth with 
axes and spades under the blazing sun in fruit orchards of 
Tangail‘s Madhupur upazila. Photo: StarOnly three months 
ago, Thanchi Mri would spend her days giving women beauty 
treatments in air-conditioned rooms of a parlour in Dhaka.The 
hours were long but each month she made around Tk 17,000 
enough to support herself in the capital and her grandparents in Chunia village of 
Tangail's Madhupur upazila. However, the coronavirus pandemic changed everything in 
a jiffy. On March 15, the parlour closed down to stem Covid-19 and Thanchi returned 
home penniless.Now she toils as a labourer under the blazing sun in pineapple and 
banana plantations of the upazila."I have become used to working in air-conditioned 
rooms for the last seven year. Now working at plantations with a spade and a sickle is 
proving quite difficult," cried the 24-year-old beautician.Thanchi now makes only Tk 250 
a day, that too only four days a week.Beautician Lakkhi Rani, who returned from a 
parlour in Jamalpur to Madhupur's Maguntinagar village, could not even manage 
plantation work.With a sick mother at home and a debt to repay, she is grappling to 
make it through every day.Lakkhi, who used to earn Tk 14,000 per month, came back 
home empty-handed on March 13 without any salary."I couldn't find any job in my 
village. I have heard that many other girls like me are working as day labourers in the 
banana and pineapple orchards. But no one gave me work," Lakkhi told The Daily Star 
on Wednesday.She said her parlour owner contacted her recently and told her to look 
for work elsewhere as the establishment is not going to open for a couple more months 
due to a dearth of clients.Now Lakkhi is worried about repaying a loan that she took 
from a NGO for her mother's ulcer treatment."Although I did not pay the loan 
installments for the last three months, I shall have to do so from this month," she said."A 
couple of months ago, the government gave us six kilograms of rice and one kilogram of 
potatoes. No one else gave us anything. I can't describe how our days are going by," 
she added.Several hundred beauticians from the indigenous communities of Madhupur 
upazila, returned home after losing their jobs due to the coronavirus situation. They 
don't know when their beauty parlours will open. Most of these women are very poor 
and have nothing but a dwelling.The hands that once applied make-up on women's 
faces now cut through the hard earth with spade and sickle at banana and pineapple 
orchards or paddy fields for nominal wages.Eugin Nokrek, a indigenous leader in 
Madhupur and also president of Joinshahi Adivasi Unnayan Parishad, told The Daily 
Star that about 1,100 indigenous women of about 40 villages in the Madhupur forest 
area used to work in various beauty parlours across the country including the 
capital.Most of them returned since the pandemic hit the country."Although 
government's relief assistance was provided a number of times to the indigenous 
communities in Madhupur, no separate aid was provided to these unemployed 
beauticians," he said.He also said the local Upazila Nirbahi Officer asked for a list of 
these women and assured that support will be provided. 
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June 01, 2020 

‘Please help me, I want to go home’ 

Mizdah shooting survivor pleads from Tripoli 

Tariqul Islam is one of the migrants who have miraculously survived a mass shooting by 
family members of a human trafficker in the Libyan desert town of Mizdah on 
Wednesday that claimed 30 lives, including 26 Bangladeshis. 

"When the shooting started, I saw people standing around me falling on the ground one 
after another. Amid a lot of shouting and shooting, I felt something strike me on my arm 
and I collapsed in a pool of blood with extreme pain. At one stage I lost my 
consciousness and when I woke up, I found myself in a hospital bed," Tariqul told the 
Daily Star over phone yesterday. 

"I can't believe that I'm still alive," he said before starting to cry profusely. 

The 22-year-old from Magura, who ended up as a victim of ransom-seeking traffickers 
after going with a broker to Libya to seek his fortune, was laying on a bed at the Tripoli 
Medical Centre when he was narrating the Mizdah massacre. 

He said it was after Asr prayers on Wednesday when the trafficker's family turned on 
the hostages after the gang leader was allegedly killed in an altercation with the 
migrants. 

"There was an altercation between the traffickers and hostages when they demanded 
more money. After the gang leader was killed in the altercation the family members 
turned up. 
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"There were around 250 of them. They dragged us out from our room [smuggling 
warehouse] before they started shooting. There were at least 11 of them who were 
shooting with different types of weapons," said Tariqul, still traumatised. 

He said the bullet wound is painful, but the tortured back is even more so. 

"I can't sleep on my back. They hung me by the hands with a rope and assaulted me 
with a plastic object, demanding money, every day. There were around fifty of us and all 
of them were tortured for money intermittently every day," said Tariqul. 

"They were demanding 12,000 dollars from each of us. They said 'Either you pay or die'. 
I have come from a poor family and it was impossible for my family to meet their 
demand," he said. 

"I want to go home. Please, help me sir," the young man from Magura was saying 
repeatedly. 

Tariqul's parents Phul Mia Molla and Ayesha Begum, who live in Narayanpur, under 
Binodpurupazila, desperately want the safe return of their only son. 

"I want my son back," Tariqul's mother Ayesha Begum said when contacted. 

Responding to the query, Ayesha said they sold two cattle for Tk 1.2 lakh and took Tk 
1.50 lakh as loan from banks and borrowed the rest from neighbours to send their son 
abroad. 

Tariqul completed his primary education and later worked in farmlands to help his 
father, Ayesha said. 

"We are very poor. We have now lost everything," Ayesha said, adding that they need 
government support to bring their beloved son home. 

Most view Libya not merely as a destination that offers better employment opportunities, 
but also as a transit point to even better destinations, namely Italy or other European 
countries. 

According to the UNHCR, more than two million illegal migrants from different Asian and 
African countries have entered Europe through the Mediterranean Sea since 2014. 

Their undocumented status makes them prime targets for traffickers. 

According to Tariqul, his family had paid Tk 3.5 lakh when he left Bangladesh and 
another lakh later. But the traffickers and brokers demanded much more when Tariqul 
was sold off to the former. 

He had left Bangladesh with a broker in November 2019. 
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First, he was taken to Nepal, from where he flew to Dubai. They stayed in Dubai for 
three days and then went on to Egypt. 

From there, they flew to Benghazi in Libya. 

They stayed in Benghazi for six months and when he, along with around 50 other 
people started for Tripoli, they were handed over to a gang, which took them to a 
trafficking warehouse in the desert town of Mizdah, which is 180 km from the Libyan 
capital of Tripoli. 

The slayings underscore the perils that migrants face in Libya, where violence and 
lawlessness have created a haven for smugglers to operate along the North African 
country's coastline. 

The 26 Bangladeshi migrants killed in the massacre were buried in Mizdah, with the 
Libyan authorities fearing that local gangsters could snatch the bodies of the victims 
during transit to Tripoli. 

The 11 Bangladeshis who were injured in the attack were admitted to a hospital in 
Tripoli where they are undergoing treatment.  
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June 02, 2020 

British fashion app sells off unwanted stock to aid Bangladeshi workers 

A British shopping app is raising money to help hard-pressed garment 
workers in Bangladesh by sell ing off clothes ditched by global fashion 
brands as the coronavirus crisis decimated their sales, Reuters reports.  

Under Mallzee's Lost Stock initiative, boxes of clothes - with brand labels 
removed - are sold for 35 pounds ($44), with 37 per cent of the retail price 
donated to a charity supplying food and other goods to clothing workers hit 
by layoffs and unpaid wages. 

"We had the industry contacts to be in the perfect position to connect 
consumers with the cancelled stock supporting garment workers and 
helping avoid the clothes ending up in landfill," Melanie Gray, a 
spokeswoman for Edinburgh-based Mallzee, said. 

Labour advocates in Bangladesh welcomed Mallzee 's efforts but expressed 
concern that such initiatives could let big brands off the hook over mass 
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cancelled orders that are putting the livelihoods of thousands of workers at 
risk. 

"I appreciate this. But why do our workers have to live on charity?" Kalpo na 
Akter, founder of the Bangladesh Centre for Worker Solidarity, told the 
Thomson Reuters Foundation. 

"It will be highly appreciated if they (Mallzee) can pressurise brands and 
ensure that they pay up."  

Mill ions of Bangladeshi households depend on the garment sector, which 
has been hit hard by the pandemic. Exports fell by 84 per cent in the first 
half of April as $3 billion-worth of orders were cancelled or suspended, 
according to factory owners.  

As the industry reels from the blow, Rubana Huq, president of the 
Bangladesh garment manufacturers and exporters association, said 
schemes like Lost Stock were "imperative."  

Last week, Bangladeshi manufacturers said they would blacklist Western 
fashion brands that "exploit" them by failing to pay their bills due t o the 
coronavirus crisis, days after threatening to sue a major British retailer over 
its debts. 

Several manufacturers have struggled to clear workers' dues in the last two 
months due to the cancellations, and hundreds of unpaid garment workers 
protested on the streets last month. 

Since launching the programme two weeks ago, Mallzee has sold 80,000 
boxes of clothes, far exceeding its goal to sell 10,000, Gray said.  

She said the company had collected enough funds to supply parcels of food 
and sanitary products to help 80,000 garment workers and their families.  

Mallzee is working in partnership with Sajida Foundation, a Bangladeshi 
NGO, which plans to begin the distribution of the aid packages next month.  

"We're in the process of making a list of garment workers who need the 
relief. It can support them for two months," said Muhymin Chowdhury, 
spokesman for Sajida Foundation. 

Researchers say charitable efforts will not be enough to support workers in 
the longer term, urging the government to work with facto ry owners to 
create a social safety net for garment industry employees.  
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ADB expands trade finance programme to support Bangladesh’s private sector 

 

The TFP works with 12 partner banks in Bangladesh to mobilise private sector capital 

and fill market gaps by providing guarantees and loans to support trade, according to a 

press release."Given the impact of Covid-19 on the economy, particularly availability of 

credit for private sector in Bangladesh, enhancement of the TFP will increase liquidity, 

help boost businesses, raise exports and imports, increase jobs, and contribute to 

economic growth and development," said Country Director Manmohan Parkash.Noting 

Bangladesh is one of the most active TFP countries, Parkash said, "The programme 

has so far supported $814.6 million in trade, with 70.7 percent co-financing by the 

private sector, over 1,367 transactions, as of 31 December 2019.""As trade transactions 

typically start and end within 180 days, the $755 million can roll and support over $1 

billion in Bangladesh trade year over year.""A substantial portion of TFP's portfolio 

supports small and medium-sized enterprises (SMEs) and the expanded coverage of 

the very active programme will result in enhanced inclusive support to traders, including 

women, in Bangladesh," added Parkash.The TFP works with over 240 banks in 21 

countries to provide companies with the financial support they need to engage in import 

and export activities in Asia's most challenging markets. In 2019, the TFP supported 

4,832 transactions worth a total of $5.4 billion, including $3.5 billion in co-financing, and 

helped 4,069 small and medium-sized enterprises. 

 

০২ জনু, ২০২০ 

বষংকয ইউশযো মোত্রো 

কয়েক দপাে ভানুল নফন্দক্র কয়য াচাযকাযী চক্র 
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াচায রুয়িয ফয়চয়ে বেংকয অং নরনফো 

িশতটট স্তশযই োচোযকোযীশদয এক চশক্রয োত দথশক অনফধ অশবফোীশদয দরগুশরোশক আশযক 

চশক্রয োশত তুশর দদষো ষ। এবোশফ বোশগযয অশন্লশণ জীফশনয ঝুুঁ শক শনশষ েশন্ময দদশ দমশত 

আগ্রী অনফধ অশবফোীযো শতন দথশক চোয দপোষ দকনোশফচোয শকোয ন। ফোংরোশদশ 

অশবফোীশদয শনশষ কোজ কযো গশফলণো িশতষ্ঠোন ‗যোভরু‘ ূশত্র এ তথয জোনো দগশছ।িোন্ভ তথয 

ফরশছ, শরশফষোষ ভোনফ োচোশযয দক্ষশত্র ফোংরোশদশ চশক্রয যোশয দমোগোজ থোশক শরশফষোষ 

ফফোকোযী চশক্রয শঙ্গ। এই দোরোর চক্র ভোদোযীুয, শকশোযগঞ্জ, যীষতুয, পশযদুয, 

দগোোরগঞ্জ, ুনোভগঞ্জ আশযো কশষকটট দজরোষ দফশ জক্রষ। ঢোকোষ চক্রটটয দনতৃত্ব দদন 

শরশফষোয কশষক নোগশযক। আইনঙৃ্খরো যক্ষোকোযী ফোশনী শকংফো দগোশষন্দো ংস্থো মোশত শন্দ 

কযশত নো োশয, দজনয শরশফষোয এই নোগশযকশদয দকউ দকউ ফছয জশু অফস্থোন কশযন 

োুঁচতোযকো দোশটশর। তশফ শরশফষোয এই নোগশযকশদয দকউ দকউ একোশধকফোয দগোশষন্দো ংস্থোয 

োশত ধযো শশছন। চক্রটটয শঙ্গ জশত স্থোনীষশদয দকউ দকউ যোজধোনীয পশকযোুশর 

শযকস যুটটং এশজজন্ফয অশপ খ্ুশরশছন।এই চশক্রয ভোধযশভই শরশফষোষ শগশষ দদটটয শভজদো শয 

ফৃস্পশতফোয ভোনফ োচোযকোযীশদয োশত ২৬ ফোংরোশদশ শনত  ১২ জন আত ন। 

জজজম্মকোযী দোরোর চক্রশক ফোংরোশদ দথশক দপোষ-দপোষ রোখ্ রোখ্ টোকো োটঠশষ েজনশদয 

ফো ুঁচোশত োশযশন বুক্তশবোগী শযফোযগুশরো। শরশফষো শষ ইতোশর মোষোয শথ জজজম্মকোযী দোরোর 

চশক্রয োশত ফজন্দ ন ভোদোযীুশযয ২৬ ফছশযয মুফক োশন ভোতুব্নয। এযয কশষক দপোষ 

দদশ দপোন কশয জজজম্মকোযীযো ভুজক্তণ দচশষ ১০ রোখ্ টোকো োশতশষ দনষ। ুশদ ঋণ কশয টোকো 

োটঠশষ দছশরশক ফো ুঁচোশত নো দশয এখ্ন শদশোযো তোয শযফোয।ফৃস্পশতফোয তযোয শকোয 

২৬ ফোংরোশদশয ভশধয োশন ভোতুব্নয একজন। োশশনয বযোনচোরক ফোফো কোরোভ ভোতুব্নশযয 

অশবশমোগ, ভোদোযীুশযয যোনজশযয োঠোনকোজন্দ এরোকোয শরশফষো িফোী আশভয দোশন এফং 

দদশ তোয বোই নূয দোশশনয ভোধযশভ োত ভো আশগ দছশরশক শরশফষোষ োঠোন। এযয দথশক 

তোশদয কোশছ দভোফোইশর োশনশক শনম ঘোতন কযো শি ফশর শরশফষো দথশক দপোন কশয একোশধক 

ফযজক্ত। ফোধয শষ ুশদ ঋণ কশয দুই দপোষ ১০ রোখ্ টোকো দোরোরশদয শনশদঘনো ভশতো দদন। 

তোশত দল যক্ষো ষশন।শরশফষোষ ২৬ ফোংরোশদশশক গুশর কশয তযো  ১১ জনশক আত কযোয 

 টনোষ দদোলী ফযজক্তশদয োজস্ত দোশফ কশয ইশতভশধয জত্রশোশরয যকোযশক শচটঠ শদশষশছ 

ফোংরোশদ। অশবফোন শফশলজ্ঞশদয ভশত, ফোংরোশদশয ভোনফ োচোযকোযী চক্র উন্নত জীফন  

শফুর আশষয েন্ম দদশখ্শষ তবোগয ভোনুলশদয শফশদশ শনশষ মোষ। দক্ষত্রশফশশল এই দোরোর 

চশক্রয শঙ্গ িোশনয দরোকজন জশত থোশকন।োশফক যযোেশচফ  নথ ঘ োউথ 

শফেশফদযোরশষয শশনষয দপশরো দভোোম্মোদ ীদুর ক গণভোধযভশক জোনোন, ২০১৫ োশর এ 



221 

 

ধযশনয  টনো দফশ দগশর দরোক োঠোশনো ফন্ধ কযোয জনয যযোে ভন্ত্রণোরশষয দনষো শনশদঘশক 

চযোশরঞ্জ কশয োইশকোশটঘ ভোভরো কযো ষ। তখ্ন স্থোনীষ শযকস যুটটং এশজজন্ফয ভোশরশকযো মুজক্ত 

দদশখ্শষ ফশরশছশরন, শফশদশ অফস্থোনকোযী ফোংরোশদশশদয বোশরোভন্দ দদখ্োয দোশষত্ব তোশদয। তশফ 

ফোংরোশদ যকোয এয শফরুশে ক্ত অফস্থোন দনষ। পশর োইশকোটঘ যকোশযয গৃীত শেোন্তশক 

ভথ ঘন কশয শেোন্ত দদষ।শরশফষোশক রুট শশশফ ফযফোয কশয ইউশযোশ মোষোয িজক্রষো 

ম্পশকঘ বুক্তশবোগীযো জোনোন, স্থোনীষ দোরোর চক্র িথশভ দটো দপশর িশরোবন দদশখ্শষ ফশর, 

আশগ টোকো দদষোয িশষোজন দনই, ইতোশর দৌৌঁশছ তোয শয টোকোষোয দরনশদন শফ। শকন্তু 

ফোংরোশদ তযোশগয শয তোশদয শতন দথশক চোযফোয শফজক্র কযো ষ। তোশদয শরশফষো ফো অনয 

দকোশনো ুশফধোজনক স্থোশন শনশষ জজজম্ম কযো ষ। শয তোশদয শযফোশযয কোশছ টোকো দোশফ কযো 

ষ।যোভরু  আন্তজঘোশতক অশবফোন ংস্থো-আইএভ ূশত্র জোনো দগশছ, গোিোশপ-যফতী 

গৃমুশে শফম ঘস্ত শরশফষোয অথ ঘনীশত কোম ঘত দতরশনবঘয। কোশজয ন্ধোশন এশষো  আশেকোয 

অশনক দদ দথশকই তরুণযো অনফধ শথ দদটটশত োশ জভোষ। একম ঘোশষ তোশদয দফশয 

বোশগযই রক্ষয থোশক বূভধযোগয োশ শদশষ অনফধবোশফ ইউশযোশয দকোশনো দদশ মোষো। 

এশষো  আশেকোয শফশবন্ন দদ দথশক শরশফষো শষ বূভধযোগয োশ শদশত ুশযো রুশট ভোনফ 

োচোযকোযী শফোর চক্র জক্রষ যশষশছ।গত কশষক ফছয ধশযই ফোংরোশদশযো ভোনফ 

োচোযকোযীশদয োষতোষ নোনো দদ  ুশয শরশফষো দৌৌঁছোশি। দখ্োন দথশক দনৌকোষ কশয 

বূভধযোগয োশ শদশষ ইউশযোশ মোষোয দচষ্টো কযশছ। ভুশদ্র দনৌকো ডুশফ ফহুংখ্যক 

ফোংরোশদশয ভৃতুয শর ঝুুঁ শকূণ ঘ এই িফণতো ফন্ধ ষশন।‗যোভরু‘য িধোন তোশনভ শজিকী 

জোনোন, শুধু ফোংরোশদশশদয কোশছ নষ, এশষো  আশেকোয আশযো ফহু দদশয অনফধ 

অশবফোীশদয জনয শরশফষো িোনজজট শষন্ট শষ উশঠশছ। ২০০০ োশরয শদশক ইংরযোশন্ড অনফধ 

অশবফোীশদয ধযোক শুরু শর তোশদয অশনশকই দস্পন  ইতোশর চশর মোন। অনযশদশক, 

শরশফষোয য আন্তজঘোশতক শনশলধোজ্ঞো উশঠ মোষোয য ২০০৮ োশরয শদশক িচুয ফোংরোশদশ 

শরশফষোষ কোশজয জনয দমশত শুরু কশযন। তখ্নই ইতোশরশত থোকো ফোংরোশদশযো তোশদয 

আত্মীষেজনশক দখ্োশন শনশষ দমত অথফো টোকোয শফশনভশষ ইউশযোশ দরোকজন শনশষ মোষোয 

জনয কোজ কযশত শুরু কশযন। এ ভশষই তোযো শরশফষোশক একটো রুট শশশফ দফশছ দনন। 

 

June 02, 2020 

Migrants can slip into poverty 
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Rights bodies warn of Covid-19 fallout 

Regional rights bodies across Asia and the Middle East fear millions of migrants -- if 

repatriated home without compensation amid the coronavirus pandemic -- may face 

indebtedness and their families may slip into poverty.They demanded a transitional 

justice mechanism to address the grievances and claims of the repatriated workers who 

have losttheir jobs as a result of the pandemic. 

Migrant Forum in Asia, Lawyers Beyond Borders Network, Cross Regional Centre for 

Migrants and Refugees, South Asia Trade Union Council, and Solidarity Center made 

the call in a statement yesterday.The call came at a time when millions of migrants are 

facing joblessness due to the ongoing lockdown in many countries to check the spread 

of coronavirus.The issue is especially significant for Bangladesh as about one crore 

Bangladeshis work mostly in the Middle Eastern and the Southeast Asian countries. 

Bangladesh government has already started repatriating some migrants, but it urged the 

destination countries on several occasions not to terminate and send back the workers 

without compensating them with six months' salary. But there has been no response 

from the destination countries so far.The statement said the Covid-19 pandemic has 

severely impacted the lives of millions of migrant workers in different countries as many 

of them have experienced job loss or non-payment of wages. Some of them were 

forced by employers to take unpaid leave or work at a reduced wage.The regional 

bodies said countries of destination and origin have begun repatriation procedures of 

these workers without giving a thought to their predicament. Many countries have been 

portraying the repatriation to be inevitable."Millions will be repatriated to situations of 

debt bondage as they will be forced to pay off recruitment fees and costs, despite 

returning empty-handed," the statement said. 

There are additional challenges involved in the repatriation as some unscrupulous 

employers might take advantage of the mass repatriation and terminate their worker 

without appropriate compensation benefits, the statement said."This is a gross violation 

of labour rights on a large scale. Wage theft will account for millions of dollars to the 
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detriment of workers and the benefit of businesses and employers who will be 

exempted from any accountability, even if states and banks extend a helpline to 

reestablish themselves and adjust to the new normal," it said.Safeguards must be put in 

place to ensure that migrants can pursue their claims even after their return to the home 

countries, the statement said. 

The states should ask employers and businesses to keep all employment records, 

including payroll, employee lists, and hours worked and allow workers to take copies of 

their records with them. 

 
জনু ০২, ২০২০ 

 

ভোনফ োচোশযয অনযতভ ভূর দোতো দগ্রপতোয 

ইউশযোশ োঠোশনোয জনয শরশফষোয রুটটট ফযফোয কশয দোরোর চক্র 

অল্প টোকোষ ইউশযোশ োঠোশনোয জনয শরশফষোয রুটটট ফযফোয কশয দোরোর চক্রগুশরো। আয ফোং

রোশদ দথশক শরশফষো দৌৌঁছশত ফযফোয কযো ষ শনতযনতুন রুট। এছোো শরশফষোষ ভোনফ োচোশযয 

নতুন আশযকটট রুশটয ন্ধোন দশষশছ ম ঘোফ। 

ংস্থোটটয বোলযভশত, ফতঘভোশন চক্রটট ফোংরোশদ দথশক করকোতো, ভুম্বোই, দুফোই, শভয, দফনগোজী 

শষ জত্রশরশত অনফধবোশফ দরোক োঠোজির। দখ্োন দথশক ভুদ্রশথ শুরু শতো ইউশযো মোত্রো

। ভোনফ োচোয চশক্রয ভরূশোতো দভো. কোভোর উজিন যশপ োজজ কোভোরশক দগ্রপতোশযয য গত

কোর ংফোদ শম্মরশন এফ তথয জোনোষ ম ঘোফ। 

ম ঘোফ-

৩ জোনোষ, অনফধবোশফ ইউশযোশ োঠোশনোয আশগ শরশফষোয শভজদো শয গত ২৮ দভ নৃং 

তযোকোশণ্ড ২৬ ফোংরোশদী শনত এফং ১১ ফোংরোশদী ভোযোত্মকবোশফ আত ন। এ  টনোয শঙ্গ 

জশত চশক্রয অনযতভ ভূরশোতো োজজ কোভোর। শরশফষোষ শনশতয  টনোষ ভোদোযীুশযয যোনজয 

থোনো এফং শকশোযগশঞ্জয দবযফ থোনোষ ভোনফ োচোয শফশযোধী আইশন দুটট ভোভরো কশযন বুক্তশবো

গীয েজনযো। ই ভোভরোয তদশন্ত গতকোর দবোয ৫টোষ যোজধোনীয োজোদুয দথশক তোশক দগ্র

পতোয কযো ষ। এ ভষ তোয দপোজত দথশক উেোয কযো ষ শফুর শযভোণ োশোটঘ  জোর 

শবো। 
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জজজ্ঞোোফোশদ োষো তশথযয ফযোত শদশষ ম ঘোফ জোনোষ, োজজ কোভোর শভথযো আেো শদশষ শফশদশ 

কভ ঘংস্থোশনয িশরোবন দদশখ্শষ দী ঘ ১০ ফছয ধশয এ অযোশধয শঙ্গ ম্পকৃ্ত যশষশছন। এই ং

 ফে চক্র শফশদী চশক্রয দমোগোজশ অনফধবোশফ ফোংরোশদী নোগশযকশদয শফশবন্ন দদশ োঠোষ

। শতনটট ধোশ তোযো অনফধবোশফ ভোনফ োচোশযয কোজটট কশয। চশক্রয দদীষ এশজন্টযো িতযন্ত 

অঞ্চশরয েল্প আশষয ভোনুলশদয অল্প খ্যশচ উন্নত দদশ মোষোয িশরোবন দদশখ্শষ আকৃষ্ট কশয। 

বোগয শযফতঘশনয আোষ অশনশকই তোশদয িস্তোশফ োো দদন। এই শফশদ গভশনিুকশদয ো

দোটঘ দতশয, শবো ংগ্র, টটশকট ক্রষ ইতযোশদ কোম ঘোফশর এ শজন্ডশকশটয তত্ত্বোফধোশন ম্পন্ন ষ। 

যফতীশত তোশদয এককোরীন ফো ধোশ ধোশ শকজস্ত শনধ ঘোযণ কশয ইউশযোশয শথ োশ দদষোয 

ফযফস্থো কযো ষ। শজন্ডশকশটয দযযো িোথীশদয োভথ ঘয অনুমোষী ধো শনফ ঘোচন কশযন। ইউশযো 

মোষোয দক্ষশত্র ৭ দথশক ৮ রোখ্ টোকো দনষ চক্রটট। এয ভশধয ৫ রোখ্ টোকো শরশফষোষ মোষোয আশগ

 এফং ফোশক ৩ রোখ্ টোকো শরশফষোষ শগশষ শযশোধ কযশত ষ।  

ম ঘোফ জোনোষ, ফোংরোশদ দথশক শরশফষোষ োঠোশনোয দক্ষশত্র এ চশক্রয দযযো দফ কশষকটট রুট 

ফযফোয কশযন। রুটগুশরো তোযো ুশমোগ-

ুশফধো অনুমোষী ভোশঝ ভশধয শযফতঘন অথফো নতুন রুট শনধ ঘোযণ কশযন। শবকটটভযো জত্রশরশত 

দৌৌঁছোশনোয য দখ্োশন কশষকজন এশজন্ট তোশদয গ্রণ কশয কশষক শদন যোশখ্। এ ভষ এশজ

ন্টশদয দদীষ িশতশনশধয ভোধযশভ শবকটটশভয আত্মীষেজশনয কোছ দথশক অথ ঘ আদোষ কযো ষ। 

শয শবকটটভশদয জত্রশরয ফন্দয এরোকোষ একটট শজন্ডশকশটয কোশছ অশথ ঘয শফশনভশষ ইউশযোশ

 োচোশযয উশিশয স্তোন্তয কযো ষ। ই শজন্ডশকট তোশদয একটট শনশদঘষ্ট স্থোশন দযশখ্ ভুদ্রশথ 

অশতক্রভ কযোয জনয দনৌমোন চোরনো এফং শদক শনণ ঘষ মন্ত্র শযচোরনো আনুলশঙ্গক শফলশষয 

য নোনো িশক্ষণ দদষ। একটট শনশদঘষ্ট শদশন গবীয যোশত একশঙ্গ কশষকটট দনৌমোন শরশফষো শষ শত

উশনশষো উকূরীষ চযোশনর শদশষ ইউশযোশয শথ যনো দদষ। এবোশফ ঝুুঁ শকূণ ঘ শথ োশ শদশত

 শগশষ বূভধযোগশয ভোশঝ ভশধযই দু ঘটনোয শকোয শষ িোণোশনয  টনো  শট। 

 

০১ জনু ২০২০ 

কয়যানায অথ যবননতক প্রবাফ বফাঝা মায়ফ রকডাউয়নয য 

চীশন ফোয আশগ দকোশবড-১৯ ধযো র, আফোয তোযোই ফোয আশগ দযোগ শনষন্ত্রণ কযর। ভোচঘ 

দথশক তোযো দভোটোভুটট অথ ঘননশতক কোম ঘক্রভ শুরু কশযশছ। এখ্ন তোযো ক্ষভতোয ৯০ তোং 

ম ঘন্ত কোম ঘক্রভ চোরোশি। পশর রক ডোউশনয য জীফন দকভন শত োশয, দই নজজয স্থোন 

কশযশছ চীন। তশফ ৯০ তোং কোম ঘক্রভ চোরোশনো অশফেোয ফশর ভশন কযশছ দয ইশকোনশভস্ট। 

এক শবশড ংফোশদ দ কথোই ফশরশছ তোযো।চীশন কোযখ্োনো খ্ুশর দগশছ, সু্কর-কশরশজ ক্লো শি, 
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দযশস্তোযো ুঁ  গণশযয উনু্পক্ত কযো কযো শষশছ। এযয অথ ঘনীশত েোবোশফক ম ঘোশষ শপশয 

আশশন। েোবোশফক ম ঘোশষয ৯০ তোং ক্ষভতোষ কোজ কযশছ চীনো অথ ঘনীশত। োভোজজক দযূত্ব 

ফজোষ দযশখ্ অথ ঘনীশত চোরোশত দগশর চীশনয ভশতো ১০ তোং ংশকোচন খ্ুফ েোবোশফক, তো দ 

দশক্ষণ দকোশযষো, মুক্তযোে, ইশডন, দমখ্োশনই দোক নো দকন। 

শকন্তু এখ্োশনই দল নষ। এই দম ১০ তোং ংশকোচশনয কথো ফরো শি, এশত জীফনমোত্রো 

েোবোশফকতো দথশক দফ দশূযই থোকশফ। চীশন দদখ্ো মোশি, েোবোশফক ভশষয দদনজন্দন 

জীফনমোত্রোয অশনকোংই অনুশস্থত। জোনুষোশযশত রক ডোউশনয য এশিশর দবোক্তো ফযষ 

জোনুষোশযয তুরনোষ অশধ ঘশক দনশভশছ, দোশটশর কক্ষ বোো দনষোয োয ৫০ তোং কভ; মশদ 

ভোশচঘই ফ খ্ুশর দগশছ।দয ইশকোনশভশস্ট অথ ঘনীশত শফলষক দজযষ্ঠ দরখ্ক কযোরোভ উইশরষোভ 

ফশরন, োভোজজক দযূত্ব ফজোষ যোখ্োয কোযশণ দযস্তোযো ুঁ, শশনভো, শং ভর এফ জোষগোষ ভোনলু 

আশগয ভশতো শব কযশছ নো। অশপ দথশক ফোোষ দপযোয ভষ ভোনুল আশগ দমখ্োশন ভজো 

কযোয জনয আড্ডো ভোযত ফো দকোথো দমত, দটো এখ্ন দনই। ভোনুল কোজ দশয শভশয কশয 

 শয ঢুশক মোশি। এই িফণতো আয দফ শকছুশদন চরশফ ফশর ভশন কযশছ তোযো।অনযশদশক 

ুইশডশন অশধকোং ভোনুলশক কখ্শনোই  শয থোকশত ফরো ষশন। শকন্ত োশয দদ দডনভোশকঘ 

ভোনুল রকডোউশনয ভষ দমবোশফ ফযষ কশযশছ, ুইশডশদয ভশধয দই িফণতো দদখ্ো দগশছ। 

এশিশর ুইশডশন দযশস্তোযো ুঁয ফযফো ৭০ তোং কশভ দগশছ। অথ ঘনীশত শনশষ ঙ্কো দমভন শছর, 

দতভশন দযোগ ংক্রভশণয বষ শছর, এশতই এই ধ। ভোনুল খ্যচ কযশত বষ োশি। অনযশদশক 

রক ডোউশনয ভষ দডনভোশকঘ ভোনুশলয ফযষ ২৯ তোং কশভ দগশছ। ুইশডশদয ফযষ কভোয 

োয দযকভ।ফযোোযটো শি, এটো ভোনুশলয ফযজক্তগত শেোন্ত—এই ভষ তোযো ফযষ কযশফ শক 

কযশফ নো। ফোংরোশদশয িশঙ্গ ফরো মোষ, মোযো ষশতো এই ঈশদ স্বোটঘ টটশব শকনশতন, তোযো 

দবশফশছন, এখ্ন ঝুুঁ শক শনশষ কোজ দনই। তশফ েোবোশফক ভশষ তো ুঁযো ষশতো এটো বোফশতন নো। 

অথফো মোয দো ুঁশতয শপশরং কযোশনো দযকোয, এই ভষ তো ুঁযো দটো কযোশিন নো। টোকোয িঙ্গ দতো 

আশছই, শঙ্গ দযোগ ংক্রভশণয বষ আশছ। ভোনুশলয এই শেোন্ত অথ ঘনীশতয গশতথ শনধ ঘোযণ 

কশয শদশি। এটো অথ ঘননশতক ূফ ঘোবো ফো যকোশয বোশলযয য শনবঘযীর নষ।এ জনয 
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ইশকোনশভস্ট ভশন কযশছ, রকডোউশনয িকৃত িবোফ দটয দশত দফ খ্োশনকটো ভষ দরশগ 

মোশফ। চীশন রক ডোউন দতোরোয ভোখ্োশনক শয দদউশরষো ষোয আশফদন ফোশত শুরু কশয। 

রকডোউন দতোরোয যই ফশচশষ খ্োযো ফযোোযগুশরো  টশত শুরু কযশফ।রকডোউশনয ভষ 

যকোশয োষতোষ অথ ঘনীশত ভোথো তুশর দো ুঁশশষ আশছ। যকোশয োষতোয শযভোণ অবূতূফ ঘ। 

ইউশযোশয ফৃতভ োুঁচটট অথ ঘনীশতশত দদখ্ো মোশি, িশত োুঁচজন কভীয ভশধয একজন কভী 

শফশল শস্কশভয আতোষ আশছন। যোে তো ুঁশদয ভজশুয শদশি।ফোংরোশদশ যকোয শফশবন্নবোশফ 

ফযফোশষক িশতষ্ঠোনগুশরোশক োষতো কযশছ। যোজে  োটশতয কথো এখ্ন দতভন দকউ বোফশছন 

নো। ভোচঘভোশ মুক্তযোজয যকোয ফযফোশষক িশতষ্ঠোনগুশরোশক মত শযভোণ োষতো শদশষশছ, 

শরশফে ইশতোশ এক ভোশ কখ্শনোই এত শযভোণ দদষো ষশন। শকন্তু এক ভষ দতো এফ 

োষতো তুশর শনশত শফ, তখ্ন অথ ঘনীশতয িকৃত দচোযো দফোঝো মোশফ।ইশকোনশভস্ট উদোযণ 

শদশি, রক ডোউশনয ভষ এক দছোট দযশস্তোযো ুঁ ফযফোষী মশদ ঋণ শনশষ কভীশদয ছুটটশত োটঠশষ 

থোশকন, রকডোউন উশঠ দগশর শতশন দদখ্শফন, ভোনুল আয দবোশফ দখ্শত আশছ নো। তখ্ন শতশন 

েোবোশফকবোশফই কভীশদয ছো ুঁটোই কযশফন এফং দযশস্তোযো ুঁ ফন্ধ কশয দদশফন। ইশতভশধয তো শুরু 

শষ দগশছ। ফছশযয িথভ িোশন্তশক মুক্তযোশজয ফোশণজজযক প্লশটয বোোটটষোশদয ভষ ভশতো 

বোো শযশোশধয োয ৯০ তোং দথশক ৬০ তোংশ দনশভ এশছ। ফোগ ঘোয শকংশষয ভশতো ফ 

িশতষ্ঠোন ফরশছ, ূনয দযশস্তোযো ুঁয বোো তোযো শদশত োযশফ নো। বোো নো দশর ফোশষোরো 

ফযোংশকয ঋণ শযোধ কযশত োযশফ নো। এই ভযো ফ দদশই দদখ্ো মোশফ।ফশকছু এত 

অশস্থশতীর শষ শর শফশনশষোগ কযো শুধু ঝুুঁ শকূণ ঘই নষ, অম্ভফ শষ শফ। 

শফশনশষোগহ্রোশয িবোফ দফ গুরুতযই শফ।গুরুত্বূণ ঘ অথ ঘননশতক ূচকগুশরো দদশখ্ই দফোঝো 

মোশি, শফে এক িরশম্বত ভন্দোয কফশর শশছ। মুক্তযোশে দফকোযশত্বয োয ইশতভশধয ভোভন্দোয 

য শফ ঘোচ্চ ম ঘোশষ। তশফ ফ খ্োত এটো ভোনবোশফ অনুবফ কযশফ নো। শ্রভ ন  শনম্ন ভজশুযয 

শ্রশভশকযোই ফশচশষ দফশ ক্ষশতগ্রস্ত শফন। উশেশখ্ত দযশস্তযো ুঁয উদোযণ শদশষই তো দফোঝোশনো 

মোষ। মুক্তযোশে মো ুঁশদয আষ ফছশয ২০ োজোয ডরোশযয কভ, তো ুঁশদয কোজ োযোশনোয ঝুুঁ শক ৮০ 

োজোয ডরোশযয দফশ আশষযয ভোনুশলয দচশষ দফশ।দয ইশকোনশভস্ট ফরশছ, এশফয যোজননশতক 
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িবোফ দথশক শফেফোী ভকু্ত থোকশত োযশফ নো। দকোন দদ কীবোশফ তো দভোকোশফরো কযশফ, এয 

যই ফশকছু শনবঘয কযশফ। 

 

০৩ জনু ২০২০ 

কশযোনোষ দৌশদ িফোী ফোংরোশদশশদয অোষত্ব 

দৌশদ আযশফ কশযোনো আক্রোন্ত শষ দফশযবোগ িফোী ভৃতুযফযণ কযশছন। শকন্তু দকন? 

ফোংরোশদশ এক শচশকৎশকয দরখ্োষ ফোস্তফ শচত্র পুশট উশঠশছ।দৌশদ িফোী ডো. ফতুর যভোন 

ফশরশছন, দপোনটো ধযশতই বোঙো বোঙো কশে এক িফোী ফশর উঠশরন– ডোক্তোয আো ফরশছন? 

যো ুঁ, ফরশছ।দপোশনয োয দথশক শমশন ফরশছশরন, তোয কে দথশক কথো দফয শি নো। ফুঝরোভ 

েোকষ্ট শি।আশভ ফররোভ ফশরন, আনোয জনয কী কযশত োশয? শতশন ফরশরন, আো 

আভোয কশযোনো জজটটব, ফশরই কোুঁদশত শুরু কযশরন।আিো, কোুঁদশছন দকন? জজটটব শষশছ 

দতো কী শষশছ? বোশরো শষ মোশফন ইনোআেো। কশদন একটু কষ্ট শফ, তোয য ুস্থ শষ 

মোশফন।কশযোনোষ আক্রোন্ত িফোী তখ্ন দকুঁ শদই মোশিন, কথো ফরশত োযশছন নো। শভনোজ 

নোশভ ই ফোংরোশদশ গত দোভফোয যোশত শযশোটঘ দশষশছন। রুভশভটযো ফোই তোশক চশর দমশত 

ফশরশছন। এখ্ন শতশন দকোথোষ মোশফন?মোষোয দকোশনো জোষগো দনই। শতশন বোফশতই োযশছন নো, 

োুঁচ ফছয ধশয মোশদয শঙ্গ একশঙ্গ খ্োষো-দোষো কশযশছ, তোযোই আজ এত রূশ ফযফোয 

কযশছন!রুভ দথশক দফয কশয শদশিন, অশনকক্ষণ কথো ফশর তোশক আেস্ত কযরোভ। 

আশযক দযোগী এভদোশদয দুশদন ধশয জ্বয  কোশ। তোয দকোম্পোশনয দরোক জোনশত দশযই শযষোদ 

য দথশক দশূয একটো জোষগোষ আশোশরশনয নোশভ একটট রুশভ দযশখ্ এশশছ। দমখ্োশন 

খ্োফোয ফো োশনয দকোশনো ফযফস্থো দনই। এখ্ন কী খ্োশফন? আয শচশকৎোযই ফো কী ফযফস্থো? দকোশনো 

উিয দনই। বশষ কোঠ শষ দগশছ দফচোযো।আফোয এভন কর দশষশছ- এক রুশভ দুজন 

একইশঙ্গ অসু্থ শষ শছন। অনযযো বশষ তোশদয একো দপশর রুভ দথশক চশর দগশছন। 

ট নোম্বোশয কর কশয দুশদন য অযোমু্বশরন্ফ নো দশষ ুশরশক কর শদশষ একজনশক 

োোতোশর শনশত োযশর বশতঘ কযোয োুঁচ  ণ্টো শযই ভোযো দগশরন। আশযকজন শযয শদন 

কোশর ভোযো দগশরন রুশভয ভশধযই, শফনোশচশকৎোষ। কতটো কষ্ট য কশয ভোযো দগশরন শতশন, 

দকউ তো জোনশত োযর নো।আ. খ্োশরক নোশভ এক িফোী কোশজ মোষোয শথ ঠোৎ কশযই 

তোয কোশ দফশ মোষ। টঠকভশতো েো শনশত োযশছর নো। একম ঘোশষ যোস্তোয ভশধযই তোয ভৃতুয 

ষ। দকউ োোশমযয জনয এশগশষ আশনশন।আরোভ নোশভ আশযক িফোীয কশযোনো জজটটব 

ধযো শ। তোশক একটো শবরোষ দকোষোশযশন্টশন যোখ্ো শষশছ, দমখ্োশন আয কশষকজন কশযোনো 

দযোগী আশছন।শুরুশত দকোশনোই ভযো শছর নো। োত শদন য তোয জ্বয  েোকষ্ট শুরু ষ। 

দমখ্োশন তোশক যোখ্ো শষশছ, দখ্োশন দোশযোষোন ছোো আয দকউ দনই। খ্োফোয খ্োন দথশক শদশর 

ডোক্তোয  লুশধয দকোশনো ফযফস্থো দনই। তোয েোকষ্ট দফশই চশরশছ।দৌশদ আযশফ কোশছ দথশক 

দদখ্ো– এভন শভনোজ, এভদোদ  আ. খ্োশরশকয ভশতো অংখ্য ফোংরোশদশ িফোী 

শফনোশচশকৎোষ ধুুঁশক ধুুঁশক ভোযো মোশিন।দযশভটযোন্ফ দমোেোশদয এভন করুণ শযণশতয কথো 
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তোশদয শযফোশযয দযযো জোনশত োযশছন নো। শফশদশয ভোটটশত শনুঃে, অোষ জীফনমোন 

কযশছন অশনশকই, কোজ নো থোকোষ দফতন োশিন নো। এশদয শচশকৎোয দকোশনো ুফযফস্থো দনই। 

দনই থোকো-খ্োষোয দতভন ফশন্দোফস্ত।অশনক দচষ্টো কশয কশযোনো দটস্ট কযোশত োযশছন নো। 

েোকশষ্ট দবোগো দযোগীযো োোতোশর দমশত োযশছন নো। িোইশবটকোশয ো ুঁশচ-কোশ দযোগীশক 

শনশি নো। 

 

োোতোশর দগশর বশতঘ শত োযশছন নো। শফনোশচশকৎোষ অশনশকই ভোযো মোশিন। 

ফোংরোশদীশদয ভৃতুযয োয দফশ ষোয আশযকটো কোযণ– এশদয ুটষ্ট  ইশভউশনটট খ্ুফই কভ, 

আষ কশয, নো দখ্শষ তোয িোষ ুশযোটোই দদশ োটঠশষ দদন তোযো।অথচ এই দযোগীশদয শঙ্গ একটু 

শভটষ্ট কশয কথো ফরশর, একটু আোয ফোণী দোনোশর, একটু ো দজোগোশর তোযো অশনকটোই সু্থ 

শষ শঠন।দৌশদ আযশফ ফোংরোশদ দতূোফোশয তত্ত্বোফধোশন শকছু ডোক্তোয এফ দযোগীয শচশকৎো 

দদষো শুরু কশযশছন গত দুভো ধশয। তোশত এযো জোনশত োযশছন কী কযশত শফ, কী দভশন 

চরশত শফ।অশনশকই এখ্ন িোথশভক শচশকৎো শনশত োযশছন। দৌশদ িফোী ডো. ফতুর যভোন 

ফশরন, এফ দযোগীয কোছোকোশছ আোয দৌবোগয আভোয শষশছ।এশদয শঙ্গ কথো ফশর ভশনয 

ো ফোশশষ শদশত, এই বীশতকয শযশফশ ভোনশুলয োশ দো ুঁশশষ দকউ আোয ফোণী দোনোশর 

দম কতটো োোময ষ, তো দযোগীশদয োশ নো এশর দকউ অনুধোফন কযশত োযশফন নো।এযো এখ্ন 

দফশযবোগই ুস্থ শষ উঠশছন। ুস্থতোয খ্ফয দশর ভনটো এক েগীষ ুশখ্ বশয শঠ। ষশতো 

আয আশগ দথশক এই শভন চোর ু কযশর বোশরো শতো।ফোংরোশদ দতূোফোশয যোেদতূ 

দোশষত্বীরযো এশদয োষতোষ এখ্ন শফ ঘোচ্চ দচষ্টো কশয মোশিন। শফরূ শযশস্থশত আয ীশভত 

ুশমোশগয ভোশঝ দতূোফোশয এই িশচষ্টো িংোয দোশফ যোশখ্।ভোভোযী কশযোনো আজ শফেফযোী 

এক ভূশত ঘভোন আতশঙ্কয নোভ। োযো শৃথফীয রোখ্ রোখ্ ভোনুল আজ কশযোনোয কোশছ অোষ। এ 

শচশকৎশকয ভশত, এ শযশস্থশতশত িশষোজন ফোয ঐকযফে িশচষ্টো। 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

০৩ জনু ২০২০ 

নরনফোে ২৬ ফাংরায়দনয়ক তযা: ৩৮ জয়নয নফরুয়ে নআইনডয ভাভরা 

শরশফষোষ অনফধবোশফ ভোনফোচোয দচষ্টো  ২৬ ফোংরোশদশশক তযোয  টনোষ ৩৮ জনশক আোশভ 

কশয ভোভরো দোশষয কশযশছ ুশরশয অযোধ তদন্ত শফবোগ (শআইশড)। 
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ভঙ্গরফোয যোশত যোজধোনীয ল্টন থোনোষ ভোনফোচোয িশতশযোধ, দভন আইন  তযোয 

অশবশমোশগ ভোভরোটট দোশষয কশয শআইশড। 

ঢোকো ভোনগয ুশরশয (শডএভশ) ল্টন থোনোয শ আফ ুফেয শজিক মুগোন্তযশক জোনোন, 

ভঙ্গরফোয যোত দটোয শদশক শআইশডয উ-শযদ ঘক (এআই) যোশদ পজর ফোদী শষ 

ভোভরোটট দোশসষয কশযন। ভোভরো নম্বয-১। 

ভোভরোষ আোশভ শোশফ ৩৮ জশনয নোভ উশেখ্ কযো শষশছ। এছোো ভোভরোষ আয ৩০ দথশক 

৩৫ জন অজ্ঞোতনোভো ফযজক্তশক আোশভ কযো শষশছ।িঙ্গত, গত ২৮ দভ শরশফষো োোযো 

ভরুবূশভ অঞ্চশরয শভজদো শয ২৬ ফোংরোশদশ ৩০ জনশক গুশর কশয তযো কযো ষ। এশত 

আত ষ আয ১১ জন।ই ২৬ ফোংরোশদশ শনতশদয শভজদো শযয একটট স্থোশন টোকোয 

জনয জজজম্ম দযশখ্শছর ভোনফোচোযকোযী একটট চক্র। এ শনশষ ই চক্রটটয শঙ্গ ই 

ফোংরোশদশ শরশফষো গভন িতযোী শ্রশভশদয ং শল ঘয  টনো  শট। এযই এক ম ঘোশষ 

ভোনফোচোযকোযী চক্রটট এ তযোকোণ্ড  টোষ। 

 

০২ জনু ২০২০ 

শরশফষোষ ফোংরোশদশ তযো ভোভরোয আোশভ জরুো কশযোনোষ আক্রোন্ত 

শরশফষোষ ফোংরোশদশশদয তযো ভোভরোয আোশভ জরুো যদোশযয কশযোনো জজটটব ষোষ 

ভোদোযীুয দয োোতোশরয আইশোশরশন ুশরশয দপোজশত শচশকৎোধীন যশষশছন। 

ভোদোযীুয দয থোনোষ দোশষয ষো ভোভরোষ দোরোর নজরুর দভোেোয স্ত্রী শদনো দফগভ দগ্রপতোয 

শষ এখ্ন কোযোগোশয যশষশছন।দোরোর জরুো যদোয উশজরোয দোশনুয ইউশনষশনয 

তযফতী গ্রোশভয ভজজদ যদোশযয দছশর।এশদশক শরশফষোষ শনত ভোশনক োরোদোশযয ফোফো 

যোনজয উশজরোয দোশনুয গ্রোশভয োআরভ োরোদোয ভঙ্গরফোয দুুশয দোরোর জরুো 

যদোযশক িধোন আোশভ কশয ৪ জশনয নোশভ ভোনফ োচোয আইশন থোনোষ ভোভরো কশযশছন। এ 

শনশষ যোনজয থোনোষ ৩টট  দয থোনোষ ১ টট ভোভরো দোশষয র।চোয শযফোশযয দোশষয কযো ৪ 

ভোভরোষ দভোট আোশভ ১৮ জন। যোনজয থোনোষ দোশষয কযো শতনটট ভোভরোশতই দোরোর জরুো 

যদোশযয নোভ যশষশছ।ভোভরোয এজোোয  ংশিষ্ট ূশত্র জোনো দগশছ, ম্প্রশত শরশফষোষ গুশর 

কশয ২৬ ফোংরোশদশ তযো কশয ভোনফ োচোযকোযীযো। এশদয ভশধয অশধকোংই ভোদোযীুশযয 

ফোশন্দো।যোনজয থোনোয শ দখ্োন্দকোয কত জোোন ফশরন, ভোনফোচোশযয  টনোষ যোনজয 

থোনোষ এ ম ঘন্ত শতনটট ভোভরো দোশষয কশযশছ শতন শনশতয শযফোয। দোরোর জরুো শতনটট 

ভোভরোযই আোশভ। একটট ভোভরোষ ৭ জন  অয দুটট ভোভরোষ ৪ জন কশয আোশভ কযো 

শষশছ। এশদয ভশধয জরুোশয কশযোনো জজটটব ষোষ ুশরশ দপোজশত ভোদোযীুয দয 

োোতোশরয আইশোশরশন বশতঘ যশষশছ। ফোশক আোশভশদয দগ্রপতোয কযশত ুশরশয 

অশবমোন অফযোত যশষশছ। 
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০৩ জনু, ২০২০ 

ইতানরয়ত ায়ািয নফম্বনাে কয়েক াজায প্রফাী 

দদটটশত িফোী ফোংরোশদশয ংখ্যো িোষ শতন রোশখ্য দফশ শর এয ভশধয অনফধ ফোংরোশদশ 

অশবফোীয ংখ্যো িোষ ৭০ োজোয। দদটটশত ফতঘভোন যকোশযয দী ঘ োত ফছয য দফধকযশণয 

চরভোন িজক্রষোষ োশোটঘ োশত নো থোকোষ িোষ দ োজোয ফোংরোশদশয বশফলযৎ অশনজিত 

শষ শছ।এশফলশষ জোশদুর ইরোভ নোশভ এক িফোী ফোংরোশদশ ইশিপোকশক ফশরন, দী ঘ 

নষফছয মোফত ইতোশরশত অনফধবোশফ ফফো কশয আশছ। ডকুশভন্টশন্ফয অবোশফ দদশ দমশত 

োশযশন। কশষকভো আশগ োশোশটঘয দভষোদ দল শষ দগশর নফোষণ কযোয জনয আশফদন 

কশয, শকন্তু চোযভো দশশষ দগশর োশোটঘ এখ্ন োশত োইশন। এফছয মশদ োশোশটঘয 

অবোশফ দফধ শত নো োশয তোশর আভোয বশফলযৎ মূ্পণ ঘ অশনজিত।তশফ যোেদতূ আব্দু 

দোফোোন শকদোয ফশরশছন, দতূোফো শুধুভোত্র োশোশটঘয আশফদন গ্রণ কযশত োশয। শকন্তু 

মূ্পণ ঘ শনষন্ত্রণ ফোংরোশদ োশোটঘ অশপশয শনকট। ফোংরোশদ দথশক োশোটঘ আভোশদয 

কোশছ এশর আভযো দ্রুতভশষয ভশধয তো স্তোন্তয কশয থোশক। তশফ ফতঘভোন কশযোনোয কোযশণ 

োশোটঘ দশত ষশতো শকছুটো শফরম্ব শি। তশফ আশভ োশোটঘ অশধদন্ভশয শচটঠ শদশষ শফলষটট 

জোনোশফো।উশেখ্য, কশযোনোষ শফম ঘস্ত ইতোশরয কৃশলখ্োশতয ধ্ব দঠকোশত এখ্োশন কভ ঘযত কর 

অনফধ অশবফোীশদয দফধ কশয দনষোয িজক্রষো শুরু শষশছ। আগোভী ভোশয ১৫ তোশযখ্ ম ঘন্ত 

এ আশফদন িজক্রষো চোর ুথোকশফ। 

 

০৩ জনু, ২০২০ 

কয়যানাে কভ যীন প্রফাীযা, কভয়ে বযনভিযান্স 

োধোযণত, ফছশযয দম দুই ভোশ ঈদ উদমোশত ষ, ঐ ভশষ িফোীযো দফশ দযশভটযোন্ফ োঠোন। 

তশফ এফোয তোয ফযশতক্রভ শষশছ। কশযোনোয কোযশণই এভন অফস্থো শষশছ। োভশনয 

ভোগুশরোশত এ ধোযো অফযোত থোকোয আঙ্কো কযো শি। আয দতভনটো  টশর অথ ঘনীশতশত 

আশযো চো দতশয শফ। দকননো, গত কশষক ভো ধশয যন্ভোশন কশভ দগশছ। আভদোশনয শযভোণ 

দফ কশষকভো ধশয কভশছ। আভদোশন-যন্ভোশন ফোশণশজযয খ্োযো অফস্থোয ভশধয দযশভটযোন্ফই 

বোশরো বূশভকো যোখ্শছর। শফশল কশয ২ তোং োশয িশণোদনো দ োলণোয শয গত দপব্রুষোশয 

ম ঘন্ত দযশভটযোশন্ফ িফজৃে শছর ২০ তোংশয ভশতো। এখ্ন তো দনশতফোচক শষ শগশষশছ।কশযোনো 

বোইযোশয িবোফ শফলশষ জোশতং  ফরশছ, শদ্বতীষ শফেমুশেয য শফে এভন ংকশট কখ্শনো 

শশন। এ ংকশট চরশত ফছয োযো শফশে দযশভটযোন্ফ কভশফ ২০ তোং। ফোংরোশদশ কভশফ ২২ 

তোং। ম্প্রশত ষোশংটন দথশক িকোশত অশবফোন  উন্নষন শনশষ শফেফযোংশকয ফ ঘশল 



231 

 

শযশোশটঘ এভন তকঘফোণী দদষো শষশছ।ফোংরোশদ ফযোংশকয তথযভশত, গত দভ ভোশ ১৫০ 

দকোটট ৩০ রোখ্ ডরোয দযশভটযোন্ফ এশশছ। ফোংরোশদশ ভুদ্রোষ মোয শযভোণ দো ুঁোষ ১২ োজোয ৭৭৫ 

দকোটট ৫০ রোখ্ টোকো। আশগয ফছশযয একই ভশষ এ শযভোণ শছর ১৭৪ দকোটট ৮১ রোখ্ ডরোয। 

দ শোশফ গত ফছশযয একই ভোশয তুরনোষ দযশভটযোন্ফ কশভশছ ২৪ দকোটট ৫০ রোখ্ ডরোয, ফো 

১৪ দশভক ূনয ২ তোং। অফয চরশত ফছশযয এশিশরয তুরনোষ ৪১ দকোটট ৬৬ রোখ্ ডরোয 

দফশশছ। এশিশর ১০৮ দকোটট ৬৪ রোখ্ ডরোয দযশভটযোন্ফ এশশছর। চরশত ফছশযয জোনুষোশয 

দথশক দভ ম ঘন্ত দদশ ১ োজোয ৬৩৬ দকোটট ডরোশযয দযশভটযোন্ফ এশশছ। আশগয ফছশযয একই 

ভশষ এশশছর ১ োজোয ৫০৫ দকোটট ডরোয। দ শোশফ দভ ম ঘন্ত দযশভটযোন্ফ দফশ আশছ ১৩১ 

দকোটট ৩০ রোখ্ ডরোয ফো ভোত্র ৮ দশভক ৭২ তোং দফশ দযশভটযোন্ফ এশশছ। 

 

০৩ জনু, ২০২০ 

কয়যানাে কভ যীন গায়ভ যন্ট শ্রনভকয়দয আনথ যক ােতা বদয়ফ ইউই 

কশযোনো বোইযোশয িবোশফ দদশ কভ ঘীন শষ ো গোশভ ঘন্ট শ্রশভকশদয আগোভী শতন দথশক 

ছষ ভো আশথ ঘক োষতো দদশফ ইউশযোীষ ইউশনষন। িোথশভকবোশফ ৫০ দকোটট ইউশযো ফো 

ফোংরোশদশ ভুদ্রোষ ৪ োজোয ৯০০ দকোটট টোকো োষতোয শফলশষ আশরোচনো চরশছ।এই তশফশরয 

ভোধযশভ কভশফশ ১০ রোখ্ শ্রশভকশক োষতো কযোয রক্ষয যশষশছ। আগোভী জরুোই দথশক এ 

তশফশর োষতো দদষোয কোম ঘক্রভ শুরু শত োশয। কভ ঘচুযত শষ ো শ্রশভকশদয িশত ভোশ 

৩ োজোয টোকো কশয োষতো দদষোয শফলশষ িোথশভক আশরোচনো শষশছ।ংশিষ্ট তূ্র 

জোশনশষশছ, ইউশযোীষ ইউশনষশনয ক্ষ দথশক এযই ভশধয এ ফযোোশয নীশতগত শেোন্ত শষশছ। 

োষতোয কোম ঘক্রভটট কীবোশফ শযচোশরত শফ, তো টঠক কযশত অথ ঘভন্ত্রণোরশষয আতোধীন 

অথ ঘননশতক ম্পকঘ শফবোশগয কভ ঘকতঘোশদয শঙ্গ ইউশযোীষ ইউশনষশনয িশতশনশধশদয আশরোচনো 

চরশছ। এযই ভশধয ইইউয িশতশনশধযো শফলষটট শনশষ গোশভ ঘন্ট শল্প ভোশরকশদয ংগঠন 

শফজজএভইএ  শফশকএভইএয দনতোশদয শঙ্গ দফঠক কশযশছন। ফ ঘশল গত যশফফোয এ শফলশষ 

একটট বো শষশছ।বোষ উশস্থত শছশরন শফশকএভইএয শযচোরক পজশর োভীভ এোন। 

ইশিপোকশক শতশন ফশরন, কশযোনো শযশস্থশতয কোযশণ আগোভী শদনগুশরোশত ক্রষোশদ নো থোকোয 

কোযশণ কোযখ্োনো ফন্ধ ষো, দর-অপ শকংফো দম দকোশনো কোযশণ অশনক গোশভ ঘন্ট শ্রশভকই চোকশয 

োযোশত োশযন। তোশদয োষতো কযশত ইইউয োভোজজক শনযোিো কভ ঘূশচয আতোষ একটট 

তশফর যশষশছ। ঐ তশফর দথশক তোযো োষতো কযশত এশগশষ এশশছন। েিতোয শঙ্গ কোজটট 

ম্পন্ন কযশত যকোয, ইইউ  আভোশদয দুটট ংগঠন একশত্র কোজ কযশফ। আগোভী জরুোই 

দথশক এয ফোস্তফোষন শুরু শফ ফশর আো কযশছ। 

 

৩ জনু, ২০২০ 
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অনফধবোশফ ইউশযো মোত্রো 

