
দাম বাড়ছে, হীরা রফতানি 
কমছে, োঁটাই এবং শাটডাউি 
সাধারণ নবষয়। সংস্াছরর 
িাছম, িীনতগত দ্বছ্বে এবং 
মমছি চলার িাছম ইন্সছেক্টর 
রাজ নিত্যনিনমনতিক।

ব্যাংকগুনল তাছদর মখু 
নফনরছয় নিছছে, এবং ওয়ানককি ং 
ক্যানেটাল হ্াস োছছে, যখি 
সম্প্রসারণ িগণ্য। বারবার 
অনিযাি, নিনবকিচাছর জব্দ এবং 
অি্যায্য শানতি ব্যবসার িতুি 
নিয়ছম েনরণত হছয়ছে। একই 
সছগে অছধকিক নবশ্ব মেছক দছূর 
মবাডকি রুছম গৃহীত নসদ্াছতের ওের 
নিনতি কছর িতুি িীনতমালা 
ও প্রনবধাি প্রণয়ি করা হছছে 

অিমুািমলূক উন্নয়ছির মাধ্যছম। 
ফছল জীনবকা নিবকিাছহর জি্য 
নহমনশম খাছছেি কু্দ্র জছুয়লানর 
ও কানরগররা।
স্বছণকির উের উচ্চ আমদানি 

শুল্ক মকবল মসািার গহিা 
নবক্রয়ছক প্রিানবত কছরনি 
বরং কানরগরছদর জীনবকাছকও 
হুমনকর মছুখ মফছলছে। জয়েুছর 
কুন্দি, মীিা এবং মসািার 
গয়িার ব্যবসায় জনড়ত 
কানরগররা মচছয়নেছলি ময 
েনরনথিনত উন্নত করছত সহায়তা 
করার জি্য সরকার নকেু 
িীনতগত ব্যবথিা গ্রহণ করুক 
এবং দানব কছর ময যনদ গহিা 
খাছতর েনরনথিনত একই োছক 
তছব নশছপের অছিকছক ব্যবসা 
মেছড় চছল মযছত হছত োছর।
নজছজনস সিােনত সসয়াম 

মমহরা রয়টাসকিছক বছলি, িারছত 
স্বছণকির দাম বাড়ার ফছল মকবল 
আতেজকি ানতক কারছণই িয়, উচ্চ 
আমদানি শুল্ক এবং নজএসটির 
মছতা অি্যতেরীণ কারণগুনলর 
কারছণও দাম কছমছে। আজ 
মলাছকরা মসািার গহিা নকিছত 
আসছে িা কারণ তারা জাছি 
ময িারত নবছশ্বর সবছচছয় 

ব্যয়বহুল। সুতরাং, আমরা 
আশা কছরনেলাম ময সরকার 
বাছজছট আমদানি শুল্ক কনমছয় 
৬ শতাংছশ িানমছয় আিছব।
সরকার শানতিমলূক িীনতমালা 

নদছয় েুনঁজ-শ্রম-নিনবড় নশপেছক 
অবছহলা করছত োছর িা। 
উচ্চ আমদানি শুল্ক কাঠাছমা 
নশছপের জি্য ক্নতকারক এবং 
ক্রমবধকিমাি মচারাচালাছির সাছে 
সরকাছরর জি্য নবেযকিয়কর। 
িীনতগুনল োড়াও, নশছপে স্বছেতা 
এবং জবাবনদনহতার োশাোনশ 
কানরগরছদর কাছজর েনরছবশ 
এবং জীবিযাত্ার মাি উন্নত 
করার মক্ছত্ প্রচুর েনরবতকি ি 
প্রছয়াজি।
যোযে মেশাগত নিছদকি নশকা, 

কাছজর েনরছবশ এবং সময়মত 
মবতি বনৃদ্র মাধ্যছম নশছপের 
কানরগরছদর তির বাড়াছিার 
মচষ্া করা উনচত। নশছপের 
সামছি নদ্বতীয় বড় চ্যাছলঞ্জ হ’ল 
সহস্াব্দছক সনমিনলতিাছব গহিা 
খাছত নিছয় আসা।
নজছজনস, নজছজইনেনস, ওয়ার্লকি  

মগার্ল কাউনন্সল, নজআইএ, 
ফছরিার মাককি  এবং প্্যাটিিাম 
নগছর্লর মছতা সংথিাগুনল 

সনমিনলতিাছব মযৌে প্রচারমলূক 
নক্রয়াকলাে গুনল সতনর করছত 
একনত্ত হয় যাছত সহস্াছব্দর 
মছধ্য গয়িার প্রনত আথিা সতনর 
হয়।
আজ, উদ্াবিী প্রচারমলূক 

প্রচারণার মাধ্যছম বহৃতির 
আকাছর স্বণকি, হীরা এবং 
প্্যাটিিামছক োরস্পনরকিাছব 
প্রচার করা োড়া নশছপের 
মকািও নবকপে মিই।
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এমএসএমইগুলিকে পনুরুজ্জীলিত েরা
৫ লরিলিয়ন ডিাকরর অর্্থনজীলতর পকর্

োস্টমস লডউটি ৪ 
শতাংকশ নালমকয় আনকি 
ি্যিসা িাড়কি ১০ 
শতাংশ।

গাডকি  েনরবতকি ি: নজছজনস নিয়ন্ত্রণ করছেি 
সায়াম মমহরার মিতৃত্াধীি নসওএ
নজছজনস প্রনতনিনধদল অেকিমন্ত্রীর সাছে 
বতকি মাি চ্যাছলঞ্জ েযকিাছলাচিা কছর
নজছজনস প্রনতনিনধদল অেকিমন্ত্রীর সাছে 
বতকি মাি চ্যাছলঞ্জ েযকিাছলাচিা কছর
নজছজনস’র িতুি মিতৃত্ নজএসটি ও 
কাস্টমস নডউটি সুসংহত করছত প্রস্তুত