োগয দশযশষ ইতোশরশত আশযো ৭৭ ফোংরোশদশ 

শথ শথ ভৃতুয শত্ত্ব অনফধবোশফ োগয োশ শদশষ ইউশযো মোত্রো দথশভ দনই। 

ভোনফোচোযকোযীচশক্রয শনশফ ঘচোয গুশরশত গত ন্ভোশ শরশফষোষই শনত শষশছ ২৬ ফোংরোশদশ। 

ই  টনোয শদশক মখ্ন ফোয দৃটষ্ট তখ্ন অশবফোনিতযোীশদয আশযকটট দর অনফধবোশফ 

বূভধযোগয দশযশষ ইতোশরশত দৌৌঁশছশছ।ইতোশর দথশক োষো খ্ফশয জোনো মোষ, গত যশফফোয 

ইতোশরয রোশম্পদুো দ্বীশয শতন ভোইর দশূযয জরীভোষ ৯৩ জন অশবফোীশক উেোয কশয ই 

দদটটয দকোস্ট গোডঘ। ই ৯৩ জশনয ভশধয ৭৭ জনই ফোংরোশদশ। এ ছোো ভযশেোয োতজন  

শভশযয দুজন আশছ ফশর জোনো দগশছ। ফোশকযো দকোন দদশয দ শফলশষ তথয োষো মোষশন। 

তোশদয েোস্থয যীক্ষো দশল একটট জোোশজ দকোষোশযশন্টশন যোখ্োয কথো ইতোশরয একটট 

ংফোদভোধযশভ ফরো শষশছ।ধোযণো কযো শি, ইউশযোশ অশবফোনিতযোী ই ফযজক্তযো শরশফষোয 

জষুোযো দথশক যনো শষশছর। আন্তশদঘীষ ভোনফোচোযকোযী চক্র ইউশযোশ উন্নত জীফশনয েন্ম 

দদশখ্শষ অনফধবোশফ দনৌকোষ কশয োগয োশ শদশত উদসফুে কশয থোশক। ফছশযয এই ভষটো 

োগয োন্ত থোকোষ দনৌকোষ কশয োশ দদষোয জনয শনযোদ ফশর ধযো ষ। তশফ শফশবন্ন ভষ 

শফুরংখ্যক অশবফোনিতযোীয ভৃতুয শষশছ বূভধযোগশয।কূটননশতক ূত্রগুশরো 

জোশনশষশছ, মুেশফধ্বস্ত শরশফষোষ অশস্থশতীরতোয ুশমোগ শনশষ আন্তশদঘীষ চক্র ই দদটটশক 

ইউশযোশ ভোনফোচোশযয রুট শশশফ ফযফোয কযশছ। আন্তজঘোশতক চোশয ভুশখ্ শরশফষো 

কতৃঘক্ষ শফশবন্ন ভষ শরশফষো শষ ইউশযোশ মোষো দঠকোশত উশদযোগ শনশষশছ। জোশতং  

যণোথী ংস্থোয (ইউএনএইচশআয) ২০১৯ োশরয তথয অনুমোষী, ই ফছয অন্তত ৪৭৯ জন 

ফোংরোশদশশক ইউশযোশ মোষোয ভষ তোযো উেোয কশযশছ। ই রুট শষ ুদোন, ভোশর, আইবশয 

দকোস্ট, দোভোশরষো, নোইশজশযষো, ইশযজত্রষো, দশক্ষণ ুদোশনয নোগশযকশদয ইউশযোশ োচোয কযো 

ষ। তশফ আশেকোয দদগুশরোয ফোইশয ফোংরোশদশয ংখ্যোই দখ্োশন 

দফশ।ইউএনএইচশআশযয আশযক শোশফ দদখ্ো দগশছ, চরশত ফছশযয িথভ চোয ভোশ 

বূভধযোগয  স্থরথ োশ শদশষ ইউশযোশ দঢোকো অশবফোনিতযোীশদয ীল ঘ ১০ দদশয 

তোশরকোষ নফভ স্থোশন আশছ ফোংরোশদ। ই চোয ভোশ ৬৯৩ জন ফোংরোশদশ অনফধবোশফ 

ইউশযোশ ঢুশকশছ। ধোযণো কযো ষ, তোশদয ফ অংই দগশছ ইতোশরশত।কূটননশতক ূত্রগুশরো 

জোনোষ, কশষক রোখ্ টোকো খ্যচ কশয অনফধবোশফ ইউশযোশ ঢুকশত োযশর খ্ুফ অল্পংখ্যক 

ফযজক্তই ইউশযোশ দী ঘ দভষোশদ আশ্রষ োশি। শফশল কশয োগযশথ ইউশযোশ দঢোকো 

ফোংরোশদশশদয ইউশযোশ যণোথী ভম ঘোদো োষোয োয দফ কভ। অনযশদশক অনফধশদয শপশযশষ 

আনশত ইউশযোীষ ইউশনষশনয (ইইউ) শঙ্গ ফোংরোশদ যকোশযয একটট ভশঝোতো যশষশছ। এয 

আতোষ এযই ভশধয অশনকশক ফোংরোশদশ দপযত োঠোশনো শষশছ। 
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৩ জুন, ২০২০ 

িফোী ুনফ ঘোশন ৭০০ দকোটট টোকোয তশফর 

শফশদশপযতশদয শফভোনফন্দশয অথ ঘ  ুযক্ষো োভগ্রী দদষো ফন্ধ 

কয়যানাবাইযা নর্য়য উদ্বূত নযনস্থনতয়ত কাজ ানযয়ে বদয় নপয়য আা প্রফাীয়দয 

ুনফ যায়নয রয়ক্ষয ৭০০ বকাষ্টি িাকায তনফর গ ন কয়যয়ে প্রফাী করযাণ  বফয়দনক 

কভ যংস্থান ভন্ত্রণারে। নপয়য আা কভীয়দয বদয়ই স্বাফরম্বী কযয়ত এই তনফর বথয়ক 

জ য়তয ঋণ বদোয নযকল্পনা বনো য়েয়ে। একই য়ঙ্গ নপয়য আা কভীয়দয 

নফভানফিয়য নগদ অথ য  ুযক্ষা াভিী প্রদান ফে কয়য বদো য়েয়ে।কয়যানায 

ংক্রভণ বযায়ধ বদয় অয়র্ানলত রকডাউন চরাকায়র কাজ ানযয়ে বদয় নপয়য আা 

প্রফাী কভীয়দয জনপ্রনত াাঁচ াজায িাকা, প্রয়োজনীেংখ্যক ভাস্ক, যাে গ্লাব  

যাননিাইজায বদো ন্দের। নফভানফিয়যয প্রফাী করযাণ বডস্ক বথয়ক গত ৩১ বভ 

ম যন্ত এফ নফতযণ কযা ে। গত ১ জুন বথয়ক যকায ফ নকেু খ্য়ুর বদোয নোন্ত 

বনোয য ভন্ত্রণারয়েয নোন্ত অনুমােী নগদ িাকা নফতযণ ফে কয়য বদো 

য়েয়ে।প্রফাী করযাণ  বফয়দনক কভ যংস্থান ভন্ত্রণারয়েয এক কভ যকতযা ফয়রন, 

কয়যানাবাইযায়য প্রবায়ফ কাজ ানযয়ে বদয় বপযত আয়েন এভন প্রফাীয়দয ফান 

বপযায জনয াাঁচ াজায িাকা কয়য ােতা বদো ন্দের। এ োা তাাঁযা বমন বদয় 

নপয়য নকেু কযয়তায়যন ব জনয জ য়তয  কভ ুয়দ ঋণ বদোয নযকল্পনা 

কযয়ে ভন্ত্রণারে। নফয়ল কয়য প্রফাীয়দয জনয ৪ তাং ুয়দ ঋণ বদোয নোন্ত 

বনো য়েয়ে। ইনতভয়ধয ৭০০ বকাষ্টি িাকায তনফর গ ন কযা য়েয়ে। প্রফাীযা 

বদয় বপযত আায য বমন বকায়না ধযয়নয আনথ যক কয়ি নকংফা বফকায জীফন মান 

কযয়ত না ে ব রয়ক্ষযই এভন নোন্ত।এনদয়ক নরনফোে প্রফাীয়দয প্রতাযণায পাাঁয়দ 

বপরা ভানফাচাযকাযীয়দয নফরুয়ে কয় ায ফযফস্থায হাঁ নোনয নদয়েয়েন প্রফাীকরযাণ 

ভন্ত্রী ইভযান আভদ। নতনন ফয়রন, ‗নরনফোে এই ভানফাচায়য এখ্ন ম যন্ত বকায়না 

নযক্যুষ্টিং এয়জন্দন্সয বকায়না ংনিিতা আভযা াইনন। নফলেষ্টি ননয়ে আইন-ৃঙ্খরা 

যক্ষাকাযী ফাননী ভায়  কাজ কযয়ে। ট্রায়বর এয়জন্দন্সয বরাকজয়নয এয়ত জনত 

থাকায প্রভাণ বয়েয়ে ংনিিযা। ইনতভয়ধয কয়েকজন ভানফাচাযকাযীয়ক বিপ্তায 

কযা য়েয়ে। এই ভানফাচায়যয য়ঙ্গ মত ফ প্রবাফারী ফযন্দিই জনত থাকুক না 

বকন আইয়নয আতাে আনা য়ফ।‘ভন্ত্রী আয়যা ফয়রন, ‗রকডাউয়নয কাযয়ণই প্রফাী 

কভীয়দয াাঁচ াজায িাকা কয়য বদোয কভ যূনচ বনো য়েনের। এখ্ন বময়তু 

রকডাউন উয়  বগয়ে, তাই নফভানফিয়য প্রফাীয়দয িাকা বদো য়ফ না।‘ 

 

৩ জনু, ২০২০ 
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আশভশযকোষ দোোক দফচোশকনো 

যোন্ট দকউ শকনশছ নো, োষজোভোয চোশদো কশষকগুণ 

ভোনুশলয দকনোকোটোয ধযণ  শণযয চোশদো ফদশর শদশষশছ কশযোনোবোইযো। শফশলকশয এ 

ভশষ দফশযবোগ ভোনলুই ফোো দথশক দফয শত আগ্রী নষ, পশর অনরোইন দকনোকোটো 

দফশশছ।  

আশভশযকোনশদয দকনোকোটো শনশষ ম্প্রশত অযোডফ অযোনোশরটটক িকোশত এক জশয 

িশতশফদশন ফরো ষ, ভোনুল ভুশদ ণয শকনশছ, জোভোকো ক্রষ কশভশষ শদশষশছ। তোই ক্রষ 

ফোোশত ভোচঘ দথশক এশির এ ভশষ দোোশকয িযোন্ডগুশরো তোশদয শণযয দোভ কশভশষ শদশষশছ 

গশ ১২ তোং। এশত কশয এ ভশষ দোোক শফজক্র দফশশছ ৩৪ তোং। অযোডফ 

অযোনোশরটটক জোনোষ, এই ছোশয ফুোশদ োষজোভোয শফজক্র দফশশছ ১৪৩ তোং। অথচ যোন্ট 

শফজক্র কশভশছ ১৩ তোং। এভনশক দভশষশদয িো ফো অন্তঘফো শফজক্র কশভশছ ১২ তোং। এয 

কোযণ শশশফ িশতষ্ঠোনটট ভশনকযশছ, দফশযবোগ ভোনুলই ফোোষ অফস্থোন কযশছ, ফোইশয খ্ুফ 

কভই দফয শি। এইচঅযোন্ডএভ, অযোশডডো  অনযোনয ফ দতশয দোশকয িযোন্ডগুশরো 

ফযোকবোশফ ণয শফজক্রয কথো জোনোষ। তশফ গত একভোশ োশফ ঘকবোশফ অনরোইন দফচোশকনো 

দফশশছ ৪৯ তোং।অযোডফ শডজজটোর ইনোইট গ্রুশয ীল ঘ শফশিলক শবশবক োশন্ড ফশরন, 

‗দতশয দোোশকয ফোজোশয এভন করুনদো আশগ দদখ্শত োইশন। দোোক কম্পোশনগুশরো এখ্ন 

দোশভয দক্ষশত্র এভন ছো শদশি দমটো োধোযণত ব্ল্যোক েোইশডশত শদশষ থোশক। অশনক কম্পোশন 

দস্টোয ফন্ধ কশয শদশষ অনরোইশনই শফজক্রয দচষ্টো কযশছ। 

 

০৩ জনু ২০২০ 

কয়যানা এত নদয়ন কী প্রবাফ বপরর 
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চীশনয হুশফই িশদশয উোন শয গত ফছশযয দল শদশক িোণ োতী কশযোনোবোইযোশ উৎশি। 

এই ভোভোশয ছশশষ শশছ দদ দথশক দদশ। িশতশদনই ফোশছ ংক্রভণ আয ভৃতুয। এয ভশধয 

বোইযোটটয িোদুবঘোশফয ছষ ভো দশযশষ দগশছ। এই জশুন এশ খ্শতশষ দদখ্ো মোক, আভোশদয 

জীফশন কশযোনো কী িবোফ দপশরশছ। ম্প্রশত ষোল্ডঘ ইশকোশনোশভক দপোযোশভয দকোশবড অযোকন 

প্লযোটপশভ ঘ জনু ম ঘন্ত োযো শফশেয শযশস্থশত তুশর ধযো শষশছ। 

নফয়ে বকানবয়ডয প্রবাফজন শকন্ফ ইউশনবোশ ঘটটয তথয অনুমোষী, ১ জশুন এশ শফেফযোী 

কশযোনোবোইযোশ ংক্রশভত ভোনুশলয ংখ্যো দৌৌঁশছশছ ৬১ রোশখ্। ৩ রোখ্ ৭২ োজোশযয দফশ 

ভোনুল ভোযো দগশছন। ুস্থ শষশছ ২৬ রোখ্ ভোনুল।এই বোইযোশয অথ ঘননশতক িবোফ দম কতটো 

তীি, তো দফোঝো মোষ দজশনবোষ শফনো ভূশরযয খ্োফোয দনষোয রম্বো োশয দদখ্শর। শফশেয অনযতভ 

ধনী য ুইজোযরযোশন্ডয দজশনবো। অথচ দখ্োশনই শফনো ভূশরযয খ্োফোয শদশত ভোনুশলয োশয 

ভোইর ছোশশষশছ। কশযোনোয কোযশণ অথ ঘননশতক অফকোঠোশভো দবশঙ োশতই এই োর। 

মুক্তযোশজয রকডোউন শশথর কশয কোম ঘক্রভ ুনযোষ চোর ু কযোয শফলশষ তকঘ কশযশছন 

শফশলজ্ঞযো। জশুন এশ গত শতন ভোশয ভশধয ফশচশষ কভ ংক্রশভত শষশছ দস্পশন। 

অনযশদশক মুক্তযোশেয শনউইষশকঘ ংক্রভশণয ংখ্যো ২ রোখ্ ছোশশষশছ। অথ ঘননশতক ূচক দথশক 

দফোঝো মোশি, কটঠন ভষ আশছ এশষোয কোযখ্োনোগুশরোয জনয। 

অথ যনীনতয বচয়ে ভানুল ফ: বাকযোথশরক শিষ্টধভ ঘোফরম্বীশদয শফ ঘোচ্চ ধভীষ দনতো দো 

েোজন্ফ ফশরশছন, অথ ঘনীশতয দচশষ ভোনুশলয জীফন দফশ গুরুত্বূণ ঘ। শফশেয শফশবন্ন দদ 

অথ ঘননশতক শযশস্থশতয কথো দবশফ রকডোউন শশথর কযশত মোশি—এয শযশিশক্ষশতই এই 

ভন্তফয কশযন দো। গত কশষক ভোশয ভশধয এই িথভ ভন্তফয কশযশছন শতশন। দো ফশরন, 

‗অথ ঘনীশতশক শমোশগতোয জনয অথ ঘ ঞ্চষ নষ, ভোনুলশক ুস্থ কশয দতোরো গুরুত্বূণ ঘ।‘ 

মুিযায়জযয রকডাউন ননথর ষ্ট ক নক না১০ ন্ভো য চোর ুশষশছ মুক্তযোশজযয শকছু সু্কর। 

তশফ অশনক অশববোফকই ফোচ্চোশদয সু্কশর দদশফন নো। তো ুঁযো ভশন কযশছন, যকোয দফশ দ্রুত 

শেোন্ত শনশষশছ। কশযোনোবোইযোশ মুক্তযোশজয ফহু ভোনুল ভোযো দগশছন। তোই জঙ্কত ভোনুল ভশন 

কযশছন, এটো খ্ুফ দফশ তোোহুো শষ দগর। অশনক শফজ্ঞোনী ফরশছন, এয পশর শদ্বতীষ দপো 

ংক্রভশণয ঝুুঁ শকশত শশছ মুক্তযোজয। 
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জনশ্রুনতয কাযয়ণ ন্দিারী য়ে নভথযা নফোকশযোনোবোইযোশয কোযশণ শতযয দচশষ 

ভ্রোন্ত শফেোশয িশত ঝুুঁকশছ ভোনুল। কনবোযশশনয এক িশতশফদশন এ কথো ফরো ষ। দকোশনো 

িোচীন শভশথয শফলশষ তযটো কী, এয দচশষ শভথটো ধশযই ফশ থোশক ভোনুল। উদোযণ শদশষ ফরো 

মোষ, দমভন ভোনুল মশদ শভথ ফনোভ পযোক্ট এভন আটটঘশকর শন, িথশভ শভথ  তয দুশটোই 

শন। তশফ শকছুশদন য তযটো বুশর শগশষ দকফর শভশথয চচঘো কশয। কশযোনোবোইযোশয 

ংফোশদয দক্ষশত্র তো–ই শি। 

অুস্থতায েুষ্টি নক কয়যানায নফস্তায কভায়ত ায়যদরথ ইশকোশনোশভকশয এক গশফলণোষ 

দদখ্ো দগশছ, োশযশ্রশভক অসু্থতোয ছুটট কশযোনোয শফস্তোযশক ধীয কশয শদশত োশয। গশফলণোষ 

দদখ্ো দগশছ, অুস্থতোয জনয ছুটটশত থোকোয ভষ োশযশ্রশভক িদোন কযশর ংক্রভণ  দযোগ 

ছোশনোয ঝুুঁ শক কশভ। কোযণ, ভোনুল ফোোষই থোশক। মুক্তযোশেয ‗পযোশভশর পোস্টঘ কশযোনোবোইযো 

দযন্ফ অযোশক্টয‘ ভশতো বোইযো ছশশষ ো িশতশযোশধ শফেজশু ফহু নীশত গ্রণ কযো শি। 

দভ ভোশ দনষো মুক্তযোশেয ই আইশনয পশর শফনো ভূরয কশযোনো যীক্ষোয ুশফধোয োোোশ 

আক্রোন্ত  তোশদয শযচম ঘোষ থোকো ফযজক্তযো দফতন ছুটট োশফন। 

 

০৩ জনু ২০২০ 

ফাযাইয়ন আিয়ক ায়দয জনয দতূাফায়য উয়দযাগ 

কশযোনোবোইযোশয (দকোশবড-১৯) িোদুবঘোশফয পশর শফেজশু অচরোফস্থো। এক দদশয শঙ্গ অনয 

দদশয উশোজোোজ চরোচর িোষ ফন্ধ। এশত শফশবন্ন দদশ আটকো শশছন অশনক শফভোনমোত্রী। 

জরুশয শর অশনশকই শপযশত োযশছন নো দদশ শকংফো িফোশ শনশজয কভ ঘস্থশর। এযই 

শযশিশক্ষশত ফোযোইন দতূোফো ফোংরোশদ  ফোযোইশন আটশক ো িফোীশদয জনয শফশল 

উশদযোগ শনশষশছ।ফোযোইশন ফোংরোশদ দতূোফোশয দপফুক দশজ দ োলণো দদষো শষশছ, মো ুঁযো 

োযীশযকবোশফ গুরুতয অুস্থ শকংফো োশযফোশযক জরুশয িশষোজশন দদশ শপযশত চোন, তো ুঁশদয 

দদশ দপযোয ফযফস্থো কযশফ দতূোফো। এ ফযোোশয যোেদতূ নজরুর ইরোভ িথভ আশরোশক 
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ফশরন, ‗আভযো দজশনশছ, ফোযোইশন দফ শকছু ফোংরোশদশ অুস্থ আশছন এফং দকউ দকউ 

োশযফোশযক ভযোয কোযশণ দদশ দমশত মোশিন। তো ুঁশদয কথো ভোথোষ দযশখ্ আভযো এই উশদযোগ 

শনশষশছ। এ দদশয ফোদো ফোংরোশদশশদয িশত অতযন্ত দষ। এরএভআশযয িধোন আভোশদয 

জোশনশষশছন, ফোংরোশদশ কোয ইিোয শফরুশে তো ুঁশদয দদশ োঠোশনো শফ নো। এযয মো ুঁশদয 

দদশ মোষো খ্ুফ জরুশয, তো ুঁশদয দদশ দপযোশনোয জনয আভযো এই উশদযোগ গ্রণ কশযশছ। আভযো 

ফোংরোশদ শফভোন অথফো গোরপ এষোয বোো কশয একটট শফশল ফ্লোইশটয ভোধযশভ ই ফ 

ফযজক্তশক দদশ োঠোশনোয ফযফস্থো কযফ। মোত্রীযো শফভোন বোো শনশজযো শযশোধ কযশফন।‘যোেদতূ 

ফশরন, ‗ইশতভশধয আভযো এষোযরোইন কতৃঘশক্ষয শঙ্গ কথো ফরশছ এফং ৫ জশুনয ভশধয আভযো 

ফোইশক শনশজশদয নোভ শনফন্ধন কযশত ফশরশছ। ইশতভশধয ১০০ জন শনফশন্ধত শষশছন, আভযো 

১৬৫ অথফো ৩৫০ জনশক োঠোশনোয ফযফস্থোষ মোজি। আো কশয আভযো শগশগযই তো ুঁশদয দদশ 

োঠোশত োযফ। আভোশদয এই উশদযোগ শফশলবোশফ মো ুঁযো অুস্থ শকংফো োশযফোশযক ভযোয ভশধয 

আশছন, তো ুঁশদয জনয। তশফ মো ুঁযো এশকফোশয চশর দমশত চোশিন ফো ছুটটশত দমশত চোশিন, তো ুঁশদয 

নযভোর ফ্লোইট অোশযন চোর ু ষো ম ঘন্ত অশক্ষো কযশত শফ।‘যোেদতূ নজরুর ফশরন, 

‗কশযোনোয কোযশণ মো ুঁযো কোজ োশযশষশছন ফো ফতঘভোশন কোজ দনই, তো ুঁশদয জনয আভযো 

কভ ঘংস্থোশনয দচষ্টো চোশরশষ মোজি। আো কশয, শগশগয  তো ুঁশদয কোশজয ফযফস্থো শফ। আয 

ফোংরোশদশ মো ুঁযো ছুটটশত শগশষ আটকো শশছন, তো ুঁশদয ফযোোশয ফোযোইন যকোশযয ুশনশদঘষ্ট 

একটট নীশতভোরো আশছ। মো ুঁশদয শবোয দভষোদ এখ্শনো দল ষশন, তো ুঁযো আভোশদয বোো কযো 

শপযশত ফ্লোইশট আশত োযশফন। শপযশত ফ্লোইশট শুধু মো ুঁশদয শবোয দভষোদ আশছ, তো ুঁযো আশত 

োযশফন। আয মো ুঁশদয শবোয দভষোদ দল শষ দগশছ, তো ুঁযো তো ুঁশদয শনজ শনজ স্পনশযয শঙ্গ 

দমোগোশমোগ কযশত শফ। ই স্পনয শবোয দভষোদ ফোোশনোয জনয আশফদন কযশর ফোযোইশনয 

েযোে ভন্ত্রণোরষ আশফদন গ্রণ কযশর তো ুঁশদয একটট নম্বয দদষো শফ, এই নম্বশযয ভোধযশভ 

তো ুঁযো ফোযোইশন ঢুকশত োযশফন।‘যোেদতূ ফশরন, ‗মো ুঁযো ফোযোইশনয দফ্লজক্স শবোষ শছশরন, তো ুঁযো 

ফোংরোশদ দথশক অনরোইশন দফ্লজক্সশত আশফদন কযশর এফং তো ুঁযো তো গ্রণ কশয ভষীভো 
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ফোশশষ শদশর এই দফ্লজক্স শবোধোযীযো আশত ক্ষভ শফন। এই শতন কযোটোগশযয ফযোোশয 

ফোযোইশনয যযোে ভন্ত্রণোরশষয শঙ্গ আরো কশযশছ এফং তোযো অনুশভোদন শদশষশছন।‘যোেদতূ 

ফশরন, ‗মশদ আভযো ফোংরোশদ শফভোন বোো কশয, তোশর শফভোনটট ঢোকো দথশকই আশফ। দ 

দক্ষশত্র ফোংরোশদশ আটশক ো অশবফোীযো ই শফভোশন কশযই চশর আশত োযশফন। আয মশদ 

এখ্োন দথশক গোরপ এষোয বোো কযো ষ, তোশর ই শফভোশনয শপযশত ফ্লোইশট তো ুঁযো আশত 

োযশফন। আভযো শগশগযই এ ফযোোশয একটট তোশযখ্ শনধ ঘোযণ কযফ। তখ্ন আগ্রীযো আভোশদয 

জোশনশষ দদষো দমোগোশমোশগয ভোধযশভ শনফশন্ধত শফন।‘দতূোফোশয জজশভইর অযোশড্র দদষো 

শষশছ। এশত দমোগোশমোগ কশয শনফশন্ধত শত শফ। ইশতভশধয ১০০ জশনয শনফশন্ধত শষ 

দগশছন।ফোংরোশদশ দমশত আগ্রীযো ছুটটশত থোকো িফোীযো তো ুঁশদয দভোফোইর নম্বয এফং অশত 

জরুশয অফস্থোয ফণ ঘনো কশয এফং দই-ংক্রোন্ত কোগজত্র-িভোণোশদ দতূোফোশয এই ই-দভইর 

টঠকোনোষ (bdembassy.manama@gmail.com) দমোগোশমোগ কযশত অথফো এই 38007274 নম্বশয 

দোষোটঅযোশ কর কযোয অনুশযোধ কযো শষশছ। 

 

২/৬/২০২০ 

অনফধ শথ শফশদ োটঠশষই শফুর টোকো আদোষ 

আয এক াচাযকাযী বিপতায, াজী কাভার কাযাগায়য 

শরশফষোষ অনফধবোশফ ভোনফোচোশয পশযদুয দথশক এনোভুর নোশভ একজনশক দগ্রপতোয কযো 

শষশছ। অনযশদশক যোজধোনীয বোটোযো থোনোষ কযো োশোটঘ আইশনয ভোভরোষ শরশফষোষ 

ভোনফোচোযকোযী চশক্রয অনযতভ দোতো কোভোর দোশন যশপ োজী কোভোরশক কোযোগোশয 

োটঠশষশছ আদোরত। গতকোর ঢোকো ভোনগয োশকভ আফু ুশপষোর দনোভোন আোশভয জোশভন 

আশফদন নোকচ কশয কোযোগোশয োঠোশনোয এ আশদ দদন। অশবশমোগ যশষশছ, তোযো দুজন 

অশনক ভোনুশলয কোছ দথশক শরশফষোষ োঠোশনোয কথো ফশর টোকো শনশষশছন। এয আশগ ভোভরোয 
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তদন্ত কভ ঘকতঘো বোটোযো থোনোয উ-শযদ ঘক নুরুর ইরোভ আোশভশক ঢোকোয ভুখ্য ভোনগয 

োশকভ আদোরশত োজজয কশয কোযোগোশয আটক যোখ্োয আশফদন কশযন। এ ভষ আোশভয 

আইনজীফীযো জোশভন আশফদন কশযন। উবষ শক্ষয শুনোশন দশল শফচোযক জোশভন আশফদন 

নোকচ কশয কোযোগোশয োঠোশনোয আশদ দদন। এয আশগ গতকোর যাসমোফ-৩ এয একটট দর 

বোটোযো থোনোধীন োজোদুশযয ফযইতরো ফোজোয শখ্রফোীযশটক এরোকো দথশক োজী কোভোরশক 

(৫৫) দগ্রপতোয কশয। শতশন কুটষ্টষো দজরো দশযয জোভোত আরী ভন্ডশরয দছশর। এ ভষ 

কোভোশরয কোছ দথশক অনফধ ৩১টট োশোটঘ উেোয কযো ষ। শয এ  টনোষ যাসমোফ ফোদী শষ 

োশোটঘ আইশন ভোভরো কশয। উশেখ্য, অনফধবোশফ ইউশযোশ দিযণকোশর শরশফষোয শভজদো 

শয গত ২৮ দভ নৃং তযোকোশন্ড ২৬ ফোংরোশদশ শনত শষশছন। এ ছোো ১১ ফোংরোশদশ 

ভোযোত্মকবোশফ আত ন। ই  টনো দদ-শফশদশ ফযোক চোঞ্চশরযয ৃটষ্ট কশযশছ। ই  টনোষ য

াসমোফ-৩ ছোষো তদন্ত শুরু কশয এফং দগোশষন্দো নজযদোশয ফজৃে কশয। তদশন্ত উশঠ আশ োজী 

কোভোশরয নোভ।পশযদুশয এনোভুর আটক : পশযদুয িশতশনশধ জোনোন, পশযদুশযয োরথো থোনো 

ুশর শরশফষোষ ভোনফ োচোয চশক্রয অনযতভ দোতো এনোভুর ক গোজীশক (৪২) আটক কশযশছ। 

গতকোর দবোশয দগোোরগঞ্জ দজরোয ভুকুদুয উশজরোয দগোষোরো ইউশনষশনয দগোষোরো ফোজোয 

এরোকো দথশক তোশক আটক কযো ষ। োরথো থোনোয শ দভোোম্মদ আরী জজন্নো জোনোন, োরথো 

থোনোয ফেবশদ ইউশনষশনয আরভুয গ্রোশভয কশফয দশখ্য দছশর কোভরুর দখ্ শরশফষোয শভজদো 

শয ভোনফ োচোযকোযীশদয গুশরশত শনত ন। এ  টনোষ শনশতয ফোফো কশফয দখ্ ফোদী শষ 

দোভফোয ছষজশনয শফরুশে োরথো থোনোষ একটট ভোভরো দোশষয কশযন। ভোভরোয য ভঙ্গরফোয 

দবোশয ভোনফ োচোয চশক্রয অনযতভ দোতো এনোভুরশক আটক কযো ষ। িোথশভক তদশন্ত 

আোশভ এনোভুর ক ভোভরোয অনয আোশভশদয শঙ্গ যস্পয দমোগোজশ শনত কোভরুর 

দখ্শক অনফধ শথ শরশফষো োঠোশনোয জনয ফোদীয কোছ দথশক টোকো গ্রশণয  টনোষ জশত 

থোকোয শফলশষ তযতো োষো দগশছ। 
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০৩ জনু ২০২০ 

শরশফষোষ ২৬ ফোংরোশদশ তযো: ২ ভোনফোচোযকোযী শযভোশন্ড 

শরশফষোষ ২৬ ফোংরোশদশশক তযো  ভোনফোচোশযয  টনোষ কযো ভোভরোষ দুই ভোনফোচোযকোযী 

ভোফুফুয যভোন  োশদুয যভোনশক চোয শদশনয শযভোশন্ড োটঠশষশছ আদোরত। ফুধফোয তোশদয 

ঢোকো ভোনগয োশকভ আদোরশত োজজয কযো ষ। এ ভষ ল্টন থোনোষ কযো ভোভরোয আয 

তথয উদ োটশনয জনয তোশদয োত শদশনয শযভোশন্ড চোন ভোভরোয তদন্তকোযী কভ ঘকতঘো শআইশড 

ুশরশয শযদ ঘক শভজোনুয যভোন। শুনোশন দশল ঢোকো ভোনগয োশকভ দতোপোের দোশন 

চোয শদশনয শযভোন্ড ভঞস জযু কশযন। তোযো ভোভরোয ৩৩  ৩৪ নম্বয আোশভ। 

এযআশগ ভঙ্গরফোয শরশফষোষ ২৬ ফোংরোশদশশক তযো  ভোনফ োচোশযয  টনোষ ৩৮ জনশক 

আোশভ কশয যোজধোনীয ল্টন থোনোষ ভোভরো দোশষয কশযন ুশরশয অযোধ তদন্ত শফবোগ 

শআইশডয উ-শযদ ঘক যোশদ পজর। ভোনফোচোয িশতশযোধ  দভন আইশন এফং তযোয 

অশবশমোশগ ভোভরোটট দোশষয কযো ষ। ভোভরোয এজোোশয আোশভ শশশফ ৩৮ জশনয নোভ 

উশেখ্ কযো শষশছ। অজ্ঞোত আোশভ কযো শষশছ আয ৩০-৩৫ জনশক।িঙ্গত, গত ২ দভ 

শরশফষোয োোযো ভরুবূশভ অঞ্চশরয শভজদো শয ২৬ ফোংরোশদশ ৩০ জনশক গুশর কশয তযো 

কযো ষ। এশত আত ন আয ১১ জন। 
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জনু ০৫, ২০২০ 

আশরোকোত 

অথ ঘনীশত শক শপযশফ আশগয অফস্থোষ? 

ভুশরভ উম্মোয দম দুটট ঈদ উৎফ, তোয ভশধয দী ঘ এক ভো শষোভ োধনোয য ‗ঈদুর শপতয‘ 

অনযতভ। ১৫ দযোজোয য দথশক ফোই চো ুঁদ যোশতয জনয অশক্ষো কশয। চো ুঁদ যোশত কশফ নজরুর 

ইরোশভয ‗যভজোশনয এই দযোজোয দশল এর খ্ুীয ঈদ‘ দফশজ শঠ চোযশদশক। চো ুঁদ নো দদশখ্ 

দযশডটটশবশত এ ংগীত শুশন ফোই ফুশঝ দনষ ঈশদয আগভনী ফোতঘো। ঈশদয শদন নতুন কো 

শয নোভোজ ো, দকোরোকুশর কযো, নোভোজ দশল ভৃত েজনশদয কফয জজষোযত  বোশরো খ্োফোয 

গ্রণ কযোয ভোধযশভ শদনটট উতযোন কযো ষ। োধযভশতো ‗গশযশফয ক জোকোত‘ িদোন কযো ষ। 

ধনী-

গশযফ শনশফ ঘশশল এ শদনটটশত ফোই ফোয শঙ্গ বোফ শফশনভষ কশয আনন্দ বোগ কশয দনষ। আশগ 

দকফর কোশচো উোয শশশফ দদষোয দযষোজ থোকশর দক ধশয জশুষরোশয  ইশরকি

শনক উোয শশশফ দদষোয দযষোজ ফযোক দফশশছ। ঈদ োভশন দযশখ্ ঈদ ফোশজট ষ, অথ ঘ

নীশত োষ শবন্ন রূ। কশযোনোকোরীন ২০২০-এয ঈদ অথ ঘনীশত দকভন শছর? 

ঈদ উৎশফ শযফন খ্োশত িচুয অশথ ঘয িফো ষ। মোত্রী করযোণ শভশতয শোফভশত ঈদ উৎ

দফ ৯০ রোখ্ দথশক এক দকোটটয ভশতো ভোনুল ঢোকো দছশ গ্রোশভ ফো অনয শয ফোফো-ভো  আত্মীষ-

েজশনয শঙ্গ ঈদ কযশত মোষ আয ফ শভশরশষ োশ শতন দকোটটয দফশ ভোনুল মোতোষোত কশয।

 তোশত গ্রোভীণ অথ ঘনীশত অনয শযয অথ ঘনীশত চোঙ্গো ষ। শযফন ফযফস্থোয শঙ্গ ংশিষ্ট শ্র

শভক ফো, িোক, দিন, অশটোশযকো, ভোইশক্রোফোশয দুযন্ত ছুশট চরোয শঙ্গ োেো শদশষ অশথ ঘয 

িফো ষ। অফয এ ছুশট চরো অশনশকয জীফন দকশ দনষ। এফোয যকোশয শফশধশনশলধ  ক
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দযোনো ংক্রভশণয বষ থোকোষ গ্রোশভ ফো অনয শয ফোফো-ভো  আত্মীষ-

েজশনয শঙ্গ অশনশক ঈদ কযশত োশযশন। 

টুশ, রুভোর, আতয, খ্োদযদ্রফয, নতুন কো, জতুো, জশুষরোশয, ইশরকিশনক দ্রফযোশদ ক্রষ, শশন

ভো র, োকঘ, ম ঘটন, শচশষোখ্োনো দফোশনো অনযোনয োভোজজক অনুষ্ঠোন দমভন—

শফশষ, নতুন শফফোশত েোভী-

স্ত্রীয েশুযফোশশত দফোশত মোষো ইতযোশদ কোযশণ স্থোনীষ অথ ঘনীশতশত অশথ ঘয চক্রোকোয িফো ৃ

টষ্ট ষ। দদোকোন ভোশরক শভশতয ভশত ঈশদয ভষ কোশচোশয খ্ুচযো শফক্রষ ৪-

৫ োজোয দকোটট টোকো। পযোন উশদযোক্তো শভশত ফোংরোশদশয তথযভশত দদশ োুঁচ োজোশযয ভ

দতো পযোন  ফুটটক দদোকোন আশছ। কশষক ফছয ধশয তোশদয দদফযোী শফজক্রয শযভোণ ২৫-

৩০ োজোয দকোটট টোকো। িশত ফছয িোষ ৫ তোং কশয তোশদয শফজক্র দফশশছ। কশযোনো ংক্রভ

দণয বশষয োোোশ আষ কশভ মোষো, আষীন শষ মোষো শকংফো বশফলযশতয অশনিষতোয 

কোযণ দবশফ অশনশকই দকনোকোটো কযো দথশক শফযত দথশকশছ। কশযোনোকোরীন এফ খ্োশতয উৎ

োদন  শফণশনয শঙ্গ ংশিষ্ট ২৫ রোখ্ দরোশকয একটো ফ অং তোশদয আষ োশযশষশছ। ফোং

রোশদ দদোকোন ভোশরক শভশতয শোফ ভশত ২০১৬ োশর আযএভজজ খ্োশত শফজক্র শষশছ ৩৫ ো

জোয দকোটট টোকো, মো ২০২০ োশর দফশ োশ ৪২ োজোয দকোটট টোকো ষোয কথো। ঈদ উৎশফ

 ফোইশয দথশক আো দযশভটযোন্ফ  যকোশয-

দফযকোশয খ্োশতয িোন্ভ ঈদ দফোনো ফযষ কযো ষ। কশযোনোয এ ভশষ দযশভটযোন্ফ  দফোনো থোক

দর ঈশদয দকনোকোটো দতভন ষশন। ঢোকো, চট্টগ্রোভ অশনক জোষগোয তথয শনশষ দজশনশছ, এ

ফোয তো ষশতো ১০ বোশগয ১ বোগ শফ। েোস্থযশফশধ দভশন দদোকোন দখ্োরোয অনুভশত থোকশর অশন

ক শংভর দমভন—

মভুনো শপউচোয োকঘ, ফুন্ধযো, শনউভোশকঘট ফ দদোকোনগুশরো ফন্ধ শছর। যোস্তোয োশয দদোকো

নগুশরো শছর িোষ ফন্ধ, দকননো এফ দদোকোশনয দক্রতো ভূরত শনম্ন ফো শনম্নভধযশফি আয এফ 

দক্রতো কশযোনোয আকজস্বক িবোশফ এখ্ন দোশযদ্রযীভোয শনশচ চশর শগশষশছ। শশআয  শফআই

জজশডয এক ভীক্ষোষ দদখ্ো শগশষশছ দম শযয ভোনুশলয আষ-

দযোজগোয কশভশছ ৭৫ তোং   গ্রোশভয ৬২ তোং। িশতশফদন অনুমোষী, কোজ োশযশষ দশযদ্র 

শষ শশছ ৩ দকোটট ৬৯ রোখ্ ৮৮ োজোয ভোনুল। ফ শভশরশষ োত দকোটট দশযদ্র ভোনুল কশযোনো

য কোযশণ ঝুুঁ শকয ভশধয শশছ। পশর যোজধোনী শফবোগীষ  দজরো শযয যোস্তোয োশ গশ 

ঠো অস্থোষী দদোকোনগুশরোয দক্রতো দনই। দছোট দছোট দদোকোন  শ্রশভক আজ কভ ঘীন, দনই জীশফ

কো শনফ ঘোশয জনয নূযনতভ আষ। 

শফেফযোংশকয এক ভীক্ষোষ দদখ্ো শগশষশছ দম ২০১৪ োশর দুই ঈশদ খ্ুচযো শফজক্র শষশছ ৭৭ দশভ

ক ৩৫ োজোয দকোটট দথশক ৯২ দশভক ৮৫ োজোয দকোটট টোকো। দদশ গত কশষক ফছয আষ 

ফোোয োোোশ ভোনুশলয দবোশগয িফণতো দফশশছ। ২০১৪-

১৯ ম ঘন্ত ভশষ দভোট আশষয শোশফ দদশয অথ ঘনীশতয আকোয দফশশছ িোষ ৬০ তোং। দদো

কোন ভোশরক শভশতয শোফ ভশত িোত ফছয ৫ তোং ফোশর ২০১৯ োশর তোয শযভোণ শছর 

৯৮ দশভক ৭২ দথশক ১১৮ দশভক ৫ োজোয দকোটট টোকো এফং ২০২০ োশর ষোয কথো ১০৩ 

দশভক ৬৬ দথশক ১২৪ দশভক ৪৩ োজোয দকোটট টোকো, শকন্তু কশযোনোয কোযশণ তো ষশন। 
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ফোংরোশদ ফযোংশকয শোফ ভশত দযোজোয ভোশ দযোজো  ঈদশক দকন্দ্র কশয ফছশযয অনযোনয ভ

দষয তুরনোষ খ্ুচযো দরনশদন দফশ মোষ িোষ ১০ গুণ। ফোংরোশদ ফযোংশকয ২০১৬ োশরয এক 

ভীক্ষোষ দদখ্ো মোষ, দকফর দযোজোয ভোশ দরনশদন শষশছ ৭০ োজোয দকোটট টোকো। িশত ফছয ৫ 

তোং দফশ ২০২০-

এ দো ুঁোষ িোষ ৮৫ োজোয দকোটট টোকো, মোয ষশতো োভোনয দরনশদন শষশছ কশযোনোকোরীন ঈদ 

উৎশফ। মশদ কশযোনোকোরীন এ ভশষ তো ১০ তোং শোশফ ৮ োজোয ৫০০ দকোটট টোকো আয ২

০ তোং শোশফ ১৭ োজোয দকোটট টোকো। অফয এ ফছয অনয ফছশযয তুরনোষ অনরোইন ফো ই-

কভো ঘ প্লোটপশভ ঘ শফজক্রয শযভোণ দফশশছ। 

ঈশদয আশগ িচুয দফশদশক ভুদ্রো আশ। শফশদশ এক দকোটটয দফশ ফোংরোশদীয ভশধয িোষ ৭

৫ তোং ভধযিোশচয, মোয তবোগই ঈশদয ভশষ িশষোজশন অনযশদয কোছ দথশক ধোয কশয 

দর দদশ শযফোশযয কোশছ টোকো োঠোষ। ২০১৯ োশর ঈশদয আশগ দভ ভোশ দযশভটযোন্ফ এশশছ

র ১৭৪ দকোটট ৮২ রোখ্ ডরোয, মো ২০২০ োশরয কশযোনোকোরীন এ ভশষ (২২ দভ ম ঘন্ত) কশভ এ

দশছ ১১২ দকোটট ডরোশয। 

শফজশন দোশস্টয তথয অনুমোষী পুটষযোয খ্োশতয ফোশল ঘক টোন ঘবোয ৭-

৮ োজোয দকোটট টোকোয ভশধয ঈশদ আশ ২ োজোয দথশক ২ োজোয ৫০০ দকোটট টোকো। পুটষযো

য খ্োশতয উৎোদন  শফণশন ১০-

১২ রোখ্ দরোক িতযক্ষ ফো শযোক্ষবোশফ জশত। এশক্স পুটষযোশযয তথযভশত দভোট শফজক্রয িোষ 

৩০ তোং আশ ঈদ দভৌুশভ। োদুকো িস্তুতকোযক শভশতয তথযভশত কশযোনোয কোযশণ এফোয 

ঈদ দভৌুশভ তোশদয ক্ষশত শষশছ ১ োজোয ৫০ দকোটট টোকো। 

ঈদ উৎশফ ভোনুল খ্োফোশযয োোোশ অনযোনয খ্োশত অথ ঘ ফযষ কশয। ঈশদয শদন  ঈশদয য 

দফ কশষক শদন ম ঘন্ত শচশষোখ্োনো, োকঘ, ভুদ্রনকশত ম ঘটকশদয শব ষ। শশনভো শর মো

ষো শকংফো োভোজজক অনুষ্ঠোন দমভন—

শফশষ অথফো েশুযফোশ দফোশত মোষো, খ্তনো ইতযোশদ অনুষ্ঠোন িচশরত। এশত োজোয োজোয দকো

টট টোকোয অথ ঘিফো ষ। একজশনয খ্যচ অনযজশনয আষ। কশযোনোয কোযশণ এ ধযশনয অনুষ্ঠো

ন দনই আয অনুষ্ঠোশনয শঙ্গ ংশিষ্ট শ্রশভক আজ কভ ঘীন—

জীশফকো শনফ ঘোশয জনয োয কযশছ কটঠন ভষ। 

ঈদ উৎশফ আভযো ফশর থোশক ‗ধভ ঘ মোয মোয শকন্তু উৎফ ফোয‘। ধনী-

গশযশফয ফযফধোন দছশন দপশর এশদন শনশষ আশ োভয, ম্প্রশত  দভরফন্ধশনয দমোগূত্র। োো

য দছোটশফরোয ফনু্ধ দম আজ জীফন ংোয  ফষশয বোশয নুযব্জ শষ আশছ, দ অশক্ষো কশয 

দছোটশফরোয ফনু্ধ আশফ, আশফ োোয ফ বোই, িোইভোশয  োইসু্কশরয ুযশনো ছোত্রটট, দম আজ

 দদ-

শফশদ দোশশষ চোকশয কশয দফোশি। অশনক আো শনশষ থোশক ফোশ মোশফ, দদখ্ো শফ তোয দছোট 

ভশষয োশতখ্শ দদষোয যোশযয শঙ্গ, দদখ্ো শফ দছোটশফরোয ফনু্ধয শঙ্গ। চো ুঁদ যোত আয ঈদ যো



249 

 

ত  ণ্টোয য  ণ্টো দজশগ আড্ডোষ অতীত দযোভন্থন, ফতঘভোন, বশফলযৎ শযকল্পনোষ যোত োয শফ

। কশযোনোষ ফশকছু থোশভশষ শদশষশছ। 

োভশন ২ ভো ১০ শদন য ঈদুর আজো। গরু, দভোল, ছোগর জফোই কশয আেোয ন্তুটষ্ট িোথ ঘনো 

কযোয শদন। শফেফযোংশকয শোফ ভশত ২০১৯ োশর ঈদুর আজোষ ১ দশভক ূনয ৫ দকোটট গফো

শদশু জফোই কযো শষশছর। ফ শভশরশষ ঈদুর আজোয অথ ঘনীশত শছর িোষ ৪০ োজোয দকোটট টো

কো। িোশণম্পদ অশধদন্ভশযয তথযভশত দকফর গফোশদশু শফজক্র শষশছর ২৮ োজোয ৬৮৭ দকোটট

 টোকোয। শআযআইশষয তথযভশত ২০১৯ োশরয ঈদুর আজোয অথ ঘনীশতয আকোয শছর ৪৫ ো

জোয দকোটট টোকো, মোয ভশধয গফোশদশু শফজক্র দথশক ৩০ োজোয দকোটট টোকো আয ফোশক ১৫ োজো

য দকোটট টোকো শছর শযফন, ম ঘটন, খ্োদযদ্রফয, দযশেজোশযটয, শেজোয, পোশন ঘচোয, কোশচো

 শফজক্র দথশক। এফোয ঈদুর আজোয অথ ঘনীশতয আকোয দকভন শফ? কশযোনোয িবোশফ ঈদ অথ ঘ

নীশত শক শপযশফ আশগয অফস্থোষ? 

কশযোনোয ভোভোযীয এ ভশষ মোয মোয োধযভশতো শদনটট উতযোন কশযশছ। তোশরকোবুক্ত নন ফশর

 মোযো যকোশযয ত্রোণ ফো অনযোনয োষতো োনশন, এভন ৫০ রোখ্ শযফোযশক িধোনভন্ত্রী ২ োজোয

 ৫০০ টোকো কশয দভোট ১ োজোয ২৫০ দকোটট টোকো নগদ আশথ ঘক োষতো শদশষশছন। তোযো ষশতো

 এ টোকো শদশষ ঈশদয খ্যচ কযশত দশযশছন। যকোয তোয োধযভশতো শমোশগতোষ এশগশষ এশ

দছ। ফোদ মোষশন ভজজশদয ইভোভ, খ্োশতফ  ভুষোঙ্ক্ষেন। যকোশয ২০ োজোয দকোটট টোকোয িশণোদ

নোষ ঈদ অথ ঘনীশতয শঙ্গ জশত অনু, কু্ষদ্র  ভোঝোশয শল্প আফোয শপশয দো ুঁোশফ। শপশয দো ুঁোশত 

শফ অনোনুষ্ঠোশনক খ্োশতয ফোইশক। জীফণ  জীশফকোয এ মুশে দুটটয বোযোভয খ্ুফই গুরুত্বূণ ঘ।

 আুন ফোই শভশর দই শদশনয েন্ম দদশখ্, দমশদন আভযো ফ কশযোনোভুক্ত, শপশয োফ ঈশদয ভ

দতো োভয  দভরফন্ধশনয শদন, শপশয োফ আশগয ঈদ অথ ঘনীশত। 

 ড. দভোোম্মদ জোোঙ্গীয আরভ: িশপয, কৃশল ফযফো  শফণন শফবোগ  শযচোরক, ইনশস্টটটউ

ট অফ এশগ্রশফজশন অযোন্ড দডশবরশভন্ট স্টোশডজ, ফোংরোশদ কৃশল শফেশফদযোরষ, ভষভনশং 

ড. ইভত আযো দফগভ: িশপয, কৃশল অথ ঘনীশত শফবোগ, ফোংরোশদ কৃশল শফেশফদযোরষ, ভষভন

শং 

 

০৫ জনু, ২০২০ 

জীফন  অথ যনীনতয স্বায়থ য কয় ায রকডাউন নদন 

‗শযোযশজন্ট ফোংরোশদ‘ ংরোশ ফক্তোযো 

 

ভানুয়লয জীফন  দীর্ যয়ভোয়দ অথ যনীনতয স্বাথ য নচন্তা কয়য কয়যানা প্রনতয়যায়ধ নকেু 

ভয়েয জনয কয় ায রকডাউয়নয যাভ য নদয়েয়েন নফয়লজ্ঞযা। তাযা ফয়রয়েন, 
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কয়যানা প্রনতয়যায়ধ ভন্বয়েয র্ািনত যয়েয়ে। এ কাযয়ণ অয়নক দয়ক্ষয় কাম যকয 

ুপর আয়নন। 

কশযোনো িশতশযোশধ যকোযশক কশঠোয শেোন্ত দনষোয আহ্বোন জোশনশষ তোযো ফশরন, এশত 

োভশষক ক্ষশত শর ফশো ক্ষশতয োত দথশক ফো ুঁচো মোশফ। এবোশফ চরশর অশনশক আভোশদয 

দদশ ফযফো কযশত আশত চোইশফ নো। শযশস্থশত বষোফ শত োশয ফশর তকঘ কশয শদশষশছন 

তোযো। 

গতকোর ফৃস্পশতফোয ন্ধযোষ দফযকোশয খ্োত  অথ ঘনীশতশফদশদয ভন্শষ গটঠত নতুন 

যোভ ঘক প্লযোটপযভ ‗শযোযশজন্ট ফোংরোশদ‘ আশষোজজত এক বোচুঘষোর ংরোশ ফক্তোযো এফ 

অশবভত তুশর ধশযন। ফযফোষীশদয ংগঠন দভশিোশরটোন দচম্বোয অফ কভো ঘ অযোন্ড ইন্ডোশে 

(এভশশআই), ঢোকো দচম্বোয অফ কভো ঘ অযোন্ড ইন্ডোশে (শডশশআই), চট্টগ্রোভ স্টক এক্সশচঞ্জ 

(শএই), শফজশন ইশনশশষটটব শরশডং দডশবরশভন্ট (শফল্ড) এফং অথ ঘননশতক শথংক টযোংক 

শরশ এক্সশচঞ্জ দমৌথবোশফ এ প্লযোটপযভ দতশয কশযশছ। 

এভশশআই বোশত ফযোশযস্টোয শনোদ কশফয ফশরন, ফোয আশগ ফ নোগশযশকয েোস্থয 

শনযোিো শনজিত কযো জরুশয। শকছু ভশষয জনয খ্ুফ কশঠোয রকডোউশন মোষো দযকোয। মোশত 

বশফলযশত শক্ষো, োভোজজক, অথ ঘননশতক কভ ঘকোশণ্ড মোষো মোষ। নতুফো বশফলযশত ফশো ভযোষ 

শত শফ। 

শরশ শযোচঘ ইনশস্টটটউশটয (শআযআই) শনফ ঘোী শযচোরক ড. আোন এইচ ভনুয কশযোনো 

দভোকোশফরোষ শফশবন্ন কোম ঘক্রশভ ভন্শষয অবোফশক দোষী কশযন। শতশন ফশরন, তশথযয অবোফ 

যশষশছ। আক্রোন্ত, ভৃতুয শনশষ ভতশবদ আশছ। িকৃত অফস্থো জনগণ নো জোনশর এয শফস্তোয 

আটকোশনোয শযকল্পনো ফোস্তফোষন কযো মোশফ নো। ভোজ  অথ ঘনীশতয আগোভী শদশনয জনয 

েল্পশভষোশদ শকছু ক্ষশত ভোনশত শফ। 

শ্রীরঙ্কোষ শনমুক্ত ফোংরোশদশয োইকশভনোয শযষোজ োশভদউেো ফশরন, শ্রীরঙ্কো শুরুশত কশঠোয 

শষশছ। েোস্থয  অথ ঘনীশতয ভশধয ভন্শষয দচষ্টো কশযশছ। শফস্তোশযত তথয দফয কশযশছ। এ কোযশণ 

ফতঘভোশন দদটটশত িোদুবঘোফ কশভ এশশছ। 

শডশশআইয োশফক বোশত আশপ ইিোশশভয শযচোরনোষ এ ভষ অনযশদয ভশধয ফক্তফয 

দদন শরশ এক্সশচশঞ্জয দচষোযভযোন ভোরুয শযষোজ, োশফক আইন শচফ দভোোম্মোদ ীদুর 

ক, শফশল্ডয দচষোযভযোন আফুর কোশভ খ্োন িভুখ্। এ ভষ শযোযশজন্ট ফোংরোশদশয ক্ষ 

দথশক যকোশযয কোশছ একটট ুোশযত্র উস্থোন কযো ষ। 
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June 07, 2020 

North America-based RMG platform closes BD activities 

'Nirapon', a platform of North America-based apparel brands and retailers, 
has closed its activit ies in the country. 

"Nirapon will continue its focus on safety while shift ing to a more 
streamlined organisational structure based in North America. The 
restructure is effective on May 31," it said in a statement issued on May 
29. 

The platform, however, said it will continue to monitor safety in more than 
600 factories via a new third-party monitoring organisation, to be 
announced later. 

With the restructure, the organisation will shif t to providing increased 
technical support with three main areas of focus - safety monitoring, 
training and helpline, it added.  

A total of 21 global apparel brands along with more than a dozen of former 
Alliance-signatory members, including Gap, Walmart, JC Penny and VF, 
launched 'Nirapon' in March last year to oversee the ongoing safety,  
training and helpline efforts in the Alliance -listed 600 garment factories.  

The Alliance for Bangladesh Worker Safety shut down its operations in the 
country's ready-made garment (RMG) sector after its transitional period 
ended on December 31, 2018. 

As a consortium of 21 brands and retailers, working to promote a culture 
of safety in more than 600 apparel factories, safety monitoring will  
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continue and be improved with a new third -party monitoring organisation, 
to be announced at a later date, the statement  also said. 

Safety monitoring wil l continue to include protocols that are part of the 
day-to-day factory operations, including structural, electrical, and f ire 
safety, as well as the ongoing training of workers on f ire and building 
safety, it added. 

Incorporating the feedback from numerous factories, the f ire safety 
training will shif t from Local Training Providers (LTPs) to a local, trusted 
and competent organisation. They wil l work to streamline training and 
explore online options without compromising effectiveness. 

The "Amader Kotha" helpline, a model for workers' reporting - not only in 
Bangladesh but around the world, will continue to operate and provide 
workers with a safe and anonymous outlet for reporting issues.  

Moushumi Khan, the CEO since Ni rapon's inception, will  be departing the 
entity, and a new Chief Safety Off icer (CSO) will be named at a later date, 
ref lecting its more technical nature, the statement added.  

With the announcement of Nirapon's closure, both the western retailers' 
platforms - Accord and Alliance - ended their safety activit ies in the 
country's RMG industry.  

Both Accord and Alliance were formed immediately after the Rana Plaza 
building collapse that kil led more than 1,100 garment workers in 2013.  

The RMG Sustainability Council (RSC) took over the Accord's 
responsibil it ies on June 01, as extended tenure of the Western retailers' 
platform ended on May 31. 
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June 08, 2020 

Jan-April RMG exports to US rise 2.13pc 

Exports from China, India, Vietnam fall  

Bangladesh's apparel exports to the United States grew by 2.13 per cent 
during the first four months of 2020 calendar year, compared to the same 
period of last year. 

The country fetched US$2.07 bil l ion from apparel exports to the US market 
from January to April of 2020 against $2.03 bil l ion earnings of th e 
corresponding period of 2019, according to data of Off ice of Textiles and 
Apparel (OTEXA) aff i l iated with the US Department of Commerce.  

During January-April period of this calendar year, Bangladesh shipped 748 
mill ion square metres of apparel items, which was 728.21 mill ion square 
metres in the same period of last year.  

The US imported textile and apparel items worth $2.14 bil l ion from 
Bangladesh from January to April of 2020, it showed.  
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After the Rana Plaza building collapse in 2013, Bangladesh's appare l 
exports to the US declined to $4.83 bil l ion in 2014, which was $4.95 bil l ion 
in 2013. In 2015, exports grew to $5.40 bil l ion, but declined in next two 
consecutive years. 

Apparel exports to the US started increasing again from 2018, and the 
country earned $5.93 bil l ion from apparel exports to the US in 2019, 
according to OTEXA data. 

On the other hand, Chinese apparel exports to the US witnessed a 
negative growth of 46.44 per cent to $3.88 bil l ion in the f irst four months 
of this year. China shipped apparel  items worth $7.26 bil l ion to the US 
during January-April period of 2019. 

Meanwhile, the garment exports of Vietnam also declined by 1.31 per cent 
to $4.18 bil l ion, and India witnessed 13.07 per cent fall to $1.36 bil l ion 
during the same period of 2020.  

Fazlul Hoque, former president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and 
Exporters Association (BKMEA), said the OTEXA data ref lects the 
shipments that Bangladesh made from December 2019 to March 2020 
period. 

The growth indicates that Bangladesh was doing wel l compared to its 
competitors before the lockdown, imposed due to the ongoing coronavirus 
pandemic. 

He added that the future (of local exports to the US) is uncertain. 
However, the improving employment situation in the US gives a good 
indication that their  consumers might spend more money for clothing.  

When asked, Khondaker Golam Moazzem, additional research director of 
Centre for Policy Dialogue (CPD), said there is a time gap between 
shipments sent and received. 

He also echoed the BKMEA leader that the sh ipments from Bangladesh 
were sent to the US from December to March.  

Regarding the negative growth of China and Vietnam, he said both the 
countries enforced lockdown earlier (than Bangladesh) that halted their 
shipments, and its impacts are shown in their Jan-April export data. 

Both of them opined that production in Bangladeshi units was almost 
suspended in April. Its impact might be reflected in the data of coming 
months, when the competitor countries might start reviving.  



272 

 

 

৮    , ২০২০ 

                                                 

'                                        -      ৬৫            -                  

           (     ও   )                 ও                                   

              ও                                 ও                              ও 

                                       (৩)    ও                     -     (    

    )                          ড                                            

   ড       ড.                -     ও        ড                                 

                                           ও                              ৬৫ 

                           ও              , ২০০৬-                         

                                                     ,                       

 ও                                                                                

                                                                                       

১২৫                                                                 -      (     ) 

     ৬৫                            ১২৫                                 ও     

      ১২০, ১২১, ১২২ ও ১২৩                                                       

                                 ,              (   ড-১৯)                      

২৬                                      ;         ৩০                           

                 ও                  ও                                            

                                                                                   

                                                                                    

                              ও                       ১০                         , 

'    -২০২০                                                              -     

                                            ৬৫             '  

 

৮    , ২০২০ 

১                         ,            ১০            ? 

                      (   ড-১৯)                                           

                                   ,                                        



273 

 

                                   ও                                 ও      

                  ,                                                            

                                                                        

       ড                                              ১০                 

                                         ও                            ও 

                                                                        

                     ও                                              

                                                           

                            ,       ও                                  ও 

                                              ৩০                           

                                                                        

        ও                ও   ,             ,                          ও      

                                              ও                        

                                      , ‗                             

                  ২৫                                                   

                         -              ও                                 

৩৫      ৪০                                                               

১০                         ড                                        

    , ‗                                         ৭০                      

            ‘                        ড                               , 

                                           -                          

                                         ও                               



274 

 

                                                                           

                                                                         

                                                                 

          ও                       ( ড     )          ,             ১৮ 

                   ও                                                      

                                                                            

                                        ,                  ৬৬২           

                                                           ড ১৭০,            

            ১৫,                        ড ৬৯,                       ড     , 

                  ড          ২৯৩ ও                      ড ১৫         

                                                                ২৫০             

      ৫০                ও                                                     

                      ড      ৩০০             ও                             

                                                  ড ও   ও              ড 

                                                                            

                                           , ‗                            

                                                                        ৩৫ 

     ৪০                                                                     , 

                      ১০                               ৩০                 

                                                                         

                      ও           ও                               



275 

 

                                       ও                ড.               

    ,                           (          )                            

                                                ও                       ও 

                                     

                   ড      :                                                     

          ও                                ও                        ,    

২৫                            (      )                                    

                                                          ও            ও 

                                   ১৭       ৫৭৯                        

 

৮    , ২০২০ 

 ড                                        

                      (   ড-১৯)                                           

                                   ,                                        

                                   ও                                 ও      

                  ,                                                            

                                                                        

       ড                                              ১০                 

                                         ও                            ও 

                                                                        

                     ও                                              

                                                           

                            ,       ও                                  ও 

                                              ৩০                           

                                                                        

        ও                ও   ,             ,                          ও      

                                              ও                        



276 

 

                                      , ‗                             

                  ২৫                                                   

                         -              ও                                 

৩৫      ৪০                                                               

১০                         ড                                        

    , ‗                                         ৭০                      

            ‘                        ড                               , 

                                           -                          

                                         ও                               

                                                                           

                                                                         

                                                                          

ও                       ( ড     )          ,             ১৮            

        ও                                                               

                                                                       

                                    ,                  ৬৬২           

                                                           ড ১৭০,            

            ১৫,                        ড ৬৯,                       ড     , 

                  ড          ২৯৩ ও                      ড ১৫         

                                                                ২৫০             

      ৫০                ও                                                     

                      ড      ৩০০             ও                             

                                                  ড ও   ও              ড 

                                                                            

                                           , ‗                            

                                                                        ৩৫ 

     ৪০                                                                     , 

                      ১০                               ৩০                 

                                                                         

                      ও           ও                               

                                       ও                ড.               

    ,                           (          )                            

                                                ও                       ও 

                                                       ড      :            

                                                   ও                        

        ও                        ,    ২৫                            

(      )                                                               

                               ও            ও                            

        ১৭       ৫৭৯                        



277 

 

 

 

June 09, 2020 

Singapore's migrant workers fear financial ruin after virus ordeal 

As Sharif  Uddin contemplates leaving the cramped Singapore dormitory 
where he has spent weeks under coronavirus quarantine, fears about his 
future creep in. 

The 42-year-old Bangladeshi construction supervisor is one of thousands 
of low-income migrant workers trapped in packed bunk rooms that have 
been ravaged by the coronavirus, accounting for more than 90% of 
Singapore's 38,000 infections.  

As Singapore began easing its lockdown measures this month, migrants 
like Uddin started to think about returning to the outside world, and 
whether a job would be available for him to help pay off  his debts as 
Singapore braces for its deepest ever recession.  

"The fear of losing jobs is worrying everyone at the moment," said Uddin, 
who sends the bulk of his wages to his family in Bangladesh and is sti l l 
repaying loans taken to pay off  his recruitment agent, l ike many of the 
South Asian migrant workers in Singapore.  

For Singapore, the system of cheap, imported labour to do jobs in the 
construction, shipping, manufacturing and service industries works 
effectively. When times are good, it means jobs that locals usually shun 
can be f i l led, but when the economy is weak, it is easy to cut back on 
foreign workers. 

That leaves migrant workers like Uddin vulnerable and at real risk of being 
forced to return to their home country where employment opportunities are 
scarce. In interviews with more than a dozen workers in Singapore, many 
said while they were stil l being paid, they feared they would lose their jobs 
when the quarantine is l if ted.  

Uddin said Singapore was his "dream ci ty" when he f irst arrived in 2008, 
but l ike many migrants he found most of his toil went towards paying 
family expenses and creditors, meaning he saved very litt le.  

He has worked on building Singapore's subway, says he writes poetry and 
hopes to one day open a bookshop back in Bangladesh's capital Dhaka. 
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But already on his fourth job, he is stil l many years away from saving the 
money he needs. 

"The dreams of migrants ... don't get fulf i l led very soon. It takes really long 
to chase them," Uddin said.  

"As years pass – one year, two years, those init ial big dreams and 
aspirations slowly start fading away."  

The Singapore government has waived foreign worker levies for 
companies to try and ensure migrants get paid while under quarantine and 
introduced measures to help laid off workers f ind new positions without 
having to f irst travel back to their home country, a core complaint of many 
labourers. 

DEBT TRAPS 

Lawrence Wong, the co-head of Singapore's virus taskforce, told Reuters 
the government's waiving of levies and other steps have helped alleviate 
"major concerns" of workers around job security, but added that layoffs 
were possible given the grim economic outlook.  

"The contractor may have a project today, but down the road will they sti l l 
have projects? That depends on the economy. So many uncertain factors 
when it comes to job security," said Wong, who is also the minister for 
national development. 

He added that some workers may remain quarantined in their dormitories 
until August, or possibly beyond, as the government completes mass 
testing. 

The pandemic has drawn attention to the stark inequalit ies in the modern 
city-state where more than 300,000 labourers from Bangladesh, India and 
China often live in rooms for 12 to 20 men, working jobs that pay as litt le 
as S$20 ($14.30) a day. 

That is higher than they would make at home. But the median salary for 
Singaporean employees in 2019 was S$4,563 per month, according to the 
manpower ministry. 

The bigger worry for many migrants like Uddin is the debts they have 
racked up securing jobs in Singapore.  

Migrants will usually be charged S$7,000-10,000 in fees by a recruitment 
agent in their home country, equivalent to more than a year of their basic 
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salary, according to rights groups. If they lose their job, this debt cou ld 
haunt their families for years.  

"If  there were no recruitment fees, that would solve almost all of these 
problems," said Deborah Fordyce, president of Singapore NGO Transient 
Workers Count Too. 

"Recruitment costs are what keep them in debt."  

DREAMS SOUR 

Wong, the minister, said the government will continue to work to improve 
migrants' l ives in Singapore, but tackling issues like fees is diff icult 
because many agents operate in the workers' home countries outside the 
city-state's jurisdiction. 

Singapore's government has pledged to improve living conditions for 
migrant workers in the short -term and build new, higher-spec dormitories 
over the coming years. 

Ali Nur Khan, a 25-year-old Bangladeshi construction worker, said when 
he f irst got a job in Singapore,  he felt l ike he had "won the lottery", but as 
the debts stacked up, and the low salary and basic l iving conditions hit 
home, his enthusiasm quickly faded. He said he has never called his 
family from his dormitory room because he is embarrassed.  

"Singapore was my dream country. But it was like a nightmare when I saw 
the dirty, crowded living place," he said.  

Now, Khan said, "there is huge uncertainty. Nobody knows what is waiting 
for us". 

Singapore's ruling People's Action Party, which is months away from a n 
election it is l ikely to win comfortably, also has to balance the needs of 
migrants with those of locals who are looking for f inancial support during 
an economic crisis.A 2019 UN study found that 60% of Singaporeans 
thought migrant workersshould not rece ive the same pay and benefits as 
locals. There have been backlashes about rising numbers of foreign 
workers in the city-state, such as opposition to the building of dormitories 
near residential areas.The percentage of foreign workers in Singapore's 
total labour force has risen from 3% in the 1970s to 38% today, according 
to data from Migration Policy Institute and the government.Some foreign 
labourers who come in search of a better l ife in Singapore leave feeling 
marginalised and disappointed, especially given the time they have 
sacrif iced away from their families.On his tenth birthday last year, Uddin 
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said his son reminded him that they had only spent seven months of his 
l ife together."It hurts both of us the same way and I can't do anything 
about it," he said. 
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The Singapore government has waived foreign worker levies for 
companies to try and ensure migrants get paid while under quarantine and 
introduced measures to help laid off workers f ind new positions without 
having to f irst travel back to their home country, a core complaint of many 
labourers. 

DEBT TRAPS 

Lawrence Wong, the co-head of Singapore's virus taskforce, told Reuters 
the government's waiving of levies and other steps have helped alleviate 
"major concerns" of workers around job security, but added that layoffs 
were possible given the grim economic outlook. 

"The contractor may have a project today, but down the road will they sti l l 
have projects? That depends on the economy. So many uncertain factors 
when it comes to job security," said Wong, who is also the minister for 
national development. 

He added that some workers may remain quarantined in their dormitories 
until August, or possibly beyond, as the government completes mass 
testing. 

The pandemic has drawn attention to the stark inequalit ies in the modern 
city-state where more than 300,000 labourers from Bangladesh, India and 
China often live in rooms for 12 to 20 men, working jobs that pay as litt le 
as S$20 ($14.30) a day. 

That is higher than they would make at home. But the median salary for 
Singaporean employees in 2019 was S$4,563 per month, according to the 
manpower ministry. 

The bigger worry for many migrants like Uddin is the debts they have 
racked up securing jobs in Singapore.  

Migrants will usually be charged S$7,000-10,000 in fees by a recruitment 
agent in their home country, equivalent to more than a year of their basic 
salary, according to rights groups. If they lose their job, this debt could 
haunt their families for years.  

"If  there were no recruitment fees, that would solve almost all of these 
problems," said Deborah Fordyce, president of Singapore NGO Transient 
Workers Count Too. 

"Recruitment costs are what keep them in debt."  
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DREAMS SOUR 

Wong, the minister, said the government will continue to work to improve 
migrants' l ives in Singapore, but tackling issues like fees is diff icult 
because many agents operate in the workers' home countries outside the 
city-state's jurisdiction. 

Singapore's government has pledged to improve living conditions for 
migrant workers in the short -term and build new, higher-spec dormitories 
over the coming years. 

Ali Nur Khan, a 25-year-old Bangladeshi construction worker, said when 
he f irst got a job in Singapore, he felt l ike he had "won the lottery", but as 
the debts stacked up, and the low salary and basic l iving conditions hit 
home, his enthusiasm quickly faded. He said he has never called his 
family from his dormitory room because he is embarrassed.  

"Singapore was my dream country. But it was like a nightmare when I saw 
the dirty, crowded living place," he said.  

Now, Khan said, "there is huge uncertainty. Nobody knows what is waiting 
for us". 

Singapore's ruling People's Action Party, which is months away from an 
election it is l ikely to win comfortably, also has to balance the needs of 
migrants with those of locals who are looking for f ina ncial support during 
an economic crisis. 

A 2019 UN study found that 60% of Singaporeans thought migrant workers 
should not receive the same pay and benefits as locals. There have been 
backlashes about rising numbers of foreign workers in the city -state, such 
as opposition to the building of dormitories near residential areas.  

The percentage of foreign workers in Singapore's total labour force has 
risen from 3% in the 1970s to 38% today, according to data from Migration 
Policy Institute and the government.  

Some foreign labourers who come in search of a better l ife in Singapore 
leave feeling marginalised and disappointed, especially given the time 
they have sacrif iced away from their families.  

On his tenth birthday last year, Uddin said his son reminded him th at they 
had only spent seven months of his l ife together.  

"It hurts both of us the same way and I can't do anything about it," he said.  
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০৯ জনু ২০২০ 

ভোনফ োচোয ভোভরো: আট ফছশয শনস্পশি ভোত্র ২৩৩টট 

ভোনফোচোয িশতশযোধ  দভন আইশন গত আট ফছশয ৬ োজোয ১৩৪টট ভোভরো দোশষয শর 

শনস্পশি শষশছ ভোত্র ২৩৩টট। দদশয শফশবন্ন আদোরশত শফচোযোধীন যশষশছ ৫ োজোয ৯০১টট 

ভোভরো। আদোরশত ভষভশতো আোশভ  োক্ষী োজজয কযশত নো োযোষ অগশনত ভোভরো শুনোশন 

কযো মোশি নো। পশর শফচোশযক আদোরশত ভোভরোয কোম ঘক্রভ ঝুশর আশছ।জোনো দগশছ, দদশ ভোনফ 

োচোশযয ফ এরোকো কক্সফোজোয। দখ্োশন এ ম ঘন্ত ভোনফ োচোশযয ৬৪২টট ভোভরো শষশছ। 

এখ্ন ম ঘন্ত একটট শফচোয দল ষশন।এ ছোো গত কশষক ফছশয ভোনফ োচোয অশবশমোশগয আট 

োজোয আোশভ থোকশর দুফ ঘর তদন্ত  আদোরশত োক্ষী োজজয কযশত নো োযোষ অশধকোং 

অযোধীশদয োজস্ত ষশন। আইশন জোশভন অশমোগয শর উচ্চ আদোরত দথশক অশধকোংই 

জোশভন দশষ মোশি। পশর ভোনফ োচোশযয শঙ্গ জশতযো থোকশছ ধযোশছো ুঁষোয ফোইশয।গত ২৮ দভ 

শরশফষোয শভজদো শযয ভরুবুশভশত ২৬ ফোংরোশদশশক গুশর কশয তযো কযো ষ। ভোযোত্মক 

আত ন আয ১১ জন। এ  টনোষ গত ২ জনু োজজ কোভোর দোশন নোশভ একজনশক 

দগ্রপতোয কশযশছ যাসমোফ। তোশদয দোশফ োজী কোভোর ভোনফোচোশযয ভূরশোতো। যোজধোনীয 

দতজগো ুঁ  ল্টন থোনোষ কযো থৃক ভোভরোষ অশবমোন চোশরশষ ১১ জনশক দগ্রপতোয কশযশছ 

ঢোকো ভোনগয দগোশষন্দো ুশর (শডশফ)। শুধু এ  টনোষ নষ, শফশদশ বোগয ফদরোশত শগশষ 

োচোযকোযীশদয োশত িশতশনষত িোণ োযোশিন অগশনত ভোনুল। োচোযকোশযশদয োশত শনভ ঘভ 

শনম ঘোতশনয শকোয শিন তোযো। এফ  টনোষ শফচোয দচশষ শনশতয শযফোয শফশবন্ন ভষ ভোভরো 

কযশর ুশফচোয োশিন নো। অশফরশম্ব োচোযকোশযশদয আইশনয আতোষ এশন দৃষ্টোন্তুভুরক 

োজস্ত দোশফ কশযশছন ংশিষ্ঠযো।এশদশক, ভোনফোচোয িশতশযোধ দভন আইশন শফচোশযয জনয 

আরোদো কশয শফশল আদোরত ফো িোইফুযনোর গঠশনয শফধোন থোকশর ৮ ফছয য চরশত ফছয ৯ 

ভোচঘ োত শফবোশগ োতটট িোইফুযনোর গঠশনয আশদ শষশছ। একই শঙ্গ শফচোযক শনশষোগ দদষো 

শষশছ। তশফ, কশযোনোবোইযোশয িোদুঘবোশফয কোযশণ আদোরত ফন্ধ থোকোষ শনশষোগিোন্ভ শফচোযকযো 

এখ্ন  আরোদো িোইুযনোশর কোজ শুরু কযশত োশযনশন। জোনোশগশছ, নোযী  শশু আদোরশত 

থোকো শফচোযোধীন ভোভরোগুশরো ভোনফোচোয িোইফুযনোশর স্থোনোন্তশযয িজক্রষো চরশছ। পশর এফ 

ভোভরোয শফচোয এখ্শনো নোযী  শশু শনম ঘোতন দভন িোইফুযনোশরই চরশছ।ঢোকো ভোনগয শশ 

আফদুেো আফু ভকোরশক ফশরন, ভোনফোচোয গশঘত অযোধ। এফ ভোভরো আদোরশত খ্ুফ 

শশযষোবোশফ শযচোরনো কযো উশচত। শতশন ফশরন, োক্ষীযক কোযশণ এফ ভোভরোয শফচোয 

ধীযগশতশত ষ। অল্পভশষ এফ ভোভরোয চোজঘশট দদষো উশচত। দ্রুত তদন্ত কশয িশতশফদন 

দোশখ্র কযো উশচত। শকন্তু ুশর দতো দটো কশযনো।শতশন ফশরন, ভোনফোচোয ভোভরো শফচোশযয 

জনয আরোদো িোইুযনোর গঠশনয আশদ শষশছ শকন্তু এখ্শনো দটো কোম ঘকয ষশন। নোযী শশু 

আদোরশতই ভোনোচোয ভোভরোয শফচোয চরশছ। শফচোয িশঙ্গ শতশন ফশরন, ভোনফ োচোয আইন 

অনুমোষী শতন ভোশয ভশধয অশবশমোগ গঠন আয ছষ ভোশই শফচোয কোম ঘক্রভ দল কযোয কথো। 

শকন্তু ভোভরোষ োক্ষী শনষশভত োষো মোষ নো। ুশর োক্ষীশদয টঠকভশতো োজজয কযশত োশয 
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নো। পশর ভোভরো শফচোয দল কযশত দদশয শি।োশফক আইনভন্ত্রী ফযোশযস্টোয শপক আশভদ 

ভকোরশক ফশরন, ভোনফোচোয ভোভরো অতযন্ত গুরুত্বুন ঘ। মোযো ভোনফোচোয কযশছ তোশদয 

শফচোয আদোরতশক টঠক আইশন ম্পন্ন কযশত শফ। দমন দকোন অযোশধ আইশনয পোক-

দপোকযশদশষ োয দশষ নো মোষ। এ ফযোশয আদোরত, িশশকউন  তদন্ত ংস্থোশক তকঘ 

থোকশত শফ। এটট কযো দগশর শনিই ভোনফোচোয কশভ আশফ।আদোরত ুশত্র জোনো দগশছ, 

যোজধোনীয  কযোন্টনশভন্ট থোনোয ২০০২ োশরয একটট ভোভরোষ এফং দতজগো ুঁ থোনোষ ২০০৫ 

োশরয একটট ভোভরোষ কভশক্ষ অধ ঘত ফোয োজজশযয তোশযখ্ শর ুশর োক্ষী োজজয 

কযশত নো োযোষ ভোভরো শনস্পশিশত দী ঘ ভষ রোগশছ। পশর ফছশযয য ফছয ঝুশর থোকশছ 

ভোনফ োচোশযয ভোভরো। এশত বুক্তশবোগীযো তোোয ভশধয শদন কোটোশিন।  ভোনফ োচোয-ংক্রোন্ত 

ভোভরোগুশরো গতোনুগশতকবোশফই তদন্ত কযো এফং ভোভরোয ফোশদ  োক্ষী দুফ ঘর থোকোষ োচোশযয 

শকোয ভোনুল শফচোয োষ নো। এক ম ঘোশষ িবোফোরী আোশভযো খ্োরো দশষ মোষ।  দম কোযশণ 

বুক্তশবোগীযো ুশফচোয নো দশষ তোোয ভশধয শদন কোটোশিন।জোতীষ ভোনফোশধকোয কশভশনয 

দচষোযভযোন নোশছভো দফগভ ভকোরশক ফশরন, ভোনফ োচোয ভোনফোশধকোশযয চযভ রঙ্ঘন। এই 

অযোশধয শফচোয নো শর অযোধীযো আয জক্তোরী শষ শঠ। শতশন ফশরন, শরশফষোয  টনোয 

য আভযো িশতফোদ জোশনশষশছ। এ ফযোোশয িশমোজনীষ দশক্ষ শনশত যযোেভন্ত্রণোরশষ শচটঠ 

শদশষশছ। ইশতভশধয কশষকজনশক দগ্রপতোয কযো শষশছ। ভুর োচোযকোশযশদয আইশনয আতোষ 

এশন দৃষ্টোন্তভুরক োজস্ত দদষো শর অযোধ কশভ আশফ ফশর ভশন কশযন শতশন।আইনজ্ঞযো 

ফশরন, এ আইশনয কশঠোয িশষোশগয ভোধযশভ অযোধীশদয দৃষ্টোন্তভুরক োজস্ত শর এ ধযশনয 

অযোধ কশভ আশফ। এ দক্ষশত্র যোেশক্ষয আইনজীফী  ুশরশক আয দফশ দোশষত্বীর 

শত শফ ফশর ভত দদন তোযো।২০১২ োশরয ‗ভোনফোচোয িশতশযোধ  দভন আইশন‘ 

ং ফেবোশফ ভোনফোচোশযয জনয ভৃতুযদণ্ড, মোফেীফন কোযোদণ্ড  ফ ঘশনম্ন োত ফছশযয 

কোযোদণ্ড এফং অনূযন োুঁচ রোখ্ টোকো অথ ঘদশণ্ডয শফধোন আশছ।িযোশকয অশবফোন কভ ঘূশচয তথয 

ফরশছ, আইনটট ষোয য গত আট ফছশয দদশ ছষ োজোয ১৩৪টট ভোভরো শষশছ। এগুশরোয 

ভশধয শফশবন্ন আদোরশত ২৩৩টট  ভোভরো শনস্পশি শষশছ। শফচোযোধীন যশষশছ ৫ োজোয ৯০১টট 

ভোভরো। এযভশধয ৩৩টট ভোভরোষ ৫৪ জশনয শফশবন্ন দভষোশদ োজো শষশছ। 

 

০৯ জনু ২০২০ 

দকোন ভোনফোচোযকোযীশক দদষো শফ নো: যাসমোফ ভোশযচোরক 

ভোনফোচোশযয শঙ্গ জশত কোউশক ছো দদষো শফ নো ফশর হুুঁ শষোশয শদশষশছন যাসমোফ 

ভোশযচোরক (শডজজ) দচৌধুযী আব্দেুো আর ভোভুন। যোজধোনীয কোযোন ফোজোশয যাসমোশফয 

শনজে একটট অযো উশদ্বোধন  কশযোনোষ ভোযো মোষো চোয োংফোশদশকয শযফোযশক অথ ঘ 

োষতো িদোন অনুষ্ঠোশন শতশন একথো ফশরন।যাসমোফ শডজজ ফশরন, শরশফষোষ দম  টনোটট  শটশছ 

তো ভভ ঘোশন্তক। আভযো ইশতোভশধয এয ভূরশোতোশক দগ্রপতোয কশযশছ। আভযো কোউশক ছো দদশফো 

নো। এই ভুশূত ঘ আভোশদয অশবমোন চরশছ। আভযো েোবোশফক ভশষ দমফ কোম ঘক্রভ কশয থোশক 
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কশযোনোকোশর তো কযশছ। আভোশদয ফোশনীয দযযো এই ভশষ ভোদক, জশঙ্গ, ন্ত্রোফোশদয 

শফরুশে ক্রভোগতবোশফ কোজ কশয মোশি। 

োংফোশদক শযফোযশক অথ ঘোষতোয শফলশষ যাসমোফ িধোন ফশরন, দকউ এবোশফ েজন োযোক তো 

আভযো চোই নো। আভোশদয মোশত এভন অনুষ্ঠোন আয কযশত নো ষ দটোই চোই। আভযো অনয 

দকোন অনুষ্ঠোন কশয শভশরত শফো। এভন অনুষ্ঠোন কযশত চোই নো। আভযো োংফোশদকশদয োশ 

থোকশফো। 

যাসমোশফয অশতশযক্ত ভোশযচোরক (অোশযন) কশন ঘর দতোপোশষর দভোস্তপো শযোষোয ফশরন, 

আভযো কশযোনো শচশকৎোষ একটট ভশডর কযোয দচষ্টো কশযশছ। োযোশদশ মোশত োোতোশর চো 

নো ফোশ দজনয শকছু উশদযোগ শনশষশছ। দদশয কশভউশনটট দন্টোয বোো কশয আভযো 

আক্রোন্তশদয শচশকৎোয জনয অস্থোষী োোতোর কশযশছ। দখ্োশন দযোগীযো বশতঘ শষ শচশকৎো 

শনশি। দখ্োশন অজক্সশজন ফ ধযশনয ফযফস্থো যোখ্ো শষশছ। যাসমোফ তোশদয ফোশনীয আক্রোন্ত 

দযশদয আশডট জোনশত একটট অযো দতশয কশযশছ। ফোশনীশত কভ ঘযত দকোন ফোশনীয 

কতজন দয আক্রোন্ত তো অযোশয ভোধযশভ শফস্তোশযত তথয জোনো মোশফ। 

অনুষ্ঠোশন ক্রোইভ শযশোটঘো ঘ এশোশষশন অফ ফোংরোশদশয (ক্রযোফ) বোশত আফুর খ্োশষয এফং 

োধোযণ ম্পোদক আোদুেোভোন শফকু, যাসমোশফয আইন  গণভোধযভ োখ্োয শযচোরক দর. 

কশন ঘর োযষোয-শফন-কোশভ িভুখ্ উশস্থত শছশরন। 

অনুষ্ঠোশন ক্রযোফশক দুটট অতযোধুশনক অজক্সশজন কনশশন্টটয উোয দদষ যাসমোফ। মোশত কশযোনো 

আক্রোন্ত ক্রোইভ শযশোটঘোযযো িশষোজশনয ভষ দ্রুত অজক্সশজন োষ। ক্রোইভ শযশোটঘোযশদয জনয 

দভশডকযোর োভগ্রী উোয দদষোয জনয যাসমোফশক ধনযফোদ জোনোষ ক্রযোফ। 

 

০৯ জনু ২০২০ 

আশছ ফোশজট ২০২০-২১ 

দোোক যন্ভোশনশত নগদ োষতো ফজৃে আয িশণোদনো দোশফ 

কশযোনোবোইযোশয কোযশণ দতশয দোোশকয আন্তজঘোশতক ফোজোয ংকুশচত শষ শশছ। দী ঘ 

রকডোউশনয কোযশণ চোশদো কভশছ। যন্ভোশন আশদ নো থোকোষ অশনক কোযখ্োনো ফন্ধ শি। 

োধোযণ ছুটটয য অশনশক উৎোদশন শপযশত োযশছ নো। এভন শযশস্থশতশত এফোশযয ফোশজশট 

ফ আকোশযয নীশত োষতো দচশষশছন দোোক খ্োশতয উশদযোক্তোযো। 

তোশদয িধোন িতযোো দদীষ কোুঁচোভোর ফযফোশয উৎোশদত ণয যন্ভোশনশত ১০ তোং এফং 

আভদোশন কোুঁচোভোর ফযফোশয উৎোশদত ণয যন্ভোশনশত ৪ তোং োশয নগদ োষতো। এ দুই 

খ্োশত চরশত অথ ঘফছশয মথোক্রশভ ৪  ১ তোং নগদ োষতো যশষশছ। দভোট দোোক যন্ভোশনশত 

দদশ কোুঁচোভোশর উৎোশদত শণযয অফদোন িোষ ৫৫ তোং।শফশকএভইএয িথভ বোশত 
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দভোোম্মদ োশতভ ভকোরশক ফশরন, ফ োশয িশণোদনো ছোো এখ্ন আয টটশক থোকো মোশফ নো। 

শফেফোজোশয চোশদো কভোষ কভ দোশভ ণয শফজক্র কযশত শফ। অথচ উৎোদন খ্যচ কভশছ নো। এ 

ফোস্তফতোষ যকোশযয এভন োষতো ছোো অজস্তত্ব টটশকশষ যোখ্ো অম্ভফ শষ দো ুঁোশফ। 

উশদযোক্তোযো ফশরন, নীশত োষতো ছোো দোোক এফং িোৎংশমোগ শল্প শশশফ ফস্ত্র, ডোশষং, 

ষোশং, শিশন্টং, যোশকজজং  এশক্সশযশজয ভশতো খ্োতগুশরো ভুখ্ থুফশ শফ।আগোভী ফোশজট 

িশঙ্গ শফজজএভইএ বোশত রুফোনো ক ভকোরশক ফশরন, কশযোনো ভোভোশযশত দোোশকয 

ফোজোয এখ্ন অজস্তত্ব োযোশনোয ভুশখ্। ফযোক োশয চোশদো কভশছ। এ কোযশণ এফোশযয ফোশজশট 

দোোক খ্োশত োষতো শদশত োী দশক্ষ শনশত শফ। োোোশ ডরোযিশত ৫ টোকো োশয 

অশতশযক্ত শফশনভষ োয শনধ ঘোযণ, বতুঘশক ভূশরয গযো-শফদুযৎ োশন দফো যফযো কযশত শফ। 

এছোো কু্ষদ্র  ভোঝোশয কোযখ্োনো স্থোনোন্তয এফং নতুন বফন শনভ ঘোশণ ফোশণজজযক ুদোশযয অশধ ঘক 

ুশদ ১৫ ফছয দভষোশদ ঋণ শদশত শফ। োোোশ ফোশজশট উৎশ কয আগোভী ৫ ফছশযয জনয 

২৫ ষো োশয শনধ ঘোযণ, দোোশকয খ্োশতয য ফ ধযশনয বযোট িতযোোশযয দ োলণো চোন 

শতশন। 

 

শফজজএভইএ বোশত আয ফশরন, কশযোনোয কোযশণ অশনক কোযখ্োনো ফন্ধ শষ মোশি। 

এগুশরোয জনয এজক্সট শরশ এফং িশষোজনীষ ফযষ দভটোশত ৫০০ দকোটট টোকোয তশফর কযশত 

শফ। 

 

 

জনু ০৯, ২০২০ 

কু্ষদ্র  ভোঝোশয শশল্পয িশণোদনো যোশকজ: রক্ষয অজঘন কটঠন শফ 

নশবর কশযোনোবোইযো শফে অথ ঘনীশতশক এক চযভ অশনিষতোয ভশধয দঠশর শদশষশছ। এ অশনি

ষতোয ধযন এতটোই িকট দম আন্তজঘোশতক ভুদ্রো তশফর (আইএভএপ) দথশক শুরু কশয অশনক 

নোশভদোশভ ংস্থো কশবড-১৯-

এয কোযশণ উদসবূত দফশেক অথ ঘনীশতয ক্ষশতয দম ূফ ঘোনুভোন এয আশগ কশযশছ, তো কশষকফোয ো

রনোগোদ কশয েজস্তশত দনই। আইএভএশপয ফ ঘশল িোেরন অনুমোষী, ২০২০ োশর শফে অথ ঘ

নীশত তোয দভোট দদজ উৎোদশনয ৩ তোং োযোশফ। আয ২০২০  ২০২১ অথ ঘফছশয দভোট দদ

জ উৎোদশনয ুঞ্জীবূত ক্ষশতয িোেরন কযো শষশছ িোষ ৯ টিশরষন ভোশকঘন ডরোয। ১৯২৯ ো

দরয ভোভন্দোয য শফে অথ ঘনীশত গত ৯০ ফছশয এ যকভ শফম ঘশষয ভুশখ্োভুশখ্ ষশন। 

কশবড-

১৯ এফং তোয ৃষ্ট ংকট অথ ঘনীশতয িশতটো খ্োতশক িবোশফত কশযশছ, দ ফযোোশয দকোশনো শন্দ

 দনই। তশফ ফৃৎ িশতষ্ঠোন, তোশদয ুঞ্জীবূত আশথ ঘক োভথ ঘয  জোত িশতশযোধ ফযফস্থো অথফো 

জোতীষ ম ঘোশষ নীশতশনধ ঘোযশণ িবোফ থোকোয কোযশণ ংকশটয োত দথশক উিযশণয থ খ্ুুঁশজ োষ

। অনযশদশক ংকশট দফশ দবোগোশন্তশত শয কু্ষদ্র, ভোঝোশয  কুটটয শল্প। ইশশড (Center for 

Entrepreneurship, SMEs, Regions and 
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Cities) ম্প্রশত ইতোশর, জোোন, মুক্তযোজয, শপনরযোন্ড, দশক্ষণ দকোশযষো, দোরযোন্ড শফশবন্ন দদ

দ কশযোনোকোরীন জশয চোশরশষ দদখ্শত োষ দম চোশদোষ  োটশত, কোুঁচোভোর যফযোশ শফঘ্ন, দমো

গোশমোগ ফো রজজশস্টক ফযফস্থোয ফযতযষ এফং নগদ অশথ ঘয অিতুরতো এএভই খ্োতশক বীলণবোশফ 

দবোগোশন্তশত দপশরশছ। 

কশযোনো ভোভোযীশত ৃষ্ট অথ ঘননশতক ংকট ফোংরোশদশয ভশতো উন্নষনীর দদগুশরোয জনয 

িকট শফ, একথো অনেীকোম ঘ। এখ্োশন িস্তুশতয অবোফ আশছ, আশছ ম্পশদয েল্পতো। অশধকন্তু?

, এএভই খ্োশতয য অশধক শনবঘযতো আশছ। ইন্টোযনযোনোর দকোঅোশযন অগ ঘোনোইশজ

ন পয স্বর অযোন্ড শভশডষোভ এন্টোযিোইশজ ইন এশষোয (আইশএএ) তথয অনুমোষী, ফোংরো

দদশয দভোট দদজ উৎোদশন এএভইয অফদোন এক-

ঞ্চভোং। দদশ দভোট ১৭ োজোয ৩৮৪ ভোইশক্রো, ১৫ োজোয ৬৬৬ কু্ষদ্র এফং ৬ োজোয ১৩ ভো

ঝোশয ফযফোিশতষ্ঠোন যশষশছ। দভোট কভ ঘজক্তয ৩৫ তোং এএভই খ্োশত শনশষোজজত এফং উৎো

দন ভূরয ংশমোজশনয (ভযোনুপযোকচোশযং বযোর ুএশডন) ৪৫ তোংই আশ এএভই খ্োত দথশক

। এ তথয এটোই িভোণ কশয দম ফোংরোশদশয অথ ঘনীশতয ফৃৎ একটো অং জশু যশষশছ এএভই

য অফদোন। ুতযোং আন্ন অথ ঘননশতক ভন্দোয আ োত ফোংরোশদ কতটুকু োভোর শদশত োযশফ, তো

 অশনকোংশই শনবঘয কযশফ এএভই খ্োতশক কত দ্রুত উিযশণয শথ শনশষ আো মোশফ তোয 

য।ফোংরোশদ যকোয কু্ষদ্র, কুটটয  ভোঝোশয শল্পিশতষ্ঠোশনয (শএভএএভই) জনয শফশল আ

শথ ঘক িশণোদনো যোশকজ দ োলণো কশযশছ। এ খ্োশতয ষোশকঘং কযোশটোর ফো চরশত ভূরধন ংস্থোশন

য জনয ২০ োজোয দকোটট টোকোয শফশল শফশনশষোগ  ঋণ ফযোি কশযশছ। িচশরত আইশনয আ

তোষ ফোশণজজযক ফযোংকগুশরো ফযোফোিশতষ্ঠোনশক শফ ঘোচ্চ ৯ তোং োশয ঋণ ফো শফশনশষোগ ুশফধো 

শদশষ থোশক। আয এই শফশল িশণোদনো যোশকশজয আতোষ ফোশণজজযক ফযোংকগুশরো শএভএএ

ভইশক ৪ তোং োশয ঋণ দদশফ। ফোশক ৫ তোং যকোয ফযোংকগুশরোশক যোশয বতুঘশক শশ

দফ দদশফ। মশদ মূ্পণ ঘ যোশকজ ফযফোয কযো মোষ, যোশেয দভোট বতুঘশকয শযভোণ দো ুঁোশফ ১ োজো

য দকোটট টোকো।এ িস্তোফনোয শঙ্গ দম শকছু তঘ জশু দদষো শষশছ, মো শনুঃশন্দশ িংোয দোশফ

দোয। উদোযণেরূ, িশণোদনোয অশধ ঘশকয দফশ উৎোদন (ভযোনুপযোকচোশযং) খ্োশতয জনয ংয

শক্ষত এফং ১৫ তোং গ্রোভশবশিক ফযফোিশতষ্ঠোশনয জনয শনধ ঘোশযত। নোযী উশদযোক্তোশদয জনয ু

দযো িশণোদনোয ৫ তোং ফযোি যশষশছ। অনযশদশক ভোইশক্রো, কু্ষদ্র  কুটটয শশল্পয জনয দভোট 

শযভোশণয ৭০ তোং ফযোি দযশখ্শছ। ফোশক ৩০ তোং ভোঝোশয শশল্প ঋণ শশশফ শফতযণ কযো 

মোশফ। উযন্তু, ঋণশখ্রোশযো এই িশণোদনোফশবূঘত, মো শতযই িংোয দোশফদোয। অথ ঘনীশতয েো

বোশফক অফস্থোষ মোযো ফযোংশকয িশদষ শযশোশধ ফযথ ঘ ষ, দদশয দুশদঘশন তোযো শফশল ুশফধো ো

ষোয দমোগযতো যোশখ্ নো।শতঘ আশযো ফরো শষশছ, ফোশণজজযক ফযোংকগুশরো শএভএএভইশত তোশদয

 ফতঘভোন (শডশম্বয ২০১৯ ম ঘন্ত) দভোট ঋণ শস্থশতয ১০ তোং ম ঘন্ত ঋণ িদোন কযশত োযশফ। 

জনু ২০১৯ ম ঘন্ত (ফ ঘশল োষো তথয অনুমোষী) ফ আশথ ঘক িশতষ্ঠোশনয (ফযোংক  অফযোংশকং 

শভশরশষ) শএভএএভই খ্োশত দভোট ঋণ শস্থশতয শযভোণ শছর িোষ ৭৪ োজোয ৭৫৫ দশভক ৪৯ 

দকোটট টোকো, মোয ১০ তোং শোফ কযশর দো ুঁোষ ৭ োজোয ৪৭৬ দকোটট টোকো। এয ভোশন শরো, 

আশথ ঘক িশতষ্ঠোনগুশরো তোশদয ফতঘভোন ঋণগ্রীতোশদয ভশধয শফ ঘোচ্চ ৭ োজোয ৪৭৬ দকোটট িদোন 

কযশত োযশফ (শুধু ফোশণজজযক ফযোংকগুশরোয দক্ষশত্র শযভোণটো আশযো কভ শফ)। মশদ যকোয 

যোশকশজয দভোট ২০ োজোয দকোটট টোকো শফশনশষোগ ফো ঋণ শশশফ শফতযণ কযশত চোষ, দমফ শ

এভএএভই ফোশণজজযক ফযোংক দথশক ঋণ দনষশন, তোশদয ভশধয ১২ োজোয ৫২৪ দকোটট টোকো শফত
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যণ কযশত শফ। এটো এশকফোশয অম্ভফ নো শর খ্ুফই কটঠন শফ, দকননো দফশয বোগ কু্ষদ্র  

ভোঝোশয ফযফোিশতষ্ঠোশনয ফযোংকঋণ যশষশছ। শুধু ভোইশক্রো  কুটটয শল্পিশতষ্ঠোন ভূরধোযোয ঋণ 

কোম ঘক্রশভয আতোষ দবোশফ আশশন। আয এশদয নো আোয একটো ফ কোযণ শরো, ফযোংকঋ

দণয জনয িশষোজনীষ নশথশত্রয অবোফ। আয এই একই কোযশণ এফ ভোইশক্রো  কুটটয শল্পি

শতষ্ঠোন িস্তোশফত যোশকশজয ুশফধো শনশত অশমোগয ফশর শফশফশচত শফ।শদ্বতীষত, এ তশফর শুধু 

কোম ঘকযী ভূরধন শশশফ ফযফোয কযো মোশফ। দমফ ফযফোিশতষ্ঠোন ফতঘভোশন ফযোংকঋণ শনশষ তো

দদয কোম ঘকযী ভূরধশনয দজোগোন শদশষশছ, তোযো তোশদয ফতঘভোন ঋণ শস্থশতয ৩০ তোংশয (দিশডং

 ফো কোযফোশয িশতষ্ঠোশনয দক্ষশত্র ২৫ তোং) দফশ শনশত োযশফ নো। ফতঘভোশন আশথ ঘক িশতষ্ঠোনগু

দরোয শএভএএভই খ্োশত দভোট ঋণ শস্থশতয (৭৪,৭৫৫.৪৯ দকোটট টোকোয) ৫৬ তোং ফো ৪২ ো

জোয ২১৬ দকোটট ফো কোম ঘকযী ভূরধন শশশফ শফতযণ কযো শষশছ। ুতযোং শফদযভোন ঋণগ্রীতোযো

 ১২ োজোয ৬৬৫ (৪২,২১৬x৩০%) দকোটট টোকোয দফশ ঋণ শনশত োযশফ নো (দিশডং িশতষ্ঠোশনয 

জনয ২৫ তোং ধশয শোফ কযশর টোকোয অংকটো আশযো কভ শফ)। এয ভোশন শরো, মোযো আ

শথ ঘক িশতষ্ঠোন দথশক দকোশনো ঋণ দননশন, তোশদয ভোশঝ ৭ োজোয ৩৩৫ দকোটট টোকো ঋণ শশশফ 

িদোন কযশত শফ। এই রক্ষয অধযোই দথশক মোশফ মশদ আভযো আযশকটট তঘ শফশফচনো কশয। দম

ফ িশতষ্ঠোশনয ফতঘভোশন ফযোংকঋণ দনই, তোযো তোশদয গ ফোশল ঘক আশষয ৫০ তোংশয দফশ ঋণ 

োশফ নো। ুতযোং ফ তঘ দভশন শএভএএভইশদয ২০ োজোয দকোটট টোকো ঋণ িদোন কযো শফ 

দফ চযোশরজঞ্জং।তৃতীষত, ৭০-

৩০ অনুোত (৭০ তোং কু্ষদ্র  কুটটয শশল্পয জনয আয ৩০ তোং ভোঝোশয শশল্পয জনয) শয

ংখ্যোনগতবোশফ জতুই ভশন শর ফোস্তশফ এয ফোস্তফোষন কটঠন শফ। ফ ঘশল তথয অনুমোষী, 

ভোঝোশয শশল্প আশথ ঘক িশতষ্ঠোনগুশরোয ঋণ শফতযশণয োয শছর দভোট ঋশণয ৩৫ তোং। ফোশক ৬

৫ তোং দশষশছ কু্ষদ্র  কুটটয শল্প। এ শোশফ ৭০-

৩০ অনুোত দভোটোভুটট টঠকই আশছ। তশফ ভযোয ৃটষ্ট শফ অনয শোফ দভরোশত। দভোট ঋশণয 

৫০ তোং শদশত শফ উৎোদন খ্োশত। ফতঘভোন দভোট ঋণ শস্থশতয ৩৮ তোং শফশনশষোগ শষশছ 

কু্ষদ্র  কুটটয শশল্পয উৎোদন খ্োশত। আয ফোশক ৬২ তোং দগশছ ভোঝোশয শশল্পয উৎোদন খ্ো

দত। ুতযোং ভোঝোশয শশল্প দভোট যোশকশজয অনূধ্ব ঘ ৩০ তোং ফণ্টশনয ীভো ফজোষ দযশখ্ উৎ

োদন খ্োশত ৫০ তোং ঋণ শফতযণ জ শফ নো।চতুথ ঘত, বতুঘশক ুশদ ঋণ ুশফধো দকফর এক 

ফছশযয জনয ফোর থোকশফ ফশর তঘ আশছ, মো িশণোদনোয রক্ষয অজঘনশক ফোধোগ্রস্ত কযশফ। দপো

ষ দপোষ রকডোউন  উৎোদন কোম ঘক্রভ ফন্ধ থোকোয কোযশণ যফযো চযোশনর ভোযোত্মক শফম ঘস্ত

। এ অফস্থোষ ফযফোয েোবোশফক শযশফ ুনরুেোশয মশথষ্ট ভষ রোগশফ। ুতযোং বতুঘশক ুশফধোটো

 কভশক্ষ দুই ফছশযয জনয শফশফচনো কযোয দোশফ যোশখ্।ঞ্চভত, িশণোদনো যোশকশজ একটট অি

দষোজনীষ তঘ আশছ। দমভন ফযফোিশতষ্ঠোন মোযো এ যোশকশজয ুশফধো দশত চোষ, তোশদয িশষো

জনীষ িভোণ শদশত শফ দম তোযো ভোভোযীয কফশর শ আশথ ঘকবোশফ ক্ষশতগ্রস্ত শষশছ। এ তঘটট

 শনতোন্তই অিশষোজনীষ। এটট এখ্ন ফ ঘজনশফশদত দম অথ ঘনীশতয এভন দকোশনো খ্োত দনই, দমখ্ো

দন ভোভোযীয দনশতফোচক িবোফ শশন। অতএফ, ম ঘোন্ভ দশরর কশযোনোকোরীন ক্ষশত িভোশণ

য দচষ্টো এএভইয জনয অশতশযক্ত দফোঝো শষ উঠশফ। ফ এএভইশকই দ োশলত যোশকশজয আ

তোষ আনো উশচত, অফযই মোশদয দফধ ফযফোশষক কোগজত্র যশষশছ। দমশতু ফোশণজজযক ফযোংক 

কতৃঘক শফতযণকৃত ঋশণয ঝুুঁ শক তোশদয যই ফতঘোশফ (যকোয শুধু ুশদয য বতুঘশকয জনয দো

ষী থোকশফ), ফযোংকগুশরো কশযোনো-

যফতী ভশষ অশতশযক্ত োফধোনতো অফরম্বন কযশত চোইশর উমু ঘক্ত তঘটট ফযোংশকয অনুকূশর 
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কোজ কযশফ; মো এ যোশকশজয রক্ষয অজঘন ফযোত কযশফ।লষ্ঠত, িশণোদনো যোশকজটটয শঙ্গ মু

ক্ত শত োশয কয ছো অথফো কয শফরশম্বতকযশণয জতুই দকোশনো নীশত। এ শতঘয ুশফধো শরো 

দম যকোযশক এখ্নই নগদ টোকো ফোফদ শকছু গুনশত শফ নো। তদুশয, বতুঘশককৃত ঋণ শযশোশধ

য জনয তঘ জ কযো দমশত োশয। দমভন আতসকোরীন এএভইশদয িশদষ শকজস্তশত শুধু ুশদ

য অং শযশোধ কযশফ, এয ভূরধশনয অং শকছু ভষ শনশষ শযশোধ কযশফ। এশত এএভইযো

 ঋণ শযশোশধ েোফরম্বী শষ উঠশফ। আশথ ঘক িশতষ্ঠোনগুশরো ফতঘভোশন তোশদয ঋণ দোটঘশপোশরয 

িোষ ৪ তোং শএভএএভই খ্োশত শফশনশষোগ কশযশছ। মশদ তোযো ভষভশতো তোশদয োনো আ

দোষ কযশত ফযথ ঘ ষ, ফোশণজজযক ফযোংকগুশরোষ আশথ ঘক অশস্থযতোয আঙ্কো থোশক। দমশতু যকোয

 ফোশণজজযক ফযোংকগুশরোশক দশ্রণীকৃত ঋণ ুনুঃতপশরীকযশণয ুশমোগ শদশষশছ, এএভইগুশরো

দক ফযোংশকয োনো শযশোশধ ভষ শদশর ফযোংশকয য দনশতফোচক িবোফ শফ নো।কশযোনো

য িোদুবঘোফ একটট অেোবোশফক শযশস্থশত, মো এযই ভশধয অথ ঘননশতক জক্রষোকরোশক এত দফশ ি

বোশফত কশযশছ দম এয পশর অথ ঘননশতক ভন্দো অতীশতয দমশকোশনো ভন্দো দথশক আরোদো। আয এই

 শনভ ঘভ ভোভোযী কশফ দল শফ দ ম্পশকঘ কোশযো দকোশনো শযষ্কোয ধোযণো দনই। একটট ুশনশদঘষ্ট

 ফযফোফোন্ধফ জোতীষ  োভোজজক শযশফই দকফর এই অবূতূফ ঘ ভন্দোয শফরুশে রোই কযশত 

োষতো কযশত োশয। 

 

জনু ০৯, ২০২০ 

অথ ঘফছশযয িথভ ১১ ভো 

৬৭৯ দকোটট ডরোশযয কভ ণয যপতোশন কশযশছ ফোংরোশদ 

ভোশ শফেফোজোশয ফ শভশরশষ ১৪৬ দকোটট ৫৩ রোখ্ ডরোশযয ণয যপতোশন কশযশছ ফোংরোশদ। 

গত ফছশযয একই ভশষ এ যপতোশনয শযভোণ শছর ৩৮১ দকোটট ৩৩ রোখ্ ৭০ োজোয ডরোয। চর

শত অথ ঘফছশযয িথভ ১১ ভোশ শফেফোজোশয ৩ োজোয ৯৫ দকোটট ৯১ রোখ্ ৪০ োজোয ডরোশযয 

ণয যপতোশন শষশছ, মো আশগয ফছশযয একই ভশষয তুরনোষ ৬৭৯ দকোটট ডরোয কভ। যন্ভোনী উ

ন্নষন ফুযশযো (ইশশফ) িকোশত তশথয যপতোশনয এ শচত্র উশঠ এশশছ।চরশত অথ ঘফছশযয শদ্বতীষ ভো

 দথশক যপতোশন িফজৃেয দম দনশতফোচক ধোযো শুরু ষ, কশবড-১৯-

এয িোদুবঘোশফয আশগ দপব্রুষোশযশত মো অফযোত শছর। নশবর কশযোনোবোইযোশয িোদুবঘোশফ ভো

দচঘ দনশতফোচক ধোযোয ভোত্রো আশযো দফশ মোষ। ইশশফয শযংখ্যোন ফরশছ, ভোশচঘ ফোংরোশদশয ফ

 শণযয যপতোশন কশভশছ ১৮ দশভক ২৯ তোং। আয এশিশর শযশস্থশত আশযো বষোফ। যপ

তোশন কশভ মোষ ৮২ দশভক ৮৫ তোং। দভ ভোশ কভোয গশত শকছুটো কশভশছ। ২০১৯ োশরয 

দভ ভোশয তুরনোষ চরশত ফছশযয দভ ভোশ যপতোশন কশভশছ ৬১ দশভক ৫৭ তোং। জোতীষ 

যোজে দফোশডঘয (এনশফআয) তশথযয শবশিশত োরনোগোদ যপতোশন শযংখ্যোন গণভোধযশভ িকো 

কশয ইশশফ। তশফ ফতঘভোশন োধোযণ ছুটট চরভোন থোকোষ ংস্থোটট িশবনোর উশেখ্ কশয শুধ ু

দষফোইশট িশতশফদন িকো কশযশছ।একক ভোশয শফস্তোশযত শযংখ্যোন িশতশফদন আকোশয 

িকো কশয নো ইশশফ। ভশন্ত শযংখ্যোন িশতশফদশন দদখ্ো মোষ, চরশত অথ ঘফছশযয জরুোই দথ

দক দভ ম ঘন্ত ১১ ভোশ শফেফোজোশয ৩ োজোয ৯৫ দকোটট ৯১ রোখ্ ৪০ োজোয ডরোশযয ণয যপতো

শন কশযশছ ফোংরোশদ। দমখ্োশন গত অথ ঘফছশযয একই ভশষ যপতোশন শষশছর ৩ োজোয ৭৭৫ 
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দকোটট ৬ রোখ্ ডরোশযয ণয। অথ ঘোৎ এক ফছশযয ফযফধোশন ৬৭৯ দকোটট ১৪ রোখ্ ৬০ োজোয ডরো

দযয যপতোশন কভ শষশছ। অথ ঘোৎ ১১ ভোশয শোশফ যপতোশন কশভশছ ১৭ দশভক ৯৯ তোং।

যপতোশন খ্োশতয ীল ঘ শতন ণয শরো দোোক, চোভো  চোভোজোত এফং োট  োটজোত ণয।

 অথ ঘফছশযয ১১ ভোশয শযংখ্যোন ফরশছ, োট  োটজোত শণযয যপতোশন ফোশর কশভশছ 

দোোক এফং চোভো  চোভোজোত শণযয যপতোশন। তশফ দদশয দভোট যপতোশনয ৮৪ তোং 

অফদোন যোখ্ো ণয দোোশকয যপতোশন কভোয িবোফ শশছ োভশগ্রক যপতোশনশত। কশযোনোয 

িোদুবঘোশফ এশকয য এক কোম ঘোশদ ফোশতর  দক্রতো দদগুশরোয রকডোউন শযশস্থশতশত যপতো

শন আশযো কশভশছ। তশফ ংশিষ্টযো ফরশছন, এশিশরয যপতোশনশত িোদুবঘোশফয িবোফ দফশ ষো

টোই েোবোশফক। কোযণ ভোশচঘয ২৬ তোশযখ্ ম ঘন্ত ফোংরোশদশয যপতোশন কোম ঘক্রভ কভ-

দফশ চর শছর শকন্তু এশিশরয োযো ভোই ফন্ধ শছর কোযখ্োনো।ইশশফয শযংখ্যোন অনুমোষী, চর

শত অথ ঘফছশযয ১১ ভো দশল োট  োটজোত শণযয যপতোশন দফশশছ ৫ দশভক ৭৪ তোং। 

চোভোজোত শণযয যপতোশন কশভশছ ২১ দশভক ৬৬ তোং। আয যপতোশন খ্োশতয িধোন ণয

 দতশয দোোক যপতোশন ১১ ভোশ কশভশছ ১৮ দশভক ৯৯ তোং। 

ইশশফয তথয ফরশছ, দোোক চরশত অথ ঘফছশযয ১১ ভোশ যপতোশন শষশছ ২ োজোয ৫৭০ দকোটট 

৮৯ রোখ্ ২০ োজোয ডরোশযয। গত অথ ঘফছশযয একই ভশষ যপতোশন ষ ৩ োজোয ১৭৩ দকোটট 

৩৮ রোখ্ ৯০ োজোয ডরোশযয দোোক।ভোশবশিক যপতোশন শযংখ্যোন অনুমোষী, গত ফছশযয 

আগস্ট দথশক নশবম্বয ম ঘন্ত যপতোশন িফজৃেয দনশতফোচক ধোযো অফযোত শছর। এ ভষ মথোক্র

দভ যপতোশন িফজৃে শছর ঋণোত্মক ১১ দশভক ৪৯, ৭ দশভক ৩, ১৭ দশভক ১৯  ১০ দশভক 

৭০ তোং। শডশম্বশয যপতোশন িফজৃে শকছুটো ইশতফোচক ধোযোষ শপশয শষশছ ২ দশভক ৮৯ 

তোং। জোনুষোশযশত আফোশযো দনশতফোচক ধোযোষ শপশয িফজৃে শষশছ ঋণোত্মক ১ দশভক ৭ তোং

। দপব্রুষোশযশত আফোশযো দনশতফোচক িফজৃে শষশছ, মোয োয ঋণোত্মক ১ দশভক ৮ তোং। ভো

দচঘ দভোট যপতোশন কশভশছ ১৮ দশভক ২৯ তোং। এশিশর কশভশছ ৮২ দশভক ৮৫ তোং। 

তশফ ফ ঘশল দভ ভোশ কশভশছ ৬১ দশভক ৫৭ তোং। 

 

 

June 10, 2020 

 

Export to Canada grows by 14.53pc in 2019 

Bangladesh‘s export to Canada grew by 14.53 per cent in 2019 to 1.97 
billion Canadian dollar year-on-year mainly due to the trade privilege 
provided by the latter.The country fetched CAN$1.72 billion in 2018 and 
CAN$1.65 billion the year before through export, of which more than 90 per 
cent were apparel items, according to the data provided by the Canada 
Bangladesh Chamber of Commerce and Industry in Bangladesh 
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(CanCham).Besides, the bilateral trade between the two countries reached 
CAN$3.2 billion, registering a 36 per cent year-on-year growth in 2019, the 
CanCham statement issued Tuesday said.Canada‘s export to Bangladesh 
was CAN$1.24 bill ion in 2019, CAN$642 milion in 2018 and CAN$718 
million in 2017.Canada became a good export destination for Bangla desh 
as the country has been enjoying duty-free access to the Canadian market, 
namely garment products, leather, textiles, seafood and pharmaceuticals 
since 2004.Agriculture is the cornerstone of the trade relationship between 
the two countries.Not only Bangladesh relies on Canadian suppliers for high 
quality Canadian grains, seeds and pulses, but also depends on its 
nutritional technology and potash fertiliser for food security and the health 
of Bangladeshis most recently, the statement added.The statement  further 
said that Canada needs Bangladesh‘s supports in the upcoming election of 
the UN Security Council.Against the backdrop of Covid -19 pandemic, the 
United Nations plans to hold elections in New York in June to fill the 
rational seats on the UN Security Council for 2021-22. Canada, Ireland and 
Norway are vying for a seat, it added.   