মবগোলরুুছত জছুয়লানর োককি  গছড় তুলছত 
চাইছে কণকিাটক সরকার
কল্যাণ জছুয়লাছসকির নিট মিুাফা বেছর ১০ 
শতাংশ মবছড় ১৪৮ মকাটি টাকা

মকাি মদশ নবলাসবহুল আইছটমগুনলছত 
সবছচছয় মবনশ ব্যয় কছর?
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সায়াম মমহরা, 
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এমএসএমই মসক্টছর প্রায় 
৬৩ নমনলয়ি উছদ্যাগ 

রছয়ছে, যা িারছতর নজনডনেছত 
৩০ শতাংশ, উত্োদছি ৪৫ 
শতাংশ এবং রফতানিছত 
৪০ শতাংশ অবদাি রাছখ। 
সরকারী তে্য অিযুায়ী, এটি 
113 নমনলয়ছিরও মবনশ মলাকছক 
নিছয়াগ মদয়। সাম্প্রনতক সমছয় 
এই খাতটি মবশ কছয়কটি 
নবেযকিছয়র সমুিখীি হছয়ছে।
প্রেমটি নেল মিাট বানতল, 

তারেছর এিনসএলটি এবং 
নজএসটি, যা নথির হছত সময় 
নিছয়নেল, তারেছর অেকিিীনতর 
মন্দা, মকানিড -১৯ এবং 
সম্প্রনত রানশয়া-ইউছক্রি যুছদ্র 
মছতা িূ-রাজনিনতক উছতিজিা। 
ফলস্বরূে, ২০২২-২৩ সাছল 
১০,৬৫৫ টি অনতকু্দ্র, কু্দ্র ও 
মাঝানর উছদ্যাগ (এমএসএমই) 
বন্ধ হছয় মগছে, যা গত চার 
বেছরর মছধ্য সছবকিাচ্চ।
“আনেকিক তারল্য, ঋণ েনরছশাধ, 

মজনুর ও মবতি, সংনবনধবদ্ 
বছকয়া ইত্যানদর মছতা নিনদকিষ্ 
ব্যয় মমটাছত খাতটি চ্যাছলছঞ্জর 
মছুখামনুখ হছয়নেল। নেএইচনড 
মচম্ার অফ কমাসকি অ্যান্ড 
ইন্ডান্রির (নেএইচনডনসনসআই) 
এমএসএমই কনমটির সিােনত 
মমানহত সজি বছলি, 
“কাঁচামাছলর দামও বহুগুণ 
মবছড়ছে, যার ফছল উৎোদি 
খরচ মবছড়ছে, যা িগদ প্রবাহছক 
প্রিানবত কছরছে। িারছতর 
প্রাক্তি প্রধাি েনরসংখ্যািনবদ 
প্রণব মসছির মছত, এমএসএমই 
মসক্টছরর অবথিা, যা অেকিিীনতর 
৩০ শতাংশ এবং সম্ভবত ৪০ 
শতাংশ নিযুক্ত কছর, এটি 
সবছচছয় উছদ্বগজিক এবং 
গুরুতর সমস্যা যা মমাকাছবলা 

করছত হছব। 
তাোড়া, মহামারীর সময় 

এবং েছর যারা মারা মগছেি 
এবং নিছখাঁজ হছয়ছেি তাছদর 
প্রায় ২০ শতাংশছক প্রনতথিােি 
মর জি্য িতুি এমএসএমই সতনর 
করা হছব নকিা তার উেরও 
অছিক নকেু নিিকি র কছর।
সুরাছটর ডায়মন্ড হাবও 

২০০৮ সাছলর ের সবছচছয় 
খারাে মবকারত্ সংকছটর 
মছুখামনুখ হছছে। গত দ’ুবেছর 
এই নশছপে ১,২৫,০০০ জছিরও 
মবনশ কমমী োঁটাই হছয়ছে। 
তদেুনর, িূ-রাজনিনতক কারণ, 
অি্যতেরীণ তারল্য সংকট এবং 
আমদানি শুল্ক এবং নজএসটি 
সম্পনককি ত নবষয়গুনল সহ মবশ 
কছয়কটি কারছণর কারছণ শ্রম 
নিনবড় হীরা েনলনশং খাত 
উজ্জ্বলতা হারাছছে।
২০১৮ সাছলর নডছসম্র 

মেছক, প্রায় ৩ লক্ মািষু, 
যাছদর মবনশরিাগই কাঁচা হীরা 
কাটা ও োনলশ করার কাছজ 
নিছয়ানজত শ্রনমক, তাছদর 
চাকনর হানরছয়ছেি, যা ২০০৮ 
সাছলর সবনশ্বক মন্দার ের 
সবছচছয় খারাে সংকট।
রত্ন ও গয়িার মক্ছত্ও 

একই কো প্রছযাজ্য, যা মলূত 
একটি এমএসএমই খাত যা 
১০ নমনলয়ছিরও মবনশ মলাকছক 
নিছয়াগ মদয়। যাইছহাক, 
আজ ৫,০০০ বেছরর েুরাছিা 
িারতীয় রত্ন ও অলঙ্ার 
নশছপের উতিরানধকার এবং 
সশনপেক প্রনতিা নবসৃ্নতছত 
নবলীি হছয় যাছছে। অনতিছত্র 
সংকছটর লক্ণ আজ সবকিত্ 
দশৃ্যমাি। অেকিনিনতক মন্দা 
এবং চানহদার অিাছবর কারছণ 
গহিা নবনক্র হ্াস োছছে। স্বছণকির 