 

June 10, 2020 

শফম ঘস্ত কোগজশল্প 

গত শতন দশক দমফ শল্প আকোশছো ুঁষো োপরয দদশখ্শষশছ কোগজশল্প তোয ভশধয একটট। শতন 

দশক দদশয অবযন্তশয কোগশজয ফযফোয দফশশছ অন্তত ২৫ গুণ। এ চোশদো শভটটশষ দদশয 

কোগজশল্প তোশদয উৎোশদত ণয দুশনষোয শফশবন্ন দদশ যন্ভোশন কযশছ। শকন্তু কশযোনোবোইযো এ 

শশল্পয টুুঁটট দচশ ধযোয ভশতো শফদ ৃটষ্ট কশযশছ। দদশ কোগজ কশরয ংখ্যো এখ্ন ১০৬টট। 

এফ শভশরয দভোট উৎোদন ক্ষভতো ১৫ রোখ্ টন। এয ভশধয কোগশজয অবযন্তযীণ চোশদো ভোত্র 

ছষ রোখ্ টন। পশর ৬৪টট কোগজকর ইশতভশধয ফন্ধ শষ দগশছ। যন্ভোশন আষ এ শল্পশক টটশকশষ 

দযশখ্শছ িশতকূরতোয ভশধয। শকন্তু কশযোনো ভোভোযী শফম ঘষ ৃটষ্ট কশযশছ ৭০ োজোয দকোটট 

টোকোয কোগজ শশল্প। কশযোনো ংক্রভণ ছশশষ োষ একশদশক উৎোদন ফযোত শি। 

অনযশদশক যন্ভোশনশত শশছ দনশতফোচক িবোফ। গত এশির ম ঘন্ত দম শশল্পয যন্ভোশন আষ শছর 

রক্ষযভোত্রোয তুরনোষ দফশ, ভোত্র এক ভোশয ফযফধোশন গত দভ ভোশ তো ফযোকবোশফ হ্রো 

দশষশছ।এয পশর এই শশল্পয শঙ্গ িতযক্ষ  শযোক্ষবোশফ জশত রোখ্ রোখ্ ভোনুশলয জীশফকো 

হুভশকশত শশছ। শযশস্থশত দভোকোশফরোষ দদশয ম্ভোফনোভষ এই শল্পশক ফো ুঁচোশত নগদ োষতো 
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ফোোশনোয ুোশয কশযশছন কোগজশল্প খ্োত ংশিষ্টযো। কশযোনোয আ োশত ফশচশষ দফশ 

ক্ষশতগ্রস্ত খ্োশতয ভশধয কোগজ শল্প অনযতভ। স্থোনীষ ফোজোশয চোশদোয অিতুরতোয কোযশণ 

যন্ভোশন ফজৃে কযো ছোো দদীষ কোগজ শভরভূশয অজস্তত্ব টটশকশষ যোখ্ো দকোশনোবোশফই ম্ভফ নষ। 

এই শশল্পয উৎোশদত ণয যকোশয ষৃ্ঠশোলকতোষ যন্ভোশন ফজৃেয ুশমোগ ৃটষ্ট নো কযশর এই 

শল্প খ্োত শনজিতবোশফই রুগ্নশশল্প শযণত শফ। কোগজশল্প দম কশযোনোকোশরয দুুঃভশষ গবীয 

ংকশট শশছ এ ফযোোশয যকোয শচতন। এজনয গত যশফফোয ফোশণজয ভন্ত্রণোরশষ শডজজটোর 

প্লযোটপশভ ঘ অনুটষ্ঠত বোষ কোগজ শশল্পয অজস্তত্ব যক্ষোষ যন্ভোশন খ্োশত নগদ িশণোদনো আয ১০ 

তোং ফোোশনোয দোশফ জোশনশষশছন এ শল্প ংশিষ্টযো। শফকোভোন এ শশল্পয অজস্তশত্বয েোশথ ঘ এ 

শফলশষ ইশতফোচক শেোন্ত দনষো শফ ফশর আভোশদয শফেো। 

 

June 10, 2020 

 

কী য়ে গায়ভ যন্ট নয়ল্প 

কশযোনোয কোযশণ ফ ধোেো দরশগশছ গোশভ ঘন্টশশল্প। শ্রভ ন এ শশল্প কভ ঘযত কশষক রোখ্ 

শ্রশভশকয কোজ শনশষ ঙ্কো দতশয শষশছ। একশদশক কশযোনোয ংক্রভণ, অনযশদশক অডঘোশযয 

অবোশফ দফতন শদশত োযশছন নো অশনক গোশভ ঘন্টভোশরক। এযই ভশধয যকোয িশণোদনো শদশষশছ। 

এয য শ্রশভক ছো ুঁটোইশষয দ োলণো শদশষশছ দকউ দকউ। শফলষটট শনশষ ীল ঘস্থোনীষ ফযফোষীশদয 

শঙ্গ কথো ফশরশছন আরী নযোজ 

 

১০ জনু ২০২০ 

কাতায বথয়ক বদয় নপযয়েন ৪১২ প্রফাী 

কশযোনোবোইযোশয িোদুবঘোশফয কোযশণ গত ৮ ভোচঘ দথশক কোতোয-ফোংরোশদ আকো দমোগোশমোগ 

ফযফস্থো ফন্ধ যশষশছ। দী ঘ শতন ভো য আজ ফুধফোয িথভফোশযয ভশতো শফশল ফযফস্থোষ কোতোয 
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দথশক ফোংরোশদশ দপযোয থ ধযশছন ৪১২ জন িফোী। তো ুঁযো দদশ মোষোয জনয এযই ভশধয 

কোতোশযয ফোংরোশদ দতূোফোশ শনফন্ধন কশযশছন। 

শফভোন ফোংরোশদ এষোযরোইনশয একটট শফশল ফ্লোইট আজ ফুধফোয ৪১২ িফোীশক শনশষ ঢোকোয 

উশিশ দদোো তযোগ কযশফ। যোত োশ ১০টোষ এটট কোতোশযয োভোদ আন্তজঘোশতক শফভোনফন্দয 

দথশক মোত্রো শুরু কযশফ। ঢোকোষ দৌৌঁছোশফ কোর ফৃস্পশতফোয কোর ৬টো ৪৫ শভশনশট। শফভোশনয 

দস্টন ভযোশনজোয আফ ুকোইোয ভোভুদ ইশরষো িথভ আশরোশক এ তথয শনজিত কশযশছন। 

মোত্রীশদয দকউ দকউ কোতোয দথশক ইুয কযো কশযোনোভুজক্তয েোস্থয নদ শনশষ মোশিন। তো ুঁশদয 

আো, এয পশর দদশ দৌৌঁছোশনোয য তো ুঁশদয িোশতষ্ঠোশনক দকোষোশযশন্টশন থোকশত শফ নো। তশফ 

এ শফলশষ আনুষ্ঠোশনক দকোশনো শনশদঘনো আশছ শক নো, দটট জোনো মোষশন। 

শফভোশনয ৭৭৭-৩০০ ভশডশরয এই উশোজোোশজ ৩৫টট শফজশন ক্লো  ৩৮৪টট ইশকোনশভ 

ক্লোশয আন যশষশছ। মোত্রীশদয ভশধয কোতোশয ফফোযত ফোংরোশদশ শযফোয  োধোযণ শ্রশভক 

দথশক শুরু কশয শফশবন্ন দশ্রশণ-দোয িফোীযো যশষশছন। 

তশফ শফভোশনয এই ফ্লোইশট আন ফণ্টন  মোত্রী ফশনয দফরোষ শট পোুঁকো যোখ্ো ম্পশকঘত 

দকোশনো শনষভ অনুযণ কযো শি নো। এ যকভ দকোশনো শনশদঘনো দনই ফশর জোশনশষশছন 

শফভোশনয দস্টন ভযোশনজোয আফু কোইোয। 

এয আশগ একটট ফ্লোইশট কোতোয দথশক ১৬ জন আটশক ো ফোংরোশদশ ঢোকোষ দৌৌঁশছশছশরন। 

তশফ দটট দকোশনো শফশল ফ্লোইট শছর নো।কোতোশয শনমুক্ত ফোংরোশদশয যোেদতূ আুদ আভদ 

ফশরন, ‗কোতোশযয ক্ষ দথশক কোউশক োটঠশষ দদষোয জনয দকোশনো চো দনই। মো ুঁযো দেিোষ 

অশনক শদন ধশয দমশত চোজিশরন এফং দতূোফোশ শনফন্ধন কশযশছশরন, তো ুঁশদয জনয এই ফ্লোইশটয 

ফযফস্থো কযো শি। দমশতু শনফন্ধনকোযীশদয ংখ্যো দফশ, তোই ফোশকশদয জনয আভযো আশযকটট 

ফ্লোইশটয ফযফস্থো কযফ।‘১৫ জনু দথশক কোতোয এষোযশষশজয দদোো দথশক ঢোকোষ মোত্রী ফন 

কযোয কথো যশষশছ। তশফ আোতত ফোংরোশদ দথশক দকউ কোতোশয িশফশয ুশমোগ নো দশর 

িোনজজট মোত্রী শশশফ দদোোষ শফভোনফন্দশয অফতযণ কযশত োযশফন।আগোভী ১ আগস্ট দথশক 
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কোতোশয িফোীশদয িশফ শুরু শফ ফশর জোশনশষশছ কোতোয দুশম ঘোগ ফযফস্থোনো ুশিভ কশভটট। ৮ 

জনু যোশত দদোোষ এক ংফোদ শম্মরশন এই তথয জোনোন কশভটটয ভুখ্োত্র রুরুষো আরখ্োশতয। 

এ ভষ শতশন ফশরন, িোথশভকবোশফ দকফর কভ ঝুুঁ শকশত থোকো দদগুশরো দথশক শফশদশযো 

কোতোশয আোয ুশমোগ োশফন। এ দক্ষশত্র কোতোয েোস্থয ভন্ত্রণোরশষয শনশদঘনো অনুোশয 

িশষোজনীষ ফযফস্থো দনষো শফ।তশফ ১ দশন্বম্বয দথশক েোবোশফকবোশফ দম দকউ কোতোশয িশফ 

কযশত োযশফন।শগশগযই কোতোশয কোযোগোয দথশক ভুজক্ত োষো ফোংরোশদশ ফন্দী অনয 

ফোংরোশদশশদয শনশষ কোতোয এষোযশষশজয আশযকটট ফ্লোইট ঢোকোষ মোশফ ফশর জোনো দগশছ। 

 

১০ জনু, ২০২০ 

শ্রশভক দপযত নো োঠোশত আশভযোতশক যযোেভন্ত্রীয অনুশযোধ 

কশযোনো ভোভোযীয কোযশণ ফোংরোশদশ শ্রশভকযো দমন চোকুশযচুযত শষ দদশ দপযত নো আশ দ 

শফলশষ িশষোজনীষ ফযফস্থো গ্রশণয জনয ংমুক্ত আযফ আশভযোতশক অনুশযোধ কযশরন 

যযোেভন্ত্রী  ড. এ. দক. আব্দরু দভোশভন।আজ ফুধফোয ংমুক্ত আযফ আশভযোশতয যযোেভন্ত্রী 

আব্দেুো শফন জোশষদ আর নোশষোশনয োশথ দপোশন আরোকোশর শতশন এ অনুশযোধ কশযন। 

ংমুক্ত আযফ আশভযোশতয উন্নষশন িফোী ফোংরোশদশযো গুযত্বূণ ঘ বূশভকো যোখ্শছ উশেখ্ কশয 

ড. দভোশভন ফশরন, দকউ চোকুশযচুযত শর দমন কভশক্ষ ৬ ভোশয ভশযভোণ বোতো  

অনযোনয ুশফধো োষ। শতশন দশদশ অফস্থোনযত িফোী শ্রশভকশদয খ্োদয যফযো শনজিত কযোয 

শফলশষ িশষোজনীষ উশদযোগ দনষোয জনয ংমকু্ত আযফ আশভযোশতয যযোেভন্ত্রীশক অনুশযোধ 

কশযন। এ ফ শফলশষ িশষোজনীষ ফযফস্থো দনষো শফ ফশর যযোেভন্ত্রীশক আেস্ত কযো ষ।ড. 

দভোশভন উশেখ্ কশযন, ফোংরোশদশ দকোষোশযশন্টশনয ুশফধো শনজিত কযশত দকোশনো ফোংরোশদশ 

শ্রশভক ংমুক্ত আযফ আশভযোত দথশক মশদ দপযত আশত চোষ তশফ তোযো দমন কশযোনো দনশগটটব 

োটটঘশপশকট ধোশ ধোশ আশত োশয।ড. দভোশভন ফোংরোশদ দথশক ফজজ এফং োরোর 

শচশকন  গরুয ভোং আভদোশন কযশত ংমুক্ত আযফ আশভযোতশক অনুশযোধ কশযন। তোছোো 

দশদশ কৃশলয উন্নষশন ফোংরোশদশয কৃশল শ্রশভকশদয কোশজ রোগোশত োযশফ ফশর শতশন উশেখ্ 

কশযন। ংমুক্ত আযফ আশভযোতশক ফোংরোশদশয ফনু্ধযোে উশেখ্ কশয ড. দভোশভন দশদশয 

উন্নষশন আব্দেুো শফন জোশষদ আর নোশষোশনয ফোফোয দুযদী দনতৃশত্বয িংো কশযন। কশযোনো 

শযশস্থশতশত শফশবন্ন দদশ শ্রশভকশদয োষতোয জনয Covid 19 Recovery & Response  Fund 

গঠশন ংমুক্ত আযফ আশভযোশতয শমোশগতো কোভনো কশযন ফোংরোশদশয 

যযোেভন্ত্রী।ফোংরোশদ  ংমুক্ত আযফ আশভযোশতয োযস্পোশযক অংীদোশযত্ব  শমোশগতো 

অফযোত থোকশফ ফশর ংমুক্ত আযফ আশভযোশতয যযোেভন্ত্রী উশেখ্ কশযন। আইশয 
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বোশত শশশফ ংমকু্ত আযফ আশভযোত এ ংস্থোয ফযফস্থোনো, জনফর, আশথ ঘক কোঠোশভো 

শফশবন্ন দক্ষশত্র ংস্কোশযয শফলশষ ফোংরোশদশয ভথ ঘন কোভনো কশযন।এ ভষ কশযোনো 

দভোকোশফরোষ ফোংরোশদশ ভোস্ক, যোশনটোইজোয শফশবন্ন শচশকৎো োভগ্রী দিযশণয জনয ংমকু্ত 

আযফ আশভযোতশক ধনযফোদ জোনোন ড. দভোশভন। 

 

June 10, 2020 

Killings in Libya 

20 traffickers arrested in Bangladesh 

Police have arrested 20 suspected human traffickers until Sunday in 
connection with 22 human trafficking related cases filed at various police 
stations, including in Dhaka city, soon after 26 Bangladeshi migrant workers 
were kil led in Libya, reports UNB.Some human traffickers killed 30 migrant 
workers, including 26 Bangladesh nationals, in Libya on May 28.The killing 
took place at a smuggling warehouse in desert town Mezda, near the city of 
Gharyan, southwest of Tripoli of Libya. Eleven more Bangladeshis were 
also injured in the attack.Inspector General of Police (IGP) Dr Benazir 
Ahmed has ordered the heads of different police units to f ind out every 
member of human trafficking syndicates responsible for killing of 
Bangladeshi migrants in Libya.  

The IGP gave the order during a video conferenceing with senior police 
officials from Police Headquarters on June 01.None of those who have 
taken the Bangladeshi nationals abroad through deception, those who ar e 
responsible for the incident, will be spared, he said and added that every 
member of human trafficking syndicates will be found out and 
punished.Assistant Inspector General (AIG) of Police Headquarters (Media) 
Md Sohel Rana said that after the strict directive of the IGP, all the relevant 
units of Bangladesh Police, including Rapid Action Battalion (RAB), Dhaka 
Metropolitan Police (DMP), Criminal Investigation Department (CID) and 
Police Bureau of Investigation ( PBI), immediately started launching 
operations.So far, 22 cases have been filed at different police stations, 
including Dhaka, Madaripur and Kishoregonj, in connection with the killing 
of 26 Bangladeshis, he said. 

The Daily Star 

June 10, 2020 
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Dhaka rubbishes ‘Malaysian proposition’ to take in 269 Rohingyas 

Bangladesh has outright rejected a reported Malaysian plan to ask Dhaka to take 

in 269 Rohingyas who managed to land on its soil, with the foreign minister 

saying Dhaka was neither obligated nor willing to do so. 

"Bangladesh will not take them [Rohingyas]," Foreign Minister Dr AK Abdul Momen told 

BSS late last night when asked about international media reports on the Malaysian 

plan.The minister also said Bangladesh would have no say if a Rohingya was detained 

in Malaysian territory."Rohingyas are not Bangladeshi citizens; rather they have been 

inhabitants of Myanmar for centuries," Momen said.The Bangladesh foreign minister's 

comments came hours after international media reported that Malaysia had detained 

260 Rohingyas and would ask Bangladesh to them.Momen said Dhaka would not 

shoulder the responsibility of the Rohingyas in Malaysia and "will welcome the global 

leaders and organisations to relocate the persecuted 1.1 million Rohingyas who are 

now in temporary shelters in Bangladesh"."Other countries are also welcome to take 

them [from Bangladesh]," he added.A Bangladesh foreign ministry official in Dhaka 

earlier told an international news agency that the Rohingyas detained in Malaysia were 

the responsibility of Myanmar. 

According to media reports, Malaysian authorities arrested the 269 Rohingyas and 

retrieved the body of a woman from a damaged boat near the Malaysian island of 

Langkawi, off its northwestern coast.Quoting Malaysia's defence minister Ismail Sabri 

Yaakob, Reuters reported that Kuala Lumpur might ask for the migrants to be placed on 

Bangladesh's Bhasan Char island where Bangladesh had earlier planned to re-settle 

Rohingya refugees."Malaysia also plans to ask United Nations refugee agency UNHCR 

to re-settle Rohingya migrants in a third country," the report quoted him as saying as 

well.Bangladesh hosts over 1.1 million forcefully displaced Rohingyas in Cox's Bazar 

district and most of them arrived there since August 25, 2017 after a military crackdown 

by Myanmar, which the UN called a "textbook example of ethnic cleansing" and other 

rights groups dubbed as "genocide".Even after almost three years, not a single 

https://www.thedailystar.net/malaysia-ask-bangladesh-take-back-rohingya-refugees-found-sea-1911601
https://www.thedailystar.net/malaysia-ask-bangladesh-take-back-rohingya-refugees-found-sea-1911601
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Rohingya went back home yet, even as Myanmar agreed to take them back.On May 21, 

the foreign minister has also called upon the European Union (EU) countries to share 

with Bangladesh the burden of sheltering persecuted by relocating them in Europe or 

other countries."Providing shelter to Rohingyas was not the responsibility of Bangladesh 

alone," he said while joining a video conference with head of mission of 10 EU countries 

stationed here. 

The Daily Star 

June 10, 2020 

Covid-19 has increased children‘s exposure to traffickers 

Families, communities and policymakers must now work in tandem to eliminate 

this life-scarring menace 

With Covid-19 bringing economic activities across nations to a halt, more and more 

people are being pushed into poverty. Job losses, business losses and farming losses, 

leading to economic stress, are pushing many to the fringes of poverty. And as families 

are being rendered helpless, the worst sufferers are invariably the children. 

"46 percent children suffer from multidimensional poverty," suggests a report shared 

recently by Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS). And in the face of the growing 

economic hardships of the people, triggered by Covid-19, the number is likely to shoot 

up in the coming months. 

From increased threats of modern slavery—domestic servitude, sex trafficking, and 

forced labour, such as begging—and reduced access to nutrition, basic healthcare 

facilities and education, to increased risk of emotional abuse and mental trauma, 

children today, especially the ones born into poverty, are at greater risk of exploitation. 

According to Unicef, "The economic fallout of the Covid-19 pandemic could push up to 

86 million more children into household poverty by the end of 2020." 
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Save the Children and Unicef suggest that, "Immediate loss of income means families 

are less able to afford the basics, including food and water, less likely to access health 

care or education, and more at risk of child marriage, violence, exploitation and abuse. 

When fiscal contraction occurs, the reach and quality of the services families depend on 

can also be diminished." 

And with more and more people becoming jobless, chances of families abandoning their 

children, or using them to earn money is increasing by the day. According to a United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) report, "due to the pandemic, more 

children are being forced onto the streets to search for food and money, thus increasing 

their risk of exploitation." 

And more concerning are the lurking threats of the different ways in which children, in 

the wake of Covid-19 are being forced into sexual exploitation. For one, families in this 

part of the world, unable to feed "extra mouths", often marry off their girls at an early 

age. Sometimes even in exchange for money. These little girls are subjected to marital 

rape by their husbands, and more often than not, suffer severe reproductive health 

damages due to the burden of early motherhood. 

And if the girls are not so lucky, they are sold to traffickers by their husbands for money. 

Sometimes, in fact, predators marry young girls to be able to sell them for good money 

into sex slavery. While writing a detailed piece on this issue last year, I found that at 

times of desperation, the families themselves sell girls into prostitution. There have 

been cases where young sex workers had claimed that they had been sold to dalals by 

their own mothers. 

Young boys face a different kind of fate. They are sent away to work in the informal 

sector to earn money for their families. And some of these young boys are preyed upon 

by predators for trafficking as slaves and sometimes into male prostitution.  

According to a 2014 report by The Scelles Foundation, 42 million worldwide were 

involved in sex slavery. Of them, about eight million were men—it is not just women 
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who are at the risk of being trafficked into sexual slavery. Male prostitution remains a 

less discussed issue, which is why when referring to sex slavery, the dialogues mostly 

centre around girls. But young boys do get raped and the possibility of them being 

forced into prostitution cannot be ignored. 

And the children who have been sent out of the house to earn their living as beggars 

live with the constant threat of being exploited by their ring leaders. These girls and 

boys are not only taken advantage of by their employers but are also at times abused 

by the people giving them alms. I was once horrified when I saw a driver holding on to a 

semi-clothed girl's hand while giving her alms. The girl—not knowing that it is not right 

for someone to touch her without her permission—was just happy that she got a note! 

Next time on the road, take a careful look, and the abuse of these children will become 

apparent. 

But with Covid-19, you would think the demand for prostitution would have taken a hit, 

but you'd be wrong. The risk remains: according to Mama Fatima Singhateh, Special 

Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, appointed by the UN Human 

Rights Council in Geneva, the Covid-19 lockdown has resulted in people finding newer 

ways of availing prostitution services—through "delivery" or "drive-through". According 

to Singhateh, people's tendency to access illegal websites featuring child pornography 

has also increased— "Producing and accessing child sexual abuse material and live-

stream child sexual abuse online has now become an easy alternative to groom and 

lure children into sexual activities and to trade images in online communities." 

A report published by the Council on Foreign Relations echoes the same fear— "While 

the current drop in global demand might temporarily disrupt exploitative circumstances, 

this effect is likely short-lived and eclipsed by increased vulnerability. Within sex 

trafficking, for example, the demand for commercial sex has dropped due to social 

distancing regulations. However, there is evidence that online sexual exploitation of 

children is on the rise, indicating that perpetrators are adapting in response to the 

environment." 
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And this brings into the picture a new set of prey: children from middle-income to higher-

income families who have access to the internet. These children, for whom the internet 

is the only means of staying connected with their friends and teachers, are at risk of 

being preyed upon by malicious traffickers. 

And stuck at home, detached from the life they used to live, these children—according 

to Kazi Amdadul Hoque, Director-Strategic Planning and Head of Climate Action, 

Friendship, an international NGO—face a different kind of trauma. The fear of 

uncertainty, the fear of contagion and the depression from the lack of access to friends 

and outdoor activities make these children especially vulnerable to predators. 

Child psychologist Tarana Anis suggests that now more than ever, parents and families 

have to be vigilant about the kind of online content their children are being exposed to, 

who their children are interacting with online, and which website they are accessing 

frequently. She suggests that families should engage in more shared activities and open 

discussions about current issues with their children. 

This is certainly one way of tackling this problem. But we must keep in mind that the 

threat of physically trafficking children and selling them into prostitution or forced labour 

remains. Maybe there has been a decline in demand now, but it is only temporary. With 

the state's resources already stretched fighting Covid-19, the government will find it 

difficult to fight off these other diseases, but this one definitely needs attention. 

The government, along with bringing the poor under social safety schemes, must also 

mobilise the law enforcement agencies to strictly monitor the trafficking situation in the 

country. And families should spend more time with children and educate them about the 

risks that they might face online. The communities must look out for each, support each 

other and report suspicious activities. It is time we start looking out for ourselves, our 

loved ones and our communities, and report the wrongs to the concerned authorities, 

for the greater good of our children.  

The Daily Star 
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June 10, 2020 

Fresh orders for apparel plunge 45pc 

The inflow of new work orders to Bangladesh's garment sector from international 

retailers and brands for June is 45 per cent lower than that a year ago as demand is yet 

to pick up in the western markets because of the coronavirus pandemic."New orders are 

being issued but they are at least 40 per cent to 45 per cent lower compared to last 

year's," said Rubana Huq, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and 

Exporters Association (BGMEA).So far, after intense negotiation with the buyers, a 

portion of the $3.15 billion worth work orders that were cancelled due to the Covid-19 

pandemic have been reinstated."Finally, the local garment industry will have to face 

damages amounting to $5 billion," said Huq. "So, we will continue to try and push the 

buyers for payments."At the factory level, suppliers are getting muted assurance from 

buyers on the payment even though retailers are reopening stores in the EU and the 

US, the two biggest destinations for Bangladeshi garments.Suppliers are facing two 

main challenges from the buyers on payment: unusual deferred payment and 

discount.The buyers are demanding even 180 to 220 days deferred payment although 

they primarily agreed to pay the money within 90 days. So, the reinstatement of the 

payment of the remaining work orders would be delayed."My buyers demanded 5 per 

cent to 10 per cent discount and a long-deferred payment. I am hopeful that I can settle 

the payment with my buyers," said Vidiya Amrit Khan, deputy managing director of Desh 

Garments. 

An owner of a large garment factory in Ashulia was compelled to offer 15 per cent 

discount when his buyers threatened that they would take the goods next year if a big 

discount is not given."Finally, I agreed. I could not make any profit here," he said, 

seeking anonymity. Ismail Hossain, managing director of Sharmin Group, also settled 

for deferred payment with his buyers. "My buyers agreed to take back nearly $16 million 

worth of clothing items. The payment would be delayed."However, the quantity of new 

work orders went down to nearly 50 per cent because of the coronavirus, he said.Khan 

argued that the local suppliers would default on their bank loans soon if buyers delay 

too much in clearing the payments because manufacturers need to pay the fabric 
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suppliers.In garment business, manufacturers purchase fabric from millers with back-to-

back letters of credit and most of the payment to fabrics suppliers are made upon 

receiving the money from the international buyers.This time, the fabrics suppliers are 

also getting delayed payments.Back-to-back LCs are made up of two distinct LoCs, one 

issued by the buyer's bank to the intermediary and the other by the intermediary's bank 

to the seller.With the original LC from the buyer's bank in place, the broker goes to his 

own bank and has a second LC issued, with the seller as the beneficiary. The seller is 

thus ensured of payment upon fulfilling the terms of the contract.Rubana saw continued 

slowdown in exports till the end of 2020."The exports may plummet by 30 per cent to 40 

per cent in the upcoming months since the retail market is yet to rebound.""The impact 

of the Covid-19 on consumers behaviour is still unknown and our factories are still 

struggling with cash flow and credits to make a turnaround. We are still in the midst of 

many uncertainties and changes to foresee future trends."Factories in Bangladesh have 

started reopening after Eid holidays with satisfactory presence of workers following 

proper guidelines to check the spread of the coronavirus, the BGMEA said."The 

BGMEA board is encouraged to see how factories are adopting new innovations at 

workplaces to better ensure the prevention of the spread of the virus," she said. 

 

১০ জনু, ২০২০ 

কুয়েয়ত আিক এভন াুয়রয নফরুয়ে ৭ ফাংরায়দনয াক্ষয 

কুয়েনত নাগনযয়কয য়ঙ্গ তায বমথ ফযফা, বদ বথয়ক কভী ননয়র কাজ বদননন 

কুয়েয়ত আিক ংদ দয কাজী নদ ইরাভ যয়প কাজী াুর তায নফরুয়ে 

আনা ভানফ াচায  ভানন রোনযংয়েয অনবয়মাগ অস্বীকায কয়যয়েন। তায দানফ, কাজ 

বদোয জনয ফাংরায়দনয়দয কাে বথয়ক নতনন বকায়না অথ য বনন না, ফযং এিা 

একধযয়নয াভাজয়ফাভূরক কভ যকাণ্ড। 

গতকোর ভঙ্গরফোয কুশষত দথশক িকোশত আযফ টোইভশয এক িশতশফদশন এ তথয জোনোশনো 

শষশছ। এছোো কুশষশত কোজ কযশত মোষো োত ফোংরোশদশ দদটটয োফশরক িশশকউশনয 

কোশছ কোজী োুশরয শফরুশে োক্ষয শদশষশছন ফশর জোনো দগশছ।আযফ টোইভশয িশতশফদশন 
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ফরো ষ, কুশষশত কভ ঘযত অশনক শফশদশ কভী দী ঘ কশষক ভো দফতন নো োষোয য দদটটয 

েযোে ভন্ত্রণোরশষয কোশছ অশবশমোগ জোনোষ। িোথশভক তদশন্ত দদখ্ো মোষ, একটট ‗শক্লশনং 

দকোম্পোশন‘ কুশষত যকোশযয শঙ্গ চুজক্ত অনুমোষী ফোংরোশদ দথশক কভী এশন কোজ কযোশি। 

শকন্তু অশনক কভীয থোকোয দভষোদ দল ষোয শয তোশদয দপযত োঠোশনো ষশন, ফযং 

অনফধবোশফ টোকো শনশষ তোশদয দভষোদ ফোোশনো শষশছ। একজন কুশষশত নোগশযশকয শঙ্গ শভশর 

ংদ দয কোজী োুর ঐ শক্লশনং দকোম্পোশন চোরোন। শতশন ঐ দকোম্পোশনয 

ভোফযফস্থোক।এভশ োুশরয শফরুশে োক্ষয দদষো ফোংরোশদশযো জোনোন, গোশচোরশকয কোজ 

দদষোয জনয ফোংরোশদ দথশক তোশদয শনশষ মোষো শষশছ। এজনয তোযো কোজী োুরশক 

আোই োজোয শদনোয কশয শদশষশছন, শকন্তু কুশষশত শগশষ তোযো দকোশনো কোশজয ুশমোগ োনশন। 

এভনশক তোশদয কুশষশত থোকোয দভষোদ ফোোশনোয জনয আশযো টোকো দোশফ কশযন োুর। এ 

 টনোয য কুশষশতয োফশরক িশশকউন ংদ দয োুরশক আটক এফং তোয ফোশ 

তেোশয শনশদঘ দদষ।গত শনফোয কুশষশতয শআইশডয (জক্রশভনোর ইনশবশস্টশগন 

শডোটঘশভন্ট) দযযো শভশযপ আফোশক এরোকো দথশক তোশক দগ্রপতোয কশয। দোভফোয ংমুক্ত 

আযফ আশভযোশতয দুফোই দথশক িকোশত ইংশযজজ দদশনক গোরপ শনউশজয এক খ্ফশয ফরো ষ, 

শআইশডয আশফদশনয শযশিশক্ষশত োুরশক শযভোশন্ড দনষোয শনশদঘ শদশষশছ কুশষশতয 

োফশরক িশশকউটয।আযফ টোইভশয খ্ফশয ফরো শষশছ, শযভোশন্ড ংদ দয কোজী োুর 

তোয শফরুশে আনো অশবশমোগ অেীকোয কশযশছন। শতশন জোশনশষশছন, গত ১০ ফছশযয দফশ ভষ 

ধশয কুশষশত কোজ কযশছন। দখ্োশন তোয থোকোয দফধ অনুভশত যশষশছ। োফশরক িশশকউন 

কোজী োুশরয জফোনফজন্দ গ্রণ কশয তোশক আদোরশত োজজয কযোয জনয শআইশডশক 

শনশদঘনো শদশষশছ।এশদশক কোজী োুরশক আটশকয ফযোোশয এখ্শনো ফোংরোশদ যকোয ফো 

দতূোফোশক শকছুই জোনোষশন কুশষত যকোয। গতকোর ভঙ্গরফোয যযোেভন্ত্রী ড. এ দক আব্দরু 

দভোশভন গণভোধযভশক ফশরন, ‗দমশকোশনো ফোংরোশদশ নোগশযক দকোশনো দদশ ভযোষ শর 

তোশক আভযো কনুরোয োশবঘ (দদশয নোগশযক শশশফ ফ ধযশনয দফো) শদশষ থোশক। শতশন 

(কোজী োুর) চোইশর আভযো এই ুশফধো দদফ। তশফ এয আশগ শতশন আটক শষশছন শক নো, দ 

শফলশষ শফস্তোশযত জোনশত শফ। তোশক আটশকয শফলশষ কুশষশতয কোছ দথশক আনুষ্ঠোশনকবোশফ 

জোনশত চোষ ফোংরোশদ।‘উশেখ্য, শদ ইরোভ োুর রক্ষ্মীুয-২ আশনয ংদ দয। তোয 

স্ত্রী দশরনো ইরোভ ংযশক্ষত নোযী আশনয এভশ। গত দপব্রুষোশযশত কুশষশতয একোশধক 

ংফোদত্র ফোংরোশদশ ভোনফ োচোয শনশষ একটট ংফোদ িকো কশয। দদটটয শআইশডয ফযোত 

শদশষ ঐ িশতশফদনগুশরোশত ফরো শষশছর, ফোংরোশদশয এক ংদ দয শতন জশনয একটট 

চক্র অন্তত ২০ োজোয ফোংরোশদশশক কুশষশত শনশষ িোষ ১ োজোয ৪০০ দকোটট টোকো আষ 

কশযশছ। 
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জনু ১০, ২০২০ 

কশবড-১৯-এয িবোফ 

অথ ঘনীশতয কোঠোশভো শযফতঘশনয ুশমোগ 

দদশয যপতোশন ফোশণশজযয ৮৪ তোং অফদোন দতশয দোোক খ্োশতয। কভ ঘংস্থোশনয একটট ফ

 অং খ্োতটটশক শ শয। আয শ্রভ ন এ শল্পটট গশ উশঠশছ যোজধোনী ঢোকো  ফন্দযনগযী চট্টগ্রো

ভশক দকন্দ্র কশয। কশবড-

১৯ ভোভোযীয িবোশফ ফশচশষ ফ ধোেোটো এশশছ এ খ্োশতয য। যপতোশনশত  শটশছ ফ 

তন, কভ ঘংস্থোন োযোশনোয ঙ্কোষ আশছ অংখ্য শ্রশভক। দই শঙ্গ এই ভোভোযী গোশভ ঘন্ট শল্প

শনবঘয যপতোশন খ্োশতয বঙু্গযতো উশন্পোচন কশযশছ, মোশক অথ ঘননশতক কোঠোশভো শযফতঘশনয একটট

 ুশমোগ শশশফই দদখ্শছন শফশিলকযো।অথ ঘনীশতশফদযো ফরশছন, শযফশতঘত শফশে দকোশনো একক 

খ্োশতয য শনবঘয কশয অথ ঘনীশত টটশক থোকশত োযশফ নো। টটকশত শর  অফযই উৎোদন  

যপতোশনশত দফশচত্রয আনশত শফ। এজনয নীশতোষতোয দক্ষশত্র শযফতঘন আনশত শফ। দমটট 

চীন, ইশন্দোশনশষো  থোইরযোশন্ডয ভশতো দদগুশরো কশযশছ।ফোশণজয উনু্পক্ত ষোয োোোশ যপ

তোশন দফশচত্রযকযণ ূফ ঘ এশষোয দদগুশরোয অথ ঘননশতক উন্নষশন গুরুত্বূণ ঘ বূশভকো দযশখ্শছ।  এ 

অঞ্চশরয অশনক দদই ফোশণজয ফযফস্থো উদোয কযোয োোোশ ভষ অনুমোষী কোম ঘকয নীশত িণ

ষন কযশত দশযশছ, মো দক্ষতো উন্নষন  শফশদী শফশনশষোগ আকল ঘণ কশয যপতোশন দফশচত্রয ফজৃে

দত বূশভকো দযশখ্শছ। োশফ ঘকবোশফ টঠক ভশষ টঠক নীশত িণষশনয ভোধযশভ দদগুশরোয িশত

দমোশগতো ক্ষভতো জক্তোরী শষশছ। 

ইন্টোযনযোনোর শপনযোন্ফ কযশোশযশনয (আইএপশ) এক িশতশফদন ফরশছ, থোইরযোশন্ডয দভোট 

যপতোশনশত ১৮ দশভক ৮১ তোং অফদোন ইন্ডোশেষোর দভশনোশযজ খ্োশতয। এছোো  ইশরকটি

কযোর দভশনোশয অযোন্ড ইকুইশভশন্টয অফদোন ১৬ দশভক ২৯ তোং এফং দবশকশরয অফদো

ন ১১ দশভক ৪২ তোং। অনযশদশক ইশন্দোশনশষোয দভোট যপতোশনশত শভনোশযর পুশষর, অশষ

র অযোন্ড ষযোশক্সশয অফদোন ২১ দশভক ৮৬ তোং। দদটটয অনযোনয যপতোশন শণযয ভ

দধয আশছ কৃশলণয, দবজজশটফর অশষর, দোোক  োদুকো। শবশষতনোশভ যপতোশন খ্োশত দক

ন্দ্রীবফন থোকশর গত এক দশক এ অফস্থোষ শযফতঘন এশশছ। ২০০৬ োশর দদটটয দভোট য

পতোশনশত দভশনোশয এফং ইশরকিশনক ইকুইশভশন্টয অং শছর ৯ দশভক ৩ তোং। ২০১০ 

োশর মো দফশ ষ ১৪ তোং, ২০১৫ োশরয দভোট যপতোশনশত দভশনোশয  ইশরকিশনক ইকুই

শভশন্টয অং দফশ শষশছ ৩৫ তোং।অনযশদশক ফোংরোশদশ গত এক দশক যপতোশন খ্ো

দতয দকন্দ্রীবফশন দতভন দকোশনো শযফতঘন আশশন। যপতোশন খ্োতংশিষ্টযো ফরশছন, ফোংরোশদশ

য যপতোশন খ্োশত অশনক ণযই ম্ভোফনোভষ। শকন্তু মথোমথ নীশত  অফকোঠোশভো োষতোয  োটশত

দত খ্োতগুশরোয শফকো ফযোত শি। ম্ভোফনোভষ ণযগুশরোয ভশধয আশছ কৃশল িজক্রষোজোত খ্ো

দযণয, ফোইোইশকর, প্লোশস্টক  পোশন ঘচোয।ফোংরোশদ ফোইোইশকর অযোন্ড োটঘ ভযোনুপযোকচোযো

 ঘ অযোন্ড এক্সশোটঘো ঘ অযোশোশশষশনয দশক্রটোশয দজনোশযর  দভ নো গ্রুশয শডশযক্টয অো



305 

 

দযন রুতসপুর ফোশয এ িশঙ্গ ফশণক ফোতঘোশক ফশরন, ফতঘভোন দিক্ষোশট আভোশদয দুফ ঘরতোগুশরো 

অশনক দফশ দৃযভোন শত শুরু কশযশছ। আয এটোই অথ ঘনীশতয কোঠোশভো শযফতঘশনয বোশরো ভ

ষ। দদশয যপতোশনশত দফশচত্রয আনোয জনয ফতঘভোন ভষটো গুরুত্বূণ ঘ। ফতঘভোন দিক্ষোট শফশ

ল কশয ফোইোইশকর ইন্ডোশেয জনয ফ ধযশনয আীফ ঘোদ শষ উঠশত োশয।শতশন ফশরন, ইউশযো

দ ফোইোইশকর অফয ভষ কোটোশনো  যীযচচঘোয উকযণ শশশফ ফযফোয কযো জির। এখ্

ন এটট মোতোষোশতয ভোধযভ শশশফ গুরুত্ব দশত শুরু কশযশছ। এযই ভশধয ইউশযোশ ফোইোইশক

দরয চোশদো ফজৃেয ইশঙ্গত োষো মোশি। চীশনয দফশয বোগ ফোইোইশকর কোযখ্োনো এখ্ন বোয 

কযোোশটটশত চরশছ। আভযো আো কযশত োশয এখ্ন মশদ যকোশযয নীশতোষতো োষো মোষ

, তোশর এই ফোইোইশকর শল্প অথ ঘনীশতয দভো দ োযোশত গুরুত্বূণ ঘ অফদোন যোখ্শফ। 

কৃশল দথশক শশল্প অথ ঘনীশতয রূোন্তয  টোশত শগশষ গত কশষক দক ধশয শুধু ঢোকো  চট্টগ্রোশভ 

দকন্দ্রীবূত শষ দগশছ অথ ঘননশতক কভ ঘকোশণ্ডয শংবোগ। পশর কভ ঘংস্থোন ৃটষ্টশত অঞ্চরশবশিক

 ুলভ শফনযো ষশন। 

ফোংরোশদ শযংখ্যোন ফুযশযোয (শফশফএ) শ্রভজক্ত জশযশয তশথযয শবশিশত শফেফযোংশকয এক 

িশতশফদশন ফরো শষশছ, দদশয শল্প খ্োশত দভোট কভ ঘংস্থোশনয ৪৫ তোংই ঢোকোষ। আফোয য

কোশয-দফযকোশয শফশবন্ন ংস্থোয তথয-উোি ফরশছ, দদশয শল্প-

কোযখ্োনোয ৮০ তোংই ঢোকো  চট্টগ্রোশভ, মোয অশধকোংই আফোয দতশয দোোক খ্োতশকজন্দ্রক। 

৬ রোখ্ দকোটট টোকোয আভদোশন-যপতোশনয দুই-তৃতীষোংশয দফশই শযচোশরত শি ঢোকো-

চট্টগ্রোভশক দকন্দ্র কশয। 

শফশিলকযো জোনোন, শশল্পয অগ্রমোত্রোয শুরুয শদকটোষ ভূরত দমোগোশমোগ ফযফস্থো, জ্বোরোশন শফশব

ন্ন ুশফধোয জিোযতো শনজিত কযশতই যোজধোনী ঢোকো  তোয আোশয অঞ্চর এফং ফন্দযন

গযী চট্টগ্রোভশকই শফশনশষোশগয দকন্দ্র ফোশনশষশছন ফযফোষীযো।  নত্ব ফোশত ফোশত এক ম ঘোশষ 

দখ্োশনই দকন্দ্রীবূত শষ দগশছ শল্প। শকন্তু কশবড-

১৯ এশ শ্রভ ন শশল্পয দকন্দ্রীবফন শনশষ নতুন কশয বোফোয অফকো এশন শদশষশছ। নশবর ক

দযোনোবোইযোশ আক্রোশন্তয শচত্র রক্ষ কযশর দদখ্ো মোষ, ঢোকো (নোযোষণগঞ্জ  গোজীুয) এফং চ

ট্টগ্রোশভই আক্রোশন্তয োয ফশচশষ দফশ। কভ ঘংস্থোশনয কোযশণ ভোনুশলয ফফো   নত্ব দফশ এ

ফ অঞ্চশর শজই ংক্রভণ দ্রুত োশয দফশশছ। শুধু তো-

ই নষ, দখ্োন দথশক ংক্রশভত শষ গ্রোশভ দপযো ভোনুল িতযন্ত অঞ্চশর ছশশষ শদশষশছ এই ভো

ভোযী। কশবড-

১৯ শযশস্থশতশত বোঙোগোয এই ভষশক শফশকন্দ্রীকযশণয জনয একটট বোশরো ুশমোগ ফশর ভশন 

কযশছন শফশিলকযো। 

এক দক ধশয িফজৃেশত দম ঈল ঘণীষ অজঘন দশষশছর ফোংরোশদ তোশত ফ ধোেো রোগশত োশয

 কশবড-১৯-

এয কোযশণ। তশফ অথ ঘনীশতয শফশিলক  শশল্পোশদযোক্তোযো ফরশছন, ভোভোযীয িবোশফ এ শযশস্থশত

 দতশয শর এই দুশম ঘোগূণ ঘ ভষটোই দদশয অথ ঘনীশতশক ুনগ ঘঠশনয ফশচশষ বোশরো ভষ শত

 োশয, মশদ টঠক দকৌর গ্রণ কযো মোষ। 
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শরশ শযোচঘ ইনশস্টটটউশটয (শআযআই) শনফ ঘোী শযচোরক আোন এইচ ভনুয ফশণক ফোতঘো

দক ফশরন, িফজৃে োশ ৮ তোং ষোয জনয দম ংস্কোয দযকোয দগুশরো কযশত শফ। দটো 

কযোয উমুক্ত ভষ এখ্নই। আন্ন ফোশজশটই যকোশযয ক্ষ দথশক এ ধযশনয িস্তুশতয দ োলণো 

আো দযকোয। রূোন্তশযয জনয এখ্ন মুগোন্তকোযী শেোন্ত গ্রণ িশষোজন। জনগণ  যকোশযয 

িোশনক মন্ত্রশক ‗দভোশফরোইজ‘ কযশত শফ। অশনক জোষগোষ দভৌশরক ংস্কোয িশষোজন। কয 

ফযফস্থোষ ংস্থোয ছোো ক অফকোঠোশভো উন্নষন শফ নো। শফশনশষোশগয শযশফটোয উন্নশত কযো 

রোগশফ। িোশনক মন্ত্রশক মুশগোশমোগী কযশত শফ, দভধোশবশিক শত শফ। দমোগয দরোশকয ম

দথষ্ট  োটশত আশছ। শক্ষো খ্োতশক দঢশর োজোশত শফ। জনেোস্থয ফযফস্থোশক ুশযোুশয ুনগ ঘঠন ক

যশত শফ। ফতঘভোন দিক্ষোশট আভযো এযই ভশধয ংকুশচত শত শুরু কশযশছ। এ ধোেোষ যকো

দযয যোজে কভশত কভশত ৭ তোংশ দনশভ আশছ। শফশনশষোগ দল শষ মোশি। চীন দথশক দম 

শফশনশষোগ আোয কথো দটো অনয দদশ মোশি। এফ শফলশষ বোফশত শফ। 

আোন এইচ ভনুয আশযো ফশরন, গ্রোশভ চোশদো আশছ। কশযোনোয ফ িবোফ গ্রোশভ দতভন শ

শন, কোযণ দখ্োশন দকউ চোকশযচুযত ষশন। য দথশক দফকোয শষ ভোনুল গ্রোশভ চশর দগশছ। চো

শদোয তন গ্রোশভ দতভন ষশন। নগযশকজন্দ্রক পযোশশরটট গ্রোশভ আশছ। গ্রোশভ দক্ষতখ্োভোয থো

কশফ। শকন্তু দখ্োশন গরু-রোঙর শদশষ োর চোল শফ নো। আধুশনক ফযফস্থোষ চোল শফ। 

অথ ঘনীশতশক মশদ ুনরুেোয িজক্রষোষ দমশত ষ তোশর ুনশন ঘভ ঘোণ কযোয োোোশ দফশচত্রয আ

নশত শফ ফশর জোশনশষশছন অথ ঘনীশতশফদযো। তোযো ফরশছন, আশগ দমভনটো চরশছর দতভনবোশফ 

চোরোশত চোইশর অথ ঘননশতক ুনরুেোয শজ শফ নো। কশযোনোয  এই ভষ নীশতশনধ ঘোযক  ফযজক্ত

 খ্োশতয উশদযোক্তোশদয জনয একটট ম্ভোফনো। এই ভশষ গতোনুগশতক ধোযো দথশক দফয শষ অথ ঘনী

শত ুনরুেোশযয দচষ্টো চোরোশনো িশষোজন। 

অথ ঘনীশতশত ুনগ ঘঠন কযশত শর শফশনশষোশগয একটো শযশফ রোশগ। কোযণ ুনগ ঘঠন কযশত শফ

শনশষোগ কযশত ষ। এই শফশনশষোগ দক কযশফ—

যকোয, দফযকোশয খ্োত, নোশক দফযকোশয উন্নষন ংস্থো? এভন িশ্ন িোশঙ্গক শষ উশঠশছ এ

খ্ন। 

এ শফলশষ শফশলজ্ঞযো ফরশছন, আভোশদয ধশয শনশত শফ ফযজক্ত খ্োত শফশনশষোগ কযশফ। এখ্ন তো

দদয িশ্ন কযো িশষোজন, তোযো আশদৌ কযশফ শকনো। তোযো দদখ্শফ, এখ্ন শফশনশষোগ ষোটো কতটো 

দমৌজক্তক। তোযো দদখ্শফ, দম ণয তোযো শফজক্র কযশত চোষ, দটোয চোশদো আশছ শকনো ফো আগোভীশত

 কখ্ন দ চোশদো দতশয শত োশয। এটো দদশ দোক ফো শফশদশ অথ ঘোৎ চোশদো আশগ দতশয শত 

দফ। ুনগ ঘঠশনয শঙ্গ চোশদোয একটো গবীয ম্পকঘ যশষশছ। 

ফোংরোশদ উন্নষন গশফলণো িশতষ্ঠোশনয (শফআইশডএ) ভোশযচোরক ড. দকএএ ভুশ ঘদ ফশরন, 

নতুনবোশফ বোফশত শফ। মশদ আভযো িথোগতবোশফ শচন্তো কশয দম আশগ দমভন শছর দটো আফোয 

কশফ শপশয আশফ, তোশর অশনক ভষ রোগশফ। এটো একটো শদক। আয ুনরুেোশযয শফলশষ আ

দযকটো শদক শরো ুনরুেোয তখ্নই পর শফ, মখ্ন ুনরুেোয কযশত শগশষ আশভ োজোয ো

জোয ভোনুলশক শফশদ নো দপরফ। আভোশদয দম িস্তুশত িশষোজন দটো এখ্নই শনশত শফ। ভূর ক
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থো টোই, দমখ্োশন চোশদো থোকশফ দখ্োশন োো োষো মোশফ। চোশদো ঢোকো নো চট্টগ্রোশভ দটো ভুখ্য

 নষ, ফযং চোশদো থোকশত শফ। দই শশশফই ুনরুেোয শফ। 

খ্োদয  কৃশলয ভশতো চর খ্োতগুশরোশক আশযো শমোশগতো শদশষ এগুশরোশক ত্বযোশন্ত কযোয ি

দষোজন ভশন কযশছন শফশলজ্ঞযো। তোশদয ভশত, জজশডশশত খ্োদয  কৃশলয অং ফোোশত শফ।

 আশযো শকছু ণয আশছ দমগুশরোয নতুন চোশদো দতশয শষশছ ফোজোশয। ণযগুশরো েোস্থযম্পশকঘত

, ুযক্ষোম্পশকঘত। ফ দকোম্পোশনগুশরো নতুন চোশদোয ুশমোগ শনশত শুরু কশযশছ। শকন্তু ফই 

দতো ফ দকোম্পোশন নো। তোই ফোই মোশত ুশমোগ শনশত োশয, দতভন দকৌর গ্রণ কযো ম্ভফ শক

নো দটো দদখ্শত শফ। 

অথ ঘনীশতয ুনগ ঘঠন দকৌর এখ্নই শনশত শফ, দটো শনশষ দকোশনো ভতোথ ঘকয দনই। শকন্তু দটো 

দকোথোষ শফ? এভন িশ্ন তুশর অথ ঘনীশতশফদযো ফরশছন, ংস্কোশযয িথভ ধোশই িোথশভকবোশফ চো

শদোয ৃটষ্ট কযশত শফ। তোযয  ুশয দো ুঁোশনোয জনয অনয উকযণগুশরোয শদশক নজয শদশত 

দফ। দমভন শফশদী শফশনশষোগ আনশত শফ। দদীষ শফশনশষোগকোযীশক উৎোশত কযশত শফ। এ 

ধযশনয শফলষগুশরোয জনয এক ধযশনয ুনগ ঘঠন দকৌর রোগশফ। মোয ভশধয অফকোঠোশভো দযগুশর

টশয শযপভ ঘ আশযো অশনক শকছু আশছ। এখ্ন ষশতো এক ফছশযয জনয অশতশযক্ত টোকো ধোয ক

দয, টোকো ছোশশষ, শফশদশয কোছ দথশক অনুদোন এশন আভযো শপকোর ভযোশনজ কযরোভ, ৮ 

তোংশয ভশতো  োটশত শরো। শকন্তু এবোশফ এক ফো দুই ফছশযয দফশ চরশফ নো। এযয কী শফ? 

দজনয আভোশদয যোজে শযপভ ঘ দযকোয। ৬-

৭ তোং যোজে শদশষ আভোশদয যকোয চরশফ নো। ফযোংশকং খ্োত দম অফস্থোষ এশশছ, দখ্োন দথ

দক উিযণ  টোশত শফ, তো নো শর দটকই িফজৃে শফ নো। 

এশদশক দদশয ফযফোষী  শল্প উশদযোক্তোযো ফতঘভোন ভষশক অথ ঘননশতক ুনগ ঘঠশনয টঠক 

ভষ ফশর ভশন কযশছন। তোশদয ভশত, কশবড আভোশদয ফ ধ্বং কশযশছ, দতভনটো নো। এত শকছু

য য আভোশদয কৃশল বোশরো কশযশছ। শনতযিশষোজনীষ দ্রফযোশদয উৎোদক, যফযোকোযী মোযো 

আশছন তোযো ৭০ তোং কযোোশটটশত কোজ কযশত োযশছন। এই োপ্লোই দচইন দভইনশটইন ক

যশত নো োযশর আভোশদয কষ্ট আশযো ফহুগুণ দফশ দমশত োযত। এফ খ্োত শনশষ বোফফোয োো

োশ এখ্ন অশনক ফ ুশমোগ এশশছ েোস্থযশফো খ্োত শনশষ বোফফোয। এখ্োশন শফশনশষোগ  িশ

ক্ষশণয ভোধযশভ বোশরো শকছু কযো ম্ভফ। এয খ্ুফ িশষোজন আশছ ফতঘভোন দিক্ষোশট। আভযো এ

খ্ন মুশেয ভশধয আশছ। ২১ শদশনয রকডোউন দল শর মুে দল শষ মোশফ তো শকন্তু নো। 

জোনশত চোইশর দভশিোশরটন দচম্বোয অফ কভো ঘ অযোন্ড ইন্ডোশে (এভশশআই) বোশত শনোদ 

কশফয ফশণক ফোতঘোশক ফশরন, কশযোনো িবোফ দিক্ষোশট শফজশন অযোজ ইউজষুোর দথশক ফদশর 

ৃজনীর শচন্তো কযোয ুশমোগ অফযই এখ্ন। শফশল কশয দফো খ্োশত। ভযোনুপযোকচোশযং খ্োশত ভো

নুলশক দমশতই শফ। শল্পোষশনয দক্ষশত্র িজক্রষোয তোতসক্ষশণক শযফতঘন শকছুটো অুশফধোজনক, শফ

দল কশয শ্রভ ন শশল্প। শকন্তু দখ্োশন ফতঘভোন দিক্ষোশট দমফ িজক্রষোগত দুফ ঘরতো ধযো 

দছ, তো দথশক শক্ষো শনশষ কোশজয ধযশন শযফতঘন এশন দক্ষতোয শঙ্গ শ্রভজক্তয মথোমথ ফযফোয

 শনজিত কযো ম্ভফ। যকোশযয জনয ফশচশষ ুফণ ঘ ুশমোগ শত োশয আভোশদয অশতশযক্ত রুর

 অযোন্ড দযগুশরনগুশরোয জীকযণ কযো। এটো মশদ ষ তোশর দদশয িতযন্ত অঞ্চর দথশক 
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ফো  শয দথশক কোজ কযো জতয শষ মোশফ। এশত অশনক ভষ  খ্যচ ফো ুঁচশফ। শডজজটোর ফোং

রোশদশয দম কথো আভযো ফশর দই শডজজটোর ফোংরোশদশক আশযো শফসতৃতবোশফ ফোস্তফোষশনয এ

টো একটো খ্ুফ বোশরো ুশমোগ  িকৃষ্ট ভষ। 

ফতঘভোন দিক্ষোশট আন্ন ফোশজটশক শফশল গুরুত্ব শদশিন ফযফোষীযো। তোযো ফরশছন, দপোকো 

কযশত শফ ভোনুলশক ফো ুঁচোশনোয য। িফজৃে, ভূরযস্ফীশত,  োটশত দকভন শফ এ ধোযণোশক আুঁক

দ ধশয যোখ্শর চরশফ নো। ফোশজট  োটশত মশদ ৫ দথশক ৮ তোং ষ শফ, শকন্তু ভোনুলশক ফো ুঁচো

দত শফ। নীশতশনধ ঘোযণী জোষগোষ শচন্তো কযশর গত কশষক ফছশয োভটষ্টক অথ ঘনীশতশত কনজোযশব

টটব শরশ শনশষ আভযো দম রুভটো দশষশছ তো এখ্ন োোময কযশত োশয। নীশতশনধ ঘোযণী ৃজন

ীরতোয দক্ষশত্র ফযোংশকং, কযংক্রোন্ত শনষভনীশতগুশরোয দুফ ঘরতো শনশষ কোজ কযোয জনয এটো বো

দরো ভষ। 

এপশফশশআই বোশত দখ্ পজশর পোশভ ফশণক ফোতঘোশক ফশরন, কশবড-১৯-

এয জনয দমফ দুুঃখ্জনক ফোস্তফতো শফদযভোন দগুশরোশক শফশফচনোষ শনশষ এপশফশশআই ভশন 

কশয োভোজজকবোশফ ফোংরোশদশয শবন্নবোশফ শচন্তো কযোয ফো কোঠোশভোগত ুনগ ঘঠশনয শফলষটট এখ্

ন আভোশদয ুশমোগ নো, ফযং িশষোজন। ফরো ষ, যপতোশনয ৮৪ তোং অফদোন দোোক খ্োশতয

। এয শঙ্গ ংমুক্ত অশনক শল্প আশছ মোশদয অফদোন অেীকোয কযো মোশফ নো। শফশবন্ন অযোকশ

শযজ দমভন কোটঘন ফোটন  প্লোশস্টক ণয, ডোশষং আশযো অশনক ণয দতশযয শল্প আশছ, মো

দদয অফদোন অশনকোংশই দনগশরকশটড। তোশদয িশণোদনো দনই, দো ঘ টযোক্স দনই। এটো শুধু এ

কটো উদোযণ। উশেখ্শমোগয শশল্পয ভশধয আশছ োরকো িশকৌর দফশকছু আভদোশন শফকল্প 

শল্প। এ ধযশনয জোষগোগুশরো শয-

েোকচোয কযশত আভযো শুরু কশযশছ। এপশফশশআই স্থোনীষ  আন্তজঘোশতক ফ দক্ষশত্রই এ শফ

লষগুশরো শনশষ আশরোচনো শুরু কশযশছ। এখ্ন শবন্নবোশফ শচন্তো কযোই উশচত। 

The Daily Star 

June 10, 2020 

Fresh orders for apparel plunge 45pc 

The inflow of new work orders to Bangladesh's garment sector from international 

retailers and brands for June is 45 per cent lower than that a year ago as demand is yet 

to pick up in the western markets because of the coronavirus pandemic."New orders are 

being issued but they are at least 40 per cent to 45 per cent lower compared to last 

year's," said Rubana Huq, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and 

Exporters Association (BGMEA).So far, after intense negotiation with the buyers, a 

portion of the $3.15 billion worth work orders that were cancelled due to the Covid-19 
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pandemic have been reinstated."Finally, the local garment industry will have to face 

damages amounting to $5 billion," said Huq. "So, we will continue to try and push the 

buyers for payments."At the factory level, suppliers are getting muted assurance from 

buyers on the payment even though retailers are reopening stores in the EU and the 

US, the two biggest destinations for Bangladeshi garments.Suppliers are facing two 

main challenges from the buyers on payment: unusual deferred payment and 

discount.The buyers are demanding even 180 to 220 days deferred payment although 

they primarily agreed to pay the money within 90 days. So, the reinstatement of the 

payment of the remaining work orders would be delayed."My buyers demanded 5 per 

cent to 10 per cent discount and a long-deferred payment. I am hopeful that I can settle 

the payment with my buyers," said Vidiya Amrit Khan, deputy managing director of Desh 

Garments.An owner of a large garment factory in Ashulia was compelled to offer 15 per 

cent discount when his buyers threatened that they would take the goods next year if a 

big discount is not given."Finally, I agreed. I could not make any profit here," he said, 

seeking anonymity. Ismail Hossain, managing director of Sharmin Group, also settled 

for deferred payment with his buyers. "My buyers agreed to take back nearly $16 million 

worth of clothing items. The payment would be delayed."However, the quantity of new 

work orders went down to nearly 50 per cent because of the coronavirus, he said.Khan 

argued that the local suppliers would default on their bank loans soon if buyers delay 

too much in clearing the payments because manufacturers need to pay the fabric 

suppliers. 

In garment business, manufacturers purchase fabric from millers with back-to-back 

letters of credit and most of the payment to fabrics suppliers are made upon receiving 

the money from the international buyers.This time, the fabrics suppliers are also getting 

delayed payments.Back-to-back LCs are made up of two distinct LoCs, one issued by 

the buyer's bank to the intermediary and the other by the intermediary's bank to the 

seller.With the original LC from the buyer's bank in place, the broker goes to his own 

bank and has a second LC issued, with the seller as the beneficiary. The seller is thus 

ensured of payment upon fulfilling the terms of the contract.Rubana saw continued 

slowdown in exports till the end of 2020."The exports may plummet by 30 per cent to 40 

per cent in the upcoming months since the retail market is yet to rebound.""The impact 
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of the Covid-19 on consumers behaviour is still unknown and our factories are still 

struggling with cash flow and credits to make a turnaround. We are still in the midst of 

many uncertainties and changes to foresee future trends."Factories in Bangladesh have 

started reopening after Eid holidays with satisfactory presence of workers following 

proper guidelines to check the spread of the coronavirus, the BGMEA said."The 

BGMEA board is encouraged to see how factories are adopting new innovations at 

workplaces to better ensure the prevention of the spread of the virus," she said. 
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June 11, 2020 

Human Trafficking: Together, we can stop the scourge 

This op-ed has been written by members of Bangladesh UN Network on Migration. 

The Covid-19 pandemic is putting the world under enormous social and economic strain. The 

major disruption to the global economy has resulted in the near collapse of overseas employment 

for millions, with devastating implications for migrant workers including in states heavily reliant 

on a foreign labour force. As a result, millions of Bangladeshis are now at the edge of 

subsistence with little or no social protection available. 

Among the country's 10-million-strong migrant labour force, many are stranded in countries of 

transit or destination, unable to travel home and with little access to healthcare and other basic 

services. Of the estimated 500,000 Bangladeshis who have returned to Bangladesh since the 

outbreak of Covid-19, many have endured great financial losses, discrimination and rejection 

from their communities.At the same time, trafficking and smuggling networks are taking 

advantage of the Covid-19-induced economic downturn, offering risky survival alternatives to 

migrants who are increasingly destitute, without income, with very limited mobility and no 

access to domestic remedies or support.The recent tragedy in Libya serves as a stark reminder of 

the threat trafficking and smuggling networks pose to migrants. On May 27, 30 migrants, 

including 26 Bangladeshi nationals, were killed by traffickers in a warehouse holding 

approximately 200 migrants in Mezda, Libya. The horrendous incident in Libya brings into focus 

the reality of the abuse and torture people face at the hands of traffickers and smugglers. It also 

highlights the close link between the smuggling of migrants and human trafficking along routes 

that are used by a number of people with varying needs (known as "mixed migration flows"), 

such as asylum seekers, refugees, stateless people, or unaccompanied or separated 

children.Bangladesh is familiar with the increasing challenge of human trafficking and the 

smuggling of migrants. The great demand for low-skilled migrant workers, coupled with limited 

access to safe regular migratory routes, excessive recruitment fees, and low awareness of 

trafficking and smuggling risks, result in many Bangladeshis making perilous journeys facilitated 

by smugglers and traffickers.The major destinations for Bangladeshi migrants include Bahrain, 

Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, where many allegedly 

end up in forced labour, sexual exploitation, debt bondage or working in slave-like conditions. 

Migrants are also often at heightened risk of financial exploitation and associated violence as a 

result of taking out loans from informal moneylenders.Bangladesh is the seventh largest recipient 

of global remittances and has made significant progress toward ensuring that the rights and 
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interests of its migrant workers are protected both at home and abroad.The government has 

passed the Prevention and Suppression of Human Trafficking Act 2012 and its Rules (2017), 

acceded to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) in 

July 2011, and in September 2019, acceded to the Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the UNTOC (Palermo 

Protocol).Further, Bangladesh is a party to the United Nations Convention on the Rights of 

Migrant Workers and Their Families, has adopted the Overseas Employment and Migrants Act 

in 2013 (OEMA 2013) and ratified ILO core conventions on forced labour (No. 29 and No. 105). 

The country is currently implementing a National Plan of Action (NPA) for Prevention and 

Suppression of Human Trafficking 2018-2022. 

While progress has clearly been made by the government of Bangladesh, there are still some 

areas that need to be addressed.To effectively fight trafficking, the capacity of social welfare 

authorities, law enforcement agencies and the justice system must be enhanced, and support 

should be provided to migrants' organisations and civil society bodies which are working to help 

migrants access justice. As outlined in the 2012 Act on Human Trafficking (PSHTA 2012), a 

separate/dedicated special anti-trafficking tribunal should be established to address crimes 

related to human trafficking. This year, the government has pledged to establish seven divisional 

level Special Tribunals on human trafficking cases. The establishment and full activation of these 

tribunals must be prioritised to ensure protection for and access to justice for survivors and 

victims of trafficking.   Bangladesh is yet to ratify the UN Protocol against Smuggling of 

Migrants, the purpose of which is to prevent and combat the smuggling of migrants, as well as to 

promote cooperation among States Parties to uphold the rights of migrants. Ratification of this 

protocol would help build on the significant progress that Bangladesh has already made in 

protecting its migrant labour force.Reducing the operational space for organised trafficking and 

smuggling networks is also key. Promoting safe migration is a proven strategy to reduce 

vulnerability to trafficking. Investment in skills development of prospective migrants is viewed 

as a key factor in securing greater security, remittance and better employment for Bangladeshi 

migrant workers. Investment in higher quality pre-departure information is equally important, as 

is the provision of protection by Bangladeshi representations to migrants abroad.Covid-19 is 

presenting new challenges to the protection of migrants, and it is widely known that the 

pandemic impacts men, women and children including adolescents differently. Since the onset of 

the health crisis, female migrant workers who already face great risks of discrimination and 

exploitation are particularly susceptible to being subjected to violence of various forms.Within 

the national context of human trafficking, persons with disabilities and children are also very 
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vulnerable and risk being exposed to exploitation, violence, discrimination and organised crime. 

This calls for an expanded rights-based, inclusive, gender-sensitive and age-specific policy 

response rooted in a whole-of-community approach. This ought to be reflected in the NPA and 

its implementation.With the recent decision to lift Covid-19 restrictions imposed with the 

lockdown since March 26, it is important to look beyond the borders of Bangladesh and actively 

engage migrant-receiving and sending countries, in pursuit of solutions.Bangladesh could also 

seek support through international human rights mechanisms such as the Special Rapporteurs on 

Trafficking or on Migration, which could support the government to assess situations of 

exploitation and adapt policies and strategies aimed at increasing protections for migrants and 

victims and reducing the risk of trafficking and smuggling. 

Lastly, the fight against trafficking and smuggling of migrants requires multi-stakeholder 

engagement. It is, therefore, urgent to strengthen and institutionalise the National Counter 

Human Trafficking Authority to oversee and coordinate the implementation of the NPA.To 

counter the increased risk of smuggling and trafficking of migrants, the UN calls upon the 

government of Bangladesh, global partners, the private sector, and civil society actors to focus 

their efforts on advancing a robust, rights-based approach aimed toward preventing exploitation 

and shrinking the space in which trafficking and smuggling networks operate. The authors of 

the op-ed are Mia Seppo, UN Resident Coordinator in Bangladesh; Giorgi Gigauri, Chief 

of Mission, IOM Bangladesh; Tuomo Poutiainen, Country Director, ILO; Steven Corliss, 

Country Representative, UNHCR; Shoko Ishikawa, Country Representative, UN 

WOMEN; Sudipto Mukerjee, Resident Representative, UNDP Bangladesh; Asa 

Torkelsson, Representative, UNFPA; Tomoo Hozumi, Representative, UNICEF; Sergey 

Kapinos, Representative, UNODC Regional Office for South Asia; and Dr. Bardan Jung 

Rana, Representative, WHO. 

 

১১    , ২০২০ 

    -                



316 

 

                                                          

                ও                                ও                 ‘        

         ’                                                              ?    

‘    ’                   ও                       ‘       ’     -            

     ‘     -     ’                                                

             -২                                      ও              

                       ও                                               ও 

                                                  ড                         

ও                                                 ,                       

                                                    ও               ও 

                            ,      ও                             -         ও 

          ও                                                   ,           -

                                         ও         

         ,                      ও        ও         ১৯৯২                     

                                                                        

                                                           -            ২০১৬ 

                                                                             

                                                              , ‘        

                                           ’             ও              

                         -                               ও         

                                                                         

                              

২০১৮                 -২           ও                                 ড    

                                                                     

                                     -১ (     -        )                

                               ও                                  -২ 

       ও                                                                   

                                         -২                            

                              ও                           ও ‘    ’  ও    

                                                                      ও     



317 

 

                  -                                                            

‘    ’                                                                      

                      ১৯  ড                                   ‘     ’      

                                                                             

                              ,                     ,                        

            ও                                           (         ) 

                                           ও       ২১  ড      ও           

                                  ও                  ও                    

                                     , ‘                       ,       -২ 

           ২৭৫                            .                              

 ও                          .                                                  

                   ,    .             ও                             ও 

                            ও                                            

 ও                                                                       

   .                                                                  

                              ও                           ও          

                                                                         

                              ’                                       -

                                     ড.                                    

 ও                     ও               

     ২২  ড                                                        

 ও                                               , ‘                 

                                           ...         ,           ’             

                                         ও         ও     

                                                         ও     

                       , ‘                 ১২                      (      )     

                               ও     (        )                   ও      



318 

 

        ’                                  , ‘                        

                     ৩২                                ’                    

                                 , ‘                 (         )                 

             ৫                                                            

           ’ 

       ও                           ,                                   

  ও                                                                 

                                                 ,                        

          -                     -                            ও           

           ‘     ’                        ও                                   

                    ও                                                   

                                 ও        

                 ও                                                        

                 ও                                                      

                                                                           

                                                      ও              

                                                             ও           

                                                                              

              ও                                   

                                                            ড              

                                                             ‘           

             ’                                                      ৯      

                                         , ‘                          ,     

                       ...             ,                    ’                     

           ড                                                            ,     

   ড                                              ও                   

          



319 

 

                    ও                                                 

             ,                                                            

      ও                  ও                                            

                               ও                     ও         -              

                                               ও                        

   ড                                ,           ১৮    ও                  

                                                                      

                                                                    ২২ 

 ড                                                 ড.                     

    -        ও                                                         

                   ও                                                       

          ও                                 ও                             

                        ,                                                   

                                   ও                        ও           

                        , ৩                                             

                                                                             

                   ও      ,       ও                                         

                                                                          

                                                                  ও         

                         -                                                      

                           ও                                            

                                              -                         

                                             

             ও                                                     

    ,                                                                     

                              ও             ও                   ও          

  ও                                    



320 

 

                                                    :     ও              

                        ও         -২                                 

                                                      (    )                  

                                           ,      ও           ও         

             ও        ও                                                  

                                                  (        )           

                        ,                          ও                           

                          -                                              

         ,      ,       ,      ও                     -      ,              , 

                            ও                                     ,          ও 

                                                                         

               ,           ও                                           

      

                                                                         

           ড                                                        

                                                                             

                   ও                                                        

                                 ৫                                            

                               , ‘                                      

                                                                   ৩০০       

      ও      ’ 

 
১১    , ২০২০ 

১১                   ২৩৪         

                          ২৩৪         ১১                         ড          

                                                                          

   ,                       ২০১৯       ৩০                             ,        , 



321 

 

    ,                       ২৩৪                                             

‘                     ’               ও              ২০১৯                   

                 ও                                                         

‘                       ’                                                 

             ,                                 ও                        

       ও                                       ,                       

                                                                     ও    

                                         ড .    .             ,               

          ২৩৪                                                               

                                                                            

 

১২     ২০২০,  

                               ১১                 

           ও                                                           

      ও                                                                   

                                                                        

                         ড (                    ড       )          

                ও                        ,       -২           ও          

                  ১১             ও          ও  ১১                         

                                                                       

  ও                                                 ও                   

                      ও                                                      

                                                           , '            

                                                                      

                                                                            

                                                                           

                                                                          

               ও                                                           



322 

 

                                                                       ও       

                         ও      ' 

                                                           ,           

                                                                        

                                                                          

     ড                                                                   

                                 ও                                 ড  

           

                                                                   

                                                                      

    ,            ড                                                 

                                                                         

        ও         

           ড                                                             

                                                                      

        

                                                    ও                      

                                                           ও       

                                                                              

    , '                                                                    

        ' 

          ও                                               ,                

                                                                

         ও                                                             



323 

 

                      ড                                               

                         

                                                            ,       

                                         ও                              

                                                                             

                                   

                                               ও                  

                                           ও                              

                     ও                                                    

                                                                        

                                                                     

                        

                                                                        

                                                                       

                                                           -                 

                                         ও                              

                                                                        

                                                                                

                                      ও                            

                        ও               

 
১২    , ২০২০ ১৫:৫৮ 

                 

                                                        

                                                                            

                                                                          



324 

 

                                                                          

                                                                    

                                                                 

               ২০     (           )                        ও       ১       

(           )                                                              

       ও                                                                    

                                                       ও            

                    ও                                                       

                ,                ২১                        ,             

                                ,                       ,              

                                      ও                 ,             

                                                                          

                                                                      ও    

                                                                       

                                                           ও             

                                                  ,                    

                                                                        

৪০০    ও           ৪০০                                                  

                                                                          

                     -                                         ২৮০০             

ও            ৩৮০০                                -                          

                                       ৩০৩০             ও            ৪০৩০ 

                                    ,                                                

                                                                        

                                                                     

  /                -                                                             

                                                                           

                                                                           



325 

 

                     ,                  ও                                    

                                                               ও        

    ও                                                                   -

 ০৫০৪২৪৬৩৫২ ও ০৫৬ ৯৬৪ ১৮২৪                  - ০৫৫ ৮৮৭ ২৫৮০ ও ০৫০ 

৫৬১ ৮২১৩   

 

 

 
১২    , ২০২০ ১৯:১৫ 

                            

                                                       ৫০০০             

                                                       ২০১৮               

                                                                     ও 

                                    ড               ৭৪                      

                              ,        ,      ,                       

   ও                                                                  

                  ,                                                         

  ও                  ২০১৭-১৮           ২২                        

                              ৫০০০                             ৩       

                                ৬                -৪                    

                       ২১১৩                       ৫                       

                                                                       

                                                      ও                    

                                              ও                             

                                                                ১১৩         

১৪০          ২৭                                ড (৫৮১৫৬৮৫)         ও   

                                                                    ও 



326 

 

                                                                            

                                                          ড  (৫৮১৫৬৮৫৯৫) 

        ১         ৪৫          ৪৫                                       

                       ও    ,         ও                  ও                   

              ,         ,       ,                                          ও 

                                                                      

                                                                   

                                                                         

                                                                      

                                                           ,                   

                   ও                                                      

               ,                          ,                             

                                          

                                                 ,                  

                            ও                                              

         ও                 ও         

 

১২     ২০২০ 

                 ২৮৭           

 

                                                               ২৮৭    

                                                                        

                        ১২                                               

                                   ও                                  

             -           (        )                                    

               ,                                      ও                       

                                                                          

                      

 



327 

 

 

১২     ২০২০ 

                                       ১২           

                                         ১২                                 

                                      (৫৯)                                 

                                                        ড                      

                                                                          

                     ১২               ৭                                 

                                                                         

                 ,                       ড                                  

                                                         ও              

          ,      ও                      ৯                                     

                                                                          

       ও              ৩              ও                                    

                       ও        

                   ও   ,             ,         ,          ড      ৪১৮           

                           ও                    ,                  ৩০২      

                      

 

    ১২, ২০২০ 

                                ১৫১           

                                                             ১৫১ 

                                                                      -

                                                       ,       ও            

                          ,       (১২    )     -                         

                                                    ৩   ৫০        ১৫১         

                                     ৫   ৪০                            

                                              ৮   ৫০                  

              ৪৩                     ও                                     

                                        -                             

(        )                                   ,                               



328 

 

                 ও                                                         -

            -                                         -                      

    ,      ড-১৯                                                           

                                                              ও          

                                      ,                   ও                 

                                                                          

           -                

 

    ১২, ২০২০ 

                 ও                               

২৫                          ও                                            

                               ৩৯                                 ও          

                                                                         

    ও             

                                                                             

      ,                          ও                                        

       ও                                  , ‘                              

                                                                      

                                                                            

              ,              ও                                       ’ 

                                                                         

                                                                       

                                                                      

                                  ও                                      

                                            ও                                

                             ও                                             

                        ও                 ? 

                                                                              

                             ৯০                                              

                           ,                                             



329 

 

                         (    )                ড                       ,

                                                                     ৯৬      

                                          ড                     ,       

 ১০                                                                        

                                                                        

                                       

                                           ,                              

                                               ও                    ,      

                                     ?                                  

                     , ‘                                                       

                    ও            ’ 

                                 ,                                           

?                             ও                             , ‘            

                   ও                                                    ,        

   ,    ,                    ও                    ও                          

                                        ’ 

                                                            -

                                                               ও            ও 

                                 ২০১৩                         ৯০          

                                ২৩  ,                       

                 

 

    ১২, ২০২০ 

                                         

                                                           ড-১৯-

                                    , ও     ও                           

                ও                                                         

                                                                              

   ও                                                     ও               

                                                    ,                         



330 

 

        ও                      ,                                            

   ও ও                                                    ,                 

                                                                            

                  ১৭৪        ১       ২০                                     

     ১০              ,   ,       ,                          ৬৬     ৩৩     

                              ,                               ৬০            

     ২০১৯                                                                

               ২০১৯                                                    

                                                                          

                                                                           

                                ১০              ৭     ৭৮                       

                                                  ,                      ও 

                                                            ও             

                         ড                                            

         ও                                                             

                                       ড                                   

                                                                         

                  (         ,        ,        ,      ,           ও ও   )         

                                                                          

                           ও                                             

                                                          ‘                

 ও                          ২০১৭’, ‘ও                    ড      ২০১৮’ ও       

           ও        (                      ও     )          ২০১৯          

                 ও         (                        )          ২০২০           

                                      ,                                   

        ২                                                                     

                                                                     ২০১৯-

২০                              ড  ১৬       ৫৬       ড                  

     ,                                                                      

                                                                             

                                                                ও        ২

                             

 

     , ১২     ২০২০ 

                                ইউ ই                     

 



331 

 

         ই            উ                                               

                                                                 

         (ইউ ই)                            .                   

                                                             

                                             

                                       ,                               

                              ড.            ,                  ও           

৬                     ও                                                      

                                               ও                          

                       ও                                               

                        ,                                         

                                                                               

          ড.                                           ও                 

                                                                

                                             ও                   

                           ড.                                              

                                                                           

                                                     

         ও                                      ও                        

                            ও                                       

              ,     ,                                                     

                                                      ,                     

                                                          ড.         

 

     , ১২     ২০২০ 

                  ড়      

                   ই                  ড়                              

                                           ২০২০-২১              ৫ 

    ৬৮                               উ                   



332 

 

                                                                           

                                                                         

                                                                      

                                                                            

                                                               ও      

                                   ও                                       

                                              , (                           

                   )                   ও                        ও       

               ও                                                      

                                                   ও                        

                                                                      

                                               ও                       

                                    ও (৮       ২      )                   

                                                  —                             

                                                           ?                  

                                            ৫০                                

                                                             ও           

                                                                               

                          ,                                                  

                                                                    

                                                                       

                                                                    ,         

    ও                                                     ও                   

     -                                                ও                     

                                   ও                                 

                                              ,                      

                                   ,                                          

               ১০                                        ‘         ’         

                                    ও                                  

           -                                        (  ড  )          ২     

১৪                                             ৩     ৪৮       ১৮০                

                                         ৩     ৭৮                        —

                                           ১                           

                              ৩     ৭৮                                     

                                                                           



333 

 

                                   ,                                       

                                     ,                       ও    

                                         ,                                

                                     ও                                

                                               ,                    

                                ও                                   

                                             ৩                             

     —                                                                      

                                                                          

           ও                                          ৪                  

                                                                                 

                                                     ও            ও            

                                                                             

                                                                            

                                                ও                             

                             :        ২০২০-২১                      

                               ৩     ৭৮       ৩                           

        ড    (      )               ৩     ৩০       ৩                   

                                      ৪৮                                      ১ 

    ৯০                 ,       ড    ৬                                      

                                ১     ২৮       ৮৭৩                           

          ১     ৫       ৪৭৫                        ৯৫       ৬৫২            

                           :       ২০২০-২১          ৫     ৬৮             

                                              ১     ৮৯       ৯৯৭               

   ড    ৬                                                             

                       ও                   ১     ৮৫       ৯৮৪               

        ড    ৫       ৮        

                                                                          

                                          ১     ৯       ৯৮০                

           ৭৬       ৪                                                 

                                    ৮৪       ৯৮০           ,            ২০ 

                                          ৫                       ও            

           ,      ২০১৯-২০                               ও            ৪৭ 

      ৩৬৪                                            ৮২       ৪২১            



334 

 

     ও                                 ২০১৯-২০                          

           ৫২       ৭০৯                  :                            (  ড  ) 

       ও         ২     ৫       ১৪৫                                   

                     ৯       ৪৬৬                                       

  ড                ২     ১৪       ৬১১                  ২০১৯-২০              

  ড         ২     ২       ৭২১                                ড             

          ১       ২                             ড                       

                         ও                                                       

           ড          ১০       ১০৮             

                             ৬       ৩৫              ১৩       ২২৪            

  ও                                                   ৬       ৬২৪             

                            ৪            ৯                ও         ৮       

৩৮২                                                                      ৫২ 

      ১৮৩               ড    ২৫       ৪৪                             

                  ,             ও            ২৫       ৭৯৫                 

                                     ২৪       ৮০৪              ও                   

                                   

               :                                      ,      ড-১৯-         

        ও                                          ২০১৯-২০              

                                    ৩     ৭৭       ৮১০                        

২৯       ৭৪৬                    ৩     ৪৮       ৬৪                               

     ২০১৯-২০                                               ৫     ২৩       

১৯০                                    ২১       ৬১৩                    ৫     ১ 

      ৫৭৭                                                             ১     ৪৫ 

      ৩৮০                                                     ১     ৫৩       

৫১৩                  ড         ৫        

 

১২     ২০২০ 

                        ১১০            ! 



335 

 

                                                                              

                    ৩৯                                                    ১০০ 

                                                  ইউ  ই                      

ও                  ড                                      ও              

                                                               ১.৯০ ড         

৫.৫০ ড                                                                      

                               ২০                                             

১১২                                                                     

                                          ৩৭০                             

                                                                        , 

                                                                           

                                      

 
১২     ২০২০ 

‘               ’                             

                                        -                               

                                                                          

                                          ও                                     

                                                                     

                                                                            

                    ও                                    ১১৭             

                                 

                                              ,                          

                                                                         , 

                                                     ও                  

                                                           ,                   

                  -                                                        

  ড                          ১৪                                  ড        



336 

 

(     ড)    ,                                              ২০১৬             

       , ২৪.৩                                ৩৫                         

              ৬৬                               ৬০                              

                           ৫৫            ২৬           ৩১                      

                                    ১৫                                        

      , ‘                                                                 

                                                                    

                                                                        

            -                                                           

                     ও                   ৩০                             

                            ২০                                       ও       

                                                            ড            ৩ 

      ৫        ড         ৫০        ড                                      

                    -          ড    -                                          

                              ’ 

 
     , ১২     ২০২০ 

           ,                         

                                               ও                     

              ও ৩     ৭৮                                                ,    

                                                                     

                                        ,                                 

                                                (   ড  ) ৮       ২        

                           ৮৫                                                

                                 ও                                          

                              ও                                        

                          ,     ও                                         

                            -     ,     ,     ,                              ও 



337 

 

                 ;              ও                     

                                  ড                          ,       

      ও ৮       ২                ;                   ১        

                              ,                                    ,        , 

                                    ,                                     

                          ,                                             

                                        ,                             ,     

       ড                                ,                         ড    

(      ) ৩     ৩০                                                   

                                       ,                                    

  ও                  ,                                             

                                                                       

                                                                           

                                                                      

                                                                     

                                       -                         ,           

                                                                      

                                  ও                                   

                                          ও                    ও      

                                                                        

                  ,             ও                                          

                                                                             

             -                                                           

                                       ,          ও                        

                                          ও                             

      ও                                             ,                         

                        :           ,                      

 

 
১২     ২০২০ 

৬              ৭৭৭                  



338 

 

 

      ৪৯                        ৭৭৭                                -     

                -                                                     

                                                      (   )       

                              ও                                       

                                            ও                         ড     

     ৬                       ও                                           

    -                                                                

    ,            ও                                                    

           ও                                                -                 

 ড      ৬                                                                

                                                                     

                     ও                   ও                             -           

                                                                      

       ও               ও                                       ও           

                                                                      , 

                   ও                                                  

                          ও     ,                                   

                                      -                               

            ,                                                            

                                                                   

                                                                        

                                               ,                          

            ড                                                              

          ৬             ,               ও      ও                         

                                          ,       ৪৯                    

                           ১৪২৭                        ৬৫০   ,    

         ৭৭৭                     ও                               

                                                                        

      ও                                                              

            , ২০১২                                            

                            ও                               ১৫         

                                                   ড (               

           , ২০১৫                    ১৬              )                ও       

২০১২ ও ২০১৪                        ও        ১০১৫               ৭৭৭         

   ও                                           
 

         ,                              -                                 

                 ও                                                    



339 

 

                     (     -২)                                               

         ,                                                            , 

                ও                                                   

           ,                                                     

                                              ও                      

                     ৬                                                ও 

     ও               ৭৭৭                     ৬         -          ও    

                            ও                                               

                    , ৬                               ,       ও            

      ও                      ও                    ও                 

                            ও                                          

        
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
     , ১২     ২০২০ 

                        ৯৫       ৫৭৪            

                                                                             

                           ,                                  ৬৬       

                                     ৬০                               , ২৬      

     ৩১                                                                      ১৫ 

                                                           (২০২০-২১) 

                              ও                             ও        

                                                                       , 

                                 ৯৫       ৫৭৪                      ,            

১৬.৮৩              ড    ৩.০১                                              

                ৮১       ৮৬৫                                            

                          ১৩       ৭০৯                          ও            

                                  ও                                  ও       , 

                                                                            

                         ,                                               , 

  ড   ,    -        ও      -                                            

                                                         

                                       ১০০                               

           ও                                                              



340 

 

     ৩০০                         ও                 ,                      

          ১০০                  ও                           ও              

       ও                         ৫০             ও                     ও    

              ২১০                         ও                   ,              

                 ৫৫                                                    

                               ১১                                            

     ৯১                                  ,                                

                       ও                                  ড -১৯-   

                                                ৫০                        

      ৫০০            ও                                                          

                                                                         

                                                                   ,     ও 

                                                   ২০২০-২১                 

                          ১০০                                              

    ,                                             ,      ড       , 

                       ,                         —                          

 

 
     , ১২     ২০২০ 

                          ! 

                                      

                                                                 

            ই                   ই                                 ই 

                             ড়                                   

                                       ই                ২৪        

     ২০১৯-২০              ও                                              ৯ 

           ২০২০-২১                                            ৫       ১  

            ও                                                             

                ১২                   ও                                      

                   ৭       ২                                         



341 

 

                             ও                                            

                 ড-১৯-                ,                                 

          ,                             ও ড              ,         ড     

           ও                                                              

                                                                          ও 

                              ২৯       ২৪৭                                   

২০১৯-২০                ২৫       ৭৩২                             ড-১৯-   

                                                                   ও        

                                                                       

             ,      ও                           ১৩          ও       

                       ও                                                   

          ৪১       ২৭                          ,       ড    ১       ৩       

                      ৭       ২                  ,    ড-১৯            

                  ও                       ৫০০                          

                                                                         ১০ 

                                                                       

                                                         ড.                 

               , ‘                                                             

                                                                               

                           ১২               ১২                            

                      -ও               ও                                        ও 

                 ’                    ,                                  

                   ও ও                   ও                        

               ড.                   ,                                       

                                    ও                                      ,    

                                                                           

                       ড                                             

                                                      ড.                 



342 

 

                                 ,                                      , 

                            ও ড              ,         ড                ও 

          ,                                                                 

                                           -     ও      -                    

      ১০০                            -             ও                    ও 

                                        ড.           ,                

                ও                                                         

                    

 

 
     , ১২     ২০২০ 

            

                     

                                           ৫                 ৪             

               ১                                                      

     -                                                    ,                  

                                                            ও           

              ১                                ,                           

          ৫                                                               

      ,            ও                 ,                                  ৫ 

                                       ও                               

   ও                                                                         

    ,                                                                  

                                                          

 

    ১২, ২০২০ 

          ১৩                   -     



343 

 

                    (   ড১৯)                                              

                 ও                                                       

          ২০-

২১                                               ,                           

                                   ও                                      

               ১৩                        -               

    ও           :                            ,           ,     ,               

                                                                        

                                                                          

                                     :                         ও            

                                                                       

                                                          :                   

                                  ও                                          

                                       :            ও                   

                                ও                                            

                            

                :                                                            

                                                              

 ড          :  ড                                                       

                                 ও ড          :                   ও ড           

                  ড                                                        

         :                                                               

                              ও             :       ও                      

                                                                     

                         :                                         ও      

                                                            

             :                                                                ও

                                                   :                   

                                                                         ড

                ও                 

               ও               :                                             

     ও                                 

 



344 

 

 

    ১২, ২০২০ 

                                      : ড.                    

   ড-১৯                                                                      

                                                       ও    ড-১৯-        

         ,    ও                                                  ও        

                                                                 

                                                                       

                                ও                                      

                                           ,                             

                                                                        

    ও                                               ও            

 

 
    ১৩, ২০২০ 

   ড-১৯      

                              -     

 

                                     ও                  ৫৫             , 

    ১০০                                       ৫৫                        

                                              -                            

৬৬                                                                   

                                                                           



345 

 

                                   ,         ও                           

                      

৩০                          ,                -      ১০                  

                                                     ও                   

                                                                           

         ২০২১       ৩১  ড              -                                 

       

                                                                                

                               ,                                           

                                               

                                                -                           

                                                 ড      ৩ ও ৫            

    -                                                         ও              

                                         ও  

                                                                             

                           ও                                    ড-১৯ 

                                                                           

       ও ৩০                                                                 

                            ও                  ও               -       

       ,                     ও                                    

      -                                                                 

        ও              -                                             

                                        ,                                 

                                         

                                        ও                               

                                                 ,                   ,         

            ও                ,                ,           - ড               ও 

                                        ও                               -

         ,                               ও                        

           



346 

 

                                  ড    ড ,        ও                      

                                                     (  ও )              

             (  ও )         ও                                         ও 

৩৫                                            -                           

                  ড                  ,            ও                        

    -                       ,             ৯                                

                            ,            ও                              , 

                                                  ,                        

                                                                 ও   

      -                                        ও         ড-১৯     

                              ৩৯৪                                      

                        ও                           -                       

                      

                                  ও                                 

                                                   (     )              . 

                                          ,         -                 

                                                  ,                        

                       ও                                                  

                                    -                                     

                                              ও                              

                                                       -                   

                ও                                         ও               

        

                                                    ড                 

                   -                            ,                         

           -                                                              

                                                                         

                                                              -           

                            (  )                                (    ও)      

   ড                                  -      ৫                        

                          (  ও)                 -               ৩        



347 

 

  ,    ,      —                ও           -                                

                                                    -                     

                                           

                               ,                                           

         ,         ও                                                          

      ও                                                               

                                                       ও                    

                                                                    , 

                                                                     

                   ,              ও                                          

        ,                                           -                       

                                ও                         

    ,    ১৩                ‗                  ;                       ১০-২৫ 

     ‘                                

 

    ১৩, ২০২০ 

     ও     -                        

 



348 

 

   ড-

১৯                                       ও                  ও               

          -     ২০                                       -

                                  ও                                        

                         ও     -                                      ২০২০-

২১                            -                        ৬৫                   

                                                                     

                                                                       

                                                                         

            ড-১৯-

                              ও                                         

            -                                  

                                                                       

                           -

                          ড                                                  

         ও                             ও                            

                                           -

                                 ৫                                             

                                     ৬০       ৭৫০                 -

                      ২০১৩-১৪             ২৬       ৩৯৪                 ২০১৪-

১৫             ২৮       ৮২০                                          ও    ২

০১৫-১৬                               ৪০                              ২০১৮-

১৯               ৫৩       ৪০০             

    -                                                ২০২১-

২২                ৭৪       ৫৩০                                            

                        ৮৬       ৯৮০             

                                                  -

                         ও                                                

     (      )                 ড.                                        ,   

                                                                          

                                                                             



349 

 

                                                                            

                                                               

                                   ৩                                           

                           ও                                           

                                                             ও         

                                                                           

                                                                  

                                  ,                                          

   ও ও                                                                   

                 ও  

                                          ১২৩                              

    ৪১১                                                                       

   ৭৩৯                                ড-১           ও                

                                                      ,                     

  -

                                                                             

                                                                            

                       -

                                                               

                             ,                              ৩     ৮       

৩৯২                                             -

                           ১৭     ১০       ৭০৪                ও              

                        ১     ৯৩       ৩৬৩ ও ১     ৮৯       ৯৪৫            

                                   ১০     ৭৭৬                                  

               ৩     ২৬       ৬২০                         ও        ১৪      

 ৩৮৭,        ও         ১৩     ১৮       ২৫৭               ও            ৩ 

    ৭৮       ৬০                       

                                            -

               ১৩     ৮২                                         ১     ৪৮     



350 

 

  ৮১৯                                   ১     ৩৬       ৭৬৫                

 ও                                   ৮     ৪০       ও ২     ৫৬       ৫৭২     

         ,    ৯                                    ,      ,    ,        ও 

                          ৬     ১১       ১৮৪                                

        ৭৯       ২৪৯     ,                           ও           ড           ২৬

       ৩৯৬             ২০০৯                 ২০১৮                           

  ও                                                                  ৫২   

    ৭৯                                    

 

 

১৩     ২০২০ 

                                        

                                                 ও                       

                             (    )           ,              ,       , 

                   -                                                        

                                                                     

                                                             ও    ও 

               ,                                                               

                                                    ও                       

                                          ও                                 

    ও                                                                   

                                        ড                               

                                              ১২                            

                               ২৫০                  ,                     

       ও                                                              

                                 ৯                                       

           ৩৮০                                                          

           ও                                                              

                   ,                                                      

                                                                            

                           ও                                                



351 

 

                                              ও       ১৫০              ও 

                              , ও                                            

                        ও                                ও       

                                                              ,               

                                                                      

                                                                      

                      ও                      -   ,             ,            ও 

                         ও                          ,                     

                                                                             

                             ,                                            ৩ 

                    

 

১৩    , ২০২০ 

                                   

                                                                          

         ,                           ,                               

     ও                                              ও         ২০২০-২১ 

                                                     ও                  

              (      )                                      ও              

                             ৩৫                  ১০          ,         

        ও   ১৫                       (    )       ও  ,             ও   

       (   ড  ) ৪                  ২          ,                   ও   ৫ 

                     (     )                                   

                    ও                                                ২০২০-২১ 

                      ৬৮                                               

                                                            ও             

                     , ‗                         ও                       

  ও                                                                             



352 

 

           ,                        ,    ড                                

               ,              ও     ও               ‘            ,         

                                                                         

    ও                                                                 ও   

   ও                                                          ,               

                                                                          

                                  ও                         ,                  

                                      ,                                  

                                                      ,         , 

            ,                                                           

                                                     ,        ও  ড      

   ড                                                                       

                                                                     

                                                                    

 
১৩     ২০২০ 

                            

 

     ড-১৯-                            ১       ৬                          

             ,              ১       ৭                                 

                   ,                          ২২               

                            ড     ২০১৯-                       ১       ৫৯ 

       ড   ,         ২০২০-            ১       ০৮        ড                    

                                                                 

                                                                     , 

               ৮৫                                                         

                         ড                                               



353 

 

                                               ও                 ও        

                                                

                      ,                      ‗       ‘           ,           

                                  ;                                   

                                                                       

                                                                          

                                                ও                       

     

                         ও             ‗                               ও 

        ও        ড-১৯              ‘                            ,      

         ৯১                                                                 

                            ৫৫৮         ও                          ৮৭ 

                                                                      ৭৪ 

               ,                ,           ,      ও                    

                                                                            

          ড                                    ও              ড          

        ,          ড                    ৫০                                     

                                                              

            ও                              ও                           

                                                                         

            ড                                                        

                                                                    

                                                                      

      ,                      

                       (  ও  )       ও                          

                                                                           

                                                             ,     

                               ড       (  ড ড)       ও                   

                                         

                                                                             

(৫৩                                                                 )  

                                        ও                              



354 

 

                                                                       

                                                                     

     ড-১৯                                                                  

                                              ও                          

ও                                                                   

                                                                          

                                          : 

      ও                                                 ;          

                     ,   -                         ,          

                               ,                                       

                ;                          ড                               

                         ,                                           

                  ,                                          ,          

                                                                       

              ,                                                          

                                                                               

                :               ,             ও                         

ড.    .            :              ,      ,          ও              

 

 
১৩     ২০২০, 

        ১৭        ড          

 

       ২০১৯-২০          ১০                   ৭০৬       ৪০     ড    (১৭.০৪ 

      )                                  ২০১৮-১৯                      

(     -   )     ও ৪                             ও                        

            ও                                                           ৩৪ 

      ৪৪        ড                                        ও         

                                            , ২০১৯-২০                  

          ১০     (১          ১০    ) ৭২       ড                               



355 

 

                      ১১     ১০      (২০১৯       ১            ২০২০       ১০ 

   ) ১৭       ৬৪        ড                                             

                          ও                                         

                              ১৫০       ৪৬     (১.৫)        ড          ১১      

                                                                   

                     ২০১৮-১৯         ১৬       ৩৪        ড            

                               ২০২০-২১                               

           ও ২                                                        

      ১২৮       ৬৮     ড                    ,                             ১৩ 

      ৩৪                                    ও     ১০৮       ১০     

ড             ,   ও                      ২৪       ৬১                  

                          ১১      ৫১       ২০     ড               , ৩১    

                                    ১৫০       ৪০     ড     

 

                         , ৩৩ °    |          

 ১৩     ২০২০ 

     ই             ৩৯১           

   

                       ৩৯১                                             

                                                                         , 

        ও                          

               ৪   ৩৬                                                     

                                     

                            -           (        )                     

                               ,                                            

৩৯১                                                                     

                                                              

 

https://www.jugantor.com/
https://bonikbarta.net/
https://www.jugantor.com/
https://bonikbarta.net/


356 

 

    ১৩, ২০২০ 

                                  

 

                             ও                              

                        (   ড-

১৯)                                               ও                      ও 

                                ও                                         

                                       ২০২০-২১-

                                                                      

                                             (           )  

                   ২০২০-

২১                                                   ,      ও            

            ‗              ও                ‘           ২০২০-

২১              ৫     ৬৮                                                 

   ও  ড                                                            ,      

           ড-

১৯                         ও                                              

                         ,              ও                                 

                              

   ড-১৯-

                     ও                              ও                    

          ও                                                              

                    .                                      ,          ড-

১৯                                               ও                      ও 

                                ও                                         

                                                                        

                                                                             

               ,         ও                 ও                             

                         ও                                       

                                                  ১০-

১২                          ও                       ৩৫            ৩২     



357 

 

  ৫                —

                              ,                                          

                       ১২                                                

                          ও                   ড-

১৯                ও                                                        

                                          ২৫                           

         ,                             ৫                  

                                                                        

                                                                     ও 

                                                                              

        —

                                          ,                       ও    

            -

                                                                        

                                                  ,                           

          

                                            ১৫-

১৮      ,                                             ১৫-১৮      —

                             ,                                ৪          

,                           ১                                     ও          

                                                                  ও       

                                                                         

                                                                       ১  

                                               

 

    ১৩, ২০২০ 

                                  

                                                

                            ও      ও                            

                                                                             

https://bonikbarta.net/


358 

 

                                                                      

                                                                                

        ও                                                                

                         ২                                                    

                        ও                                                  

                                                                           

                         (      ) 

                                                                       -

               (      )                                               

                                        ও                                

                                                                            

                                      ও                                 

                   ও                 ও                               ও   

             

                          ও                                             

                                                                        

        ও                                                                     

                                                             ,        

                                                                           

                                                    ,                    

                    ও                                 ,    ও         ২ 

                                            

 

June 14, 2020 

Post Covid-19 labour market: Bangladesh eyes Africa 

The authorities have been exploring labour markets in African countries as overseas 

jobs may decline in the traditional Middle Eastern and Southeast Asian countries due to 
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coronavirus pandemic.Foreign Minister AK Abdul Momen yesterday told The Daily Star 

that they were looking for new jobs in agriculture sector of the countries."We are not 

saying that the African governments will recruit our people. What we are saying is that 

African countries have huge land where our people to go for contract farming and recruit 

workers from Bangladesh," he said.The foreign minister said that farming sector is going 

to be very important in the aftermath of the coronavirus pandemic.He specifically 

mentioned the names of Tanzania, Sudan, Uganda and The Gambia where huge 

opportunities lye for investment in the agriculture sector.The move comes as several 

lakh Bangladeshi migrants may return home in the coming months after losing jobs in 

the Middle Eastern and Southeast Asian countries.Besides, overseas jobs in these 

markets may also see a sharp decline, officials said.The World Bank has projected 

remittance decline by 22 percent this year compared to $18 billion received from about 

one crore Bangladesh migrants last year."As we are now focusing on economic 

diplomacy, we have asked our ambassadors to look for new avenues. We have got 

some reports suggesting that if our businessmen can invest in those countries, over the 

time some 40 lakh Bangladeshis can have jobs," Momen said."But we need to work on 

the ground. Our businessmen have to come forward. The government can only facilitate 

them," he said.Presently, some 3-4 lakh Bangladeshis are living in South Africa. They 

are basically asylum seekers there and are mostly doing businesses. 

Some 50,000 Bangladeshis are in Libya, but the country is a major route for human 

trafficking to Europe via the Mediterranean amid a civil war that has been going on 

since the fall of Muammar Gaddafi in 2011.Some Bangladeshis work in other African 

countries, but the continent has never been a lucrative labour destination."We have 

been talking about exploring African labour markets for the last more than a decade, but 

we have not really worked on the ground. Now, after the pandemic, we are trying to 

seriously look into the issue," said a foreign ministry official working in Africa desk.There 

is not anything final yet, the official said, adding, "We are still in the initial stage."Sabbir 

Ahmad, Bangladesh ambassador to South Africa, Bangladesh has diplomatic 

representation only in 30 of the total 54 African countries."We need to develop relations 

with all the countries and find how we can improve business and labour relations," he 

told The Daily Star yesterday. 



360 

 

 

June 14, 2020 

Social protection schemes’expansion falls short of needs 

 

Rejaul Karim Byron and Md Fazlur Rahman  

The social safety net programmes (SSNPs) for the next fiscal year have largely focused 

on expanding the coverage of the existing schemes amid calls to make them better 

targeted, increase allocation and include the new poor amid the raging coronavirus 

pandemic. 

On Thursday, Finance Minister AHM Mustafa Kamal allocated Tk 95,574 crore for 

various social safety net programmes, which was Tk 74,367 crore in the original budget 

and Tk 81,865 crore in the revised budget for this fiscal year.The allocation is 16.83 per 

cent of Tk 568,000 crore budget and 3.01 per cent of Bangladesh's Tk 3,171,800 crore 

gross domestic product.Under the SSNPs, the total number of beneficiaries rose 16.06 

per cent to 66.11 crore from 56.96 crore in fiscal 2019-20.The allocation for the new 

schemes rose to Tk 492.34 crore in fiscal 2020-21 from Tk 288.39 crore in the revised 

budget, data from the finance ministry showed. The allocation for gratuitous relief (GR) 

rose nearly six times to Tk 3,062 crore in fiscal 2020-21 from the current fiscal year's 

original budget. The number of beneficiaries would be 2.6 crore, up from 2.55 crore.The 

allocation for the work for money programme doubled to Tk 1,500 crore, from Tk 750 

crore. The number of beneficiaries rose to 15 lakh, which was 8.64 lakh in the outgoing 
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fiscal year.The budget has proposed to allocate Tk 972 crore for the open market sales 

operations, up from Tk 949 crore in fiscal 2019-20.The allocation for the Food-Friendly 

Programme went up to Tk 3,844 crore from Tk 2,624 crore in the current budget, 

finance ministry data showed.The stipend for the students at secondary and higher 

secondary levels went up 102 per cent to Tk 3,964 crore for the doubling of beneficiary 

students to 70.87 lakh from 35 lakh.There are four stipend schemes and the overall 

allocation doubled from Tk 2,084 crore in fiscal 2019-20 to Tk 4,090 crore in the 

incoming fiscal year.The stipends for the students at primary schools rose to Tk 900 

crore from Tk 722 crore this year.Kamal has proposed to allocate Tk 2,157 crore in 

fiscal 2020-21 for building homes for the homeless, which was only Tk 25 crore this 

fiscal year. The number of beneficiaries would be 2.55 crore, up from 2.96 lakh in fiscal 

2019-20.The allocation for the SSNPs includes Tk 3,000 crore set aside as interest rate 

subsidies for the loans going to the small and micro industries and services affected by 

the coronavirus pandemic.Another Tk 2,000 crore has been allocated to subsidise 

partial interest waiver on the suspended loans at commercial banks.In fiscal 2020-21, 

the government would distribute Tk 500 crore among 50 lakh families whose livelihoods 

have been affected by the pandemic.Kamal has allocated Tk 6,625 crore to bear a part 

of the interest on the savings schemes.There was no such allocation in the original 

budget for this fiscal year but the revised budget allocated Tk 6,766 crore for the 

purpose.The agriculture ministry received Tk 1,900 crore in farm subsidies and the 

assistance would cover 87 lakh small and marginal farmers. The ministry got another Tk 

2,500 crore for farm rehabilitation, up from Tk 160.85 crore this fiscal year.Kamal has 

allocated Tk 322 crore in grants to the families of the government employees if they die 

while in duty. It was Tk 220 crore in the revised budget. 

As part of the credit support programme, Tk 2,000 crore has been allocated for job 

creation through Palli Sanchay Bank, Probashi Kallyan Bank, Karmasangsthan Bank 

and Palli Karma-Sahayak Foundation.Another Tk 3,000 crore has been set aside to run 

a refinancing scheme for the low-income farmers and small businessmen.The 

allowance for the old-age scheme rose to Tk 2,940 crore from Tk 2,640 crore, for the 

widow, deserted and destitute women to Tk 1,230 crore from Tk 1,020 crore and 

financially insolvent disabled to Tk 1,620 crore from Tk 1,390.The honorarium for 

freedom fighters was unchanged at Tk 3,385 crore and the allocation for pension for 

retired government employees and their families was slightly down to Tk 23,000 

crore.The allocation for the Vulnerable Group Development, one of the largest safety 
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net programmes, was up 3.4 per cent to Tk 1,756, while the allocation for Vulnerable 

Group Feeding programme, which provides food transfers to the poor during disasters 

and major religious festivals, was down 52 per cent to Tk 940 crore.Overall, the SSNP 

budget for the incoming fiscal year largely aimed to increase allocation for the traditional 

programmes, said Hossain Zillur Rahman, executive chairman of the Power and 

Participation Research Centre. The existing programmes are largely rural-based. But 

because of the coronavirus outbreak, the urban poor has emerged as a new group of 

poor. The government should give attention to it, he said yesterday. Of the allocation, 

Tk 5,000 crore in interest rate support for the micro and small industries and services, 

Rahman said.They are part of the informal sector and a majority of them don't operate 

through the formal banking channel. However, they have access to microfinance 

institutions (MFIs). So, there is a question of whether this support through the banking 

channel would be implemented. The government should rather allocate Tk 5,000 crore 

to the micro and small industries through MFIs in low-cost loans and this will help revive 

the rural economy. The allocation for 50 lakh families would cover the new poor. But the 

need for the financing is much more given the urban poor and new poor created by the 

pandemic.Rahman, also the chairperson of Brac, however, was surprised after seeing 

that the allocation for the primary school students in stipend dropped from Tk 11,165 

crore in the revised budget to Tk 900 crore in the upcoming budget."This is a self-

contradictory move. The government had scope to widen it as the transfer is done 

through banks and the mothers of the students receive it. It is also a question of women 

empowerment." Under the support programme, each primary school student gets Tk 

100 per month and this amount was fixed in 2004."This should have been expanded to 

Tk 500 because the fund is well-utilised and goes directly to the major portion of the 

poor." 

The drop-outs from the primary education level would accelerate because of the 

pandemic. "I hope the government would reconsider the stipend allocation for the 

primary school students. The reduction is not acceptable at all."The allocation for the 

Open Market Sale and the Food Friendly Programme should be increased because the 

urban poor would need support in the upcoming months even if the lockdown is eased, 

Rahman added. Ahsan H Mansur, executive director of the Policy Research Institute of 

Bangladesh, welcomed the increased spending for the SSNPs but said there is a lack of 

targeting."The government is scattering money to too many SSNPs," he said on 

Thursday.A temporary scheme should have been taken for those who have been laid 
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off or lost jobs because of the economic fallout of the coronavirus pandemic."There is 

no such focus in the budget. 
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June 15, 2020 

Covid-19: Dulamia cotton factory shut operations indefinitely 

The board of directors of Dulamia Cotton Spinning Mills Ltd has decided to 
shut the operation of the factory for an indefinite period due to the ongoing 
Covid-19 pandemic.―The board of directors in a meeting held on Saturday, 
under compelling current circumstances, decided to close down the operation 
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of the factory until further notice,‖ said an official disclosure on Sunday.The 
deadly Covid-19 virus continued spreading across the country and many 
other countries, disrupting global supply chain, export and import activities 
which prompted many listed companies to close their factory for the time 
being.Market analysts said the coronavirus pandemic is affecting almost all 
the listed companies due to the shortage of raw materials that come from 
external sources. 

―This will hurt earnings of the companies in the next quarter,‖ said a leading 
broker.Each share of the Dulamia Cotton, which was listed on the Dhaka 
Stock Exchange in 1989, closed at Tk 48.10 on Thursday.Its shares traded 
between Tk 34 and Tk 66.90 in the last one year.The company has reported 
earnings per share of Tk 0.45 in the negative for January-March 2020 as 
against negative Tk 0.93 for January-March 2019.Its EPS was negative Tk 
1.52 for July 2019- March 2020 as against negative Tk.3.21 for July 2018- 
March 2019.The company was trading in the ‗Z‘ category as it failed to pay 
any dividend to its shareholders in the past few years.The company‘s paid -up 
capital is Tk 75.57 million and authorised capital is Tk 300 million, while the 
total number of securities is 7.55 million.The sponsor-directors own 33.16 
per cent stake in company, while the institutional investors own 3.40 per 
cent, and the general public 63.44 per cent as on February 29, 2020, the 
DSE data showed.Earlier, four listed companies Tallu Spinning Mills, 
Usmania Glass Sheet Factory, Monno Ceramic Industries and Monno 
Stafflers- ‗temporary‘ shutdown their factories due to Covid -19 pandemic.The 
factory of Usmania Glass remained shut from March 29, Tallu Spinning from 
April 7 and Monno Ceramic and Monno Stafflers temporary shutdown from 
April 10.However, company officials said, the factories will resume 
production once the pandemic situation would become 
normal.babulfexpress@gmail.com 
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June 14, 2020 

Rights‘ organisations feel budgetary allocation for migrant workers inadequate 

Migrant workers‘ rights activists on Sunday expressed frustration over the 
proposed budget for fiscal year 2020-2021 (FY21) as no specific allocation 
for the migrant workers and their families were in it.16 migrant rights bodies 
expressed their reaction in a statement on the proposed budget and urged 
the government to enhance allocation for migration sector to help overcome 
impact of COVID-19 pandemic.The organisations include OKUP, BNSK, 
BRAC, IID, WARBE, INAFI, BOMSA, BASUG, KARMOJIBI NARI, MJF, BNPS, 
DEVCOM, IMA , AWAJ FOUNDATION ,Migration news and FILMS 4 PEACE 
Foundation, according to a press release.The rights bodies said that 
remittance is one of the main driving forces of the country‘s 
economy.  Expatriates Bangladeshis remitted TK 1.38 trillion in the FY19, 
while the amount was TK 1.39 trillion in FY20.Even during this global crisis, 
the migrants did not stop sending back money. However, the national budget 
allocated Tk 6.41 billion for the Expatriates' Welfare and Overseas 
Employment (EWOE) ministry for FY21, which is one of the lowest 
allocations.‗Since migrant workers were hit hard by this pandemic, the 
government should allocate more funds for the welfare of migrant workers,‘ 
the statement said.The rights groups said that there was no clear plan in the 
Finance Minister‘s budget speech about the livelihoods for the of returnee 
migrant workers ―which is disappointing.‖The organisations reminded that the 
COVID-19 pandemic left millions of Bangladeshi migrant workers jobless. 
Almost all of them are facing immense difficulties. Even the government 
feared that about 1.0 million Bangladeshi are at the risk of deportation due to 
loss of their jobs.They mentioned that around 150,000 workers—who were 
supposed to be migrated soon—couldn't go abroad because of  global 
lockdown and are facing an uncertain future.In the meantime, the World Bank 
forecasted the global unemployment rate to increase and the World Bank 
also projected a 22 per cent drop in Bangladesh's remittance earnings.But 
national budget has not adequately addressed any of these issues, they 
said.They noted that the migrant workers were yet to get incentives 
announced by the government for people of different professions including 
those affected by COVID-19. Many migrants‘ families have been facing d ire 
economic crisis including food shortage.In addition to the allocation of Tk 

https://thefinancialexpress.com.bd/
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6.41 billion for the EWOE Ministry, the proposed budget also allocated Tk 5.0 
billion as soft loans for the returnee migrant workers through the Probashi 
Kalyan Bank.The amounts are grossly inadequate compared to the 
contribution of the migrant workers to the economy and their needs.They also 
noted that the government increased allocation for the social safety net 
programme and proposed to widen the coverage but despite substant ial 
demands, the issue of inclusion of migrant workers and their families into the 
social safety net programme is yet be addressed.They demanded for an 
allocation of at least TK 10.00 billion for the vulnerable returnee migrant 
workers and the families under the proposed amount for the social safety net 
programmes.Allocation should be enhanced in the development budget of 
EWOE ministry to ensure proper rehabilitation and sustainable employment 
opportunities for the affected migrant workers and their families.The 
organisations also called for making double the current 2.0 per cent incentive 
rate provided on remittances sent by migrant workers.  

 

June 15, 2020 

Global suppliers are stronger working together 

Cash is the lifeblood of our industry, and right now, many thousands if not tens of 
thousands of garment factories around the world are running out of it. Photo: Amran 
HossainThere are very few positives to be taken from the past few weeks as Covid-19 
has wreaked havoc around the world, killing otherwise healthy people—and placing 
otherwise healthy businesses on life-support. In fact, as I write this, a great many 
garment suppliers globally are in urgent need of their own "intensive care". Cash is the 
lifeblood of our industry, and right now, many thousands if not tens of thousands of 
garment factories around the world are running out of it.  In these dreadful times, one is 
grateful for the small things, for the occasional ray of light. These past few weeks, I 
have found that in the solidarity and comradeship of the global garment and textile 
community.Garment production is, as most will know, the most competitive of industries. 
Margins are fine, and competition between factories—and countries—is fierce. Brands 
often play off factories against one another. "Our supplier in Pakistan can do this order 
X amount cheaper," they might tell their trusted supplier in Bangladesh. Such rampant 
opportunism has been particularly rife since the onset of Covid-19.Do other industries 
work this way? In other industries, is the relationship between buyer and brand so 
transient, so fragile? I find it hard to believe that it is.I mention I have found comfort in 
the solidarity of fellow factories. And that is not just from Bangladesh, it is globally. I 
can't remember a time when I spoke to so many contemporaries from other garment 
suppliers around the world. One thing is bringing us together at the present time: we are 
all suffering. We all have had our orderbooks shredded by Covid-19 and are greatly 
concerned about how long this deadly disease will go on for and how long the western 
world will remain "closed" for business.It has struck me while having these 

https://www.thedailystar.net/
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conversations that there is real strength in unity. Together, we are stronger, there is no 
doubt about that.This in turn has got me thinking: how can we use that? How can we 
channel this unity into something more? Is there room, I wonder, for greater 
collaboration between garment manufacturers globally? I truly think there is.Within the 
global garment industry, one thing we are hearing a great deal of right now is, what will 
our industry look like when the dust has settled on Covid-19? Dare we dream of a 
better, more sustainable, more ethical industry?I think this is, indeed, possible. But one 
thing that will certainly help with this is greater collaboration among garment 
manufacturers globally. We need to all be singing from the same hymn sheet on the 
critically important issue of purchasing practices and pricing. If we are not, nothing will 
ever change.At present, on a global level, we are seeing something of a "divide and 
rule" approach by global multi-nationals. In such a scenario, the global garment supply 
chain becomes as strong—or weak as the case may be—as its weakest link. Brands 
can easily shop around—especially at the present time—as they know there will always 
be somebody saying they will do things cheaper, somebody ready to cut corners.I am 
all for healthy competition, and ours will always be a highly competitive industry globally. 
But, as garment manufacturers, can we not agree on some minimum acceptable 
standards that WE ALL agree must be abided by from brands? Can we not—
collectively—call on brands to avoid the questionable usage of the "force majeure" legal 
remedy which is seeing brands walk away from contracts without any financial 
repercussions, while leaving the supplier financially liable? Can we not agree at a global 
level that the kind of behaviour we have seen from some brands—such as cancelling 
ready orders then ignoring all contact from beleaguered suppliers—will simply not be 
accepted?Against such a backdrop, nothing can be off the table right now. Suppliers 
globally are stronger working together; conversely, they will be greatly weakened if they 
spend these turbulent times arguing among themselves. To this end, we need to stand 
up as one. Mostafiz Uddin is the Managing Director of Denim Expert Limited. He is 
also the Founder and CEO of Bangladesh Denim Expo and Bangladesh Apparel 
Exchange (BAE). Email: mostafiz@denimexpert.com 
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June 16, 2020 

Covid-19 And Migrant Workers: The great wage robbery 

Asian workers at a construction site in the Gulf emirate of Dubai. Dubai is one of the 
locations for some of Bangladesh‘s 10 million migrant workers who are mostly 
employed in the Middle East. Photo: Afp/Karim Sahib"Gulf countries are highly 
dependent on migrant workers in almost every major sector…and yet they have utterly 
failed to protect migrant workers, and treat them with the dignity and respect they 
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deserve"—these words were spoken by a representative of Amnesty International while 
highlighting the plight of migrant workers during Covid-19 times. 

In a letter to the UN Secretary General, Bangladesh Civil Society for Migrants 

expressed concern that during the pandemic, some destination countries are exerting 

pressure on the origin countries to take back the latter's nationals, and appealed to him 

to exert his influence on those governments "to take the responsibility of this group of 

vulnerable workers at this time of crisis".Despite migrant workers' colossal contribution 

in building the edifices of and shoring up the economies of the Gulf and other Arab 

countries for decades, coronavirus has betrayed the ill treatment and injustices that 

have been structurally embedded in this labour market. If anything, thanks to the 

pandemic, the reality that has thus far remained behind the scenes has been laid bare. 

Neither the opulent host countries nor most of the countries of origin (in their rush to 

secure the flow of remittances), have ever cared to duly acknowledge the problems that 

over time became well entrenched, let alone put in place mechanisms to address 

them.During the Covid-19 pandemic, narratives (largely on social media) of migrants 

located in various destination countries convincingly conveyed the dire quandary they 

are in. Many are without adequate food for days or even weeks, crammed in unhygienic 

and unsanitary quarters, some even without proper shelters, making a mockery of the 

WHO call for social distancing. A large segment remains idle as construction sites and 

other production facilities, restaurants and markets remain shuttered. Faced with a 

situation of possible deportation, many were forced to accept withholding or reduction of 

wages without any guarantee of whether they would be reimbursed at all, a measure 

that is in breach of labour standards. Bereft of any earnings and with fast depleting 

savings (if they had them at all), they face virtual starvation and are trapped in great 

uncertainty. Those lucky to retain jobs are unable to send money to their loved ones at 

home as remittance transfer facilities in destination countries remain closed. The 

diplomatic missions of their respective countries command meagre resources—far less 

than the amount the distressed migrants need.In this grave uncertainty, what has come 

as a bolt from the blue is the arbitrary termination of contracts by employers. Like 

aftershocks during an earthquake, a large number of migrant workers were speedily 

notified that their services are no longer required. It was done at a time when their 

contracts remained valid. This was not the end of their affliction. To their bewilderment, 

not only did the workers not receive a penny as compensation for arbitrary termination, 

but they faced the loss of all outstanding dues as well—wages, benefits and the 

like.Taking advantage of their governments' plans to send workers back to their 
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countries of origin, the employers who could still manage to run their enterprises are 

terminating the contracts of migrant workers. Covid-19 for them is a God-sent 

opportunity to rob the workers of the huge sums of money that they are owed. A huge 

number of cases were reported where months of due wages and benefits have been 

withheld. 

Employers in destination countries know quite well the iron grip they command over the 

market. They are also aware that if they require the services of migrant workers in 

future, their own governments would have no issues in granting them work permits. Yet 

again, the recruiting agencies at both ends would work in unison to get big cuts from the 

exorbitant costs of the new visas that they would sell to aspirant migrants as manna 

from heaven, and the authorities in the countries of origin would be too keen to see one 

more worker go abroad, with the anticipation of an additional amount, however small, in 

the flow of much coveted remittances, deemed as an important indicator of national 

development.The relatively well off migrants also appear to be sinking into hardship. 

Migrant workers who over the years acquired specialised skills and graduated to 

become independent contractors, have also been adversely affected. With the 

stagnation in economic activities, they are worried about recouping the amounts spent 

for work that has already been completed.The conditions of long term enterprising 

labour migrants who managed to mature through the ranks and subsequently become 

co-owners of enterprises, such as tailoring shops, motor garages and convenience 

stores, are no better. They are worried that the hardline policies (of sending back 

migrants to their countries of origin) may act as an inducement to their Arab partners (in 

whose names the enterprises are registered) to dump them. Needless to say, the legal 

regime of the Gulf and other Arab states do not provide any protection to foreigners who 

make such investments. Despite prohibitions in the law, this practice is largely abetted 

by the authorities, to the huge benefit of the non-investing local partners. Covid-19 may 

have come as a boon to these rent-seekers, allowing them to strip the entrepreneurial 

migrants of their de facto ownership.Large scale return, deportation or repatriation of 

migrant workers during the times of Covid-19 is a reality. Since the outbreak of the 

pandemic, more than 200,000 have been sent back to their countries of origin in Asia. In 

all likelihood, the figure will "rise exponentially" when the flights resume over the next 

few months. Migrant Forum in Asia (MFA) predicts countries like India, Nepal, 

Bangladesh and the Philippines will experience eventual return of a massive number of 

their migrant workers—"millions will be repatriated to situations of debt bondage as they 
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will be forced to pay off recruitment fees and costs, despite returning empty 

handed".Under duress from destination countries, the countries of origin reluctantly 

became party to repatriation (in effect deportation) procedures conducted hastily, 

without any redress mechanism. Such procedures have been put in place when courts 

and other dispute settlement mechanisms in the countries of destination remain closed. 

A joint statement issued on June 1 by five leading INGOs and trade unions observed 

that "Without ensuring companies and employers are doing their due diligence to 

protect and fulfil the human rights and labour rights of repatriated migrant workers, 

states … became complicit in overseeing procedures where millions of workers will be 

returning without their earned wages …nor seeing justice". Those workers were not 

provided with any document (contract, pay slip, attendance roll etc) by their employers, 

through which in future they can lodge legitimate claims of compensation for the harm 

they have been subjected to, if ever a justice mechanism is put in place. While the 

workers endure unparalleled hardships without any possibility of redress, unplanned 

facilitation of "repatriation" frees employers from any accountability.The psychological 

toll of deportations on the pauperised and debt ridden migrant workers can never be 

accounted for. As yet, no exercise has been initiated to assess the measurable potential 

loss of remittances, to the tune of tens of millions of dollars, through this wage thuggery 

by the countries of destination. The much celebrated Global Compact for Migration, 

New York Declaration, 2016 and regional (Colombo Process and Abu Dhabi Dialogue) 

and international processes (Global Forum on Migration and Development) have thus 

far failed to generate even a dim ray of hope for the millions of aggrieved 

migrants.Today is the International Day of Family Remittances. It is observed to 

celebrate migrants' contributions to millions of households, and also to communities, 

countries and entire regions. Covid-19 has disrupted the flow of resources, eroding the 

resilience of migrant households. On March 19, 2020, the UN Secretary-General has 

called for global solidarity in responding to the coronavirus crisis, stating "remittances 

are lifelines in the developing world—especially now".Unfortunately, the pandemic has 

proven the brittleness of the cherished concepts of "global solidarity and cooperation" 

on migration. If the call for Build Back Better is ever to succeed and if the attainment of 

the SDGs still remains a target from the precipice where it stands now, if the 

globalisation process is ever to matter to the marginalised of the world, then it is 

incumbent on all states and international actors to ensure accountability of the wage 

robbers. Otherwise, in all likelihood, the painstakingly built migration-development 
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nexus will suffer a brutal joltC R Abrar is an academic. He coordinates the Refugee 

and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) 
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June 16, 2020 

 

Covid-19: Four dead, 384 infected in six industrial zones 

A total of 384 workers from 162 factories in six industrial zones were infected 
with coronavirus while four of them died till Tuesday.Industrial Police 
prepared the data from information of six zones under its jurisdiction and 
there are hundreds of factories out of their jurisdiction in metropolitans and 

https://thefinancialexpress.com.bd/
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other areas across the country.Labour leaders, however, claimed that the 
real number of infected workers might be higher than the statistics as good 
number of workers were working with symptoms due to lack of testing 
facility.   According to the IP data, out of 384 workers, 293 were from 91 
readymade garment and textile factories outside Export Processing Zones, 
60 are from 48 factories inside Bangladesh Export Processing Zones 
Authority.The rest 31 were from 32 non-RMG factories, according to IP 
data.Some 205 infected workers were from 61 member factories of 
Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, 84 from 27 
factories affiliated with Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters 
Association and four workers were from three mills of Bangladesh Textile 
Mills Association.   The highest 99 corona-infected workers are listed with IP 
from Narayanganj followed by 86 from Gazipur, 70 from Mymensingh, 63 
from Ashulia, 58 from Chattogram, and eight from Khulna industrial 
belt.Though apparel sector leaders repeatedly claimed that factory owners 
were taking full responsibility for treatment of their infected workers as p er 
the instruction provided in the COVID 19 guidelines, labour leaders alleged 
workers were not getting required supports from their 
factories.munni_fe@yaho.com 
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June 17, 2020 

Migrants, families need help now more than ever 

Says IOM on Int’l Day of Family Remittances 

UN Migration Agency, IOM, has called for 

supporting migrants and remittance-dependent 

communities affected by the coronavirus 

pandemic."Now more than ever we need to focus 

on supporting remittance-dependent communities 
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who are impacted by the recession," said IOM Bangladesh Chief of Mission Giorgi 

Gigauri in a statement yesterday on International Day of Family Remittances.Due to the 

economic and labour crisis created by the Covid-19 pandemic, hundreds of thousands 

of migrant workers are expected to return by the end of the year. Recession-related job 

losses will impact not only remittance-receiving households but their extended 

communities, IOM said.The UN agency has urged communities to support the 

reintegration and combat stigmatisation of returning migrant workers to 

Bangladesh.Fearing several lakh Bangladeshi migrants could return in the coming 

months, the government has announced Tk 700 crore for low interest loans to the 

returnees so they could start new businesses. Besides, the government also planned 

re-skilling of the jobseekers for overseas employment.Activists say the amount is 

inadequate, and demanded that migrants and their families be incorporated in the social 

safety net programme for social and economic reintegration. 