মসািার ওের শুল্ক ১২.৫ 
শতাংশ মেছক কনমছয় ১০ 
শতাংশ করা সঠিক েছে 
একটি েদছক্ে। 
মসামসুন্দরম নেআর
ওয়ার্লকি  মগার্ল কাউনন্সছলর 
আঞ্চনলক নসইও, িারত

আমরা মসািার উের শুল্ক 
হ্াস আশা কছরনেলাম। 
দিুকি াগ্যবশত, তা ঘছটনি। 
অেকিমন্ত্রী স্বছণকির উের শুল্ক 
কমাছিার েনরবছতকি  রূোর 
উের শুল্ক বাড়াছিার 
নসদ্াতে নিছয়ছেি।
এম নে আহছমদ, 
মচয়ারম্যাি, মালাবার গ্রুে

ভারকতর এেটি শলতিশািজী 
স্বর্্থ নজীলত প্রকয়াজন যা 
স্বর্্থ চো�ারা�ািান চোরাকে 
স্বর্্থ আমদালন শুল্ককে 
যলুতিসঙ্গত েরকি।

জকুয়িালর চোসক্টর চোর 
চোিঁক� র্াোর ি্যিস্া
লরিটু?

By 
Titto Eapen
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অল ইনন্ডয়া মজমস অ্যান্ড 
জছুয়লানর মডাছমনস্টক 
কাউনন্সল (নজছজনস) রত্ন 
ও গহিা নশছপের রক্ক এবং 
রক্ক নহসাছব তার যাত্ার 
১৭ বের েূণকি কছরছে। এই 
১৭ বেছর আমরা অছিক 
সমস্যা সমাধাছি অগ্রণী 
িূনমকা োলি কছরনে। 
আজ, আনম গছবকির 
সাছে বলছত োনর ময 
নজছজনস সরকাছরর সাছে 
গঠিমলূক আছলাচিার 
মাধ্যছম নশছপের মবনশরিাগ 
সীমাবদ্তার সমাধাি 
কছরছে। সাংগঠনিক মক্ছত্, 

নজছজনস নশছপের সাছে 
ঘনিষ্ঠিাছব কাজ কছরছে 
এবং দরূবতমী গ্রামগুনলর 
কু্দ্রতম জছুয়লাসকিছদর কাছে 
মেৌঁোছিার মচষ্া কছরছে।
আজ, নজছজনস সরকার 

এবং নশছপের মছধ্য একটি 
মসতু নহসাছব কাজ 
করছে। আমরা সাম্প্রনতক 
অতীছত সরকাছরর 
নবনিন্ন মন্ত্রছকর কাছে 
মবশ কছয়কটি উেথিােিা 
কছরনে এবং নজএসটি, 
হলমানককি ং, নেএমএলএ এবং 
অি্যাি্য অছিক নবষছয় 
মসৌহাদকি ্যেূণকি সমাধাি খুছঁজ 

মেছয়নে। প্রচার, সুরক্া 
এবং অগ্রগনতর আমাছদর 
মলূ দশকিি নশপেছক আরও 
অিগুত এবং স্বছে হছত 
এবং মদছশর উন্নয়ছি 
গুরুত্েূণকি িূনমকা োলি 
করছত সহায়তা কছরছে।
এোড়াও, নবদ্যমাি 

বানণজ্য মমলায় মাঝানর 
এবং মোট নিমকিাতাছদর 
কো মাোয় মরছখ, নজছজনস 
ইনন্ডয়া মজম অ্যান্ড 
জছুয়লানর মশা (নজছজএস) 
আকাছর তার অত্যাধুনিক 
প্রদশকিিী নিছয় এছসছে। 
প্রদশকিিীর েরবতমী সংস্রছণ 

প্রায় ৪০০ প্রদশকিক এবং 
সারা মদশ মেছক প্রায় 
১৫,০০০ মক্রতা উেনথিত 
োকছবি বছল আশা করা 
হছছে।

আমরা GJC-মত মক্রনডট 
প্রবাহ, চানহদা হ্াস, মসািার 
দাম বনৃদ্ এবং উচ্চ শুল্ক 
শুছল্কর মছতা সমস্যাগুনল 
মমাকাছবলার জি্য বহুমখুী 
যুদ্ করনে। আমরা এই 
নবষয়গুছলা সামনগ্রকিাছব 
নবছবচিা কছরনে এবং 
ইনতমছধ্যই সরকারছক 
আমাছদর েরামশকি নদছয়নে। 
আমরা ব্যাংকারছদর সাছে 
মক্রনডট সমস্যা সমাধাছির 
জি্য অেকি মন্ত্রছকর সাছে 

আছলাচিা করার জি্য 
একটি অ্যাকশি কনমটি 
গঠি করনে এবং মসািার 
উের িারী আমদানি শুল্ক 
কাঠাছমা কমাছিার জি্য 
একটি বনু্ধত্েূণকি উোয় 
খুছঁজ মবর করনে। সম্প্রনত, 
বতকি মাি ইছকানসছস্টছমর 
দশৃ্যমাি চ্যাছলঞ্জগুনল 
মমাকাছবলা করার জি্য 
আমরা মিাক্তা নবষয়ক 
মন্ত্রক এবং নজএসটি 
কনমশিাছরর কাছে একটি 