ECONOMIC RETURN ON MIGRATION LOWER IN BANGLADESH 

Meanwhile, an IOM study finds the economic return on migration is lower in Bangladesh 

than the countries with a skilled-migrant workforce because the amount that unskilled 

and lower-skilled workers remit is much lower than that of skilled workers.The survey 

report on Migration, Family Remittances, Assets and Skills Categories in Bangladesh 

conducted on 1,000 remittance-dependent households in 2019 across the country found 

an increase in skills corroborated to an increase in the amount remitted by up to US 

$255 per month between 2009 and 2019, it said. 

"Migrants' skills determined how remittances were invested and saved, with skilled 

migrants requesting family members to invest remittances into savings accounts 

whereas unskilled migrants generally used remittance to pay off loans," the study 

said.Higher skilled migrants were employed in better paid jobs and were more likely to 

send higher remittances for longer periods than lower skilled migrant workers, it 

added.In 2019, $18.32 billion was remitted to Bangladesh, the third highest recipient 

ofremittance in South Asia, by an estimated one crore Bangladeshi migrants.Over 73 

percent of remittances were sent from Gulf Cooperation Council countries, according to 

the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET).The study found 

Bangladeshi migrant workers were overwhelmingly men (98pc), about 12 percent of 

migrant workers did not attend school at all and nearly 80 per cent did not continue 
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studying after secondary school.About 49 percent Bangladeshi migrants worked as 

employees for a firm and 26 percent as labourers -- daily wage (14pc), part time (12pc), 

and construction (15pc).Dhaka and Chattogram divisions had the highest concentration 

of remittance-receiving households (76pc).The survey found remittances were generally 

used to meet short-term needs and were rarely used to diversify assets or build financial 

resilience, which further increased the households' dependence on remittances."Low 

financial literacy of the migrants and their families placed them in a precarious situation 

in terms of income stability, remittance management, and assets building." 

 The report recommends investment in gender-responsive skills development, 

promoting financial literacy and remittance management capacity of households. 

"There should be investment in education and skills upgrade so that lower skilled 

migrant workers can earn more and break the cycle of debt," the IOM study said. 

It also recommended improving measures for debt management and formalising 

savings to mitigate vulnerability and promoting policies that increase women's financial 

inclusion. 

Giorgi Gigauri said, "We need to support the government to prioritise skills development 

of migrant workers so they can increase remittance flow to Bangladesh." 

"We also need to focus on providing financial literacy training, particularly to women, to 

improve productive investment of remittances and to build the resilience and financial 

independence of remittance-reliant households." 
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Jun 17,2020 

Kuwait cabinet discusses visa trading issues 

MP Mohammad Shahid Islam 

The Kuwait cabinet on Tuesday discussed issues of visa trading as Bangladesh MP 

Mohammad Shahid Islam disclosed to the investigators names of three Kuwaiti officials 

who received several million dinars in exchange of their support for operating a human 

trafficking network.‗The names of those involved in the so-called residency trade are 

with the public prosecution,‘ Kuwaiti deputy prime minister Anas Al-Saleh said during 

the council‘s discussion on a letter of a local MP seeking a report on ‗residence dealers‘ 

from the interior ministry, according to Arab Times of Kuwait.Anas, also interior minister, 

said his ministry would not hide or cover up any name, whoever it is.  Shahid Islam, who 

was arrested by Kuwaiti law enforcing agencies on June 7, reportedly acknowledged to 

the investigators that he provided 1.1 million dinars by cheque to a government 

employee and one million dinars in cash to a person in addition to bags of gifts in 

millions of dinars.He claimed at least three people, including a person in charge of one 

of the ministries and a civil servant in the ministry of interior, received money from him. 

He presented to the public prosecution a copy of the cheque previously received by the 

employee who was completing the transactions for him. Shahid also claimed that he 

https://www.newagebd.net/
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handed over an amount of one million Kuwaiti dinars in cash to a person, in exchange 

for bringing Bangladeshi workers to Kuwait. 

The Kuwait public prosecution decided to continue the detention of the Bangladesh MP 

and another Bangladesh national for human trafficking and money laundering to 

complete the investigation after listening to the testimony of 12 expatriate workers 

brought by the accused from Bangladesh in exchange of money.Kuwait Public Anti-

Corruption Authority has started examining financial transactions made by Shahid Islam 

and his company in the country and reviewing all data pertaining to them, Mohamed 

Bouzobar, spokesperson of the authority said.The Embassy of Bangladesh in Kuwait 

was, however, in the dark about the progress in the Shahid Islam‘s case and the killing 

of an unidentified Bangladeshi national.‗We have no clue as the Kuwait CID has been 

investigating things maintaining secrecy,‘ Bangladesh ambassador in Kuwait Abul 

Kalam told New Age on Tuesday. Earlier, the Anti-Corruption Commission in 

Bangladesh initiated an inquiry on February 26 against Shahid Islam MP, also NRB 

Commercial Bank director, on charge of his alleged involvement in accumulation of 

illegal wealth through money laundering. 

More about: 
 

 

June 17, 2020 

Aid sought as shrimp sector sliding into deep crisis 

Shrimp sector stakeholders and industry leaders have appealed to the 
government of Bangladesh to help the shrimp industry as it is sliding into a 
deep crisis due to the ongoing global Covid-19 pandemic and the devastation 
caused by the recent super cyclone Amphan, says a joint statement received 
on Tuesday.Shrimp culture is practised on 2,58,681 hectares of land in the 
country, mostly in the south-western part of Bangladesh. During the last 
three months of the FY 2019-2020, the sector came under severe strain due 
to the ongoing global Covid-19 pandemic and the recent super cyclone 
Amphan, the statement said.In the context of serious problems being faced 
by the shrimp sector due to these two unexpected problems, the members of 
Shrimp Hatchery Association of Bangladesh (SHAB), Bangladesh Shrimp and 
Fish Foundation (BSFF) and Bangladesh Aqua Products Companies 
Association (BAPCA) reviewed the situation arising out of the Covid -19 
pandemic and cyclone Amphan. The review has highlighted the enormity of 

https://thefinancialexpress.com.bd/
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the problems being faced by the sector.The Covid-19 pandemic has had a 
disastrous impact on the shrimp sector on several fronts. During the 
pandemic-caused crises, prolonged lockdown, restricted movement and 
social distancing have resulted in dislocations and severe workforce sho rtage 
both in the hatcheries and in the farms. This has resulted in a decrease in 
production of PLs and their actual field level distribution and procurement by 
farmers.The loan disbursement from banks has also decreased significantly 
affecting the hatcheries and shrimp farmers. The shrimp sector in 
Bangladesh is critically dependent on imported feed and other inputs which 
have also been disrupted. As a result, input supply has become uncertain 
and their prices have gone up. The crisis has adversely impacted the shrimp 
hatcheries and farms. The losses incurred by both hatcheries and the 
farmers have been of a great magnitude and they are finding it difficult to 
remain financially viable.The joint statement was signed by Asheq Ullah 
Rafaiq M.P., President, SHAB, Syed Mahmudul Huq, Chairman, BSFF and 
Mohammed Tarique Sarker, President, BAPCA, on behalf of the stakeholders 
in the sector. Attention of the government has been drawn to the fact that the 
impact of cyclone Amphan in the south western part of Bangladesh has 
further aggravated the problems of the shrimp sector equally affecting the 
hatcheries and the grow-outs.During the cyclone Amphan the vast expanse 
of water bodies in the South Western part of Bangladesh were flooded, 
important infrastructure destroyed, farm establishments dismantled. 
Enclosures and ponds prepared for the next production cycle were also badly 
damaged.The shrimp farmers in the affected areas have been rendered 
seriously unable to freshly prepare their enclosures and ponds, procure PLs 
and other inputs as they have very little financial resources of their own to 
overcome the problems in hand. Moreover, 90 per cent of the shrimp farmers 
who are small, have no access to institutional finance, especially loans from 
banks.The BSFF and the members of SHAB and BAPCA, however, 
expressed their appreciation of a series of initiatives taken by the 
government to mitigate the consequences of Covid -19 pandemic and cyclone 
Amphan. They specially commended the compensation packages announced 
by the government to revive economic activities in all important sectors in the 
economy and the concessional loan disbursement as well as financial 
packages for badly affected target groups.Immediate and urgent assistance 
packages would be helpful now that the farmers at the grow-out level are 
preparing for the next production cycle for the black tiger shrimp which 
accounts for more than 90 per cent of the export of the fisheries products of 
Bangladesh.They stressed the fact that one of the concrete measures, which 
the government may take, is expeditious disbursement of concessional 
agricultural credit for shrimp sector stakeholders.They especially mentioned 
about developing an assistance package for the small shrimp farmers who do 
not have any access to any formal institutional finance; but account for more 
than 90 per cent of the country's shrimp production and exports.In order for 
the sector to recover from the present crisis, they spelt out following 
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concrete support measures:In order to help the affected shrimp farmers to 
rehabilitate their ponds and enclosures and for urgent procurement of PLs 
and other inputs needed for the shrimp production in the next production 
cycle, financial assistance should be extended to the shrimp farmers and for 
this purpose the government may allocate adequate resources. 

Since the imported inputs play a major role in the shrimp production, as an 
urgent measure to help the shrimp farmers procure imported inputs at 
affordable prices the import duty on imported feed and other necessary 
inputs used in the sector may be exempted, at least for the next two 
years.The government may through consultation and coordination with 
relevant private sector stakeholders may fix the Maximum Retail Price (MRP) 
of the imported inputs so that the benefits of the duty exemption can be 
reaped by actual users in the hatcheries and farms. The government may 
consider forming a Monitoring Committee headed by the Senior Upazilla 
Fisheries Officer (SUFO) and including representation from target 
beneficiaries to ensure the enforcement of the MRPs fixed by the government 
on duty-exempted imported inputs so that the benefits of the duty exemption 
can be passed on to the target groups.To help facilitate import of shrimp feed 
and avoid administrative problems, NOC issued by the Department of 
Fisheries should be given the highest priority and other avoidable steps may 
be dispensed with.During the cyclone Amphan serious damages were caused 
to protection embankments, circulatory canals, enclosures and ponds and 
farm level relevant infrastructure and establishments in the South Western 
part of Bangladesh. The government may urgently assess the damages 
caused by cyclone Amphan in the shrimp production zones and initiate 
urgent rehabilitation work.  
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June 18, 2020 

The price of a migrant worker‘s dream 

This handout picture released and taken on June 17, 2019 by the Turkish coastguard 
shows illegal migrants being rescued after their boat sank in the Aegean sea, off the 
coast of southwestern Turkey. Today the odds are heavily stacked against young 
people from Bangladesh and other poor countries seeking a better life in Europe. Photo: 
Afp/Turkish Coastguard 

May 27, 2020 marked another dark chapter in the history of global migration. On that 

day, 26 sons of Bangladesh were brutally murdered in Libya. The crime for which they 

paid this ultimate price was that they dared to dream! They dreamt of having a better 

life. They had the audacity to reject the rigid class-based society of theirs, which offers 

little scope to make an upward transition in life. Had fate been kind to them, they would 

have made it to Italy, or Spain, or some other European nation. They gambled with their 

life and lost the game. How long can such gambling continue? 

Unfortunately, we have no answer to that because the odds are always stacked against 

these young men. Think of Asadul, one of those hapless victims. There was no land for 

him to cultivate. What job prospects did he have? Are education and individual 

capabilities sufficient to secure a job? Did he have the right political contact or money to 

bribe his way into a job? Was business an option for him? Where would he get the 

capital needed? Would any bank offer him loan without collateral?But don't we, one may 

ask, have the anti-trafficking law of 2012 that is supposed to stop these tragedies? So 

many judges, lawyers and police personnel have been trained to enforce the law. So 

many NGOs have taught the villagers how to file FIRs. So many tele-dramas have been 

aired to highlight the plight of migrant workers. In reality, rules to implement the law 

were only framed in 2017. The majority of the special courts are yet to be established. 

Trafficking cases are tried in special courts of women and children. There have been so 

many cases of abuse against women—dowry-related violence, acid throwing, physical 

torture by husband or in-laws, etc. Our understaffed judiciary cannot handle all these 

cases, let alone cases against traffickers. Till 2019, out of 5,700 cases, only 250 were 

resolved. The kingpins remain above the law. Who will dare to give evidence against 

https://www.thedailystar.net/
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them? Fifty-four petty foot soldiers were convicted.One cannot help but think how brave 

those young men were. Asadul went from Madaripur to Kolkata via Benapole by bus, 

and from Kolkata by plane to Mumbai, Dubai, Cairo, Benghazi, and finally almost there 

to Tripoli. It is hard to believe that this young man had never stepped out of Madaripur 

before this journey.There are so many questions that come to mind. Why have the 

western powers made such a mess of countries like Iraq, Iran, Kuwait and Libya where 

our men used to go for work? Why have the western powers enacted a policy of 

"Fortress Europe" when employers of those countries are so happy to use irregular 

migrants? Why have the developed states not treated trafficking with the same vigour 

as they did radical extremism? Perhaps, they feel they have played their due part by 

shuffling Bangladesh between tier 2 and tier 3 in the Trafficking in Persons (TIP) 

Report.Our law enforcement agencies have cutting-edge surveillance equipment. Yet 

they have failed to apprehend the masterminds who traffic innocent youths by preying 

on their hopes and dreams.Take the case of a young man named Zillur. He was also 

stranded in Libya while trying to go to Europe. Zillur left Bangladesh on a tourist visa to 

Sudan through the Chittagong airport. Isn't it strange that our immigration officers did 

not think it odd that an illiterate person, with no history of travel and a brand new 

passport, should suddenly decide to go to Sudan for tourism? Did border and coast 

guards spare a thought as to why hundreds of poor Bangladeshis and Rohingya men, 

women and children were migrating to Thailand by boat? Can you recall any case 

where a member of law enforcement or of the civil administration was held accountable 

for these tragedies? In political science, we call this impunity.I call migrant workers 

"today's freedom fighters". In 1971, freedom fighters gave us independence. Today, 

migrants are pushing the country forward by earning foreign exchange. For so many 

years, we have been honouring the achievements of migrants and their left-behind 

families as shonar manush—the golden sons and daughters of Bengal. We even 

framed a slogan: "The sweat of the migrants earning, keeps the wheels of our country 

turning."I have dedicated 25 years of my life to this cause. But today, I can celebrate 

migration no more. My heart has been broken along with the mothers of all those poor 

young men. I can no longer paint migration as a life-enhancing experience for many. 

Neither can I call it a tool for development with the conviction I once did. For the poor 

rural families, it has turned into an enticement to enter the jaws of death—or at best, the 

quickest path to impoverishment. 
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Tasneem Siddiqui is Founding Chair, RMMRU, and Professor of Political Science, 

University of Dhaka. 

 

June 18, 2020 

BD workers in KSA go unpaid for months 

Reuters file photo used only for representation 

Many Bangladeshi workers staying in Saudi Arabia have not been getting due 
wages for months, thus living in reduced circumstances during this 
coronavirus pandemic.Talking to the FE, some workers said they have not 
been given due wages since last five to six months. As a result, they cannot 
remit to Bangladesh for long.Their families back home here are suffering 
from an acute financial crisis, they added.On the other hand, migrant rights 
activists said they are receiving a significant number of phone calls of 
workers from different foreign job destinations, especially from Saudi 
Arabia.Most workers said they have remained jobless or they have not 
received due wages from their employers.Meanwhile, rights groups sought 
measures to support the workers who are grossly affected by Covid -
19.Otherwise, it will impact the country's remittance inflow in the coming 
days. 

Abul Kalam Azad, a migrant, said he and his 20 Bangladeshi colleagues have 
remained unpaid since January 2020.They are working at a cleaning 
company in Dammam. As they asked for dues, his employer told them to wait 
further.But they are yet to get their salaries, he added.Mr Kalam said they 
went to the oil-rich country 10 months ago. They were given wages until 
December 2019."The employer assured us of paying wages in February. But 
since the outbreak of coronavirus, the company has frequently been 
changing dates for payment of dues."Bon Voyage Travels and Overseas 
(PVT) Ltd sent the workers for cleaning jobs in Dammam.The employer, 
Emdad and Ebda Est, engaged them in a court and a jail located in a 
neighborhood of Dammam, he said."As the owner is not paying our salaries , 
we are not going to work for the past 15 days," Mr Kalam mentioned.They 
are passing through an uncertain future. "Some kind-hearted Saudi citizens 
provided us zakat and food during Ramadan that lasted a few days only," he 
added.Md Saud Khan, another worker, said his company has so far not given 
Iqama (work permit).They are staying as irregular workers now, although the 
recruiting agency assured that the company would make their Iqama, he 
added.Mr Khan agreed to go to the kingdom with a lower wage of Saudi  riyal 

https://thefinancialexpress.com.bd/public
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900 (Tk 20,385) per month.Now, they cannot search new jobs as the 
recruitment remains almost halted due to the pandemic, he added."I 
communicated with some companies but didn't get any positive response," he 
said, adding that he cannot plan to return home as he spent almost Tk 
400,000 as migration cost.Mr Khan managed the money through borrowing 
from lenders. He could pay only Tk 100,000 to them.Therefore, it is really 
difficult to go back home. Moreover, the coronavirus pandemic has also hit 
hard Bangladesh's economy.Bangladesh Nari Sramik Kendra executive 
director Sumaiya Islam said they are receiving eight to 10 phone calls from 
migrant workers, 50 per cent of whom are males, daily.Most of them reported 
wage-related problems as well as food and proper accommodation crisis.Ms 
Islam demanded proper support from both the governments. Manpower 
recruiters also have to be accountable to resolve the problems.However, 
Ovibashi Karmi Unnayan Programme (OKUP) received as many as 2,780 
phone calls from migrant workers from different destinations since April.Of 
them, 760 were from the Gulf state.Of the total callers from the KSA, 376 
male and 22 female workers reported that they did not get wages.On the 
other hand, 425 males and 18 females also lost their jobs during the ongoing 
pandemic period.OKUP chairman Shakirul Islam said the embassy officials 
should communicate with workers and negotiate with the companies to 
ensure wages.If the workers remain unpaid, it will cast a damper on the 
country's remittance income as well as workers' daily life and families back 
home.Saudi Arabia is the largest job destination for Bangladeshi workers 
with an estimated 2.0 million Bangladeshis workers.They remit home a 
staggering $3.0 billion annually through official 
channel.arafat_ara@hotmail.com  
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Factories continue job cut amid virus 

11,000 lose jobs in last two weeks; RMG units take the lead  
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Industrial units across the country barring those in Dhaka metropolitan area 
terminated nearly 11000 workers in the past two weeks, according to reliable 
sources.The factory owners took recourse to shedding jobs as part of their 
move to dilute the adverse impact of the Covid-19 pandemic on their 
businesses.According to Industrial Police (IP), a total of 129 industrial units 
under its jurisdiction of six industrial zones, except Dhaka Metropolitan area, 
terminated more than 21,000 workers until Wednesday.Of them, the job 
duration of 13,942 workers was less than one year.The number of total 
terminated workers was 10,493 until June 01 last, according to IP 
data.Labour leaders, however, alleged that the number is much higher than 
the official data and majority of the terminated workers' job duration was less 
than one year and they are not entitled to get any termination benefit in 
accordance with the law.They also alleged that despite the government's 
stimulus package to pay wages for the period from April to June this year, 
the export-oriented industries, mostly garment factories, have been 
terminating their workers.But, the workers received only 60 per cent of their 
gross wages in April, they said, adding a good number of workers were yet to 
get their wages for the month of May until Wednesday.Of the total 21,331 
workers, IP sources said, 19,409 were garment and textile workers.Eighty -six 
member mills of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters 
Association (BGMEA) have shed 16,853 jobs and 16 units of Bangladesh 
Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) 2,298 jobs.Four 
mills under Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) have also cut 258 
jobs.Some 56 workers from eight factories under Bangladesh Export 
Processing Zones Authority (BEPZA) and 1,866 workers from 15 non-RMG 
units were terminated during the period of spreading the virus, according to 
the IP.Contacted on Tuesday, the Department of Inspection for Factories and 
Establishments (DIFE) inspector general Shibnath Roy said the state -owned 
department has asked its inspectors to prepare a list of workers who were 
terminated during the last two weeks, especially after the Eid -ul-Fitr.Earlier, 
the DIFE prepared a list showing that some 67 factories, including seven 
non-RMG units, terminated a total of 17,579 workers until May 31.When 
asked, Sommilito Garments Sramik Federation president Nazma Akter said 
the number would be much higher than the official data and most of those 
workers' job duration was less than one year.Despite the government' s 
repeated call and stimulus package, the RMG factory owners were 
terminating the workers, she said, alleging that most of the factories were 
retrenching only those who had been working in the factories for less than 
one year.They are the worst sufferers as they would not get any 
compensation, she said. She demanded compensation for these workers who 
are also victims of the pandemic.Ms. Akter also demanded lawful 
compensation for all the terminated workers.The factory owners, however, 
said the factories were operating at 55per cent capacity due to lack of 
adequate work orders and maintaining health safety guideline, social 
distancing and working with less workforce.They also feared that many 
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factories would be closed down, resulting in unemployment of a good  number 
of workers due to the unprecedented pandemic.The BGMEA president did not 
comment over the issue until filing of the report at 5.30 pm.  

Munni_fe@yahoo.com  

June 18, 2020 

Covid-19 Fallout: 14,000 migrant workers return empty-handed since April 1 

Over 14,000 Bangladeshi migrant workers have returned home since April from 10 

countries, showed data of Expatriates' Welfare Desk at Hazrat Shahjalal International 

Airport.Fakhrul Alam, assistant director at the welfare desk, said the workers returned 

for various reasons but mostly for job cuts over coronavirus situations in those 

countries. 

Of them, nearly 4,900 returned from Kuwait, more than 3,500 from Maldives, around 

3,000 from Oman and 2,500 to 3,000 from the United Arab Emirates since April 

1.Besides, some 400 to 450 returned from Singapore, 223 from Saudi Arabia, 70 to 80 

from Malaysia and 71 from South Africa, he told this newspaper over phone yesterday.A 

small number of migrant workers returned from Bahrain and Qatar as of Tuesday, he 

added.These workers returned home in specially arranged flights since regular flight 

operations to and from Dhaka remained suspended until tomorrow on the ground of 

curbing coronavirus spread.Those who returned from Maldives were sent back by their 

employers and companies since almost everything remained closed in the tourism-

based island nation, said Fakhrul.The Maldivian employers, however, assured the 

Bangladeshi workers that they would be recruited again once the situation turns normal, 

he added.Employers of the UAE, especially of Dubai, also gave the workers similar 

hopes, he added.On the other hand, half the returnees from Kuwait returned under a 

general amnesty declared by the Gulf country while "90 percent of those returned from 

Oman were in prison", he said.According to the official, during regular flight operations 

some 5,500 to 7,000 migrant workers returned home each month after taking out-pass 

facility.International flight operations to and from Dhaka resumed on a limited scale on 

Tuesday after nearly three months of suspension.Flight operations on all international 

and domestic routes, except for China, remained suspended since March 21 to curb the 

spread of Covid-19. Flight operations on domestic routes resumed on June 1 on a 

https://www.thedailystar.net/
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limited scale.The expatriates' welfare desk at HSIA aims to look after both departing and 

arriving migrant workers with providing them necessary support including what required 

for their immigration.There are two other similar desks set at international airports in 

Chattogram and Sylhet.As per a directive of expatriates' welfare minister Imran Ahmad, 

returnee migrant workers were provided with Tk 5,000 each by the ministry via welfare 

desk as transportation cost during the shutdown. 
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Jun 18,2020 

21,331 RMG workers lose job after Eid 

 

Garment workers block Dhaka–Mymensingh Highway at Azampur of Uttara in Dhaka on 

Wednesday demanding unpaid wages. — Sourav Lasker 

A total of 21,331 workers, mostly from readymade garment sector, have lost their jobs 

after Eid-ul-Fitr due to the cost-cutting measures adopted by the factory owners on the 

https://www.newagebd.net/


448 

 

excuse of the COVID-19 outbreak.Out of 21,331 workers, nearly 11,000 were 

retrenched in the last two weeks, according to the Industrial police data. 

Labour leaders, however, said that the number of workers who lost their jobs after Eid 

would be much higher than the official data showed as many incidents of job cuts were 

taking place in the factories without notice.    Data showed that 21,331 workers have 

lost their jobs from 129 industrial units under the jurisdiction of six industrial zones of 

industrial police as of Wednesday.There are hundreds of industrial units out of the 

jurisdiction of industrial police and the laid-offworkers of the units are not included in the 

data.Out of the total 21,331 workers, IP sources said, 19,409 were garment and textile 

workers.Of the total terminated workers, 16,853 are from 86 factories of Bangladesh 

Garment Manufacturers and Exporters Association, 2,298 from 16 factories listed with 

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association and 258 from four mills 

under Bangladesh Textile Mills Association. 

Data showed that 56 workers from eight factories under Bangladesh Export Processing 

Zones Authority and 1,866 workers from 15 non-RMG units were retrenched after Eid. 

One of the high officials of Industrial Police told New Age that they were monitoring the 

situation everyday to avert any untoward incident.Nazma Akter, president of Sommilito 

Garments Shramik Federation, said that the number of retrenched workers would be 

much higher than the IP data as many workers were laid off from the factories located in 

Dhaka Metropolitan area.She said that the workers, who are working less than one 

year, are the worst sufferers of job cuts as they are not entitled for any compensation 

according to the law. 

Nazma demanded lawful compensation for the retrenched workers and alleged that the 

wages of May sill remained unpaid in a good number of RMG factories.   

Data showed that out of 21,331 laid-off workers, the job duration of 13,942 workers was 

less than one year.Earlier, BGMEA and BKMEA leaders said that some of the workers 

would be laid off as most of the factories were running with 50-55 per cent capacity due 

to lack of export orders.They feared that many of the factories might close down 

permanently as they lost businesses due to the coronavirus situation.BGMEA president 

Rubana Huq at a press conference on June 4 said that shedding workers might take 

place in the readymade garment sector as the factories had been suffering from the lack 

of export orders due to global outbreak of the pandemic.‗Unexpected reality awaits the 

sector and workers will have to face terminations as entrepreneurs are helpless as 99 
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per cent of factories are running at only 55 per cent capacity,‘ she said.The BGMEA 

president also said that many entrepreneurs would be eliminated from business and 

many workers would also lose their jobs due to the unprecedented COVID-19 outbreak. 

More about: 
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Social security for vulnerable migrant workers 
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Migrant workers, mostly from Bangladesh, queue to collect free masks and get their 

temperatures taken in Singapore                  — ReuterAccording to UN Department 

of Economic and Social Affairs (UN DESA) 2019, the number of international 

migrants estimated 272 million, of which two-thirds are migrant workers. 

Labour migration from Bangladesh remains a viable strategy to find better 

employment and livelihood opportunities abroad. As a result, nearly 10.2 

million people live and work in 173 countries worldwide.Though Bangladesh 

government has taken a number of initiatives and strategies to improve its 

migration governance, majority of the migrant workers rely mostly on local 

brokers for processing their migration documents. Hence, a significant 

portion of these outbound migrant workers are unaware about government 

offers including death compensation, compensation for injured workers, 

scholarships for children and other welfare benefits. Circumventing the 

proper recruitment process or becoming victim of labour trafficking, exploited 

by employers or due to workplace injury, thousands of migrant workers return 

Bangladesh empty-handed every year. Therefore, the social and economic 

pressure like debt bondage, unemployment and forfeiture of assets 

sometimes hurl these returnees into vulnerable situations. The migrants 

themselves or their employers are required to pay mandatory welfare fees 

(valued Tk. 3,500 per person) to government, from which the government 

generates resources to create a welfare fund called Wage Earners Welfare 

Fund. However, budget allocation in social security and safety net for these 

workers in our annual national budget are hard ly reflected, as majority of 

welfare activities are implemented with Wage Earners Welfare fund which 

actually grew up from welfare fees paid by migrant workers.      

MEASURES FOR MIGRANT WORKERS SOCIAL SECURITY: In the last one 
decade or so, Bangladesh government gradually expanded social safety net 
schemes to cover maximum number of vulnerable people, which somehow 
inadvertently excluded the migrant workers. In some circumstances, the 
deceived and returnee migrants, particularly those who are victims of visa 
trading, fraudulence of recruiting agencies, premature return or even labour 
trafficking, may become part of the vulnerable community and they need to 
be  categorised distinctly. Special social security services are needed for 
these migrant families from mainstream social safety net programmes. 
Though the Expatriate Welfare ministry made mandatory life insurance for 
migrant workers (since December 2019), the ministry as well as the Wage 
earners' welfare board and Probashi Kallayan Bank (PKB) are yet to of fer 
any special social insurance packages such as vulnerable community 
allowances and relief card. Under the National Social Security Strategy 
(NSSS), needy migrant workers have not been specifically included as 
socially excluded people. Some employment generation and training 
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programmes like SEP, SEIP with the goal reducing the vulnerability of 
socially excluded people are implementing by BMET under the Expatriate 
Ministry. Despite that, the National Action Plan of NSSS (2016-2021) 
mentioned to keep social allowance programme as a continuous activity for 
migrant workers and their family members. Additionally, it kept skill 
development programme for youth and women as another key programme 
under human development cluster. Apart from these initiatives whose cost 
are borne from the national budget, the expatriate welfare ministry backed by 
the Wage Earners Welfare Fund has taken a number of welfare activities like: 
education scholarship, death compensation or grant, and repatriation of 
migrants from abroad etc. The Action plan of the ministry states, it will 
strengthen social allowance (financial supports/ assistances/ benefits) for 
migrant workers and their family members by increasing the number of 
programme and beneficiaries, but so far the programmes are not  visible 
enough. The government has allocated stimulus packages from its exchequer 
as 2 per cent incentive for legal remittance transfer, which are inadequate for 
social protection of these vulnerable community.  WHAT WE CAN DO MORE: 
Though the government has not yet announced any social insurance and 
allowance scheme from its exchequer, however, based on identified 
bottlenecks of existing service delivery and availability of resources, the 
following supplementary programmes could be considered for social security 
of the mogrant workers.Retirement Benefits/ supplements for Returnee 
Migrant Worker: The government may take initiative to keep pension 
schemes as retirement benefits from government exchequer for returnee 
migrants who completed service tenure successfully and have significant 
contribution in remittance sending.Issuance of Universal Health Card: The 
urgency of issuing health card for migrant workers came into forefront amid 
the Coronavirus pandemic. Therefore, in emergencies i.e., disaster, 
accidents, pandemic, sickness, migrants irrespective of gender, race, 
religion, and job category need to be provided with health insurance and 
health cards.  The funds may generate from government exchequer and 
Wage Earners Welfare Fund.Microcredit support: For Enterprise development 
and promoting IGA among female migrant workers as well as the destitute 
returnee migrant workers, the government from its exchequer could allocate 
funds for microcredit with low or zero interest. It could be implemented or 
disbursed through PKSF (endorsing special policy and guidelines from MRA) 
partners, Social welfare Department, Youth Department, Women Department, 
Probashi Kallayan Bank (PKB) or from WEWB.Emergency Grants: The 
expatriate Ministry as the frontline ministry needs to create a emergency 
fund for migrant workers to provide emergency allowances or grants during 
emergencies like natural disaster, pandemic/ outbreak, economic 
recession  to recoup after the disaster. The funds could be generated from 
government social safety net allocation, contribution from BAIRA (overseas 
recruiting agencies association) and from CSR fund of PKB.Special 
Allowance for Vulnerable Migrant Community: Like other vulnerable 
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communities incorporated in National Social Security Strategy i.e. Dalit, 
Harijon, Transgender, disable etc. it requires to have space for vulnerable 
migrant community (VMC), especially the victims of labour trafficking, pre -
mature returnees, debt bonded migrants families. Here, government could 
keep special allowances for these community from government exchequer to 
pull-up them from poverty trap and involve them in different economic 
activities.Annual Incentive benefits/ provident fund: Migrant workers may be 
encouraged to invest in contributory provident fund or in different 
government owned enterprises from which they will get annual incentive 
benefits and shareholders profits.The success to ensure social security for 
migrants that they are entitled to, however, depends on migrants' 
vulnerability mapping, database creation, emergency preparedness and 
digitalistion of G2P payment system to make the initiative accountable and 
transparent, which are still challenging for the government to accomplish. 
Therefore, it is essential for the ministry as well as other private and public 
institutions accountable for safe labour migration to review existing policies 
and strategies and involve the civil society while finalising the programmes 
and undertaking activities for the welfare of the migrant community.Aminul 
Hoque Tushar is a migration analyst. 

aminul_haque2000@yahoo.com  

 

 

June 20, 2020 

Majority of migrant Bangladeshi women domestic helps remain unpaid 

Most migrant Bangladeshi women domestic helps remain unpaid, even 
though they are being forced to take up extra workload amid the Covid -19 
outbreak worldwide.  According to a study by BNSK, about 76 per cent of the 
women migrants who returned home during the Coronavirus pandemic did 
not get full wage from their employers.But their workload has increased by 62 
per cent due to lockdown, found the Bangladesh Nari Sramik Kendra (BNSK) 
study.On the other hand, it said only 22 per cent workers said they received 
meals regularly.The study interviewed three types of respondents --- women 
migrant returned before and during Covid pandemic and working women 
migrants.   The surveyed working women workers are staying in Saudi 
Arabia, Oman, Jordan, Lebanon, UAE and Kuwait.The study titled ‗Covid -19 
Pandemics and Women Migrant Workers: Service Delivery Mechanism and 
Way Forward‘ was conducted on 241 women migrant workers during the 
March and April period.Because of restriction on movement almost all of the 
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family members are staying home of their employers. So, their work pressure 
has increased manifolds, said Sumaiya Islam, executive director of BNSK.  

Terming the workers‘ situation as ‗bonded labour‘, the rights activist said 
governments from both receiving and sending countries should take 
immediate measures to ensure their rights.The women get only four  hours a 
day for taking rest. But sometimes they are deprived of rest completely, she 
said.    The women also are facing different kinds of violence, Ms Islam 
added.The study showed that nearly 73 per cent of the women domestic 
helps faced physical violence during this pandemic.Following such 
exploitation, many workers became so exhausted that they considered 
suicide, it said. The research recommended focusing on gender friendly 
programme. Steps should be taken for increasing budget and human 
resource allocation for food and shelter for the women workers staying in job 
destination countries.It also emphasised public and private partnerships for 
mass awareness, skill training and reintegration.   

arafat_ara@hotmail.com 
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June 19, 2020 

COVID-19 and its impact on Bangladesh economy 

Being in the corona war, policymakers worldwide are engaged in damage -
control of the economic losses at the moment and preparing for confronting 
the upcoming economic crisis. In addition, there are evidences and 
indications that financial and banking industries around the globe might have 
to face remarkable instability in the forthcoming months.Our government has 
already announced bail-out packages for the recovery. Like, due to 
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cancellation of nearly $3 billion worth of work-orders, Bangladesh RMG 
industry got the attention quickly. Around 2 million workers in the industries 
may be affected by this and on the other hand, around 4 million people are 
directly engaged with the RMG sector e.g. backward linkage industries, 
accessories and packaging factories and transportation sector.Now, it is high 
time for the government as well as business enterprises to assess the 
situation and chalk out a long-term plan to control damage. It is noteworthy 
to say that, we should not start blame-game now and ask for assistances 
from the government only due to the limitations and scarcity of resources of 
different agencies of government. But the prime role of the government 
should be clear any unwanted obstacles and create opportunities among the 
economy by the way of sound and clear directives like monetary & fiscal 
policies as well as tax structure to face the catastrophic situation.The 
banking sector is the key player of the economic activities of any countries. 
As a developing country-we need to be more watchful in terms of p lanning to 
get rid out of the impact of COVID-19 outbreak. We are already suffering 
heavily due to NPLs and unfortunately the outbreak may increase the level of 
NPLs in coming days. The NPLs can be split up in two phases: 1. Pre -COVID 
NPLs & post- COVID NPLs in view to stare & understand the fact more 
judiciously. Therefore, a new sets of BB guidelines need to be initiated 
addressing the facts. It is pivotal to focus on the early bail -out plans for 
probable collapse of large loans is essential for sustainab ility as many 
backward linkage, SMEs and individuals are directly and indirectly correlated 
with these Large Loan borrowers.  Country's overall economic eco-system is 
standing on it; we need to make sure that this should not collapse. But it is 
also true that, it is the peak time for every bank and other non-banking 
financial organization to assess and reassess their overall lending portfolios 
and withdraw some of their unnecessary and unwanted portion wisely.The 
banking sector will face liquidity pressure as deposit growth and loan 
recovery also declines. Private sector credit growth might go down during 
March 2020 to June 2020. Cutting the cash reserve requirement (CRR) by 1 
per cent would add approximately inject Tk. 130 billion into banking sector 
liquidity. Other than this BB has taken some healthy initiatives such as: 
reduction in repo interest rate, buy-back of government securities, promotion 
of payment services, refinance scheme BDT 50bn for agriculture sector at a 
concessional rate, quarterly repayment for imports under supplier's/buyer's 
credit, refinance scheme of BDT 30bn for low income professionals, farmers, 
micro businessmen, postponement of charging interest on loans, restriction 
on dividend payment by banks, prohibition of workers lay-off, maximum 
margin limit for import of child food, relaxations for holding meetings and 
regulatory reporting. In addition, Bangladesh Bank also relaxed the bar of 
Advance-Deposit Ratio (ADR) from 83.50 to 87 per cent. Although the 
financial market especially the banking sector is battered heavily due to 
regulated cap of rate of interest of deposit and advance very before of this 
pandemic. Many willful borrowers may resort to take undue advantage of this 
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regulation and the industry may face this in bigger scale amid the pandemic. 
A threshold may be initiated to identify the genuine sufferers and pass a 
resolution for safeguarding them only.  But unfortunately if the situation 
prolongs, at worst, the central bank might consider hefty package to increase 
money supply but this may have impact on inflation of the country, and can 
also announce a stimulating fiscal policy considering universal basic income 
(UBI) approach. But the task of distributing UBI to a large population is 
dubious, even with the availability of mobi le financial services. Therefore a 
core operational task force may be formed under the direct supervision of the 
central bank.Now, if we turn around our eyes to the industrial sector -which is 
also suffering from the deadly contagious disease. As we all kno w that, 
export diversification is always a key for sustainable growth in earning 
foreign currency but regrettably we are heavily relying of RMG sector. This 
sector asserts that, 85 percent of the country's' export earnings come 
through the RMG sector. We failed to diversify our export basket, thus 
creating a huge risk in our export portfolios.   The response against the 
outbreak and its impact on the industrial sector is so far admirable, yet this 
pandemic also poses an economic and humanitarian crisis. The prime 
minister was right to identify this as a challenge and announced an 
emergency stimulus package of $8.5 billion (equivalent to 2.5 per cent of 
GDP) for bridge financing of the working capital of small and distribute food 
aid through Bangladesh's exist ing social safety programs as only 15 per cent 
of the Bangladeshi population earns over $6 a day, and over 90 per cent of 
the workforce belongs to the informal sector. As Bangladesh Government 
does not have enough fiscal space to make large stimulus packages due to 
low tax-to-GDP ratio, the only possible option is monetary expansion, which 
most developed economies have already deployed.According to the forecast 
released by the Economist Intelligence Unit on 26 March, the global economy 
is expected to contract by 2.2 per cent in 2020. These effects are expected 
to be more exposed in major G20 economies, such as Germany, Italy, the 
United Kingdom and the US - all countries that are major markets for 
Bangladesh's most vital tradable good: readymade garments. The depressed 
oil prices will also lead to a strong reversal of growth in the Middle East and 
North Africa region, which is also home to a large Bangladeshi diaspora, who 
send back close to $20 billion every year. In the coming months, there can 
be no doubt that there will be a decrease in remittances and that these 
second-degree impacts will also be felt in the country, painfully in rural 
Bangladesh, where families rely heavily on remittances for their 
survival.However, in this critical situation, banks and other NBFIs must take 
due preparation to accelerate economic recovery in the post -covid-19 
situation where the board and top management have critical role to play. 
Crisis preparedness would be a key to bring stability. A watch group should 
be formed for data assessing and make ready the bank & NBFIs for 
preparing a reliable situational analysis when needed. Strategies need to be 
proclaimed clearly so that all workforces ensure preparing themselves as 
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effective as well as efficient at this stage for damage-control.The writer is 
Chief Financial Officer (CFO), Mercantile Bank Limited, 
tapchpaul@gmail.com  

June 20, 2020 

Silk business faces tough times 

 

This photo taken recently shows a man in Chapainawabganj working a handloom. Due 
to the coronavirus-induced shutdown, which ended at the beginning of this month, the 
sale of handloom-crafted materials had stalled for nearly two and a half months and 
handlooms such as these had remained unused. Photo: Robiul HasanLife for weavers 
and workers of handloom silk clothing in Chapainawabganj has taken a rough turn as 
sales of these dearer garments dipped due to the pandemic. Since the countrywide 
shutdown began on March 25, the weavers in different villages of the district's Shibganj 
and Sadar upazilas have halted their operations, leaving hundreds of handloom workers 
temporarily jobless."I usually weave silk cloths and sarees at my four handlooms and 
supply the items to Rajshahi, Dhaka and other districts. But the business stopped after 
the government declared a countrywide shutdown for Covid-19 and I suspended 
production since then," said Bibhuti Bhusan Das of Horinagar village in Shibganj 
upazila."Even with the shutdown eased now, buyers are not showing interest in 
purchasing our products. So, I have not started production," he told this correspondent, 
who visited Horinagar last week. Monojit Chandra Singha, owner of 15 handlooms in 
the Sadar upazila's Laharpur village, said, "Chapainawabganj is famous for traditional 
silk fabric, popularly known as Rajshahi silk."Monojit's stock of silk clothing worth Tk 15 
lakh has remained unsold since the shutdown.Another handloom owner Samir Chandra 
Das of the same village also has unsold stock worth around Tk 7 lakh.Owner of six 
handlooms, Samir has been running this ancestral business for a long time and never 
faced such a crisis. He said until now buyers have always shown interest in their 
product.According to handloom owners, the silk clothing business peaks during Pahela 
Boishakh and the two Muslim festivals of Eid-ul-Fitre and Eid-ul-Azha.Already two 
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festivals have gone and the other is only a few months away but still there's no sign of 
buyers, weavers lamented.Many owners like Monojit and Samir, who took loans from 
banks, NGOs, private moneylenders and bought the yarns on credit, are now worried 
about timely repayment.The workers are in worse condition. Their daily earning of Tk 
250 to Tk 350 from weaving clothes has vanished since the shutdown.Probol Chandra 
Singha, a handloom worker of Laharpur village, has to depend on relief rice and loans 
from his employer to survive the pandemic days.Another handloom worker Shafiqul 
Islam of Nayalavanga village in Shibganj upazila had to work as farm hand during the 
Boro harvest to feed his family of four.Niranjon Das, Secretary of Baroghoria Weavers 
Association, said there are over 1,200 handlooms at Horinagar, Kansat, Biswanathpur 
and Chaturpur villages of Shibganj, and Laharpur and Bohorom villages of Sadar 
upazila.Though on April 5, Prime Minister Sheikh Hasina unveiled a Tk 20,000 crore 
stimulus package for cottage, micro, small and medium enterprises, Niranjon said 
weavers in the area have not received any help from the government.Mohammad Azad 
Hossain, assistant general manager of Bangladesh Small and Cottage Industries 
Corporation (BSCIC), told this correspondent that a 17-member committee was formed 
on June 9 for preparing a list of small business owners, who will be able to avail soft 
loans.The committee, led by the deputy commissioner of Chapainawabganj, includes 
bank officials as well as representatives of small entrepreneurs and Chapainawabganj 
Chamber of Commerce.Weavers will also get loans under this list of affected 
businesses, Azad added.However, he could not specify the loan amount or the number 
of businesses that will be covered. 

June 20, 2020 

Protect migrant workers and their families 

Immediate steps are necessary to prevent them falling back into poverty 
Representational image of Bangladeshi migrant workers in Malaysia. File Photo: 
Reuters 

A recent report published in this daily highlighted the call made by the International 

Organization for Migration (IOM) for supporting migrants and remittance-dependent 

communities who are impacted by the pandemic. The report forecasts that hundreds of 

thousands of migrant workers are expected to return to Bangladesh by the end of this 

year, and join the pool of the already existing domestic informal and formal sector 

employees who remain jobless.  
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The ongoing exodus sheds light on the plight of migrant workers, who play an integral 

role in keeping their households and local communities afloat, and keep the wheels of 

the economy turning with their remittances as well. Last year, Bangladesh was the third 

highest recipient of remittance in South Asia, with $18.32 billion being sent back by an 

estimated one crore Bangladeshi migrants. However, the UN agency has warned of the 

stigmatisation of returning workers and urged their reintegration into the economy 

before there is too huge a detrimental impact on remittance-receiving households and 

communities. 

The government announcement of Tk 700 crore for low interest loans that will help 

returning migrants to start new businesses, and its plans to re-skill the job-seekers for 

overseas employment, while commendable, are not enough. An IOM study found that 

the economic return on migration remains inferior in Bangladesh compared to other 

countries, since the majority of our migrants are low-skill workers who tend to remit less, 

and a larger portion of their earnings are spent on meeting short-term needs or paying 

off loans. In this scenario, it is imperative to make long-term investments in education 

and skills for lower skilled migrant workers so that they have better paid jobs in the 

future. The authorities should also consider incorporating the returnees and their 

families into government social safety net programmes in the short-term to prevent them 

from falling further into poverty. Financial literacy and remittance management capacity 

of households should be focused on as well. It is unfortunate that the Ministry of 

Expatriates' Welfare and Overseas Employment received an insufficient allocation in the 

recent budget to deal with Covid-19-induced unemployment. It will be a herculean 

challenge for the government to create enough employment to make up for the jobs that 

are lost abroad. A comprehensive plan is crucial to ensure that migrant workers do not 

become even more vulnerable upon their return. 
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22 June 2020 

RMG makers may see fall in export earnings: WTO 

Major slide in LDC garment exports likely in 2020 

 

Textile and clothing manufacturers 
of least-developed countries 
(LDCs), including Bangladesh, are 
likely to face a significant fall in 
export earnings in 2020.The World 
Trade Organisation (WTO), in a 
report, made the projection mainly 
due to the clothing makers' large 
dependence on limited products 
and few markets.The ongoing pandemic may affect the near -term prospects 
for some countries to graduate from their LDC status.Bangladesh, which is 
on the path to graduation within years, has been experiencing unavoidable 
declines in economic growth and export earnings, the report cited.The WTO 
released the latest report styled 'The Covid-19 Pandemic and Trade-related 
Developments in LDCs' on June 08.The value of LDC exports of goods and 
services declined by 1.6 per cent in 2019, a greater decline than that of 
world exports (1.2 per cent).Consequently, the share of LDCs in world 
exports also registered a marginal drop to 0.91 per cent in 2019.The 
expected downturn in trade in 2020 may be even more severe for LDCs tha n 
at global level, reads the report.Declining demand as well as supply 
disruptions have weighed significantly on LDC exports, especially exports of 
textiles and clothing products."A lack of resources to support an economic 
rebound is compounded by LDCs' dependence on a limited range of products 
exported to a few markets, some of which have been worst affected by 
COVID-19.""The pandemic threatens to derail hard-won development gains in 
LDCs," highlighted the WTO report.Top destinations for LDCs include those  
devastated by coronavirus like China, France, Germany, India, Italy, Spain, 
the United Kingdom and the United States.For instance, Bangladesh's top 
five markets France, Germany, Spain, the UK and the US have been severely 

https://thefinancialexpress.com.bd/
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affected by the super bug.Citing the state-owned Export Promotion Bureau, 
the report said the country's exports registered an 83 -per cent decline in 
April 2020 than that in April 2019.Reportedly, Bangladesh and Cambodia 
have received order cancellations worth several billion US dollars.According 
to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporter Association, some 
1,150 member factories had $3.18-billion work orders either cancelled or 
withheld.Moreover, the report said some retailers in export destinations have 
started to file for bankruptcy, causing significant worries to suppliers in LDCs 
as existing contracts risk being cancelled.Citing an example of Ethiopia that 
lost 80-per cent EU demand for its cut flowers, it said agriculture and 
horticulture exports from the LDCs are also being s ignificantly affected. 

The report said the graduating LDCs may also exhibit poor scores in socio -
economic indicators which are used as criteria for LDC graduation as 
governments grapple with competing resources.The looming protracted 
recession may constrain the graduation prospects of some LDCs in the near 
term.The WTO report also highlighted the stimulus packages announced in 
the LDCs and international responses amid the coronavirus 
pandemic.munni_fe@yahoo.com 
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June 22, 2020 

Waiver for 100pc export-oriented industrial units 

Exempted from declaring use of raw materials  

Export-oriented industries are set to enjoy a relief from furnishing 
declarations to the VAT authority on usage of raw materials for 
manufacturing the finished products.  

However, only the 100 per cent export -oriented industries will be entitled to 
enjoy the facility.The facility has been given by amending the VAT and 
Supplementary Duty Rule-2016 to ease the burden of submitting documents 
by the exporters.The amendment was brought in the proposed Finance Bill - 
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2020 and it is set to become effective from July 01, 2020.Officials said the 
100 per cent export-oriented sector is exempted from payment of VAT so 
they need not to take the trouble to submit the declaration of probab le usage 
of raw materials needed for producing the finished products.On July 1, 2019, 
the National Board of Revenue made submission of the document, named 
'Input-output coefficient', mandatory for the manufacturers including 
allexporters.The rules had become effective with the implementation of the 
new VAT law-2012.Exporters, however, hailed the measure and termed it 
business-friendly.Md Golam Mowla, a representative of an export -oriented 
industry, said the measure will help the exporters get rid of submitt ing 
unnecessary documents which is time-consuming.He said the export-oriented 
sector is enjoying the government tax incentives and exemption from VAT 
and other import duties.The Institute of Chartered Accountants, Bangladesh 
(ICAB) fellow member Snehasiash Barua said a positive change was brought 
in the Finance Bill 2020 for the exporters.Currently, the exporters are not 
required to pay any output VAT on sales as these are considered zero rated, 
said Mr. Barua, who is also a partner of Snehasish Mahmud & Co . 

As per the VAT law, exporters had to pay Tk 10,000 for their failure in 
submission of the coefficient.There is a prescribed form for submission of 
input-output coefficient.He said an exporter can claim input VAT, if any, as 
decreasing adjustment as per the changes brought in section 2(103) of the 
act.Barua, however, mentioned that the government may consider 
withdrawing the requirement of usage of mandatory software for the 
exporters.As per VAT rules, businesses having annual turnover above Tk 50 
million require to procure software from NBR's selected companies for 
maintenance of accounts.He said that such rules increase the cost to the 
export-oriented company that are exempted from payment of VAT.Talking to 
the FE, a senior VAT commissioner said withdrawa l of the provision would 
help both VAT officials and exporters from unnecessary paper work.However, 
other exporters who are not 100 per cent export -oriented and have local 
sales will have to submit the coefficient, the official said.It should be 
transparent to see what quantity of raw materials is used for producing final 
products for checking the evasion of taxes, she 
said.doulot_akter@yahoo.com 
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Jun 22,2020 

3 suspects confess to trafficking 

Three suspected human traffickers confessed to their offence in a Dhaka court on 

Sunday. 
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Suspects Jahangir Hossain, Badsha Fakir, Kabir Hossain and Nasir Uddin were were 

placed before the court on Sunday following interrogations for five days pertaining to a 

case filed over the death of 26 Bangladeshis in Libya last month.Criminal Investigation 

Department inspector and investigation officer of the case Mizanur Rahman placed the 

accused and requested the court of Dhaka metropolitan magistrate Tofazzal Hossain to 

record the statement of Jahangir Hossain, Badsha Fakir and Kabir Hossain, said Paltan 

Police Station‘s general recording officer to the court sub-inspect Motaleb Hossain.They 

court later sent the four to judicial custody.On May 26, 30 people, including 26 

Bangladeshis, were shot dead at Mizda in Libya some 180km from Tripoli.Another 12 

people were injured during the attack by a gang.The migrants, including Bangladeshis, 

were held hostage in a place in Mizda for money.Migrant workers got into a fight with 

the gang.A human trafficker was killed and in retaliation, the people of that human 

trafficker killed the people.A case was filed to that end with Paltan Police Station. 

 
 

June 22, 2020 

Govt to ensure financial assistance to tanners: Minister 

In an effort to boost the tannery industries 
ahead of the Eid-ul-Azha, the government 
will take necessary steps to ensure 
financial assistance to the traders, 
Industries Minister Nurul Majid Mahmud 
Humayun said Monday.―The government 
will fixed the prices of raw hide and salted 
hide considering the profit of the traders 
involved with the business amid coronavirus crisis,‖ he said while talking at 
the second meeting of taskforce committee, formed for the development of 
the leather industries.He also asked tannery owners, traders, owners of small 
and medium industries to work together for the improvement of the leather 
industry after overcoming the coronavirussituation.The government is 
working to ensure proper management of rawhide, said the Minister.The 
meeting also said that the Fisheries and Livestock Ministry and Islamic 
Foundation, with the help of local administrations, are providing training to 
seasonal traders and mosques Imams on raw hide collection and 
preservation.The meeting also decided to carry out publicity and public 
awareness through media and social networking site through the Information 
Ministry and Leather Business Promotion Council before Eid -ul-Azha, reports 
UNB. 

https://thefinancialexpress.com.bd/
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Besides, State Minister for Industries Kamal Ahmed Majumder informed the 
meeting that steps will be taken so that tannery owners can get loan sfrom 
stimulus packages announced by the Prime Minister.Secretary to the 
Industries Ministry, KM Ali Azam, said the deputy commissioners will be 
ordered to take overall preparation for the management of rawhide with the 
assistance of public representatives, police, UNOs, seasonal hide traders 
and traders involved in the business.Additional Secretary to the Public Safety 
division, Shahed Ali, said necessary steps will be taken to prevent entrance 
of cattle from the neighbouring country and hide smuggling.Besides, 
Bangladesh Tanners Association President Shaheen Ahmed drew the 
attention of the committee to ensure financial assistance to the tannery 
owners.Private Industry and Investment Adviser to the Prime Minister and 
Member of the Parliament (MP) Salman F. Rahman, Environment Minister M 
Shahab Uddin, State Minister for Industries Kamal Ahmed Majumder, 
Secretary to the Industries Ministry, KM Ali Azam and high official concerned 
of Fisheries and Livestock Ministry and Industries Ministry were present at 
the meeting. 
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June 22, 2020 

74pc migrant workers failed to bring back remittance: Study 

Some 74 per cent of returnee migrant workers failed to bring back 
remittances from their job destination countries, according to a study.The 
study, conducted by Refugee and Migratory Movements Research Unit 
(RMMRU), also showed that the workers who were in the deportation camps 
at those countries faced different forms of rights violations.About 74 per cent 
of returned workers had left behind a significant amount of remittances in job 
destination countries.On average, the affected migrants lost Tk 175,000 
(minimum Tk 9500 and maximum Tk 500,000), the study showed.A 
substantial majority of the money left behind were unpaid wages.Only 26 per 
cent of the returnees said they do not have dues of any outstanding 
payments.In addition, cases were reported in which migrant workers lost 
money by giving loans to friends from other countries, paid for visa renewal 
and theft by law enforcers.RMMRU conducted the qualitative study on 50 
male migrant workers who came back from Saudi Arabia, United Arab 
Emirates (UAE), Qatar and Malaysia in the last three months.Maximum 
workers were engaged in informal sector. The research said 78 per cent of 
the workers were picked up from public places, detained and forcibly 
returned while 10 per cent returned voluntarily (mostly from Malaysia).Some 
6.0 per cent returned on leave and another 6.0 per cent came back being 
sponsored by employers for security reasons (also mostly from Malaysia).On 
average the interviewees were detained or jailed for 20 days. Of them, only a 
few were treated well in detention.Tasneem Siddiqui, founding chair of 
RMMRU presented the findings of the study at a webinar while its Executive 
Director Prof CR Abrar moderated the programme.  
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https://thefinancialexpress.com.bd/


491 

 

RMMRU chair said migrants bore the brunt of coronavirus more 
disproportionately.The infection and death rates of migrant workers are also 
generally higher than that of locals.The study said only 1990 UN Migrant 
Worker Convention ensures protection of migrants in any 
situation.Unfortunately, this rights based document has been pushed to the 
back. The crisis situation reveals that the civil society organisations and 
countries of origin should do more to advocate for ratification.  

arafat_ara@hotmail.com 
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The Daily Star 

June 22, 2020 

Bangladesh should raise voice to realise unpaid dues of its migrantworkers 

Experts and advocacy groups say 

Bangladesh, being a major labour-exporting country, should raise its voice to 

realise the unpaid dues of the country's migrant workers, many of whom have 

been repatriated arbitrarily in wake of the Covid-19 pandemic, migration experts 

and advocacy groups said today.A global campaign called "wage theft" has been 

taking shape for quite some time, they said during a webinar, suggesting Bangladesh to 

have comprehensive documentation on migrant workers' grievances.Refugee and 

Migratory Movements Research Unit (RMMRU) organised the webinar on "The other 

face of globalisation: Arbitrary return of Bangladeshi migrants and their unpaid dues". 

The webinar was the first of a series of similar events, said organisers. 

Migration expert Prof CR Abrar said civil societies across Asia vehemently started 

raising their voice against the "wage theft" campaign."We need to be part of it," he said, 

terming the unpaid dues of migrant workers as "lost remittance".William Gois, 

coordinator of the Migrant Forum in Asia, a regional civil society group, said it is 

unfortunate that the states were not documenting the learnings of the Covid-19 

pandemic.As countries of origin begin the repatriation processes, it is important that 

they document grievances of the repatriated migrant workers, he said.RMMRU Chair 
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Prof Tasneem Siddiqui said recently they, along with Manusher Jonno Foundation 

(MJF), had interviewed 50 migrants who returned from Saudi Arabia, United Arab 

Emirates, Qatar and Malaysia because of the pandemic.Those who returned from Saudi 

Arabia, UAE and Qatar alleged that they had unpaid dues ranging from Tk 9,500 to Tk 5 

lakh, she said, presenting the outcome of the survey.Prof Tasneem said 39 out of the 

50 respondents said they were picked up by police during the pandemic and later 

repatriated.Five migrants returned voluntarily, while three others returned on leave and 

three with help from their employers, she said.Rights activist Aroma Dutta, also a 

lawmaker from the reserved seat of the parliament, said a formal letter from the 

ministries concerned should be issued regarding workers' unpaid wages, especially 

addressing "lost remittance" and a previous proposal of six months' wage for terminated 

workers.Ahmed Munirus Saleheen, secretary to the expatriates' welfare ministry, said 

repatriation of migrant workers during Covid-19 pandemic is a global 

phenomenon.Many workers travel with "free visa" for their jobs overseas. As a result, it 

becomes difficult to realise compensation for such workers, he added.Every migrant 

worker deserves due respect and honour because the country's economy largely 

depends on their hard-earned remittance, said MJF Executive Director Shaheen 

Anam.She stressed the need for sending higher skilled workers overseas to avoid 

exploitation. 

The Daily Star 

June 23, 2020 

Returnee migrant workers should be quarantined 

Authorities must provide these facilities 
Hazrat Shahjalal International Airport. Photo: Palash Khan/Star/File 

Special flights of Biman have been bringing back migrant workers to Bangladesh, 

mainly from the Middle East. Recently, 388 expatriate workers returned from Saudi 

Arabia; most of them had been in jail or detention camps in the Gulf country. These men 

only add to the over 14,000 migrant workers who have returned from ten countries since 

April. Many more will come back, as they have lost their jobs due to the pandemic. We 

are concerned about what kind of precautions the authorities have taken to prevent 

further spread of the virus, which has already gotten out of control in the country. Are 

these migrants being tested, quarantined and if infected, treated?Returnees are 
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supposed to produce medical reports certifying that they are Covid-19 negative, 

following which they are allowed to leave. But this does not take into account the 14 day 

incubation period, nor the possibility of getting infected after the test had been taken, for 

example, during the flight. We understand the logistical challenge of testing such a huge 

number of people and then making sure they quarantine. As far as we know, there are 

some institutional quarantine measures but they are far from being enough. The result 

is that most of these returnees are being asked to self quarantine when they reach their 

home towns or villages. Is this at all practical, especially in a scenario where these 

migrant workers will be self-isolating in homes where a separate sleeping area and 

bathroom facilities are likely to be non-existent?We have seen what happened 

previously, with migrant workers from Italy and other countries going to their villages 

without being tested or quarantined. A mismanaged attempt to keep foreign returnees at 

the Hajj camp backfired, as there were no adequate facilities. This led to a fast spread 

of the virus in the areas they returned to.We are worried that a similar situation is 

unfolding as thousands of migrant workers are coming back. There is an urgent need 

for institutional quarantine for the incubation period. We have seen that most of the 

migrants coming in previously have violated the 14 day (some experts say it should be 

longer) quarantine period when they were asked to self-isolate in their homes. Unless 

the authorities can enforce the self quarantine, such instructions are pointless.The 

authorities were well aware that thousands of migrant workers will be coming in; they 

should have been prepared to test them and put them into institutional quarantine. 