প্রনতনিনধ দল নিছয়নেলাম।
আমরা ওয়ার্লকি  মগার্ল 

কাউনন্সল, ফছরিারমাককি , 
নজআইএ এবং 
প্্যাটিিাম নগছর্লর মছতা 
মস্টকছহার্লারছদর সাছেও 
আছলাচিা করনে যাছত 
নমছলনিয়ালছদর লক্্য কছর 
এবং গহিা নবক্রয় বাড়াছিার 
জি্য সনমিনলতিাছব এই 
প্রচারানিযাি শুরু করা 
যায়।
আমরা দবুাই শনেং 

মফনস্টিাছলর আদছল 
আমাছদর বহুপ্রতীনক্ত লাকী 
লক্ষী প্রকপেটি েুিরায় চাল ু
করার েনরকপেিা করনে। 
আমরা সমগ্র গহিা 
সম্প্রদায়ছক একটি সংগঠিত 
মক্ত্ নহসাছব আিছত চাই। 
আমরা আমাছদর নশক্াগত 
মবনিনফট মপ্রাগ্রাছমর সাছে 
মোট শহর এবং গ্রামাঞ্চছল 
প্রছবশ করব।

২০২০ সাছল মদশীয় রত্ন 
ও গহিা ব্যবসাপ্রায় ৪ 
লক্ মকাটি টাকার নেল, 
প্রত্যক্ ও েছরাক্িাছব 
প্রায় ৬০ নমনলয়ি মলাছকর 
কমকিসংথিাি হছয়নেল। এটি 
জাতীয় নজনডনেছত প্রায় 
7 শতাংশ অবদাি রাছখ। 
যাইছহাক, অেকিনিনতক 
প্রবনৃদ্ এবং কমকিসংথিাি 
সৃনষ্র মক্ছত্ এত প্রাধাি্য 
োকা সছ্বেও, আমরা 
সবছচছয় প্রানতেক খাতগুনলর 
মছধ্য একটি। এই মক্ছত্ 
আরও কণ্ঠস্বর আিছত, 

আমরা সবকিত্ আেিার 
কণ্ঠস্বর মশািার জি্য 
একটি অিি্য প্্যাটফমকি 
সতনর কছরনে। নজছজনস 
সংবাদেত্টি িারছত অিি্য 
হছব, সাতটি নিন্ন িাষায় 
মস্টকছহার্লারছদর তে্য এবং 
অতেদৃকি নষ্ সরবরাহ করছব।
মস্টকছহার্লাররা তাছদর 

হাছতর মছুঠায় শিূ্য খরছচ 
োনক্ক আেছডট এবং 
তে্য োছবি। একই সমছয়, 
একটি নডনজটাল-বনু্ধত্েূণকি 
েদ্নত অনথিনতশীল 
বাজাছরর অবথিার সাছে 

তাল নমনলছয় চলার জি্য 
নবছশষজ্ঞ সামগ্রীর সাছে 
গুরুত্েূণকি অতেদৃকি নষ্ এবং 
দনৃষ্িনগে সরবরাহ করছব। 
এই সংবাদেছত্র সবছচছয় 
গুরুত্েূণকি নদক হল আকার 
বা অঞ্চছলর উের নিনতি 
কছর মকািও সবষম্য 
োড়াই একটি সবপ্নবক 
মলূ্য েছয়ছটে সমগ্র ি্যাল ু
মচইিছক একটি সবকি-
অতেিুকি ক্ত নবেণি প্্যাটফমকি 
সরবরাহ করা। এমিনক 
কু্দ্রতম জছুয়লাসকিও এই 
সংবাদেছত্ অংশ নিছত 

োছরি এবং প্রনত ১৫ 
নদছি চার লছক্রও মবনশ 
জছুয়লাছসকির কাছে মেৌঁোছত 
োছরি। নজছজনস কাছিক্ট 
িারছতর প্রত্যতে অঞ্চছল 
বসবাসকারী জছুয়লাসকিছদর 
একটি অিি্য অনিজ্ঞতা 
প্রদাি করছব, কারণ তারা 
ইটোরছিট এবং স্াটকি ছফাছির 
ি্ূযিতম অ্যাছসেছসর সাছে 
এছত অংশ নিছত োছর।

বতকি মাি বাতিবতা 
দীঘকিনদি ধছর প্রচনলত 
ধারণাছক চ্যাছলঞ্জ কছরছে 
ময আমাছদর সমাজ এবং 
আমাছদর অেকিিীনতছত 
নকেু েনরছষবা েৃেকিাছব 
সরবরাহ করা হয় এবং 
সহ-থিাি প্রছয়াজি। 
যাইছহাক, মহামারী এবং 
লকডাউি নবনধনিছষধ এবং 
মপ্রাছটাকলগুনল মমৌনলকিাছব 
এই অিমুািগুনলছক চ্যাছলঞ্জ 
কছরছে। নতনি নমনডয়া 
এবং তে্য ব্যবহাছরর 
মক্ছত্ মািছুষর আচরণ 

এবং অি্যাছস অিূতেূবকি 
েনরবতকি ি এছিছেি। এই 
অস্বািানবক সমছয় রান্না, 
ব্যায়াম বা বাসা মেছক 
কাজ করার সময় মলাছকরা 
আরও মবনশ অিলাইি 
সামগ্রী গ্রহণ কছর।
মযছহতু লক্ লক্ মািষু 

সামঞ্জস্যেূণকি লকডাউি 
জীবছি অি্যতি হছয় েছড়ছে, 
আমাছদর নডনজটাল জীবি 
আর কখিও একই রকম 
হছত োছর িা। নিনডও 
কিফাছরন্স এবং অিলাইি 
নশক্া মেছক অিলাইি 

ওছয়নবিার ন্রিনমং েযকিতে 
অছিক নকেু েনরবনতকি ত 
হছয়ছে - এবং এর মছধ্য 
নকেু অি্যাস অব্যাহত 
োকার সম্ভাবিা রছয়ছে।
মহামারী চলাকালীি, 

নবনিন্ন মোট এবং মাঝানর 
মখছলায়াড়রা তাছদর 
দশকিকছদর সাছে সংছযাগ 
থিােছির উোয় খুছঁজ মেছত 
লড়াই করছে এবং তাছদর 
ব্্যান্ড উেনথিনত হারাছছে। 
এই প্রসছগে, সাতটি নিন্ন 
িাষায় নজছজনস কাছিক্ট 
নিউজছলটার সমগ্র 

মস্টকছহার্লারছক সবকিছশষ 
তছে্যর সাছে উছতিনজত 
োকছত এবং উন্নত 
সৃজিশীল সরঞ্জাম এবং 
মকাম্পানি এবং ব্্যান্ডগুনলর 
বাছজছটর মছধ্য আরও 
লক্্যযুক্ত মেৌঁোছিার সাছে 
মস্টকছহার্লারছদর জি্য 
আরও অনবশ্বাস্য নবেণছির 
সুছযাগ সরবরাহ করছত 
সহায়তা করছব।

সাইয়াম মমহরা, 
সিােনত, নজছজনস

রাছজশ মরাকাছদ
িাইস মচয়ারম্যাি 
নজছজনস

সুয়শ সঞ্জয় আগরওয়াল
েনরচালক, নজছজনস এবং 
সম্পাদক নজছজনস কাছিক্ট

িীছলশ মশািি
েনরচালক, নজছজনস এবং
 সহ-সম্পাদক, নজছজনস 
কাছিক্ট
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অল ইনন্ডয়া মজমস অ্যান্ড 
জছুয়লানর মডাছমনস্টক 

কাউনন্সল (নজছজনস) সায়াম 
মমহরাছক নিবকিানচত কছরছে।
দইু বেছরর জি্য সিােনত 

এবং রাছজশ মরাকাছদ সহ-
সিােনত নহসাছব। অি্যাি্য 
িবনিবকিানচত মবাডকি  েনরচালক, 
যা গিছিকিন্স কনমটি িাছম 
েনরনচত
নজছজনস (নসওএ) হছলি 

অনমত মসানি, সুয়াশ 
আগরওয়াল, ডঃ রনব কােুর, 
অছশাক কুমার সজি এবং 
সানহল মমহরা। বধকিমাি আশীষ 
মকাঠানর এবং মকতি মচাকনসছক 
সমনবিত সদস্য নহসাছব নিযুক্ত 
করা হছয়ছে।
ইউনিক মচইছির মানলক 

সায়াম মমহরা প্রনতষ্ঠালগ্ন 
মেছকই নজছজনস-র সছগে যুক্ত। 
বেছরর ের বের ধছর, নতনি 
নশছপের সুনবধার জি্য উদ্াবিী 
মপ্রাগ্রামগুনল সফলিাছব ধারণা 
এবং বাতিবায়ি কছরছেি। নতনি 
আবগানর, নজএসটি, কাস্টমস 
নডউটি, নেএমএলএ প্রিৃনতর 
মছতা অছিক জ্বলতে সমস্যা 
সমাধাছি গুরুত্েূণকি িূনমকা 

োলি কছরনেছলি।
“আনম মবাছডকি র প্রনত কৃতজ্ঞ 

এবং জাতীয় ঘছরায়া কাউনন্সল 
েনরচালিার দানয়ত্ গ্রহণ করা 
সমিাছির নবষয়। আমরা 
সরকাছরর সাছে নিনবড়িাছব 
কাজ করব এবং নশছপের নবনিন্ন 
নবষয় তুছল ধরব। সরকাছরর 
িীনতর সছগে সামঞ্জস্য মরছখ, 
আমার প্রেম প্রছচষ্া হছব মদশীয় 
নশছপের মছধ্য আরও সমবিয় 
আিছত িারতজছুড় জছুয়লাসকিছদর 
রূোতের এবং সনক্রয় করা।
“আমরা সমগ্র নশপেছক 

একনত্ত করার মচষ্া করব 
এবং নজছজনসর এক নশপে, এক 
কছঠের লক্্য অজকি ছির মচষ্া 
করব। নজছজনস আরও অছিক 
জছুয়লাসকিছক অিপু্রানণত করার 
মচষ্া করছব এবং
িীনতছত একটি সমনবিত 

েদ্নত প্রবতকি ছির জি্য তাছদর 
সহছযানগতাছক আরও সংগঠিত 
করার জি্য েনরবতকি ি। আমরা 
ব্যাংনকং খাছতর মছতা নবতনককি ত 
নবষয়গুনলও মমাকাছবলা করছত 
চাই।
(নজঅ্যান্ডছজ) নজঅ্যান্ডছজ 

খাতছক ঋণ প্রদাছি নদ্বধা।”