Experts have already warned of the possibility of a fresh wave of infections due to the 

huge influx of migrant workers, many of whom could be carriers of the virus. We urge 

the authorities to take these warnings seriously and take immediate steps to arrange 

institutional quarantine with proper facilities where returnee migrant workers will be 

treated with compassion and respect.  
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১০. 10.―Reaching Out to the Poor and Needy with Direct Cash Support: Dealing with the 

Last-Mile Delivery Challenge,‖ 

April 2020, Policy Research Institute. 

১১. Coronavirus shutdown makes 2.4cr new poor in Bangladesh: 

https://www.newagebd.net/article/105687/coronavirus-shutdown-makes-24cr-new-poor-

in-bangladesh-binayak-sen 

১২. MSMEs - both a choice and a reality for Bangladesh: 

https://www.thefinancialexpress.com.bd/views/msmes-both-a-choice-and-a-reality-for-

bangladesh-1566055028 

১৩. At the core of our potential: https://www.dhakatribune.com/opinion/2018/07/10/at-

the-core-of-our-potential 

১৪. Impact on Bangladesh‘s SME Landscape, based on survey on 4 April, 2020, 

LightCastle Partners and Sheba.xyz 

১৫. Author‘s estimates. 
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June 22, 2020 

Bangladesh should raise voice to realise unpaid dues of its migrant workers 

Experts and advocacy groups say 

Bangladesh, being a major labour-exporting country, should raise its voice to 

realise the unpaid dues of the country's migrant workers, many of whom have 

been repatriated arbitrarily in wake of the Covid-19 pandemic, migration experts 

and advocacy groups said today.A global campaign called "wage theft" has been 

taking shape for quite some time, they said during a webinar, suggesting Bangladesh to 

have comprehensive documentation on migrant workers' grievances.Refugee and 



518 

 

Migratory Movements Research Unit (RMMRU) organised the webinar on "The other 

face of globalisation: Arbitrary return of Bangladeshi migrants and their unpaid 

dues".The webinar was the first of a series of similar events, said organisers.Migration 

expert Prof CR Abrar said civil societies across Asia vehemently started raising their 

voice against the "wage theft" campaign."We need to be part of it," he said, terming the 

unpaid dues of migrant workers as "lost remittance".William Gois, coordinator of the 

Migrant Forum in Asia, a regional civil society group, said it is unfortunate that the states 

were not documenting the learnings of the Covid-19 pandemic.As countries of origin 

begin the repatriation processes, it is important that they document grievances of the 

repatriated migrant workers, he said.RMMRU Chair Prof Tasneem Siddiqui said 

recently they, along with Manusher Jonno Foundation (MJF), had interviewed 50 

migrants who returned from Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar and Malaysia 

because of the pandemic.Those who returned from Saudi Arabia, UAE and Qatar 

alleged that they had unpaid dues ranging from Tk 9,500 to Tk 5 lakh, she said, 

presenting the outcome of the survey.Prof Tasneem said 39 out of the 50 respondents 

said they were picked up by police during the pandemic and later repatriated.Five 

migrants returned voluntarily, while three others returned on leave and three with help 

from their employers, she said.Rights activist Aroma Dutta, also a lawmaker from the 

reserved seat of the parliament, said a formal letter from the ministries concerned 

should be issued regarding workers' unpaid wages, especially addressing "lost 

remittance" and a previous proposal of six months' wage for terminated workers.Ahmed 

Munirus Saleheen, secretary to the expatriates' welfare ministry, said repatriation of 

migrant workers during Covid-19 pandemic is a global phenomenon.Many workers 

travel with "free visa" for their jobs overseas. As a result, it becomes difficult to realise 

compensation for such workers, he added.Every migrant worker deserves due respect 

and honour because the country's economy largely depends on their hard-earned 

remittance, said MJF Executive Director Shaheen Anam.She stressed the need for 

sending higher skilled workers overseas to avoid exploitation. 

, June 23, 2020 

Returnee migrant workers should be quarantined 

https://www.thedailystar.net/
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Authorities must provide these facilities 

Special flights of Biman have been bringing back migrant workers to Bangladesh, 

mainly from the Middle East. Recently, 388 expatriate workers returned from Saudi 

Arabia; most of them had been in jail or detention camps in the Gulf country. These men 

only add to the over 14,000 migrant workers who have returned from ten countries since 

April. Many more will come back, as they have lost their jobs due to the pandemic. We 

are concerned about what kind of precautions the authorities have taken to prevent 

further spread of the virus, which has already gotten out of control in the country. Are 

these migrants being tested, quarantined and if infected, treated?Returnees are 

supposed to produce medical reports certifying that they are Covid-19 negative, 

following which they are allowed to leave. But this does not take into account the 14 day 

incubation period, nor the possibility of getting infected after the test had been taken, for 

example, during the flight. We understand the logistical challenge of testing such a huge 

number of people and then making sure they quarantine. As far as we know, there are 

some institutional quarantine measures but they are far from being enough. The result 

is that most of these returnees are being asked to self quarantine when they reach their 

home towns or villages. Is this at all practical, especially in a scenario where these 

migrant workers will be self-isolating in homes where a separate sleeping area and 

bathroom facilities are likely to be non-existent?We have seen what happened 

previously, with migrant workers from Italy and other countries going to their villages 

without being tested or quarantined. A mismanaged attempt to keep foreign returnees at 

the Hajj camp backfired, as there were no adequate facilities. This led to a fast spread 

of the virus in the areas they returned to.We are worried that a similar situation is 

unfolding as thousands of migrant workers are coming back. There is an urgent need 

for institutional quarantine for the incubation period. We have seen that most of the 

migrants coming in previously have violated the 14 day (some experts say it should be 

longer) quarantine period when they were asked to self-isolate in their homes. Unless 

the authorities can enforce the self quarantine, such instructions are pointless. 

The authorities were well aware that thousands of migrant workers will be coming in; 

they should have been prepared to test them and put them into institutional quarantine. 

Experts have already warned of the possibility of a fresh wave of infections due to the 

huge influx of migrant workers, many of whom could be carriers of the virus. We urge 

the authorities to take these warnings seriously and take immediate steps to arrange 
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institutional quarantine with proper facilities where returnee migrant workers will be 

treated with compassion and respec 
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Remittances to fall by 20pc globaly: study 

Bangladesh to be hit hard 

Remittances are projected to plummet by a record 20 per cent in 2020 globally as the 

world‘s largest remittance-sending countries have experienced stringent lockdowns 

amid the COVID-19 pandemic, according to a Pew Research Center analysis. 

The center, which based its projection on data from the World Bank, Oxford University 

and Google, said that remittances might decline from a high of US$714 billion in 2019 to 

an estimated US$572 billion in 2020.Bangladesh would be a victim of the fall in 

remittances due to lockdowns and job cuts in major source countries, local experts in 

Dhaka said on Tuesday, as the country was expecting US$18 billion in remittances for 

the fiscal year 2020–21. ‗The sharp reduction in remittances would be an added burden 

for Bangladesh people and the economy,‘ Policy Research Institute executive director 

Ahsan H Mansur told New Age. The 10 countries that sent 61 per cent of the world‘s 

remittances— money sent by migrants to their home countries— in 2018 (the most 

recent year for which bilateral remittance data is available) have spent an average of 10 

more days under coronavirus-related lockdowns – and experienced greater declines in 

physical mobility near workplaces – than other countries, the analysis, released on 

Monday, shows.Among the world‘s top remittance-sending countries, the United States 

experienced a 29 per cent average workplace mobility decline, Saudi Arabia 32 per 

cent, the UAE 29 per cent, the United Kingdom 41 per cent, Canada 36 per cent, 

Germany 25 per cent, France 43 per cent, Australia 18 per cent and Italy 45 per cent. 

Data on reduced workplace mobility in Russia was unavailable although the country 

underwent work restrictions for 82 days. 

The same top remittance senders experienced an average of 67 days under workplace 

closures or stay-at-home orders as of May 28, compared with an average of 57 days for 

the other 154 countries or territories for which data is available.These 10 countries 

experienced an average 33 per cent decline in physical mobility around the workplaces 

from February 15 to May 21, compared with a 26 per cent decline among the other 116 

countries or territories for which data is available.The decline in remittances is projected 

to hit all regions of the world, as many of the 272 million international migrants have lost 

their jobs and stopped sending money home.The Kingdom of Saudi Arabia, the UAE, 
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Kuwait, the UK, Malaysia, Oman, Qatar, Italy and Singapore were the top 10 sources of 

remittances for Bangladesh in the first eight months of 2019–20, according to 

Bangladesh Bank documents.Remittances form more than 10 million citizens abroad 

along with exports, mainly readymade garments, are the key sources of foreign 

exchange for Bangladesh.The remittance inflows from wage earners to Bangladesh 

were US$16.4 billion in 2018–19, US$15 billion in 2017–18 and US$12.7 billion in 

2016–17, according to Bangladesh Bank documents.Several thousand Bangladeshi 

workers returned after losing jobs in different countries in recent months amid the 

spread of COVID-19 globally.  Ahsan H Mansur said that Bangladesh was going well on 

remittances before the COVID-19 pandemic.Indicating the recent surge in return of 

workers home from abroad, he said, ‗The government should lobby with the worker-

recipient countries so that they do not send our workers in one go.‘The government 

should also take steps so that the returned workers could be reemployed in their 

respective areas of expertise, he said, adding that the country would also need to 

address the shortfalls in productions at home, exports and the overall growth. Refugee 

and Migratory Movements Research Unit of Dhaka University on Monday said, with 

reference to a study released on Monday, that many foreign countries forcibly sent back 

workers without even any notice. RMMRU executive director CR Abrar said that the 

government should take steps so that the returned workers got compensation for 

sudden unnoticed job cuts by their employers abroad.       Bangladesh was the 11th 

highest recipient of remittances while the top 10 recipients were India, China, Mexico, 

the Philippines, Egypt, France, Nigeria, Pakistan, Germany and Vietnam.In 2009, global 

remittances declined 5 per cent as economies shrank during the great recession. In 

2016, remittances fell one per cent, driven by weak growth in many countries and lower 

oil prices. 
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Migrant Workers‘ Crises During Pandemic: Experts stress regional cooperation, govt 
action 
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Migration experts from across South Asian countries yesterday stressed for regional 

cooperation and action from governments to address problems of migrant workers in 

distress during the coronavirus pandemic.Workers of South Asian countries were losing 

wages and jobs, they said during an e-symposium, organised by Refugee and Migratory 

Movements Research Unit (RMMRU) on "Migrant Workers of South Asia: Experiences 

of Return, Repatriation and Deportation".Prof CR Abrar, executive director of RMMRU, 

referred to Bangladesh foreign minister's remarks, and said following the coronavirus 

outbreak, some labour-receiving countries have asked Bangladesh to take back its 

migrant workers.The countries have threatened to not hire workers from Bangladesh in 

future if it were to refuse to take back migrant workers, he said. "It's unfortunate and a 

breach of diplomatic protocols."Jagannath Adhikari, senior visiting fellow at Australian 

National University, Canberra, said whenever any crisis emerges -- whether it is related 

to economic or health, migrant workers have to suffer most.This has been evident 

during the coronavirus pandemic, he said.Prof S Irudaya Rajan, chair of Centre for 

Development Studies in Kerala, India said at least 15 lakh migrant workers of Indian 

nationality are estimated to return home due to the pandemic. 

Ganesh Gurung, chair of Nepal Institute of Development Studies in Kathmandu, said 

some 17,792 Nepalese migrant workers were infected with coronavirus in 35 countries, 

of whom 127 have died.He also said the Nepal Supreme Court recently gave a verdict 

to use money from migrant workers' welfare fund for their wellbeing during the 

pandemic.Prof Nasra M Shah of Lahore School of Economics in Pakistan and L Kumara 

Ruhunage, former additional general manager of Sri Lanka Bureau of Foreign 

Employment, among others, address the virtual conference. 

 

June 25, 2020 

Automation is not hurting RMG employment… yet 

The readymade garments (RMG) industry is vital to Bangladesh economy. It contributes 

84 percent of the total exports—nearly 13 percent of the GDP—and employs some four 

million workers. The direct and indirect impacts of the RMG sector in the country are 

profound. Because it employs so much of unskilled labour, the sector looks particularly 

vulnerable to automation: will machines replace the workers and unleash mass 

https://www.thedailystar.net/
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unemployment? The fear is not totally unfounded since robots are already common in 

manufacturing. In textiles, smart sewing machines, jacquard machines, smart sensors, 

big data, 3D printing, etc. are already in place. The automation of cutting, drawing 

patterns, spreading, and relaxation of fabrics has quietly begun, while some 

administrative tasks like maintaining attendance or working hours, which were 

previously carried out manually, have now become digitised. 

However, the widespread perception that industrial robots will take over and automate 

everything is questionable. Globally, the share of industrial robots used in textile and 

apparel is minuscule at best. For example, of the 1.63m industrial robots used in 2015, 

only 1,580 were in textiles and apparel. The hype generated by the prospect of sewbot 

as a potential disruption in the apparel industry is unwarranted. Much textile automation 

is about smoothing supply chains and reducing environmental strains rather than about 

replacing abundant cheap labour. As pointed out by The Economist in 2017, the 

unpredictable formations of fabric make it very difficult for a robot to keep track of what it 

is handling and where to apply itself. What is remarkable is that despite spinning being 

the first process to succumb to industrialisation in the early 19th century, textile and 

apparel activities still have to be guided by hand. The actual impact of automation is an 

empirical question.In new research, we carried out a field survey to understand 

unemployment in the RMG sector by interviewing garment workers who have recently 

become jobless. The survey approached nearly 200 respondents (including garment 

officials) across ten areas in Dhaka. Regrettably, the last portion of the survey 

overlapped with the Covid-19 outbreak, and prematurely ended our survey. To date, the 

early adopters of automation were the large apparel factories. Typically, these factories 

employ a large number of workers, operate from their own premises, and receive steady 

export orders from the buyers. By boosting efficiency, new technologies are permitting 

big factories to focus on greater product diversification. Despite automation, large 

factories have often kept displaced workers as more labourers are still needed to 

produce a much higher volume of output.By comparison, medium and small units could 

not afford expensive automation. Today, they mostly survive on sub-contracting and, 

with limited bargaining power over western retailers, they often take orders at 

depressed prices. With the improved productivity and product diversity of other garment 

exporting countries in Asia, international buyers now enjoy multiple sourcing options. 

Some predict that with the passage of time many small factories will be forced to close 

down or consolidate, while some medium factories will continue to operate manually.To 
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get an idea of how automation impacts garments manufacturing, consider the initial 

stage—"pattern design". Before automation, pattern design needed 10-12 workers to 

complete a task; but after automation, with computers and 3D printers, the same task 

now requires only 1-2 workers. Similarly, the "spreading" section formerly needed 10-12 

workers, but after the automation it requires only 2-3 workers. The "cutting" section has 

been partly automated. Previously, cutting required 100-120 workers, but now 60-70 

workers suffice. In making sweaters, an operator can supervise six jacquard machines 

at a time, greatly reducing the need for workers to perform repetitive manual tasks. 

Hence, a good number of sweater factories were forced to terminate workers, whose 

jobs are being replaced by jacquard machines. Our analysis shows that it is certainly 

possible for automation to cause much unemployment, but has it actually done 

so?Interestingly, garment workers displaced by automation were often not laid off but 

reallocated to other sections to boost production. Some factories are also providing on-

the-job training so that employees become familiar with technology, yet others hoard 

labour with the expectation that they can be used on a just-in-time basis. The picture 

that emerges from our survey is that, if before the automation 50 workers were needed 

to produce 5,000 pieces a day, after automation a factory requires 30 workers to 

produce the same output while the remaining workers continue to work with the factory 

in a new line. As a consequence, with automated processes, 50 workers can now 

produce an estimated 8,000 pieces a day.While automating an apparel factory can 

undeniably be expensive, several owners argued that it takes only 1-2 years to recover 

the purchase cost. In fact, factories that invested in high-tech manufacturing were able 

to secure new orders to fill up the extra capacity. Sadly, the small and medium factories 

could not exploit the scope of automation like their large counterparts. Automation is 

disrupting the entire sector on an ongoing basis. The small and medium factories are 

struggling to operate at break-even point by any means; the ghosts of Rana Plaza and 

the wave of automation weigh them down. Many have already shed redundant workers 

and kept only the skilled, multitasking, and experienced workers. Quite a lot of factories 

were closed down after encountering huge losses.Another finding that came out of the 

survey was that the increase in the minimum wage has increased the unemployment of 

RMG workers. Factories that embraced automation and did not face difficulty in getting 

steady orders still laid off unskilled workers in the wake of a higher minimum wage. The 

combination of falling prices and higher minimum wage led to worker layoffs in some 

factories as they restructured to meet intensified global competition. Factories that were 

unable to compete or adapt to new technology laid off unskilled workers foreseeing a 
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decline in economic activity.In Bangladesh's RMG industry, automation has hitherto 

been a secondary reason for job loss. Unemployment rose more due to factors such as 

squeezed profit margins, higher minimum wages, and a slowdown in export orders. 

Automation has affected both skilled and unskilled workers and both high- and low-

paying occupations. However, low-paid workers disproportionately bear the brunt of 

automation's impact as they lack the basic knowledge to operate advanced machinery 

and also are not often chosen for training to operate such machines. 

The most worrying development is the prejudice that female workers are either 

physically or mentally incapable of handling machines and equipment. This prevents top 

management from encouraging female workers to receive the necessary training to 

upgrade their current skills. When the shortage of skilled workers is holding back RMG 

potential, the tendency to deprive female workers of upper-end work is short-sighted 

and wrong. While new technologies are creating new job opportunities, they should be 

geared towards females, since a plethora of research show that compared to men, 

women workers are less mobile and therefore less likely to switch jobs. Prejudice may 

be depriving Bangladesh of the profit-maximising option.The clear conclusion that 

emerged from our survey is that it is not automation but rather falling export orders, 

rising wages and decreasing global prices that are behind the rising unemployment in 

the RMG sector. If these trends continue, textile manufacturers will have no option but 

to embrace automation and cut jobs in order to revive the business.Jobaida Behtarin, 

Salim Rashid and Syed Basher are, respectively, a research associate, university 

professor, and professor of economics at East West 

University.Email: syed.basher@gmail.com 
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Jun 25,2020 

 

13pc people lost jobs due to COVID-19 pandemic: BIDS 

About 13 percent people have become unemployed in the country due to COVID-19 

pandemic, according to a survey of Bangladesh Institute of Development Studies. 

https://www.ittefaq.com.bd/
https://www.newagebd.net/
https://www.ittefaq.com.bd/
https://www.newagebd.net/
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The survey titled ‗Coping with COVID -19 and Individual Responses: Findings from a 

Large Online Survey‘ was conducted on 30,000 people covering all divisions and 

districts.BIDS conducted the survey from May 5 to 29, 2020. It was unveiled on 

Wednesday at a virtual conversation titled ‗In the Shadow of COVID - Coping, 

Adjustments, Responses‘ organised by BIDS. 

It noticed expected and significant negative effects on employment, income and 

expenditures of people, especially those from low-income groups.As per the report 

findings, 19.23 pre cent of participants with income less than 5000 taka reported a that 

their income reduced by 75 per cent, while 23.31 per cent participants with income 

between 5000-15000 taka reported an income reduction by 50 per cent relative to last 

month‘s income.Meanwhile, SME entrepreneurs in the rural areas are being hit the 

hardest due to the impact of COVID-19, as their revenue has dropped by 67 per cent in 

2020 compared to the previous year.However, the average reduction of revenue for all 

SMEs is 66 per cent in 2020 compared to 2019.According to a survey titled ‗COVID-19 

and SMEs: Understanding the Immediate Impact and Coping Strategies‘ annual 

revenue was reduced by 67 per cent in 2020 compared to 2019, which is 66 per cent for 

all SMEs sectors.BIDS conducted the survey on 375 enterprises and 360 workers 

during April 26 to May 10, 2020. The report was unveiled on Wednesday.As per the 

survey findings of the surveyed entrepreneurs, 76 per cent goods produced by the 

entrepreneurs remain unsold and the value of unsold goods is Tk6.75 lakh each. 

Economic activities were not completely shut down during the lockdown, while only 16 

per cent of SMEs were open. However, it was 38.24 per cent in cases of handicrafts 

and rural SMEs were opened by 11.40 per cent, the report showed.According to a 

survey, Bangladesh will have 16.4 million new poor in 2020 as the income of working 

class in urban and rural areas have fallen sharply due to the lockdown to stop the 

spread of COVID-19 pandemic.A research paper titled ‗Poverty in the time of Corona: 

Short-term Effects of Economic Slowdown and Policy Responses through Social 

Protection‘ conducted by BinayakSen, research director of BIDS estimated the figure on 

Wednesday.Under a post-lockdown optimistic scenario, the country‘s overall poverty to 

increase by 25.13 per cent, where rural poverty will be 24.23 per cent and urban poverty 

will be 27.52 per cent.‗We ran several scenarios - representing successive severity of 

lockdown - under the ‗wealth plus labour status‘ approach. In a scenario where there is 

an 80 per cent drop in income for labor class in urban areas and 10 per cent drop in 
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income for labor class in rural areas in the ‗hard lockdown‘ exercise, we would have16.4 

million new poor,‘Binayak said in his presentation.‗If we consider a 25per cent higher 

poverty line, then an additional 16 per cent to 20 per cent of population would be in 

poverty in rural and urban areas. If we update our age-old poverty line accordingly, it will 

result in a much higher poverty where rural poverty would be 45 per cent, and urban 

poverty would be 36 per cent,‘ he added. 

To sum up, we have two kinds of vulnerability in poverty-one relates to the risk of 

slippages of the near-poor into poverty, and the other pertains to the risk of slippages of 

the moderate poor into extreme poverty, said the economist. 
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June 26, 2020 

The new hashtag trending amidst the global movement for racial equality 

While the predicament of the ready-made garments (RMG) industry in Bangladesh 

during the pandemic has been in our national news and our social media radars,  has 

been slowly gaining traction over the past few weeks on social media platforms like 

https://www.kalerkantho.com/
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Instagram. A quick look through the posts will reveal that most of the discussion is 

surrounding the performative solidarity shown by brands in the wake of the ongoing 

Black Lives Matter movement and the lack of action by these brands when it comes to 

actually making a difference. So how do Bangladeshi RMG workers come into this? 

 first emerged in the aftermath of the Rana Plaza tragedy in 2013 and began as a 

movement that demanded international apparel brands show accountability towards 

their supply chains. It was used to put pressure on the brands whose garments were 

being made in the factories housed in the collapsed building to take note of the 

conditions in which these workers operate and to compensate those affected by the 

tragedy fully and fairly. It has since evolved as a part of a greater movement promoting 

sustainable fashion.Seven years later, the hashtag has emerged again after it came to 

light the lack of responsibility many of these brands have shown again towards the 

actors in their supply chains amidst a pandemic. Many brands have refused to accept 

completed orders, demanded hefty discounts on completed orders, refused to honour 

outstanding payments and penalised delays in productions from Bangladeshi RMG 

factories since March 2020.This has created a crisis in this industry and puts the 

livelihoods of millions into risk. The RMG sector is the biggest employer in our country—

with a predominantly female workforce of around 4.5 million people—and also draws 

the biggest export earnings in our economy. The human cost is understandably 

catastrophic. Many workers have already taken to the streets demanding their wages 

and festival bonuses on several occasions amidst the Covid-19 outbreak. However, with 

no resolution underway from many of the biggest buyers of these garments, the entire 

industry is on the brink of devastation and its workers are not far from destitution and 

starvation.When various high street brands began posting to show their solidarity to the 

BLM protests taking place around the world, activists began pointing out the glaring 

hypocrisy of some, such as Kendall + Kylie. The highly influential brand had posted 

pledging to donate in support of BLM and promising to reduce inequality and improve 

their understanding of racism. However, it was soon revealed, through #PayUp, that 

they were doing so to just appease the public during a popular movement and not 

committing to the cause. The refusal to accept accountability and pay their dues ends 

up hurting the people of colour who work at their supplier factories. This is 

why #PayUp has become a part of the outcry against racial injustice and a site of 

resistance against white supremacy. 

https://www.instagram.com/explore/tags/payup/
https://www.instagram.com/explore/tags/payup/
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June 29, 2020 

Team up to stop forced deportation 

Countries, regional bodies urged at The Daily Star webinar; speakers stress need 

for a justice mechanism for the aggrieved migrant workers 

Migrant labour sending countries should strongly oppose forced deportation of workers 

during the pandemic and there should be a transitional justice mechanism for those 

facing job loss and wage theft, experts said.There should be a comprehensive plan for 

socio-economic reintegration of those returning from abroad, they added."Migrant 

destination countries are not paying heed to the calls of the UN Migration Network and 

rights bodies against deportation of migrants. We need to raise our voice, join other 

countries and regional bodies against this," Prof CR Abrar told a webinar organised by 

The Daily Star on Saturday.Many of the migrants returning home have not been paid 

their wages and end service benefits, which means billions of dollars have been lost, 

the Dhaka University professor of international relations told the event titled Migrants 

Returning Home: to What?Bangladeshi migrant Emdad Haque Sohel had to return 

home from Kuwait because his employer did not renew his work visa that expired in 

March. He had to face detention and non-payment as well. Referring to his case, CR 

Abrar said, "We cannot allow this. Today, the governments and civil societies should 

work together."Starting from April to mid-June, some 30,000 Bangladeshi migrants 

returned home. Experts estimate several lakhs of them may return over the next few 

months. On the other hand, new overseas jobs could drastically decline.Prof Tasneem 

Siddiqui, chair of Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), said a 

survey by them on 50 returnee migrants found they suffered quite a lot over the last few 

months due to job loss, shortage of food, and abuse in the jails overseas.Also, 74 

percent of the returnees claimed they had dues in salaries and benefits and the 

amounts ranged from Tk 5 lakh to Tk 7.5 lakh, she said.Prof Tasneem suggested the 

government keep an account of the migrants returning so that they can back up their 
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claims when a mechanism for justice is created.Expatriates' Welfare Ministry Joint 

Secretary Nasreen Jahan said that the government has allocated Tk 700 crore for 

reintegration of the returnee migrants. The Expatriates Welfare Bank will provide 

between Tk 1 lakh and Tk 5 lakh in soft loans to the returnees. Besides, Tk 11 crore has 

been used for cash and food assistance for those in need in the destination 

countries.The government is also working with development partners including Swiss 

Development Cooperation, Asian Development Bank, World Bank, ILO and IOM for 

repatriation and reintegration."Each of the families of the migrants who died due to 

Covid-19 will get Tk 3 lakh," she said.Nasreen Jahan also said the migrants and their 

families will come under the social safety net programme run by the relief ministry."We 

are also planning on how to create new overseas job opportunities."Syed Saiful Haque, 

chairman of WARBE Development Foundation, said migrants, especially the 

undocumented ones, are vulnerable during this pandemic. Primarily, it is the host 

government's responsibility to protect migrants during a crisis, but not all of them are 

doing it.Therefore, Bangladesh embassies abroad need to reach out to them. He said 

the Tk 11 crore spent on cash and food support to migrants was not enough.A global 

fund should be created for compensating the migrants who became unemployed. For 

those returning, Saiful suggested creating a returning center which will assist the 

migrants in becoming entrepreneurs.IOM Head in Bangladesh, Gorge Gigauri, said 

return and reintegration of migrants is a complicated issue that's taking over health 

challenges. IOM is working with the government in tackling the crisis.The discussion 

was moderated by Sushmita Preetha, deputy editor at editorial and op-ed of The Daily 

Star. 
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June 30, 2020 

BD seeks duty-free access to USA for RMG products 

Bangladesh requested the USA to provide 
duty free market access for Bangladeshi 
garment products for two years as the 
industry is bearing the brunt of the 
cancellation of orders by US 
buyers.Foreign Minister Dr AK Abdul 
Momen made the request to US Secretary 
of State Michael R Pompeo on Monday 
evening during their conversation over 
phone, a foreign ministry spokesperson said on Tuesday.They discussed 
issues related to Covid pandemic, rohingya crisis and mutual economic 
cooperation.The US secretary of State stressed the need for transparency 
and access to information for long-term economic stability and sustainable 
development of Bangladesh. Mr Pompeo also reaffirmed the importance of 
the US-Bangladesh relationship and discuss continued cooperation of the US 
to Bangladesh to address the COVID-19 pandemic, said a statement of the 
US Embassy.Mr Pompeo and Foreign Minister Momen reviewed the more 
than $43 million in COVID-19 assistance that the United States has provided 
so far to Bangladesh and discussed Bangladesh‘s critical role in the 
international response to the pandemic by manufacturing emergency medical 
and protective supplies.The Secretary of State commended Foreign Minister 
Momen for Bangladesh‘s continued generosity in hosting Rohingya 
refugees.The United States has contributed nearly $820 million in 
humanitarian assistance for the Rohingya crisis, most of which is for 
programs within Bangladesh.The two leaders renewed commitments to 
support the voluntary, safe, dignified, and sustainable return of Rohingya 
refugees to Burma, the US statement added.Foreign ministry officials said, 

https://thefinancialexpress.com.bd/
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Dr Momen, however, urged the US to invest more in the health sector of 
Bangladesh under the IDFC fund.He also pointed out that US inves tors can 
invest in the economic zones of Bangladesh to get the benefit of the cheap 
labour and skilled manpower.On the issue of the Rohingya crisis, the minister 
told the US Secretary of State that Myanmar‘s failure to    implement the 
repatriation agreement causing huge sufferings for Bangladesh.He also 
expressed deep concern over the fresh crackdown against Rohingyas in 
Myanmar.Dr Momen requested the US government to take due measures so 
that Rashed Chowdhury, fugitive killer of Bangabandhu Sheikh Mujber 
Rahman, can be brought back from the USA to home to implement the court 
verdict. 

mirmostafiz@yahoo.com 

 

June 30, 2020 

Skills training for women migrant workers a must: Speakers 

 

Bangladesh Nari Sromik Kendra (BNSK) organised a web based orientation 
workshop on ―Safe migration and legal rights: Migration Welfare Act -2013‖ on 
Sunday.Md Shamsul Alam, director general, Bureau of Manpower, 
Employment and Training (BMET), emphasized knowing and following 
Migration Act 2013, relevant policies and circulars for safe, orderly and 
regular migration specially for women migrant workers. He stressed on 
effective training for migrant workers on their roles during pre -departure and 
departure time, and in destination countries so that they can protect 
themselves from discrimination, mental and physical torture and abuse, and 
thus are able to establish their rights in all steps of migration.Sheepa Hafiza, 
gender specialist and human rights activist,  said that government, recruiting 
agents, CBOs and NGOs should work jointly for protecting women workers‘ 
rights. She suggested involving diasporas in the process.Nazrul Islam, 
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director (Training) of BMET, emphaised skill based training for migrant 
workers. He said through government training projects they can obtain skills 
and efficiency to work in countries of destination.BMET Director (Training) 
Md Sakawat Ali said women migrant workers must know their legal rights 
before going abroad, and they should be provided training on different 
skills.Md Masud Rana, deputy director of BMET, briefed on existing rules of 
Migration Welfare Act 2013.Shirin Lira, IBP manager and social and inclusion 
advisor at PROKAS, British Council appreciated BNSK for organising the web 
workshop and its efforts for establishing gender equality of women migrant 
workers through time based support services.M Tipu Sultan, ex -president 
of Female Worker Recruitment Agencies Associations of 
Bangladesh (FWRAB) mentioned that they are following act and circulars of 
government during the recruitment process.Advocate Sipra Goswami 
presented Migration Act 2013 through power point presentation.   Advocate 
Abdullah Al Noman of Supreme Court of Bangladesh presented case 
implementation procedures.ashequlbd@gmail.com 
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০২ জুন ২০২০ 

বোরুকোষ ফোচোোষ শ্রশভক শনত 

 

ভেভননংয়য বারুকা উয়জরাে ফাচাাে বভািযাইয়কর আয়যাী এক বাাক 

শ্রনভক ননত য়েয়েন। এ ভে আত য়েয়েন আয একজন।য়াভফায যায়ত ঢাকা-

ভেভননং ভায়কয বারুকা বযবায োফদায বভা এরাকাে এ দরু্ যিনা 

র্য়ি।ননত পারুক উয়জরায বাণ্ডাফ িায়ভয দাইযাাা এরাকায আফদরু য়কয 

বেয়র। নতনন স্থানীে ইকযাভ বায়েিায কাযখ্ানায শ্রনভক নেয়রন।বযায়ডাফা াইয়ে 

ুনরয়য আইন নযদ যক উমায়েয আর ভাভুদ আদনান জানান, যায়তয নপয়ি 
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কায়জ বমাগ বদোয জনয বভািযাইয়কয়র দইু শ্রনভক মান্দেয়রন।র্িনাস্থয়র বৌঁেয়র 

বেন বথয়ক ঢাকাগাভী একষ্টি মাত্রীফাী ফা তায়দয বভািযাইয়করষ্টিয়ক চাা নদয়ে 

চয়র মাে।এয়ত গুরুতয আতাফস্থাে স্থানীেযা তায়দয উোয কয়য বারুকা উয়জরা 

স্বাস্থয কভয়েয়ে বনোয য কতযফযযত নচনকৎক ভয পারুকয়ক ভৃত বর্ালণা কয়যন। 

অয আত রুয়ফর (২১) াাতায়র নচনকৎাধীন। 

 

০২ জনু ২০২০, 

ভষভনশংশ ফযপ কর শফশস্ফোযশণ শ্রশভশকয ভৃতুয 

ভষভনশং নগযীয োনশকোো ফোজোশয ফযপ কর শফশস্ফোশযত শষ  টনোস্থশরই ো আরভ 

(২৩) নোশভ এক শ্রশভক ভোযো দগশছ। ভঙ্গরফোয শফকোর োশ ৪টোয শদশক এ দু ঘটনোষ আয 

দুইজন আত শষশছন। 

শনত শ্রশভক ো আরশভয ফোশ নগযীয কৃষ্টুয এরোকোষ। দু ঘটনোষ ই ফযপ কশরয ভোশরক 

ফশরুর ইরোভ আত শষশছন। এ ছোো আত পোরুক (৫০) নোশভ অয এক শ্রশভকশক 

ভষভনশং দভশডশকর কশরজ োোতোশর বশতঘ কযো শষশছ। 

দকোশতোষোশর ভশডর থোনোয শ শপশযোজ তোরুকদোয জোনোন, নগযীয োনশকোো ফোজোশয 

ফশরুশরয ফযপ কশর শফকোর োশ ৪টোয শদশক আকজস্বক এ দু ঘটনো  শট। িশতশদশনয ভশতো এই 

ফযপ কশর ভোশরক দুই শ্রশভক কোজ কযশছশরন। ফযপ করটট দথশক োনশকোো ফোজোশযয 

ভোছ ফযফোষীযো িশতশদন ফযপ শনশষ থোশকন।  

 

২/০৬/২০২০ 

বক্রন উয়ে শ্রনভক ননত 

কুশভেোয দয দশক্ষশণ েী শফদুযশতয কনেোকন পোশভ ঘয দক্রন উশল্ট চোো শ দদোশষত 

উেো (৩৫) নোশভয এক শ্রশভক শনত শষশছন। শতশন োশয রোরভোই উশজরোয দশক্ষণ 

চনগো ুঁ গ্রোশভয আফদুর রশতশপয দছশর। আত ন আয োুঁচজন শ্রশভক। গতকোর কোশর 

দয দশক্ষশণয দভোনুয গ্রোশভ এ  টনো  শট। েী শফদুযতোষন দফোডঘ কুশভেো িকশল্পয শনফ ঘোী 

িশকৌরী আফদুর োন্নোন জোনোন, কুশভেো-দনোষোখ্োরী দযররোইশনয শনকট খ্ুুঁটট ফোশনোয জনয 

দক্রনটট মোজির। িোথশভকবোশফ দজশনশছ, চোরশকয অতকঘতোষ এ দু ঘটনো  শট। একজন শ্রশভক 

শনত  োুঁচজন আত শষশছন। 
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                                                            ও              

          

 
০৪    , ২০২০ 

                            

                                                                          

                                                                        

     ,                                                       (৫০)        

                                                            ও                

                                                          

 

০৫ জনু ২০২০ 

দ্মাে ৫ শ্রনভক ননয়খ্াাঁজ, তীব্র বরায়ত উোয অনবমান ফে 

তীি দরোশতয কোযশণ দযুশয দ্মো নদীশত নোভশত নো োযোষ দনৌকোডুশফশত শনশখ্ো ুঁজ োুঁচ 

শ্রশভশকয উেোয অশবমোন শযতযক্ত দ োলণো কযো শষশছ। আজ শুক্রফোয ন্ধযো োশ ছষটোষ এ 

দ োলণো দদষো ষ।এ উেোয অশবমোশন ভোশনকগশঞ্জয আশযচো  োট দথশক পোষোয োশবঘশয ছষ 

দশযয একটট ডুফুশয দর এশশছর। শকন্তু নদীশত তীি দরোত থোকোষ ডুফুশয দশরয দযযো দ্মোষ 

নোভশত োশযনশন। ন্ধযো ছষটোয শদশক দযুয উশজরো শনফ ঘোী কভ ঘকতঘো (ইউএন) ূযফী 

দগোরদোয উেোয অশবমোন শযতযক্ত দ োলণো কশযন।ছষ দশযয ডুফুশয দশরয শরডোয পজরুয 

যভোন ফশরন, আজ দফরো শতনটোয শদশক তো ুঁযো দযুশযয দঢউখ্োরী ইউশনষশনয ষতোনখ্োরী 

এরোকোষ দ্মো নদীয োশ এশ দৌৌঁছোন। িরোশয কশয দম জোষগোষ দনৌকোডুশফয  টনো  শট, 

দখ্োশন মোন। শকন্তু নদীশত িচণ্ড দরোত থোকোষ তো ুঁশদয শক্ষ এ উেোয অশবমোন শযচোরনো কযো 

ম্ভফ ষশন।পজরুয যভোন ফশরন, তো ুঁশদয কোশছ দম ধযশনয উেোযোভগ্রী শছর, তো শদশষ এ 

উেোয অশবমোন শযচোরনো কযো ম্ভফ শছর নো। শতশন ফশরন, ইউএন োফ ঘক্ষশণক তো ুঁশদয শঙ্গ 

শছশরন এফং তো ুঁশদয কোজ তদোযক কশযশছন।ইউএন ূযফী দগোরদোয ফশরন, দ্মো নদীয ই 

অংশ দম দরোত শছর, তো দবদ কশয উেোয অশবমোন শযচোরনো কযোয ক্ষভতো ই ডুফুশয দশরয 

শছর নো। শতশন ফশরন, দনৌকোডুশফশত োুঁচ শ্রশভক শনশখ্ো ুঁজ যশষশছন। তো ুঁশদয উেোয কযশত দনশভ 

নতুন কশয দকোশনো দু ঘটনোয ঝুুঁ শক দনষো ভীচীন ভশন ষশন ফশর উেোয অশবমোন শযতযক্ত 

দ োলণো কযো শষশছ।আজ কোর োশ োতটোয শদশক ২৬ জনশক শনশষ একটট িরোয ডুশফ মোষ। 

িরোযটট দযুশযয দঢউখ্োরী ইউশনষশনয ষতোনখ্োরী দথশক চযনোশছযুশযয শদষোযোয চশয 

মোজির। শথ দনৌকোটট ডুশফ মোষ। দনৌকো দথশক ২১ জন ো ুঁতশয োশ উঠশত োযশর ৫ জন 
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শ্রশভক তশরশষ মোন।শনশখ্ো ুঁজ শ্রশভশকযো শরন চুষোডোঙ্গোয দভো. োোফুয (৩৫), শরন শভষো (৩৮), 

আফদুয যোেোক দোশন (৪০) এফং দযুশযয দঢউখ্োরী ইউশনষশনয ফোশছয খ্োয ডোঙ্গী গ্রোশভয 

দভো. শদ (১৬)  রুশফর দোশন (২৭)। 

কোর োশ োতটোয শদশক দঢউখ্োরীয নষোফ দভোেোয  োট দথশক িথশভ ১৬ জন শ্রশভক, 

ষতোনখ্োরী  োট দথশক ১০ জন দভোট ২৬ জন শ্রশভকশক শনশষ ফোদোভ দতোরোয জনয জশভ  

িরোশযয ভোশরক চয োশরুশযয কোজীকোন্দো গ্রোশভয কৃলক দভো. রোরন পশকয চযনোশছযুয 

ইউশনষশনয শদষোযোয চশয মোজিশরন।ই দনৌকোষ শছশরন চুষোডোঙ্গোয শ্রশভক দভো. আভশজদ আরী 

(৩২)। শতশন ফশরন, ষতোনখ্োরী  োট দথশক দনৌকোটট ছোোয োুঁচ শভশনট যই তীি দরোশতয ভশধয 

শ ডুশফ মোষ। 

ইউএন ূযফী দগোরদোয ফশরন, দম দনৌকো ডুশফ দগশছ, দটট দছোট আকোশযয একটট ভোছ ধযোয 

দনৌকো। দনৌকোটটয ধোযণক্ষভতো শছর ১০ দথশক ১২ জন। শকন্তু দনৌকোষ োয জিশরন ২৬ জন। 

তীি দরোশতয োোোশ অশধক মোত্রীয কোযশণ দনৌকোটট দ্মোষ ডুশফ মোষ।দযুয থোনোয শ 

দষদ রুৎপয যভোন ফশরন, এ  টনোষ জজজ্ঞোোফোশদয জনয দনৌকোয ভোশরক দভো. রোরন 

পশকযশক আটক কযো শষশছ। 

 

 

০৫ জনু ২০২০ 

চোয দজরোষ ফজ্রোশত ৫ জন শনত 

 

ফজ্রোশত োফনোয ুজোনগশয দু'জন, নগো ুঁয যোণীনগশয একজন, নোশটোশযয গুরুদোুশয 

একজন  গোইফোন্ধোয োদুরযোুশয একজন শনত শষশছন। িশতশনশধশদয োঠোশনো খ্ফয-

 ুজানগয (াফনা): ুজোনগশয ফজ্রোশত শুক্রফোয দুুশয ম্রোট দোশন (১৫) নোশভয এক 

শকশোয  ফৃস্পশতফোয শফশকশর জশরর যদোয (৫০) নোশভয এক কৃলক শনত শষশছন। 

ুজোনগয উশজরো কোযী কশভনোয (বূশভ) উশম্ম তোফোুভ  টনোয তযতো শনজিত 

কশযশছন।ম্রোট উশজরোয দুরোই ইউশনষশনয যোইশভুর গ্রোশভয োজোোন দোশশনয দছশর 

এফং জশরর যদোয একই ইউশনষশনয োশন্তুয গ্রোশভয ভৃত যভজোন যদোশযয 

দছশর। নগাাঁ: নগো ুঁয যোনীনগশয ফজ্রোশত শভঠু (৪২) নোশভ এক কৃলক শনত শষশছন। শভঠু 

যোণীনগয উশজরোয দরোোচূো গ্রোশভয ভৃত আশষজ উিীশনয দছশর। যোণীনগয থোনোয শ 

জহুরুর ক জোনোন, ফৃস্পশতফোয ন্ধযোয শদশক শভঠু তোয তোয ফোশয োশয ুকুশয ভোছ ভোযশত 

দগশর দগশর ফজ্রোশত তোয ভৃতুয ষ।ফাইিাভ (নায়িায): নোশটোশযয গুরুদোুশয কচুগোী 

গ্রোশভ েশুয ফোশশত দফোশত এশ ফজ্রোশত দভোকফুর দোশন টটেো (৩৩) নোশভ একজন শনত 

শষশছন। এভষ তোয যোরক জজফ দোশন পশকয (২২) গুরুতয আত ন।ফৃস্পশতফোয যোত 

৮টোয শদশক উশজরো কচুগ্রোী গ্রোশভ এ  টনো  শট। টটেো উশজরোয শফরকোঠয গ্রোশভয ভৃত 

দশকন আরীয দছশর এফং ভুন্নোপ দোশশনয জোভোতো। গুরুদোুয থোনোয শ দভোজোোরুর 

ইরোভ  টনোয তযতো শনজিত কশযন।াদরুযাুয (গাইফাো) : গোইফোন্ধোয োদুরযোুয 

উশজরোয কোঠোর রক্ষীুয গ্রোশভ ফৃস্পশতফোয ন্ধযোয শদশক ফজ্রোশত যুভো খ্োতুন (১১) নোশভয 



593 

 

এক শশু শনত শষশছ। ুযভো ই গ্রোশভয দখ্ ছকু শভষোয দভশষ। ফোশয োশ ভোঠ দথশক 

শনশজশদয একটট গরু আনশত শগশষ ফজ্রোশত দ ভোযো মোষ। ইশদরুয ইউশনষশনয দচষোযভযোন 

যোজব্ন আব্দেুো শযষন শফলষটট শনজিত কশযশছন। 
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০৯ জনু ২০২০ 

বোরুকোষ িোক্টয-কোবোডঘবযোশনয ধোেোষ দরোয শনত 

ভষভনশংশয বোরুকো উশজরোষ িোক্টশযয দছশন কোবোডঘবযোশনয ধোেোষ এক দরোয শনত 

শষশছন।দোভফোয যোত ৮টোয শদশক ঢোকো-ভষভনশং ভোশকয বোরুকোয ফো ুঁকোতযো নোভক 

স্থোশন এ  টনো  শট।শনত িোক্টয দরোশযয নোভ দনোর দবৌশভক (২৩)। শতশন ঝোরকোটঠ দজরোয 

ফোশন্দো।এ  টনোষ ভোশক আোই  ণ্টো মোন চরোচর ফন্ধ থোশক।বোরুকো পোষোয োশবঘ ূশত্র 

জোনো মোষ, উশজরোয দভদুষোযী গ্রোশভ অফশস্থত নোপশকো পোভ ঘোশউটটকযোর শরশভশটশডয 

শএনজজয গযোশফোঝোই শশরন্ডোযফোী একটট িোক্টযশক দছন দথশক ভষভনশংগোভী একটট 

কোবোডঘবযোন (চট্ট-দভশিো-১১-১৮৭৩) ধোেো দদষ। এশত কোবোডঘবযোন  িোক্টযটট ভোশকয 

যই উশল্ট মোষ। এশত গযো শশরন্ডোশযয োই দপশট শফকট শব্দ শএনজজ গযো দফয শত 

থোশক।খ্ফয দশষ বোরুকো পোষোয োশবঘশয উেোযকভীযো  টনোস্থশর শগশষ দদশখ্ন িোক্টশযয শনশচ 

এক ফযজক্ত আটশক যশষশছন। োই দপশট গযো শনগ ঘত ষোষ উেোযকভীযো উশল্ট মোষো 

িোক্টযটটয কোশছ দমশত োজিশরন নো।যোত োশ ১০টোয শদশক শশরন্ডোশযয গযো শকছুটো কশভ 

দগশর িোক্টশযয শনচ দথশক আটশক মোষো ফযজক্তশক পোষোয োশবঘশয দযযো ভৃতোফস্থোষ উেোয 

কশযন। গযোশয শশরন্ডোয শফশস্ফোযণ এফং অশগ্নকোশণ্ডয আঙ্কোষ োইশষ ুশর  পোষোয 

োশবঘ দযযো ভোশকয দুই োশয মোন চরোচর ফন্ধ কশয দদন।দী ঘ আোই  ণ্টো 

ভোশক মোন চরোচর ফন্ধ থোকোষ যোস্তোয দুই োশ ত ত গোশ আটশক শগশষ ৪-৫ 

শকশরোশভটোয রম্বো মোনজশটয ৃটষ্ট ষ।বোরুকো পোষোয োশবঘশয শশনষয দস্টনভোস্টোয আর 

ভোভুন জোনোন, দু ঘটনোয য গযোশয োই দপশট শফকট শব্দ গযো দফয জির। এশত দু ঘটনোষ 

কফশরত গোশটটয কোশছই আভযো দমশত োজিরোভ নো।দু ঘটনোয আোই  ণ্টো য শনশতয 
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ভযশদ উেোয কযো শষশছ।বযশডোফো োইশষ ুশরশয এআই োশদউর ইরোভ জোনোন, 

কোবোডঘবযোনটট শশরন্ডোযফোী িোক্টযটটশক দছন দথশক ধোেো শদশর এ দু ঘটনো  শট। এ দু ঘটনোয 

য শশরন্ডোয দথশক গযো দফয ষোয কোযশণ গোশয শনচ দথশক শনশতয ভযশদটট উেোশয 

শফরম্ব শষশছ। দুটট গোশয চোরক রোতক যশষশছন। 

 

 

১০ জনু ২০২০ 

আভতরীশত শিজ দবশঙ্গ ইট দফোঝোই িশর নদীশত, আত ২ 

ফযগুনোয আভতরীশত শিজ দবশঙ্গ ইট দফোঝোই িশর নদীশত শ দগশছ। এশত ই িশরয চোরক 

যোশর  দরোয ইষোশন আত ষ। আতশদয স্থোনীষযো উেোয কশয িোথশভক শচশকৎো 

শদশষশছ।ফুধফোয কোর োশ ৮টোয শদশক আভতরী উশজরোয আভোগোশছষোষ এ  টনো  শট। 

জোনো দগশছ, ২০০৬ োশর স্থোনীষ যকোয িশকৌর শফবোগ আভোগোশছষো নদীশত আভোগোশছষো 

ফোজোশযয ংরগ্ন স্থোশন আষযন শিজ শনভ ঘোণ কশয। শনভ ঘোশণয ১০ ফছশযয ভোথোষ ২০১৬ োশর 

শিজটটয ভোঝখ্োশনয অং দবশঙ্গ শ। তোৎক্ষশণক ই শিশজয বোঙ্গো অং স্থোনীষ যকোয 

িশকৌর শফবোগ দভযোভত কশয। দভযোভত কযোয শয ই শিজ শদশষ ফ মোনফোন চরোচর 

শনশলে কশয দদষ স্থোনীষ যকোয িশকৌর শফবোগ। শকন্তু িশকৌর শফবোশগয শনশলধ উশক্ষো 

কশয িোক  িশরয ভোশরকযো ই শিজ শদশষ মোনফোন চরোচর কযশত থোশক।ফুধফোয শযজশভন 

দদখ্ো দগশছ, শিশজয ভশধযয অং দবশঙ্গ নদীশত শ আশছ। িশরটট নদীশত তশরশষ দগশছ।িশর 

ভোশরক োশফক ইউশ দয পোরুক যদোয ফশরন, ইট দফোঝোই িশর ো ষোয ভষ শিজ 

দবশঙ্গ নদীশত শ দগশছ। িশর উেোয কযো ম্ভফ ষশন।আভোগোশছষো ফোজোশযয ফযফোষী 

শপকুর ইরোভ ফশরন, শিজটট দবশঙ্গ োষ দুই ইউশনষশনয িোষ ৩০ োজোয দরোশকয 

দমোগোশমোগ ফন্ধ শষ দগশছ।আভতরী উশজরো িশকৌরী দভো. আর ভোভুন ফশরন, ধোযণ ক্ষভতোয 

দচশষ বোশয মোনফোন চরোচর কযোষ শিজ দবশঙ্গ শশছ।ইখ্োশন গোডঘোয শিজ শনভ ঘোশণয িস্তোফনো 

স্থোনীষ যকোয ভন্ত্রণোরশষ োঠোশনো আশছ। অনুশভোদন শর শিজ শনভ ঘোণ কযো শফ।আভতরী 

উশজরো শনফ ঘোী অশপোয ভশনযো োযবীন ফশরন, বোঙ্গো শিজ এরোকো শযদ ঘন কশয ভোনুশলয 

মোশত দুশবঘোগ দোোশত নো ষ দই ফযফস্থো দনষো শফ। 
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১০ জনু, ২০২০ 

োশয শভরর িরোযচোরশকয রো 

দনত্রশকোনো দজরোয খ্োশরষোজযুী উশজরোয আদোউো ো দথশক দভো. কোইষুভ (২৫) নোশভ এক 

িরোযচোরশকয গশরত রো উেোয কশযশছ ুশর। শনশখ্ো ুঁজ ষোয চোয শদন য ফুধফোয দুুশয 

তোয রোশয ন্ধোন দভশর। কোইষুভ খ্োশরষোজযুী দয ইউশনষশনয আভোশনুয গ্রোশভয জষনোর 

শভষোয দছশর। জোনো দগশছ, কোইষুভ গত যশফফোয দুুশয তোয িরোয (ইজঞ্জচোশরত দনৌকো) শনশষ ফোশ 

দথশক দফয ষ। এযয আয দ ফোশ শপশযশন। ফধুফোয দুুশয আদোউো োশ তোয রো বোশত 

দদশখ্ স্থোনীষযো ুশরশ খ্ফয দদষ। শয খ্োশরষোজযুী থোনো ুশর শগশষ গশরত রোটট উেোয 

কশয। খ্োশরষোজযুী থোনোয শ এ টট এভ ভোভুদুর ক জোনোন, উেোশযয ভষ রোশয ো গোভছো 

শদশষ ফো ুঁধো শছর। এ ছোো তোয শশঠ আ োশতয শচহ্ন যশষশছ। উেোশযয য রোটট ভষনোতদশন্তয 

জনয দনত্রশকোনো আধুশনক দয োোতোর ভশগ ঘ োঠোশনো শষশছ। ফুধফোয শফশকশর এ শযশোটঘ 

দরখ্ো ম ঘন্ত দকোশনো ভোভরো দোশষয ষশন।  

 

১০ জনু, ২০২০ 

ত্নীতরো শক িোক্টযচোরক শনত 

নগো ুঁয ত্নীতরোষ ক দু ঘটনোষ এক িোক্টযচোরক শনত শষশছন। আজ ফুধফোয কোর ১০টোয 

শদশক োোোয-ত্নীতরো আঞ্চশরক ভোশকয ভধইর ভোনোী দভো নোভকস্থোশন এ  টনো 

 শট।িতযক্ষদী  ত্নীতরো থোনো ূশত্র জোনো দগশছ, গতকোর ফুধফোয কোর ১০টোষ োোোয-

ত্নীতরো আঞ্চশরক ভোশকয ভধইর ভোনোী দভো নোভকস্থোশন শএনজজশক ফো ুঁচোশত শগশষ 

একটট ফোরু দফোঝোই িোক্টয খ্োশদ শ মোষ। এশত  টনোস্থশর িোক্টশযয চোরক দশরভ দোশন (৪০) 

ভোযো মোষ। দশরভ দোশন োোোয উশজরোয দগোষোরো ইউশনষশনয ভোনোতরো গ্রোশভয পষজরু 

শকয দছশর। 

 

১১    , ২০২০ 
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The  Da i ly S tar  
June 13, 2020 

2 BGB men killed, 4 others injured in road crash in Rajshahi 
 
Two members of Border Guard Bangladesh (BGB) are killed and four others injured in a 
road accident on the Chapainawabganj-Dhaka highway in Rajshahi‘s Godagari upazila 
on the morning of Friday, June 12, 2020. Photo: Collected 

Two members of Border Guard Bangladesh (BGB) were killed and four others injured in 

a road accident on the Chapainawabganj-Dhaka highway in Rajshahi's Godagari 

upazila yesterday morning. 

The victims -- Jubayer Hossain (34) and Abu Sayeed (35) -- were Lance Naik of 53 

BGB Battalion in Chapainawabganj, reports our Rajshahi correspondent, quoting Sub 

Inspector Abdul Khaleq of Godagari Police Station.The accident took place near 

Godagari Government College at 7:45am, when a Chapainawabganj bound garments 

truck collided with a Rajshahi bound BGB truck, said Lieutenant Colonel Mahamudul 

Hasan, captain of 59 Battalion of BGB. 

Jubayer died on the spot while Sayeed -- along with four others -- received injuries, the 

SI said. The injured BGB men were taken to Rajshahi Medical College Hospital where 
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critically injured Sayeed succumbed to his injuries, he added.The BGB truck was 

carrying around 22 members of the paramilitary force, bound for a training course in 

Rajshahi, he added. 

The  Da i ly S tar  

June 13, 2020 

Fire at home kills journo Moazzem and son 5 months apart 

Senior journalist Moazzem Hossain Nannu passes away this morning at the intensive 

care unit of Sheikh Hasina National Burn and Plastic Surgery Institute.The chief of crime 

beat at daily Jugantor breathed his last around 8:20am, said Dr Samanta Lal Sen, 

national coordinator of the burn institute.Moazzem sustained severe burn injuries in a 

fire at his home in Dhaka's Aftabnagar early yesterday.The incident took place five 

months after his son died in a blaze at the same house.The former general secretary of 

Crime Reporters Association of Bangladesh was taken to the hospital yesterday 

morning with 60 percent burn injuries.Nannu went to their son's room around 3am on 

Friday and opened the door."As soon as he switched on the room's lights, a fire broke 

out with a loud bang," his wife Pallabi said yesterday, adding that Nannu rushed to the 

bathroom and stood under the shower to save himself, but he was still severely 

burnt.Ershad Hossain, duty officer of Fire Service and Civil Defence Headquarters, 

suspected that the blaze started as accumulated gas in the room came in contact with 

an electrical spark.Earlier on January 2, Nannu's son Swapnil Ahmed Piash (24) died 

after a fire broke out in the same room due to accumulated gas inside. 
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৩ জনু, ২০২০ 

ুন্দযফশন ৬ জঝনুক শ্রশভকশক শটটশষ জখ্ভ, একজনশক অযণ 

ুন্দযফশন জঝনুক কুোশত শগশষ োত শ্রশভক আযশণয শকোয শষশছন। ভুজক্তশণয জনয 

ভীন নোশভ একজনশক ফশনয গীশন দনষো ষ এফং অনযশদয দফধক শটটশষ দছশ দদষো 

ষ। শফলষটট যাসমোফশক অফগত কযো শষশছ। ফধুফোয দুুশয ুন্দযফন দথশক োথয োটো শপশয 

স্থোনীষ োংফোশদকশদয এ তথয জোনোন।ুন্দযফশনয আশরোযশকোর এরোকোষ গত ভঙ্গরফোয গবীয 

যোশত এ  টনো  শট। অরৃত জঝনুক কুোশনো শ্রশভশকয নোভ দভো. ভীন। ফষ ৩৫ ফছয। ভযো 

োভুক  জঝনুক ুশশষ চুণ ঘ কশয োশন খ্োষোয চুন দতশয কশয ফোজোশয শফজক্র কশয জীশফকো 

শনফ ঘো কশয তোযো।ফযগুনো দজরো িরোয ভোশরক শভশতয বোশত দগরোভ দভোস্তপো দচৌধুযী শপশয 

আো দজশরশদয ফযোত শদশষ ফশরন, শফলষটট যাসমোফ ৮ দক জোনোন শষশছ। স্ত্র দুযফোশনীয 

োশত আশগ্নষোস্ত্র  ধোযোশরো অস্ত্র শছর। তোযো করশক দফধক শটটশষ একজনশক ুন্দযফশনয 

গীশন শনশষ মোষ। যাসমোশড অযোকন ফযোটটশরষন (যাসমোফ) ৮ এয কোযী শযচোরক দভো. 