মরাকছদ জছুয়লাছসকির রাছজশ 
মরাকছদ স্বণকি, মরৌে্য এবং ফ্যাশি 
গহিাগুনলছত মবঞ্চমাককি  সতনরর 
দনৃষ্িনগের জি্য েনরনচত, যা 
নডজাইি এবং নশপেকলায় মশ্রষ্ঠত্ 
মদখায়। তার নিবকিানচত হওয়ার 
েছর, মবাডকি  এই সমতি বের 
ধছর উদ্াবি এবং িনবষ্যছতর 
প্রবণতাগুনল কপেিা করার 
জি্য তার প্রনতশ্রুনতর প্রশংসা 
কছরনেল এবং আত্মনবশ্বাস 
প্রকাশ কছরনেল ময নতনি 
নশছপের সুনবধার জি্য কাজ 
চানলছয় যাছবি।
নতনি বছলি, ‘এই শীষকি থিািীয় 

ব্যবসানয়ক প্রনতষ্ঠাছির উন্নয়ছি 
কাজ করা এবং এই অঞ্চলজছুড় 
এর সদস্য জছুয়লাসকিছদর উন্নয়ছি 
অবদাি রাখা আমার জি্য 
গছবকির নবষয়। নশপেছক আরও 
সংগঠিত এবং সামঞ্জস্যেূণকি 
হছত হছব। নজছজনস নশছপের 
জি্য আরও িাল এবং িতুি 
প্্যাটফমকি সতনর করা অব্যাহত 
রাখছব, “মরাকাছদ নজ বছলছেি।
একটি ই-মিাটিং নিবকিাচি 

প্রনক্রয়া একটি অিছুমানদত 
স্বাধীি ব্যনক্তর (নরটানিকিং 
অনফসার) ত্বোবধাছি সমূ্পণকি 

নিবকিাচি েনরচালিা কছর, এবং 
নডনজটাল এছজনন্স মযটি মিাটিং 

প্্যাটফমকি সতনর কছরনেল, উিয়ই 
GJC দ্বারা নিযুক্ত।

গত বের 2021-22 
নজছজনস-র মচয়ারম্যাি 

আনশস মেছে, িাইস মপ্রনসছডটে 
সসয়াম মমহরা, প্রাক্তি রাষ্ট্রেনত 
িীনতি খাছন্ডলওয়াল এবং কর 
উেছদষ্া নসএ িানবি মমহতার 
মিতৃছত্ প্রনতনিনধদল মকন্দীয় 
অেকিমন্ত্রী নিমকিলা সীতারমছির 
সছগে মদখা কছরি। নজছজনস 
নজছজনস আছলাচিায় সরকারছক 
স্বণকি ও গহিাছক আরও 
গ্রাহকবান্ধব করার জি্য মবশ 
কছয়কটি েদছক্ে মঘাষণা করার 
অিছুরাধ জািাছিা হছয়ছে। 
গুরুত্েূণকি েদছক্েগুনলর মছধ্য 

রছয়ছে সমাি মানসক নকনতির 
মাধ্যছম গহিা মকিার অিমুনত 
মদওয়া, মযমি একজি মিাক্তা 
মটকসই েণ্য নকিছত োছরি, 
মলিছদছি মক্রনডট কাডকি  কনমশি 
হ্াস করছত োছরি এবং 

সরকাছরর স্বণকি িগদীকরণ 
প্রকপেটিছক আরও আকষকিণীয় 
কছর তুলছত োছরি।
বেছরর ের বের ধছর, 

রত্ন ও গহিা নশপে নবনিন্ন 
নবেযকিছয়র মধ্য নদছয় মগছে। 
২০১৩ সাছল, স্বছণকির উের 
আমদানি শুল্ক বানড়ছয় ১০ 
শতাংশ করা হছয়নেল কারণ 
তৎকালীি ইউনেএ সরকার 
চলনত অ্যাকাউছটের ঘাটনত 
এবং রুনের অবমলূ্যায়ি 
নিয়ন্ত্রণ করছত মচছয়নেল। 
এোড়া ২ লক্ টাকার মবনশ 
মছূল্যর মসািা ও গয়িা মকিার 
মক্ছত্ ে্যাি কাডকি  বাধ্যতামলূক 
করা হছয়ছে। ২০১৬ সাছল মিাট 
বানতছলর ফছল িগদ মলিছদি 
কছম যাওয়ায় নবক্রয়ও ক্নতগ্রথি 
হছয়নেল।
নবছশষ কছর, কাউনন্সল চায় 

ময ২০১৫ সাছল সরকার কতৃকি ক 
চাল ুকরা মগার্ল মনিটাইছজশি 
নস্ম (নজএমএস) আরও 
আকষকিণীয় মহাক, যা মদশছক 
মসািার আমদানি হ্াস 
করছত এবং ফলস্বরূে চলনত 
অ্যাকাউছটের ঘাটনত নিয়ন্ত্রছণ 
সহায়তা করছব। 
অতএব, নজছজনস নজছজনস 

মগার্ল মনিটানর নস্মছক আরও 
মজারাছলা করার এবং সরকার 
এবং িাগনরকছদর উেকৃত 
করার েরামশকি নদছয়ছে।
এই ধরছির েদছক্েগুনল 

২৪,০ টি েযকিতে অি্যতেরীণ 
মসািার মজদু উন্কু্ত করছব, 
যা িারছতর বানষকিক মসািার 
চানহদা ৬৫০-৭০০ টছির মচছয় 
অছিক মবনশ। নজছজনসর মছত, 
গহিা মকিার জি্য মিওয়া 
ঋণছক ব্যনক্তগত ঋণ নহসাছব 

নবছবচিা করা হয়, মযখাছি 
সুছদর হার মবনশ। নশপে সংথিাটি 
েনরবছতকি  গয়িা মকিার জি্য 
ইএমআই সুনবধা উেলব্ধ করছত 
চায়, যনদও বনুলয়াি এবং 
কছয়ি মকিার মক্ছত্ নবনধনিছষধ 
অব্যাহত োকছত োছর।
এোড়াও, গত কছয়ক বেছর 

স্বণকি ও গয়িার দাম বনৃদ্র 
েনরছপ্রনক্ছত, নজছজনস নজছজনস 
গয়িা মকিার জি্য ে্যাি কাডকি  
জমা মদওয়ার প্রছয়াজিীয় সীমা 
নবদ্যমাি ২ লক্ টাকা মেছক 
বানড়ছয় ৫ লক্ টাকা করার 
সুোনরশ কছরছে।

মকন্দীয় অেকিমন্ত্রী নিমকিলা 
সীতারমছণর সছগে 

বাছজট েরবতমী আছলাচিায় 
অংশ মিি নজছজনস মচয়ারম্যাি 
সসয়াম মমহরা এবং িাইস 
মপ্রনসছডটে রাছজশ মরাকাছদ।
মচয়ারম্যাি এমি চমৎকার, 

অতেিুকি নক্তমলূক ও প্রবনৃদ্মখুী 
বাছজছটর জি্য অেকিমন্ত্রীছক 
ধি্যবাদ জািাি। নতনি 
কানরগরছদর জি্য অছিক কাজ 
করার জি্য তাছদর ধি্যবাদ 
জািাি এবং বছলি ময বাছজছট 
দক্তা উন্নয়ছির নদছকও 
মছিানিছবশ করা হছয়ছে।
নজছজনস নিম্ননলনখত নহসাছব 

গুরুতর উছদ্বগও উত্ােি 
কছরছে:

শুল্ক হ্াস: মন্ত্রণালয় এ 
নবষছয় নজছজনসর কাে মেছক 
নবতিানরত প্রনতছবদি মচছয়ছে।
রাজস্ব সনচব মমৌনখকিাছব 

আশ্বাস নদছয়নেছলি ময মছুখামনুখ 
মযাগাছযাছগর সময় কাছজর 
কাছজর উের ৫% শুল্ক আছরাে 
করা হছব। তারা শীঘ্রই একটি 
অনফনসয়াল ব্যাখ্যা মশয়ার 
করছব।

চো�াল্ড মলনটাইকজশন লকিম: 
মন্ত্রক েরামশকি নদছয়ছে ময 
তারা এটি খনতছয় মদখছব। 
এিআরআইছদর নজএসটি 
নরফান্ড োওয়া উনচত, যার 
জি্য মন্ত্রক আশ্বাস নদছয়ছে ময 
তারা নবষয়টি খনতছয় মদখছব 
এবং শীঘ্রই একটি সমাধাি 
সরবরাহ করছব।

�য়নার উপর ইএমআই: 
উেছরাক্ত নবষয়গুনল োড়াও, 
নজছজনস মচয়ারম্যাি ব্যাঙ্গুনলর 
দ্বারা আছরানেত মক্রনডট কাডকি  
কনমশছি গয়িার ঘাটনত সম্পছককি  
অেকিমন্ত্রীছক অবনহত কছরি।

মকন্দীয় েছরাক্ কর 
ও শুল্ক মবাছডকি র 

(নসনবআইনস) নজএসটি েনলনস 
উইং-২-এর মচয়ারম্যাি সায়াম 
মমহরা, িাইস মচয়ারম্যাি 
রাছজশ মরাকাছদ এবং িানবি 
মমহতা জব ওয়াককি  সম্পনককি ত 
েনরছষবাগুনলছত নজএসটি এবং 
োইকানর নবছক্রতাছদর উের এর 
প্রিাব মর নবষয়টি উত্ােি মর 
জি্য সবঠক কছরি।রত্ন ও গহিা 
নশপে, নবছশষ কছর স্বণকি ও মরৌে্য 
মর উের ১৫ শতাংশ শুল্ক 
আছরাছের নবষছয় কাস্টমছসর 
প্রধাি কনমশিার প্রছমাদ 
কুমার আগরওয়াছলর কাছে 
একটি উেথিােিাও উেথিােি 
কছরি মচয়ারম্যাি। নজছজনস 
আত্মনবশ্বাসী ময সরকার এবং 
সংনলিষ্ নবিাগগুনলর সাছে তার 
অব্যাহত মযাগাছযাগ নশছপের 
জি্য দরকারী ফলাফল মদছব।

লজকজলস পলর�ািনার দালয়কবে লসওএ-র চোনতৃবে লদকছেন সসয়াম চোমহরা

লজকজলস প্রলতলনলেদি অর্্থমন্তজীর সাকর্ িত্থ মান �্যাকিঞ্জ পয্থাকিা�না েকর

অর্্থমন্তজীর োকে �হনা লশকপের 
উকবেক�র ের্া পনুি্থ্যতি েরি লজকজলস লজকজলস’র নতুন চোনতৃবে লজএসটি ও োস্টমস লডউটি সুসংহত েরকত প্রস্তুত
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লশপেটি অকনে গুরুবেপরূ্্থ 
ইস্ুযর সাকর্ িড়াই েরকে, 
এিং আপলন গুরুবেপরূ্্থ সমকয় 
চো�য়ারম্যান লহসাকি দালয়বে 
গ্রহর্ েকরকেন। আপলন চোোন 
লিষয়গুকিা উত্াপন েরকত 
যাকছেন?