আদনোন ভুস্তোশপজ োংফোশদকশদয জোনোন,  টনো দোনোভোত্র দপো ঘ কোজ শুরু কশযশছ। 
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নোযী শ্রশভকশক শফফস্ত্র কশয দটোশনোয অশবশমোগ দভম্বোশযয েোভীয শফরুশে 

কভ ঘৃজন িকশল্পয এক নোযী শ্রশভকশক িকোশয শফফস্ত্র কশয দটোশনোয অশবশমোগ উশঠশছ 

ইউশনষন শযলশদয ংযশক্ষত ভশরো দশযয েোভীয শফরুশে।  টনোটট  শটশছ ভষভনশংশয 

পুরফোশষো উশজরোয যোঙ্গোভোটটষো ইউশনষশন। গত  ফুধফোশযয এই  টনোষ ফৃস্পশতফোয শফশকশর 

উশজরো শনফ ঘোী কভ ঘকতঘোয কোম ঘোরশষ অশবশমোগ কশযশছন িকশল্পয শ্রশভকযো।অশবমুশক্তয নোভ 

নোশয শভষো। শতশন ই ইউশনষশনয ভশরো দভম্বোয োরুর আক্তোশযয  েোভীইউশ কোম ঘোরষ ূশত্র 

জোনো দগশছ, যোঙ্গোভোটটষো ইউশনষশনয ভশরো দভম্বোয োরুর আক্তোশযয ফোশয যোস্তোষ শতন রোখ্ 

২০ োজোয টোকোয কভ ঘজৃন িকশল্পয বোশত শতশন শনশজই। ৪০ শদন কোশজয িকশল্প শ্রশভক 

৪০ জন থোকশর ২৫ জন শ্রশভক আট দথশক ১৮ শদন ম ঘন্ত ভোটট কোটোয কোজ কশযন। িকশল্পয 

শ্রশভক ভরো খ্োতুশনয ফদশর তোয দভশষ জশযনো খ্োতুন কোজ কশযন ১২ শদন। কোশজয ভজশুয 

শশশফ ফযোংক দথশক শতশন দুই োজোয ১০০ টোকো দতোশরন। গত ফুধফোয শফশকশর জশযনো খ্োতুন 

যোঙ্গোভোটটষো গ্রোশভ শদনভজশুযয কোজ কযশছশরন। এ ভষ োরুর  তোয েোভী নোশয শভষো 

দখ্োশন শগশষ দই দুই োজোয ১০০ টোকো দথশক এক োজোয ৫০০ টোকো শদশষ শদশত ফশরন। শকন্তু 

জশযনো টোকো শদশত অেীকৃশত জোনোশর নোশয শভষো তোশক ভোযশত ভোযশত শফফস্ত্র কশয দপশরন ফশর 

জোনোন শনম ঘোতশনয শকোয ই শ্রশভক। শয স্থোনীষযো তোশক উেোয কশয। যোঙ্গোভোটটষো ইউশ 

দচষোযভযোন োশরনো দচৌধুযী ফশরন,  টনোটট খ্ুফই নযোেোযজনক, উশজরো শনফ ঘোী কভ ঘকতঘোশক 

শফলষটট জোনোশনো শষশছ। দদখ্ো মোক শতশন শক শেোন্ত দদন। উশজরো শনফ ঘোী কভ ঘকতঘো 

আযোপুর শজিকী ফশরন, ‗োযীশযক শনম ঘোতশনয শকোয ভশরো শ্রশভক অশপশ এশশছশরন। 

এছোো ইউশনষন দচষোযভযোন শনশজ দভৌশখ্কবোশফ জোশনশষশছন, এ শফলশষ শরশখ্ত অশবশমোগ 

শদশত ফশরশছ তোশক ,তোযয ফযফস্থো গ্রণ কযশফো।তশফ েোভীয শফরুশে ঠো অশবশমোগ অেীকোয 

কশয ইউশ দয োরুর আক্তোয ফশরন, নোযী শ্রশভকশক দটোশর দটোশফো আশভ, আভোয েোভী 

দকন দটোশত মোশফ! দ দকোন শ্রশভক শছশরো নো, তোয ভো শ্রশভক। আয তোশক ভোযধয কযো ষশন।  
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০৫ জনু ২০২০ 

নরনফোে ২৬ ফাংরায়দন ননয়তয র্িনাে দজুয়নয 

ভোনফ োচোশযয শঙ্গ জশত থোকোয অশবশমোশগ শকশোযগশঞ্জয দবযশফ যাসমোশফয োশত দগ্রন্ভোয 

শতনজশনয ভশধয দুজন আদোরশত ১৬৪ ধোযোষ েীকোশযোজক্ত শদশষশছন। গতকোর ফৃস্পশতফোয 

শফশকশর শকশোযগঞ্জ আদোরশতয শশনষয জশুডশষোর ভযোজজশেট দভো. যশপকুর ফোযী তো ুঁশদয 

জফোনফজন্দ দযকডঘ কশযন। তশফ জফোনফজন্দয শফস্তোশযত জোনো মোষশন। 

এই দুই আোশভ শরন উশজরোয শফুয ইউশনষশনয ভসবুুয গ্রোশভয দরোর শভষো (৪৫)  

দৌয শযয তোতোযকোজন্দ এরোকোয খ্শফয উজিন (৪২)। তশফ দৌয শযয রক্ষ্মীুয এরোকোয 

ীদ শভষো (৬১) েীকোশযোজক্ত দদষোয ফোইশয যশষশছন।ুশরশয অযোধ তদন্ত শফবোগ 

(শআইশড) শকশোযগঞ্জ দজরো ইউশনট ূত্র এই তথয শনজিত কশযশছ। শআইশড শকশোযগঞ্জ 

ইউশনশটয উশযদ ঘক কোভরুর োোন ফশরন, দগ্রন্ভোয দুজন যোজজ ষোষ েীকোশযোজক্ত দনষো 

শষশছ। অযজন  টনোয শঙ্গ জশত যশষশছন। তশফ েীকোশযোজক্ত শদশত যোজজ নো ষোষ তো ুঁশক 

আদোরশত োজজয কযো ষশন।াসমোফ-১৪ দবযফ কযোশম্পয শশনষয এশড চন্দন কুভোয দদফনোথ 

ফশরন, শরশফষোষ  শট মোষো অিীশতকয  টনোয শঙ্গ শতনজশনযই িতযক্ষ  শযোক্ষ দমোগোশমোগ 

যশষশছ। এয ভশধয শনত দভোোম্মদ আরী, ভোফুফ শভষো  আত জোনু শভষো শযশস্থশতয শকোয 

ন দরোশরয ভোধযশভ। খ্শফয উজিন  শদ শভষো একই শজন্ডশকশটয শষ কোজ কশযন।শরশফষোষ 

গুশরশত শনত ২৬ ফোংরোশদশ তযোয  টনোষ গত ফুধফোয দবযফ দথশক শতনজনশক আটক কশয 

যাসমোফ। যফতী ভশষ এ  টনোষ দবযশফ দোশষয ষো তযো ভোভরোষ তো ুঁশদয দগ্রন্ভোয দদশখ্শষ 

আদোরশতয ভোধযশভ কোযোগোশয োঠোশনো ষ। ভোভরোটট শআইশডয অধীশন শযচোশরত 

শি।শরশফষোষ তোশতয  টনোষ ভোভরোটট ষ ৩১ দভ। ক্ষশতগ্রস্ত শযফোশযয ক্ষ দথশক ভোভরো 

কশযন দভোফোযক দোশন। শতশন শরশফষোষ শনত োিোভ দোশশনয ফ বোই। োিোভ দবযশফয 

োশদকুয ইউশনষশনয যুরুয গ্রোশভয দভশয আরীয দছশর।ভোভরোষ িধোন আোশভ কযো 

শষশছ ভোনফ োচোযকোযী তোনজজরুর যশপ তোনজজভশক। তোনজজরুর উশজরোয শ্রীনগয 

গ্রোশভয ফোশন্দো। শতশন ফতঘভোশন শরশফষোষ যশষশছন। শআইশড িথশভ আটক কশয তোনজজরুশরয 

ফ বোই ফোচসচু শভষোশক। ফোচসচু ভোভরোয ২ নম্বয আোশভ। শরশফষোষ শনশতয তোশরকোষ ফোচসচুয 

দছশর োশকফ যশষশছন। ফোচসচুশক োুঁচ শদশনয শযভোশন্ড এশন ভঙ্গরফোয দথশক জজজ্ঞোোফোদ কযশছ 

শআইশড।যাসমোশফয বোলযভশত, েীকোশযোজক্ত দদষো দুজন দগ্রন্ভোয শতনজনই ফ ভোশয ভোনফ 

োচোযকোযী। তোশদয যশষশছ জক্তোরী শজন্ডশকট। তোশদয ভোধযশভ শফশদশ োশ জভোশত শগশষ 

নোনো শফম্বনোয শকোয শষশছন অশনশক। আশথ ঘকবোশফ শনুঃে শষ শশছন।যাসমোফ জোনোষ, 

খ্শফয দোষ আশছন ১৫ ফছয ধশয। এযই ভশধয িোষ ৩০০ দরোকশক শরশফষোষ োঠোন শতশন। 

ীশদয োঠোশনোয ংখ্যো ৩০০–এয দফশ। তশফ দরোর দোষ আশন খ্শফয  ীশদয 

শকছুটো শয, ২০১০ োশর। তো ুঁয োঠোশনো দরোশকয ংখ্যো ৬০ জশনয ভশতো শফ। তো ুঁশদয োঠোশনো 

দরোশকয ভশধয দফশয বোগই দবযশফয।শনত ২৬ ফোংরোশদশয ভশধয দবযশফয যশষশছ ছষজন। 

তো ুঁযো শরন দভোোম্মদ আরী (২৫), ভোফুফুয যভোন (২১), যোজন চন্দ্র দো (২৭), োশকফ শভষো 

(১৮), োিোভ দোশন আকো (২৫)  দভো. োশকর (২০)। আত শষশছন শতনজন। তো ুঁযো শরন 

দৌযব আশভদ (২২), জর শভষো (২০)  জোনু শভষো (২৭)। 
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দগোোরগশঞ্জ ুশরশয শটুশনশত কৃলশকয ভৃতুযয অশবশমোগ 

 

দগোোরগশঞ্জ ুশরশয শটুশনশত শনশখ্র তোরুকদোয (৩২) নোশভ এক কৃলশকয ভৃতুযয অশবশমোগ 

োষো দগশছ। গত ভঙ্গরফোয তো দখ্রোয আয দথশক ধশয শটুশন শদশর শতশন গুরুতয আত 

ন। ফুধফোয শফশকশর ঢোকোয ঙু্গ োোতোশর শচশকৎোধীন অফস্থোষ ভোযো মোন শতশন। শনশখ্র 

তোরুকদোয দকোটোরীোো উশজরোয যোভীর গ্রোশভয নীরকোন্ত তোরুকদোশয দছশর।শনশখ্শরয স্ত্রী 

ইশত তোরুকদোয ফশরন, 'জশভয ধোন কোটো  ধোন দগোরোষ দতোরো শষশছ। কোজ দনই। আভোয েোভী 

অফয ভষ কোটোজিশরন। ভঙ্গরফোয শফশকশর যোভীর ফোজোশযয শিশজয ূফ ঘ োশ আভোয 

েোভী চোযজন ফশ তো দখ্রশছশরন। এ ভষ দকোটোরীোো থোনোয এএআই োভীভ উজিন 

একজন বযোনচোরক  এক মুফকশক শনশষ দখ্োশন মোন। দগোশন দভোফোইর দপোশন তো দখ্রোয 

দৃয ধোযণ কশযন। তোযো শফলষটট দটয দশষ দখ্রো দযশখ্ দদৌশ োরোশনোয দচষ্টো কশয। অনয 

শতনজন োশরশষ দগশর আভোয েোভীশক এএআই োভীভ ধশয ভোযধয শুরু কশয। একম ঘোশষ 

ো ুঁটু শদশষ তোয শশঠ আ োত কযো ষ। এশত আভোয েোভীয দভরুদশণ্ড শতনটট ো দবশঙ মোষ। 

তোশক িথশভ ফশযোর দশযফোংরো দভশডশকর কশরজ োোতোশর বশতঘ কযো ষ। দখ্োশন 

অফস্থোয অফনশত ষ। শয তোশক ঢোকো ঙু্গ োোতোশর শনশষ মোই। দখ্োশন ফুধফোয শফশকশর দ 

ভোযো মোষ।'ইশত তোরুকদোয ফশরন, আভোয েোভী অযোধ কশয থোকশর তোশক ধশয শনশষ দমত। 

শফচোয শতো। এবোশফ দকন তোশক শটটশষ দভশয দপরো শরো! এখ্ন আভোয দুই শশুন্তোশনয 

বশফলযৎ কী শফ। আশভ এ তযোয শফচোয চোই।স্থোনীষ ইউশ দচষোযভযোন দখ্োকন ফোরো ফশরন, 

শনশখ্র এরোকোষ বোশরো দছশর শশশফ শযশচত শছর। এবোশফ শটটশষ ভোযোটো দুুঃখ্জনক। ুশর 

আইশনয দরোক শষ এভন দফআইশন কোজ কযশর জনগণ দকোথোষ শগশষ দো ুঁোশফ?এ শফলশষ 

দকোটোরীোো থোনোয এএআই োশভভ উজিন দভোফোইর দপোশন ফশরন, 'আশভ শকছুই ফরফ নো। 

আশন শ যোশযয শঙ্গ কথো ফশরন।'শ দখ্ রুৎপয যভোন ফশরন, শনশখ্রশক ুশর ভোযধয 

কশযশন। দ দদৌশ োরোশনোয ভষ গোশছয শঙ্গ ধোেো দরশগ শ শগশষ দকোভশয ফযথো 

দশষশছ।দগোোরগশঞ্জয ুশর ুোয ভুোম্মোদ োইদুয যভোন খ্োন ফশরন, দকোটোরীোো 

যোভীশর কশষকজন দরোক জষুো দখ্রশছর। ুশর দদশখ্ োরোশনোয ভষ শ শগশষ একজন 

আত ষ। কী কোযশণ দ ভোযো দগশছ দটো ডোক্তোয ফরশত োযশফন। তশফ আভোশদয কোশছ এভন 

দকোশনো অশবশমোগ আশশন। 
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রূগশঞ্জ ছুশযকো োশত িোকচোরকশক তযো 
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রূগশঞ্জ শছনতোইকোযীযো এক িোকচোরকশক ছুশযকো োশত তযো কশযশছ। অনযশদশক িশতক্ষ এক 

ফযফোষী  তোয চোচোশতো বোইশক কুশশষ জখ্ভ কশয িোষ ৮ রোখ্ টোকো শছশনশষ শনশষ দগশছ। 

দবোরোফ তদন্ত দকশন্দ্রয ইনচোজঘ শযদ ঘক োইপুর ইরোভ জোনোন, ফুধফোয গবীয যোশত এ ষোন 

দোরোয গোশভ ঘন্টশয ণযফোী িোক এশষোন োইশষ কশমোশগ রূগঞ্জ থোনোধীন দোনোফ 

নোভক স্থোশন দৌৌঁছোশর একদর শছনতোইকোযী িোকটটয গশতশযোধ কশয শছনতোইশষয দচষ্টো কশয। এ 

ভষ িোকচোরক আশকুয যভোন শছনতোইকোযীশদয ফো ুঁধো দদন। একম ঘোশষ শছনতোইকোযীযো 

িোকচোরকশক ধোযোশরো অস্ত্র শদশষ আ োত কশয োশরশষ মোষ। শয থোনো ুশরশয একটট টর দর 

 টনোস্থর দথশক িোকচোরকশক উেোয কশয ইউএফোংরো োোতোশর শনশষ দগশর শচশকৎক 

তোশক ভৃত দ োলণো কশযন। শনত িোকচোরক আশকুয যভোন গোইফোন্ধো দজরোয ো োটো 

উশজরোয কোঠুয এরোকোয আব্দরু ফোযী দফোযীয দছশর। এ  টনোষ থোনোষ ভোভরো শষশছ। 

এশদশক রূগশঞ্জ িশতক্ষ শভরন নোশভ এক ফযফোষী  তোয চোচোশতো বোই যোশরশক কুশশষ 

িোষ ৮ রোখ্ টোকো শছশনশষ শনশষ দগশছ। ফুধফোয যোত ৯টোয শদশক উশজরোয ভুোোো 

ইউশনষশনয গঙ্গোনগয এরোকোয জজরোনী ভোশকঘশটয োভশন এ  টনো  শট।থোনোষ দদষো অশবশমোগ 

দথশক জোনো মোষ, শভরন দশকোজন্দয শনজ ফোশ দথশক ৭ রোখ্ ৮০ োজোয টোকো শনশষ ভশঠয োশটয 

আপজোর পুট দথশক তোয ফযফো িশতষ্ঠোশনয জনয ডোর, আটো, বুশল ক্রষ কযোয জনয দফয ন। 

এ ভষ ূফ ঘ ত্রুতোয দজশয আশগ দথশক ৎ দশত থোকো িশতশক্ষয দশরভ, োশপজ, োশকফ 

যশপ শফদো, শফজষ, দভযোজ, আশপ তোশক কুশশষ তোয কোছ দথশক ফ টোকো শছশনশষ দনষ। তোয 

শচৎকোশয চোচোশতো বোই যোশর এশগশষ আশর তোশক কুশশষ জখ্ভ কশয তোযো। শয 

এরোকোফোী তোশদয উেোয কশয উশজরো েোস্থয কভশপ্লশক্স শনশষ বশতঘ কশযন। থোনোয শ 

ভোভুদুর োোন ফশরন, অশবশমোগ দশষশছ। তদন্ত কশয দদোলীশদয শফরুশে ফযফস্থো দনষো শফ। 
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জনু ০৯, ২০২০ 

দজশরশদয িরোশয রুটোট  ভোযধশযয অশবশমোগ ফনযক্ষীশদয শফরুশে 

দফযী আফোষোয কোযশণ ুন্দযফশনয খ্োশর আশ্রষ দনষো দজশরশদয ভোছধযো িরোশয রুটোট  

ভোযশশটয অশবশমোগ উশঠশছ ফনযক্ষীশদয শফরুশে । এছোো চো ুঁদো নো দশষ দজশরশদয গীন 

ফশনয দছশ দদষোয অশবশমোগ কশযশছন দজশরযো। টোনো শতনশদন ফশনয ভশধয োশষ দুঁশট জীফন 

শনশষ দরোকোরশষ শপশযশছন তোযো। আজ ভঙ্গরফোয দুুশয দভোংরো দি ক্লোশফ ংফোদ শম্মরশন 

ফনযক্ষীশদয শফরুশে এফ অশবশমোগ কশযন বুক্তশবোগী  দজশরযো।দজশর  িরোয ভোশরক দভো. 

আব্দযু যশদ শরশখ্ত ফক্তশফয ফশরন, গত ৭ দভ ফনশফবোশগয দুফরো পশযস্ট দস্টন দথশক দফধ 

ো োযশভট (অনুভশত) শনশষ দুটট িরোয দমোশগ তোযো ১৩ দজশর গবীয ভুশদ্র ভোছ ধযশত মোন। 

১৪ তোশযশখ্ ভুদ্র উিোর শর শদক বুশর োগয ংরগ্ন ুন্দযফশনয দফোরো কষরো খ্োশর আশ্রষ 

https://evaly.com.bd/express
https://evaly.com.bd/express
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দনন। ন্ধযোষ জিভ ুন্দযফশনয ফুশশগোষোশরনী পশযস্ট দস্টশনয কভ ঘকতঘো দভো. 

আখ্তোরুেোভোন, ফনযক্ষী যোশর, কোছোয, আভজোদ  ফনশফবোশগয দফোট চোরক আোদ 

কশষকজন িরোশয উশঠ তোশদয ভোযধয শুরু কশয। পোুঁকো গুশর ছুশ বষবীশত দদখ্োষ। িরোশয 

থোকো ১৫ ভণ ভোছ, জোর, জ্বোরোশন দতর  নগদ ৪২ োজোয নগদ টোকো শছশনশষ দনষ। এযয 

আশযো দুই রোখ্ টোকো দোশফ কশযন তোযো। টোকো নো শদশত োযোষ ফনশফবোশগয দফধ ো োযশভশটয 

কোগজত্র দকশ দনষ। শয ফশনয গীশন দছশ শদশষ মোষ। িরোযটট আটশক যোশখ্ তোযো। 

ফশনয ভশধয শতন ো ুঁটোয শয একটট কোুঁকোয দনৌকোষ শযণ শষন্ট দৌৌঁছোশত ক্ষভ ন তোযো । 

দখ্োন দথশক একটট িরোশয কশয দরোকোরশষ শপশযন। শরশখ্ত ফক্তশফয আব্দযু যশদ আশযো ফশরন, 

শয ুন্দযফন ফনশফবোশগয োতক্ষীযো দযঞ্জয ফুশশগোষোশরশন কযোশম্প শগশষ িরোয দপযত চোইশর 

কভ ঘকতঘোযো দুটট িরোশযয জনয ১ রোখ্ ৮০ োজোয টোকো দোশফ কশযন। এ ফযোোশয জোনশত চোইশর 

জিভ ুন্দযফন শফবোশগয ফুশশগোষোশরনী পশযস্ট দস্টশনয কভ ঘকতঘো দভো. আখ্তোরুেোভোন 

ফশরন, দুটট িরোশয দফ কশষকজন দজশর অবোষযশণয ঢুশক শ। তোশদয দফশযোষো গশতশফশধ 

দদশখ্ ফনযক্ষীযো গুশর দছো ুঁশ। তখ্ন তোযো ফশনয গীশন োশরশষ মোষ। শয আভযো তোশদয িরোয 

আটশক অজ্ঞোতনোভো আোশভ কশয ভোভরো দোশষয কশযশছ।এ িশঙ্গ জিভ ুন্দযফন শফবোগীষ 

ফন কভ ঘকতঘো (শডএপ) দভো. ফশরুর-আর-ভোভুন ফশরন, কশষকজন দজশরশক  ধোষো কযোয 

শফলষটট দস্টন কভ ঘকতঘো আভোশক আশগই জোশনশষশছশরন। আইশন িজক্রষোষ দোশষয কযো ভোভরো 

চরশফ। ংফোদ শম্মরশন দজশরযো দম অশবশমোগ কশযশছন দ শফলশষটট তদন্ত কশয দদখ্ো শফ। 

 

৯ জনু, ২০২০ 

 

কোশরষোনকশয টোষোয দথশক দটকশনশষোশনয রো উেোয 

গোজীুশযয কোশরষোনকশযয জোভোরুয এরোকোষ দভোফোইর কম্পোশন যশফ'য টোষোয দথশক 

দোভফোয যোশত নোজভুর দোশন (৩৫) নোশভ টোষোয দটকশনশষোশনয রো উেোয কশযশছ 

ুশর পোষোয োশবঘ। শনত নোজভুর দোশন নোইর দজরোয দয থোনোয দবোগো এরোকোয 

আরী আোম্মদ খ্োশনয দছশর। ই  টনোষ থোনোষ একটট অভৃতুয ভোভরো শষশছ।ুশর  পোষোয 

োশবঘ ূশত্র জোনো মোষ, উশজরোয জোভোরুয এরোকোষ দভশছয দভম্বোশযয ফোশয োশ দভোফোইর 

কম্পোশন যশফ'য টোষোয যশষশছ। ই শদন ন্ধযযোষ শশনষয টোষোয দটকশনশষোন নোজভুর 

দোশন কশষকজন কভী শনশষ ই টোষোশয মোষ। দখ্োশন ৬০ পুট শয উশঠ কোজ কযশত 
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থোশক। শনশচ থোকো তোয ঙ্গীযো তোশক দপোন কযশর দপোন ফন্ধ োষ। শয শয তোশকশষ দদশখ্ 

নোজভুর দোশন 'ো শয ভোথো শনশচ' ঝুশর ভশয যশষশছ। শয ুশর  পোষোয োশবঘশক খ্ফয 

শদশর যোত োশ ৮টোয ভষ রো উেোয কশয। শয েজনশদয আশফদশনয দিশক্ষশত রো 

স্তোন্তয কশয।কোশরষোনকয পোষোয োশবঘশয দস্টন কভ ঘকতো ফশরন, খ্ফয দশষ উশজরোয 

ভধযোো ইউশনষশনয জোভোরুয এরোকোষ দভোফোইর কম্পোশন যশফ'য টোষোয দথশক মুফশকয রো 

উেোয কযো ষ। দভৌচোক পোুঁশয এআই ুজন ভোভুদ জোনোন, ই  টনোষ থোনোষ একটট 

অভৃতুয ভোভরো শষশছ। েজনশদয আশফদশনয দিশক্ষশত রো স্তোন্তয কযো শষশছ। 

 

 

৯ জনু, ২০২০ 

ুতোং নদীশত ডুশফ শনভ ঘোণ শ্রশভশকয ভৃতুয 

শফগশঞ্জয চুনোরু োশট তুোং নদীয োশনশত ডুশফ এক শনভ ঘোণ শ্রশভশকয ভৃতুয শষশছ। ভঙ্গযফোয কোশর 

উশজরোয উফোোটো ইউশনষশনয ভশভোউো গ্রোভ এরোকোষ ুতোং নদীশত এ  টনো  শট। ভোযো মোষো ই 

শনভ ঘোণ শ্রশভক আকর শভষো (৪৫) ছোশদকুয গ্রোশভয জহুয আরীয দছশর।এরোকোফোী  তোয শযফোশযয 

ফযোত শদশষ দচষোযভযোন পজরুয যভোন তযপদোয ফজু ফশরন, আজ ভঙ্গরফোয কোশর আকর শভষো তোয 

ফোশয োশ ুতোং নদীশত ভোছ ধযশত নোশভ। তোয জোর নদীয শনশচ আটকো শর শতশন নদীয োশনশত 

ডুফ দদন। দী ঘভষ শতশন োশনয শনচ দথশক উশঠ নো এশর স্থোনীষ দরোকজন শফগঞ্জ পোষোয োশবঘশ খ্ফয 

দদষ। এক  ণ্টোয দচষ্টোয য পোষোয োশবঘশয ডুফুশযদর কোর ১০টোষ তোয ভৃতশদ উেোয কশয। 

চুনোরু োট থোনোয শ দখ্ নোজভুর ক ফশরন, তোয শযফোয দথশক দকোশনো অশবশমোগ নো থোকোষ 

স্থোনীষ দচষোযভযোশনয ভোধযশভ ভৃতশদ দোপশনয অনুভশত দদষো শষশছ। 

 

০৯ জনু ২০২০ 

দন িযীশক দফুঁশধ ভোশকঘশট ডোকোশত, দগ্রন্ভোয ৮ 

গোজীুশয এক ভোশকঘশটয দনিযী  এক থচোযীয োত-ো  ভুখ্ দফুঁশধ শফশবন্ন দদোকোশনয 

ভোরোভোর রুট কশয দনষোয অশবশমোশগ ৮ জনশক দগ্রন্ভোয কশযশছন দজরো দগোশষন্দো োখ্োয 

দযযো। তোশদয কোছ দথশক উেোয কযো শষশছ রুট কশয দনষো েণ ঘোরংকোয দফ শকছু 
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ভোরোভোর। দোভফোয যোশত যীষতুয  গোজীুশযয শফশবন্ন এরোকো দথশক তোশদযশক দগ্রন্ভোয কযো 

ষ ফশর জোনোন দজরো ুশর ুোয োভুন্নোোয। ুশর জোনোষ, গত ১৬ দভ যোশত জষশদফুয 

থোনোয দফগভুয এরোকোয যভত আরী ুোয ভোশকঘশটয দন িযী  দঝোটন নোশভ এক 

থচোযীয োত-ো  ভুখ্ দফুঁশধ দপশর দযশখ্ ই ভোশকঘশটয শফশবন্ন দদোকোশন তোযো ডোকোশত কশয। 

রুশট দনষ নগদ িোষ ৫ রোখ্ টোকো, ৩৩ দভোফোইর দট, ৫ বশয েণ ঘ, রুো ২৯০ বশয, োশ, রুশঙ্গ, 

এর ই শড টটশব শফশবন্ন ভোরোভোর। এ  টনোষ ই শদনই জষশদফুয থোনোষ একটট ভোভরো 

ষ। ভঙ্গরফোয কোশর এক ংফোদ শম্মরশন দজরো ুশর ুোয োভুন্নোোয ফশরন,  টনোয 

য দথশকই শফশল দগোশষন্দো োখ্োয দযযো ডোকোতশদযশক ধযশত ভোশঠ নোশভন। অফশশল 

গোজীুয  যীষতুয দজরোয শফশবন্ন এরোকোষ অশবমোন চোশরশষ ডোকোত ফোফুর ভোর, ভনযু 

পশকয, শপকুর , আকযোভ, রৃদষ োশফর, নোজভরু, ভজজফুয যভোন  আফদুেো আর ভোভুনশক 

দগ্রন্ভোয কযো শষশছ। রুট কযো ভোরোভোর উেোয কযো শষশছ। 

 

০৯ জনু ২০২০ 

চোযতরো দথশক দপশর গৃকভীশক তযোয অশবশমোগ, ফোশষোরো রোতক 

োফনো শযয ভশন্দ্রুশয এক গৃকভীশক শনম ঘোতশনয য চোযতরো দথশক দপশর তযো কযোয 

অশবশমোগ উশঠশছ ফোশয ভোশরশকয শফরুশে।ভঙ্গরফোয দফরো োশ ৩টোয শদশক োফনো দকন্দ্রীষ 

ফোটোশভনোর এরোকোষ এই  টনো  শট। ভৃতুযয খ্ফয শনজিত ষো দগশর এখ্ন ভৃতশদ োষো 

মোষশন।শনত ভোশরকো খ্োতুন (৩০) দয উশজরোয দরোোগোো চভযুয এরোকোয জষনোর 

আশফদীশনয স্ত্রী। ুশর জজজ্ঞোোফোশদয জনয ফোশয ভোশরক আব্দরু আশরশভয স্ত্রী রোশক খ্োতুনশক 

আটক কশযশছ।স্থোনীষশদয ফযোত শদশষ  টনোস্থশর োফনো দয থোনোয বোযিোন্ভ কভ ঘকতঘো (শ) 

নোশছভ আশম্মদ জোনোন, ভশন্দ্রুয এরোকোয স্থোনীষ আষোভী রীগ দনতো আব্দরু আশরশভয 

ফোশশত দভোফোইর দপোন োযোশনোশক দকন্দ্র কশয তোয স্ত্রী রোশক খ্োতুন  রোশকয ভো এই শনম ঘোতন 

চোরোষ। শয ছোদ দথশক দপশর তোশক তযো কযো ষ ফশর অশবশমোগ।শতশন ফশরন, খ্ফয দশষ 

আভযো  টনোস্থশর এশ শযফোশযয োশথ আরো কশয জোনশত োশয শনত ই কোশজয ভশরো 

ছোশদ কো শুকোশত শদশত শগশষ শনশচ শ শগশষ শনত ন। তশফ আশরশভয দকোন দ-দফী 

এখ্শনো শনজিত নো ষো দগশর দ এরোকোষ আষোভী রীগ দনতো ফশর িচোয 

আশছ।িতযক্ষদীযো জোনোন, গৃকভী ভোশরকো খ্োতুন ভোযো মোষোয োশথ োশথই ভৃতশদ তুশর 

োোতোশর দনষোয কথো ফশর শনশষ মোষো ষ। শয োোতোশর দখ্ো ুঁজ শনশষ ভোশরকোয 

ভযশদ োষো মোষশন।আশরশভয শফরুশে োফনো ফো টোশভ ঘনোর এরোকোষ ভোদক ফযোফো দথশক 

শুরু কশয শফশবন্ন অকশভ ঘয অশবশমোগ যশষশছ। এছোো তোয শফরুশে দুইটট তযো ভোভরো যশষশছ 

ফশর জোনো দগশছ।োফনো দয োশকঘশরয অশতশযক্ত ুশর ুোয ইফশন শভজোন  োফনো দয 

থোনোয শ নোশভ আশভদ  টনোস্থশর শগষ তদন্ত কশযশছন।এ শফলশষ োফনো দয োশকঘশরয 

অশতশযক্ত ুশর ুোয ইফশন শভজোন ফশরন, শফলষটট যযজনক ফশর ভশন শি।  টনোয 

যযই ফোশয ভোশরক আব্দরু আশরভ রোতক যশষশছন। িোথশভকবোশফ শফলষটট জোনোয দচষ্টো 
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কশযশছ।শতশন ফশরন, ভযশদ দকোথোষ আশছ জোশন নো। দখ্ো ুঁজ কযশছ। তশফ িোথশভকবোশফ ধোযণো 

কযো শি তযোয য রো গুভ কযোয দচষ্টো কযশছ এই শযফোয। 

 

১০ জনু ২০২০, 

যংুশয জশুষরো ঘ কোযখ্োনোষ শ্রশভশকয ঝুরন্ত রো 

  

যংুয নগযীশত এক জশুষরোশ ঘয কোযখ্োনো দথশক আশনোষোয দোশন (৩৫) নোশভয এক েণ ঘশল্পী 

শ্রশভশকয ঝুরন্ত রো উেোয কশযশছ ুশর।ফুধফোয কোশর যংুয নগযীয নফোফগঞ্জ ফোজোয 

ফযফোষী শভশতয কোম ঘোরষ ংরগ্ন োগয জশুষরোশ ঘয কোযখ্োনোয একটট কক্ষ দথশক ই শ্রশভশকয 

রো উেোয কযো ষ।যংুয দভশিোশরটন দকোশতোষোশর থোনোয শ আব্দযু যীদ শ্রশভশকয রো 

উেোশযয শফলষটট শনজিত কশযশছন।ুশর জোনোষ, শনত আশনোষোয দোশন শনউ জমু্মোোো 

োকোযভোথো এরোকোয ভৃত ভোুভ শভষোয দছশর। শতশন দী ঘ ১৫ ফছয ধশয োগয জশুষরোশ ঘ কোশযগয 

শশশফ কোজ কশয আশছর।এ ফযোোশয নফোফগঞ্জ ফোজোয ফযফোষী শভশতয োধোযণ ম্পোদক 

আকফয আরী ফশরন,দফরো ১১টোয শদশক ফযফোষী শভশতয অশপ কোযী আরোভ দপোন কশয 

ফশরন, োগয জশুষরোশ ঘয কোশযগয আশনোষোয দোশন গরোষ পোুঁ শদশষ আত্মতযো কশযশছ। খ্ফয 

দশষ শফলষটট ুশরশক জোনোই। ুশর রো উেোয কশয ভষনোতদশন্তয জনয যশভক োোতোশর 

োটঠশষশছ। 

যংুয ভোনগয েণ ঘশল্পী শ্রশভক ইউশনষশনয বোশত দযজোউর কশযভ জোনোন, শনত আশনোষোয 

দোশন ইউশনষশনয একজন োধোযণ দয। কী কোযশণ  টনোটট  শটশছ দ শফলশষ ইউশনষশনয 

ক্ষ দথশক ুশরশয শমোশগতো চোষো শষশছ। 

 

১০ জনু, ২০২০ 

গোইফোন্ধোষ শক্ষশকয শফরুশে গৃকভীশক ধল ঘশণয অশবশমোগ 

শনশজয ফোশশত ুন্দযগঞ্জ উশজরোয এক শকশোযী গৃকভীশক (১৫) দজোযূফ ঘক ধল ঘশণয 

অশবশমোগ উশঠশছ গোইফোন্ধো যকোশয ফোরক উচ্চ শফদযোরশষয কোযী শক্ষক ইউনু আরী 

(৫৫)‘য  শফরুশে।এই  টনোষ ভঙ্গরফোয যোশত গোইফোন্ধো দয থোনোষ ই ধশল ঘত শকশোযীয দোশদ 
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ফোশদ শষ ধল ঘণ ভোভরো দোশষয কশযন। এ  টনোষ দজরো য  ুন্দযগশঞ্জ  ফযোক চোঞ্চশরযয ৃটষ্ট 

শষশছ। অশবমুক্ত ই শক্ষশকয শফচোয দোশফ কশযশছন শনম ঘোশততোয েজন  শচতন ভোনুল।ুশর 

 ভোভরো ূশত্র জোনো দগশছ, অশবমুক্ত শক্ষক ুন্দযগশঞ্জয তোযোুয ইউশনষশনয নোটী গ্রোশভয 

োশফফুয যভোন যশপ শফষো শভষোয দছশর এফং ধল ঘশণয শকোয ই শকশোযী রম্পট শক্ষশকয 

আন চোচোশতো বোইশষয দভশষ। িোষ শতন ফছয আশগ দভশষটটশক গৃকভী  শশশফ শক্ষশকয 

গোইফোন্ধো শযয ফোশশত োঠোশনো ষ। দ ভষ কথো শছর তোশক দরখ্োো কযোশনো শফ এফং 

ফ শর শফশষয ফযফস্থো কযশফন ইউনু।ই শক্ষক গত ৮-৯ ভো ধশয দজরো শযয থোনোোোষ 

শনজ ফোশশত ই শকশোযী গৃকভীশক পুশরশষ  নোনো িশরোবন দদশখ্শষ োযীশযকবোশফ 

দভরোশভো শুরু কশযন। তোশক  উমু ঘশয ধল ঘণ কযো ষ। শফলষটট জোনোজোশন শর চরশত ফছশযয 

১৫ ভোচঘ শকশোযীশক শযফোশযয অনযশদয চোশ তোশদয ুন্দযগশঞ্জয ফোশশত দযশখ্ আো 

ষ। গোইফোন্ধো থোনো চত্বশয শকশোযীটটয দোশদ ফশরন, ফোশশত দযশখ্ আোয ভষ ইউনু দভশষটট 

োযোক্ষণ দভোফোইশর শফশবন্নজশনয শঙ্গ কথো ফশর এফং একোশধক োযীশযক ম্পশকঘ জশত ফশর 

তোশদয জোনোন। শয শন্দ শর দভশষটটশক জজজ্ঞোোফোদ কযো শর দ ইউনুশয দমৌন 

শনম ঘোতশনয  টনো েীকোয কশয। গৃকভী জোনোষ, যকোশয ফোরক শফদযোরশষয কোযী শক্ষক 

ধল ঘশণয য  টনোটট কোউশক নো জোনোশত ধভ ঘগ্রন্থ  তোয যীয স্প ঘ কশয থ কযোন ই 

শক্ষক। এযয দথশক শফশবন্ন ধযশনয বষবীশত  ব্ল্োকশভইর কশয শকশোযীটটশক শনষশভত দমৌন 

শনম ঘোতন চোরোশতন ইউনু। এ ফযোোশয গোইফোন্ধো দয থোনোয বোযিোন্ভ কভ ঘকতঘো খ্োন দভো. 

োশযষোয ধল ঘণ ভোভরো দোশষশযয তযতো েীকোয কশয ফশরন, এ ফযোোশয তদন্ত কশয আইনগত 

ফযফস্থো গ্রণ কযো এফং দ্রুত অশবমুক্ত আোশভশক দগ্রন্ভোয কশয আইশনয আতোষ আনো শফ।   

 

 

১০ জনু, ২০২০ 

                                       ২ 

                                                                             

                                                                      



659 

 

    -                                                .           ও          

                  .                      .                               

                                     -৭                   (   ড  )    .          

                 ,                                                          

                                                                        

                        ৯                                .             

                             .                                         

                       .                                                        

                          ৭                                          

        ও                                                                    

ও                ও                                                             

                                  ,                                            

            ও                                     ও                       ও  

     ৮           -৭                                                         

                                                                    

 

১০ জুন, ২০২০ 

                                        

                                                                       

                                                                          

                   ও                                                      

                                                   ,          ৮/১০         

                                                                            

                                               ১০                

                                                                          

                                                                             

                                                                       

                                                           ও                 

                                        ,                                  

                                                 .                   , 

                    

 



660 

 

June 11, 2020 

Bangladeshi man found dead at vegetable farm in Malaysia 

A Bangladeshi man was found dead at a water pumpkin farm at Jalan Ara Kuda in Tasek 

Gelugor, Penang, Malaysia on Wednesday morning (June 10).North Seberang Prai OCPD 

Asst Comm Noorzainy Mohd Noor said the 50-year-old's body was found by a female 

farmworker who was on her way to work around 8:45am."Checks on the body found that there 

were vertical tears on the victim's forehead caused by a blunt and hard object.""There were 

bruises on the victim's left cheeks and the victim was hurt in the right knee.""Bloodstains were 

also found on the left and bottom of the victim's head.""We found a 70cm shovel to the left of 

the victim, which we believe was the weapon used by the suspect."ACP Noorzainy said a 

witness interview found that the victim was earlier seen lying on the ground at the farm around 

7:00am."The witness saw the victim when she was going to work and called the victim's relative 

who are staying in Penang.""According to interviews with witnesses who stay near the farm, 

they saw the victim heading to one of the witnesses' house at 9:00pm yesterday (June 9)." 

"The witnesses said the victim was there to collect the workers' pay so that he could mail it to the 

workers' families in Bangladesh.""After receiving the money, the victim reportedly left and was 

found dead at the farm today (June 10) at 7:00am."ACP Noorzainy said the victim was a former 

worker at the vegetable farm and had stayed there for three years."During the movement control 

order (MCO) period, the victim started a credit top-up business for mobile phones and helped 

other farmworkers to send money to their families.""The case is being investigated under Section 

302 of the Penal Code for murder.""The police are currently tracing the suspect and we urge 

anyone with information on the case to head to the nearest police station to assist in our 

investigations." 
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Jun 13,2020 

Seven Bangladesh nationals arrested in police raid at Saudi brothel 

Saudi authorities raided two brothels set up in Al Manakh district, south of the capital, 

Riyadh and busted a prostitution network set up by two Bangladeshis, Gulf News 

reports quoting police sources.‗Police have arrested two Bangladeshi men who set up 

two brothels in Al Manakh district, south of Riyadh, where they allegedly lured 

housemaids to work as sex workers, Colonel Shaker Al Tuwaijri, a media spokesman 

for the Riyadh Police, told the newspaper.Colonel Al Twaijri added that the suspects 

allegedly lured a number of housemaids, helped them run away from their sponsors and 

recruited them as 'prostitutes'.The police raided the brothels and arrested seven 

Bangladeshi men, from different, mostly white-collar backgrounds, and eight women of 

Asian nationality on charge of 'prostitution', all aged in 40s and 50s, he said.They were 

remanded in police custody ahead of being referred to Public Prosecution. 
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জনু ০২, ২০২০ 

করযোণ তশফশরয টোকো আত্মোশতয অশবশমোগ, শশরশট শ্রশভকশদয ভশধয ং ল ঘ 

শ্রশভক করযোণ তশফশরয টোকো শনশষ শফশযোশধয দজয ধশয শশরশটয কদভতরী দকন্দ্রীষ ফো 

টোশভ ঘনোশর শযফন শ্রশভকশদয দুই শক্ষয ভশধয ং শল ঘয  টনো  শটশছ। আজ ভঙ্গরফোয 

শফকোশর এ ং শল ঘ অনন্ত ১০ জন আত ন। বোঙচুয কযো ষ দফ কশষকটট গোশ। কশবড-১৯ 

ংক্রভশণয এই ভশষ রোটঠশোটো শনশষ এই ং োশত জোষ শ্রশভকযো।জোনো মোষ, ফোংরোশদ 

ক শযফন শ্রশভক দপডোশযশনয -বোশত  শশরট ক শযফন শ্রশভক 

ইউশনষশনয বোশত দশরভ আভদ পশরশকয শফরুশে করযোণ তশফশরয দুই দকোটট টোকো 

আত্মোশতয অশবশমোশগ একটট ক্ষ ক‘শদন ধশযই শফশক্ষোব কশয আশছর। আজ কোর দথশক 

দশক্ষণ ুযভোয ফোফনো এরোকোয শ্রশভক ইউশনষশনয কোম ঘোরশষ তোরো ঝুশরশষ তোযো আফোয শফশক্ষোব 

শুরু কশযন। শফকোশর শফশক্ষোবকোযীযো শভশছর শনশষ কদভতরী ফো টোশভ ঘনোশরয শদশক মোষোয 

ভষ ফো টোশভ ঘনোর এরোকোষ এনো শযফশনয কোউন্টোশযয শদ্বতীষ তরোষ অফশস্থত পশরশকয 

অশপ রক্ষয কশয ইট-োটশকর ছুুঁশত থোশকন কশষকজন। এযয ংলশ ঘ জশশষ শ 

দুইক্ষ।আশন্দোরনকোযী শ্রশভকশদয অশবশমোগ, পশরশকয অশপ দথশক তোয দছশর শ্রশভকশদয 

রক্ষয কশয গুশর দছোশ। এযযই ইটোটশকর শনশক্ষ কশয শ্রশভকযো। এভষ এনো ফোশয 

কোউন্টোয দফ কশষকটট ফো বোঙচুয কশয শ্রশভকযো।ং শল ঘ উবষশক্ষয অন্তত ১০ জন 

শ্রশভক আত শষশছন। তোৎক্ষশণকবোশফ তোশদয নোভ জোনো মোষশন।ং শল ঘয খ্ফয দশষ দশক্ষণ 
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ুযভো থোনো ুশর  শযফন ভোশরক শভশতয দনতোযো  টনোস্থশর ছুশট মোন।  টনোস্থর দথশক 

দশক্ষণ ুযভো থোনোয বোযিোন্ভ কভ ঘকতঘো (শ) খ্োষরুরর পজর ফশরন, ুশর ং ল ঘ থোশভশষশছ। 

শফকু্ষব্ধ শ্রশভকযো টোশভ ঘনোর এরোকোষ অফস্থোন কযশছ। তোশদয ফুজঝশষ শপশযশষ দদষোয দচষ্টো 

চরশছ। গুশর দছো ুঁোয অশবশমোগ িশঙ্গ শতশন ফশরন, শ্রশভকশদয কোছ দথশক আশভ এভন 

অশবশমোগ দশষশছ। শফলষটট তদন্ত কশয দদখ্ো শফ।  টনোস্থর দথশক ক শযফন ভোশরক 

শভোশত শশরট দজরো োখ্োয -বোশত আফুর কোরোভ ফশরন, আভযো শফলষটট ভশঝোতো কশয 

দদষোয দচষ্টো কযশছ।এ ফযোোশয অশবমুক্ত শশরট ক শযফন শ্রশভক ইউশনষশনয বোশত 

দশরভ আভদ পশরশকয শঙ্গ দমোগোশমোশগয দচষ্টো কযো শর শতশন দপোন শযশব কশযনশন। 
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৯ জনু, ২০২০ 

উিযোষ দোোক শ্রশভকশদয শফশক্ষোব, ফশকষো দফতন দোশফ 

ফশকষো দফতন-বোতোয দোশফশত যোজধোনীয উিযোষ শফশক্ষোব কশযশছন একটট দোোক কোযখ্োনোয 

শ্রশভকযো। 

আজ ভঙ্গরফোয (৯ জনু) কোর ১১টোয শদশক দশক্ষণখ্োন দভোেোযশটকংরগ্ন উিযোয আজভুয 

এরোকোষ অফশস্থত 'বোশ ঘটোর গোশভ ঘন্ট' নোশভয দোোক কোযখ্োনোয শ্রশভকযো ভোক অফশযোধ 
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কশয এ শফশক্ষোব িদ ঘন কশযন। তোযো ই এরোকোয ঢোকো-ভষভনশং ভোশকয দুই োশ 

অফস্থোন দনন। এশত ভোশকয দুই োশ তীি মোনজট ৃটষ্ট ষ। 

শফশক্ষোবযত শ্রশভকযো জোনোন, ূফ ঘ দ োলণো অনুমোষী ফশকষো দফতন শযশোধ নো কশযই ১২০০ 

শ্রশভশকয ভশধয ৩০০ জনশক  ছো ুঁটোই কশযশছ। তোই ফোধয শষ ছো ুঁটোইকৃতশদয ুনুঃশনশষোগ  

ফশকষো দফতশনয দোশফশত যোস্তোষ দনশভশছন তোযো। 

উিযো দজোশনয দজযষ্ঠ কোযী ুশর কশভনোয চীন  দভৌশরক ফশরন, শ্রশভক শফশক্ষোশবয খ্ফয 

দশষ ুশর  টনোস্থশর দৌৌঁছোষ। শ্রশভকশদয দোশফয ফযোোশয ভোশরকশক্ষয  শঙ্গ আশরোচনো 

কশয ভযোয ভোধোন কযো শফ- এভন আেো দশষ ভোক দথশক শয মোন শ্রশভকযো।  
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Jun 25,2020 

HUMANITARIAN CRISIS FOR APPAREL WORKERS 

Bangladeshi apparel workers block a 

road as they gather in a protest 

against mass dismissals in Dhaka on 

June 20. — Open Democracy/PA 

Images/ABACA/Suvra Kanti Das 

The fashion industry has long been 

built on an exploitative business 

model that puts profits before human lives, writes Alysha Khambay 

AS THE COVID-19 pandemic hit and retail stores started shutting down, many global 

fashion brands responded by cancelling billions worth of orders. This passed the 

financial burden of the disruption onto the most vulnerable people at the bottom of 

https://www.newagebd.net/
https://www.newagebd.net/
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supply chains in order to protect company profits.And while some brands have 

committed to paying what they owe for goods already produced or in-production, others 

are wielding their power over suppliers and have refused to pay.The impact of these 

decisions on the estimated 40–60 million workers employed by the global garment 

industry has been unprecedented, with millions of mostly women and migrant workers in 

the Global South left facing destitution without wages, laid off without severance, or 

working with reduced pay.How did the fashion industry end up in this position, and what 

were the pre-existing conditions that left garment workers in danger?At Business and 

Human Rights Resource Centre, we conducted a survey of 35 fashion brands and 

retailers on their response to the pandemic (26 responded) and gathered other publicly 

available information to cover gaps. The results of this research is available on our new 

COVID-19 Apparel Tracker, which monitors brands‘ responses to the pandemic and the 

impact on workers in their supply chains. 

Our research has shown that despite some leading brands like Adidas, Inditex (Zara) 

and Fast Retailing (Uniqlo) publicly committing to pay for orders placed before the 

pandemic, a significant number have sought to cancel orders, delay payments or 

demand ‗huge discounts‘. Billionaire Sir Philip Green‘s Arcadia Group (Topshop) — 

whose stores recently reopened — is among the worst offenders, refusing to pay for 

millions of pounds worth of goods ordered before the pandemic, despite repeated pleas 

by suppliers. Last week a Bangladeshi supplier warned their business was on the brink 

of collapse, which would leave 2,000 garment workers facing destitution as a result of 

Arcadia Group‘s continued refusal to pay its bills.Primark has extended its payment 

times by up to 180 days (six months), while New Look has reportedly suspended 

payments to suppliers for existing stock indefinitely. By contrast, three brands (Hermès, 

N Brown, Zalando) said they have shortened payment times for some suppliers to help 

during the crisis.Refusing to pay for orders and delaying payments leaves suppliers with 

immediate cashflow problems which risks leaving garment workers without wages owed 

to them.While 23 companies said they have taken steps to make sure workers are paid 

for March and April and nineteen companies reported helping suppliers through access 

to local finance, large numbers of workers have not received wages or are being paid 

only part of their wages, prompting large protests by workers in Cambodia and 

Bangladesh.Trade unions, civil society organisations and manufacturing associations in 

garment-producing countries have appealed to buyers to not cancel orders and to fulfil 
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existing contractual obligations. By making brands more transparent about paying for 

orders amid the pandemic through our tracker, it is hoped that suppliers and labour 

groups can cross-reference brand commitments with the reality on the ground.This will 

include recording concerns about non-payment for orders and reviewing reports which 

contradict brands‘ survey responses.Our research also revealed that eight companies 

(23 per cent) have requested a ‗retroactive discount‘ from suppliers for orders already 

placed. Debenhams has reportedly requested a 90 per cent discount. As suppliers in 

the fashion industry often operate on razor-thin margins, these practices can have a 

devastating impact on workers.We know that pushing suppliers hard on price drives 

down workers‘ wages and leads to corners being cut on health and safety. Turkish 

suppliers have told us that constant pressure by European brands to lower prices 

undermines suppliers‘ ability to offer decent working conditions. Accepting orders below 

cost is common in the industry. 

Similarly, UK suppliers producing for British fashion brands have indicated they have felt 

pressure to sell below cost price to keep a competitive advantage and secure future 

orders. This chimes with reports of workers being paid just £3 to £4 an hour in poor 

labour conditions in garment factories in Leicester and Manchester. 

All of this demonstrates that these abuses did not begin with COVID-19.Retailers 

squeezing suppliers for discounts after orders are placed is not unique to the pandemic 

— it is common in the fashion industry, especially among high street brands. 

In August 2019, Asos wrote to its suppliers to ask them to accept a three percent 

discount on products in an attempt to improve profitability after the company issued two 

profit warnings, which one supplier slammed as ‗incredible‘. Given the unequal power 

dynamic between retailers and suppliers, most have no choice but to accept these 

blows or end up with unused stock and jeopardise future business.Challenges to pay 

workers on time was also common among suppliers before the pandemic. Forty per 

cent of suppliers faced payment terms of more than 60 days under normal business 

conditions, an arrangement which directly affects workers‘ wages. Answering questions 

on their business practices pre-pandemic, most brands indicated their usual payment 

times are between 60 and 90 days. Better practice does exist: Tchibo said it usually 

pays its suppliers within 15 days, and G-Star Raw said it pays suppliers immediately 

after they release garments from the factory.While the pandemic is unprecedented, the 

abusive practices by clothing brands that have been exposed are not. The fashion 
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industry is built on an exploitative business model which relies on minimising production 

costs at the expense of garment workers to maximise profit.Our research shows the 

COVID-19 pandemic has exacerbated the pre-existing and profound power imbalance 

in fast fashion‘s international supply chain between clothing brands, suppliers and 

workers.While garment workers are facing a humanitarian crisis, at least five brands are 

still paying shareholders dividends, despite having made no public commitment to pay 

for placed orders in full. This unjust model that places profits over people needs to 

change.Brands need to urgently overhaul their purchasing practices and how they treat 

suppliers. To start, companies should work in close collaboration with suppliers to 

reduce negative impacts and consider shortening payment times and other measures to 

ease the financial burden. UK brands should also consider signing up to the UK Prompt 

Payment Code which commits signatories to pay their suppliers within 60 days, work 

towards adopting 30 days as the norm, and avoid any practices that adversely affect the 

supply chain. 

And those brands that continue to act with impunity must be held accountable. Binding 

industry standards are needed to enforce fair purchasing practices and stop the 

exploitation of garment workers for profit. 

OpenDemocracy.net, June 23. Alysha Khambay is labour rights researcher at the 

Business and Human Rights Resource Centre. 
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June 26, 2020 

Garments Sramik Karmochari Federation 

Garments Sramik Karmochari 
Federation and Jatiya Garments Sramik 
Jote formed a human chain in front of 
the National Press Club in the city on 
Thursday, demanding immediate 
payment of outstanding salaries of the 
workers of Cassiopea Apparels Ltd — 
Focus Bangla 
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June 27, 2020 

Workers set fire to Hong Kong-based wig factory in Nilphamari 

Several thousand workers, mostly women, of Hong 
Kong-based wig factory Evergreen BD Ltd in 
Nilphamari‘s Uttara EPZ, set fire to the factory and 
other infrastructures protesting the ―long-time 
oppressive measures‖ of the factory authority, on 
Saturday, June 27, 2020. Photo: Collected 

Several thousand workers, mostly women, of 

Hong Kong-based wig factory Evergreen BD Ltd 

in Nilphamari's Uttara EPZ, set fire to the factory and other infrastructures today 

protesting the "long-time oppressive measures" of the factory authority.Protesting 

workers alleged to journalists that the authority would terminate the workers whenever 

they wanted. They also said that they sacked workers who had attained seniority and 

were entitled to higher salaries were instead reappointed at a lower wage grade as 

apprentice with low salary. They were, however, made to do the job of senior workers.A 

number of female workers alleged that in most cases they were denied maternal leave 

as per labour law and pregnant women were forced to do hard work.As their complaints 

went unheeded, the workers began their protest, ransacking the factory buildings, office 

rooms, chemical godown and other areas. At one stage, they set fire to some of the 

rooms.During the agitation, several high officials of the factory were also assaulted, 

witnesses claimed.Being informed, deputy commissioner, police officials and political 

leaders reached the spot.The workers finally left the spot in the afternoon.Fire brigade 

vehicles from adjacent districts, along with those of the EPZ, worked for several hours 

to put out of the fires.Deputy General Manager of Evergreen BD Ltd Md Ferdous 

alleged to journalists that the incident was preplanned by a vested quarter.General 

Manager of Uttara EPZ Mohammad Anamul Haque said that they would investigate the 

matter, adding that the workers hadn't approached him with their problems and the way 

they protested "was unacceptable". 
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, Jun 28,2020 

Workers stage demo at mill gates protesting at govt move 

Left parties, labour bodies hold rallies in Dhaka, elsewhere 

Workers of nine state-owned Jute mills in Khulna and Jashore region on Saturday 

staged demonstrations at their respective mill gates protesting against the government 

move to privatise all the jute mills under Bangladesh Jute Mills Corporation. 

Besides, left political parties and different labour organisations in Dhaka and elsewhere 

in the country staged demonstrations demanding scrapping of the government decision 

and modernising all the jute mills under BJMC by shunning corruption, looting and 

wrong policy regarding the jute sector.The jute mill workers in Khulna and Jashore 

region began their pre-scheduled gate meetings from 10:00am and joined their work at 

11:30am after the meetings presided over by the presidents of the respective Jute Mills‘ 

Workers Unions.The demonstrations, under the banner of Rastriya Patkol Rokhkha 

CBA-Non-CBA Sangram Parishad, were held at Khalishpur Jute Mill, Daulatpur Jute 

Mill, Platinum Jubilee Jute Mill, Crescent Jubilee Jute Mills at Khalishpur, Star Jute Mill 

at Digholia and Alim Jute Mills and Eastern Jute Mills at Atra in Khulna and Jashore 

https://www.newagebd.net/


733 

 

Jute Industries and Carpeting Jute Mills in Jashore.Jute Mill leaders blamed the 

bureaucrats for the decision which they termed suicidal and urged the government 

tocontinue production in the mills to save lives and livelihood of its labourers.They urged 

the government to scrap the government decision while the country was celebrating the 

country‘s founding president Sheikh Mujibur Rashman‘s centenary. 

Shahana Sharmin, president of Platinum Jubilee Jute Mills Workers‘ Union, addressing 

the meeting at the mill gate demanded punishment for the bureaucrats involved in 

closing the state-owned jute mills.The jute mill leaders urged the workers to join the 

press conference under the banner of Rastriya Patkol Rokhkha CBA-Non-CBA 

Sangram Parishad at 11:00am today (Sunday) to join their press conference at Sramik 

Institute of Chitraali area in Khulna city where their proposals and demands would be 

placed.In Dhaka, leaders of the Socialist Labour Front on Saturday from a protest rally 

in front of the National Press Club called on the government to refrain from privatising 

the state-owned jute mills.SLF president Razequzzaman Ratan chaired the 

rally.Socialist Party of Bangladesh central leader and coordinator of the Left Democratic 

Alliance Bazlur Rashed Firoz said that the fate of the workers of state-owned jut mills 

would be uncertain if they were handed over to the private sector.Writer-columnist Syed 

Abul Maksud said that handing over state-owned jute mills to the private sector would 

be suicidal.Jatiya Sramik Federation, Bangladesh acting president Quamrul Ahsan, 

Jatiya Sramik Jote Bangladesh president Saifuzzaman Badsha, SLF general secretary 

Ahsan Habib Bulbul and others spoke at the rally.The ruling Awami League-led alliance 

partner Jatiya Samajtantrik Dal-Jasod president Hasanul Haq Inu and general secretary 

Shirin Akhter in a press statement called on the government to refrain from 

disinvestments.Left Democratic Alliance, a combine of eight left-leaning political parties 

would hold a march towards Bangladesh Jute Mills Corporation Bhaban at Matijheel at 

11:00am today from in front of the National Press Club, protesting against the move of 

privatisation.In Khulna, the district unit of LDA formed a human chain at Picture Palace 

Crossing in Khulna City where speakers alleged that the jute mills incurred losses due 

to corruption, mismanagement, looting and government‘s wrong policy.They demanded 

scrapping of the government decision immediately and modernising the mills to make 

them profitable.The Khulna LDA coordinator Janardan Dutta Nantu who presided over 

the programme announced a three-day demonstration — rally at Eastern Jute Mills 

today, in front of JJI on Monday and in front of Platinum Jubilee Jute Mills on Tuesday. 
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The government move to privatise the state-owned jute mills came to light on Thursday, 

the day when the government met in several meetings at the secretariat to find a way to 

close the jute mills under BMC as the mills had been incurring huge amount of losses. 

More about: 
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June 29, 2020 

State-Owned Mills‘ Shutdown: Jute workers in Khulna prepare for movement 

 

Leaders of Left Democratic 
Alliance, a coalition of left-
leaning political parties, 
formed a human chain in 
front of the capital‘s Jatiya 
Press Club yesterday, 
protesting the ―conspiracy to 
shut down‖ state-owned jute 
mills across the country. 
Photo: Amran Hossain 

Workers of the nine state-

owned jute mills in the 

Khulna region are preparing for an organised movement to protest the decision to hand 

all state-owned jute mills over to public private partnership.As part of the movement, 

they will stage demonstrations, rallies and even fast-unto-death programme, said the 

workers.They were speaking at a press conference at Jute Institute in Khulna city's 

https://www.prothomalo.com/
https://www.prothomalo.com/
https://www.prothomalo.com/
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Chitrali area yesterday.On Thursday and Saturday, a workers' meeting was held at the 

respective mill gate where everyone was asked to get ready for movements.Their 

leaders alleged that a section of corrupt officials at Bangladesh Jute Mills Corporation 

(BJMC) created such a precarious situation in jute sector. If those are removed and 

necessary allocation for the sector is ensured, jute will get its golden days again, they 

said.At the press conference, jute leaders said the mills will be profitable only when they 

are modernised. Although the demand for jute is increasing all over the world, 

Bangladesh's jute products are not being exported due to poor marketing system of 

BJMC, they said.They said they do not want golden handshake rather the money 

should be spent for the sector's betterment.Khalilur Rahman, former CBA president of 

Khulna Platinum Jute Mill, said jute mills are being shut down due to losses triggered by 

corruption, mismanagement and policy making by the officials.He said if raw jute is 

bought during its peak season and the products are sold properly, the mills will see 100 

percent profit.Sardar Abdul Hamid, convener of Bangladesh Jute Workers Protection 

CBA and Non-CBA Sangram Committee, said if the state-owned jute mills are handed 

over those will be closed gradually. The farmers will also suffer, he added.According to 

BJMC's Khulna Regional Office, there are nine state-owned jute mills in the Khulna 

region -- seven in Khulna and two in Jashore -- where 8,100 permanent workers work. 

Besides, there are about 30,000 temporary workers.Md Boniz Uddin Miah, coordinator 

of BJMC Khulna regional office, said the government took the decision on June 25. 
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