ব্যাংনকং সংকট মেছক নশপেছক 
মবর কছর আিা একটি শীষকি 
অগ্রানধকার। ব্যাংনকং খাছতর 
কারছণ এ নশপে সংকছট েছড়ছে, 
কারণ একনদছক ব্যাংকগুছলা 
িতুি ঋণ নদছয় আমাছদর 
সহায়তা করছে িা; অি্যনদছক, 
তারা বতকি মাি ঝঁুনক মেছক সছর 
আসছে। ফছল ঋণ েনরছশাছধর 
জি্য জছুয়লাসকিছদর মজদু কমাছিা 
োড়া আর মকাছিা উোয় োছক 
িা। এই দদুকিশায় জ্বালানি মযাগ 
করা মসািার প্রনত গ্রাহকছদর 
অিিূুনত যা উচ্চ স্বছণকির দাছমর 
কারছণ খুব দবুকিল। সুতরাং, 
সংছক্ছে, নশপেটি িয়ািক 
সমছয়র মধ্য নদছয় যাছছে। 
আনম এই গুরুত্েূণকি সমছয় 
নজছজনসর সিােনত নহসাছব 

দানয়ত্ গ্রহণ কছরনে। আমার 
প্রধাি অগ্রানধকার হছব অেকি 
মন্ত্রণালছয়র সাছে বছস কীিাছব 
নশছপে অেকি আিা যায় তা নিছয় 
আছলাচিা করা।

আপলন লে ি্যাংলেং খাকতর 
সাকর্ সরাসলর চোযা�াকযা� 
েরার পলরেপেনা েরকেন?

হ্যাঁ! আমরা মিতৃথিািীয় ব্যাংক 
এবং আরনবআইছয়র শীষকি 
কমকিকতকি াছদর সাছে েরামশকি 
করার েনরকপেিা করনে। 
আমরা তাছদর এবং ইনন্ডয়াি 
ব্যাংকস অ্যাছসানসছয়শছির সাছে 
মদখা করব এবং সঙ্ছটর মছতা 
েনরনথিনত মেছক মবনরছয় আসার 
উোয় খুছঁজ মবর করব। আনম 
েুিরায় বলছত চাই ময িীরব 
মমাদী লক্ লক্ জছুয়লাসকিছদর 
মছধ্য নেছলি যারা ব্যাংকারছদর 
কাে মেছক মক্রনডট সুনবধা 
উেছিাগ করনেছলি। িীরব 
মমাদী ঋণ মখলানে হছয় োনলছয় 
মগছেি বছল আেনি েুছরা 
মসক্টরছক শানতি নদছত োরছবি 

িা এবং তাছদর বন্ধ করছত 
বাধ্য করছত োরছবি িা।

আপনার োকড্থ  আর েজী েজী 
পলরেপেনা আকে?

কাছডকি র েরবতমী নজনিসটি 
হ’ল মিাক্তাছদর ইএমআইছত 
স্বণকি মকিার অিমুনত মদওয়ার 
জি্য সরকাছরর সাছে েরামশকি 
করা। নতি মেছক চার বের 
আছগ এটির অিমুনত মদওয়া 
হছয়নেল, তছব েছর সরকার 
চলনত অ্যাকাউটে ঘাটনতর 
কারছণ প্রকপেটি প্রত্যাহার 
কছর মিয়। এখি মসই সমস্যা 
কাটিছয় উছঠছে, এবং সরকাছরর 
সাছে এটি নিছয় আছলাচিা করা 
দরকার এবং মিাক্তাছদর জি্য 
ইএমআইছত স্বণকি মকিা শুরু 
করা সহজ তর করা দরকার, 
যার ফছল নশছপে 5-6 শতাংশ 
মবনশ টািকিওিার হছব।

আছরকটি সমস্যা যা আনম 
সমাধাি করছত চাই তা হ’ল 
ে্যাি কাছডকি র সীমা, মযখাছি 

গ্রাহকরা ে্যাি কাডকি  োড়া ২ 
লক্ টাকার মবনশ মছূল্যর গয়িা 
নকিছত োরছবি িা।এখাছি 
সরকারছক বঝুছত হছব ময 
গহিা নকিছত আসা প্রচুর মলাক 
কৃনষ মক্ত্ মেছক আছস এবং 
তাছদর কাছে েযকিাপ্ত আছয়র 
প্রমাণ িাও োকছত োছর কারণ 
তাছদর আয় অ-করছযাগ্য 
উত্স মেছক আছস। ফলস্বরূে, 
জছুয়লাসকিছদর েছক্ কৃষক এবং 
কৃষকছদর ে্যাি নববরণ োওয়া 
চ্যাছলনঞ্জং হছয় ওছঠ কারণ 
তাছদর অছিছকরই ে্যাি কাডকি  
মিই কারণ তাছদর প্রছয়াজি 
মিই।

ে্যাি কাছডকি র সীমা সম্পনককি ত 
নদ্বতীয় সমস্যাটি ঘছট যখি 
মলাছকরা তাছদর েুরাছিা স্টক 
নবনিময় করছত আছস। এমি 
েনরনথিনতছত আমাছদর বঝুছত 
হছব ময িারছতর একটি গড় 
মধ্যনবতি েনরবাছর কমেছক্ 
১০০ মেছক ৩০০ গ্রাম মসািা 
রছয়ছে, যা তাছদর েূবকিেুরুষছদর 
কাে মেছক আসছত োছর। 

নতনি বছলি, “রত্ন ও অলঙ্ার 
খাছত অছিক বড় চ্যাছলঞ্জ 
রছয়ছে। নজছজনসছত, আমরা 

আগামী মাসগুনলছত এছকর ের 
এক এই নবষয়গুনল উত্ােি 
করব এবং আমরা সরকারছক 

আমাছদর দনৃষ্িনগে 
জািাছত শুরু কছরনে। 
নজছজনস’র সিােনত 

সায়াম মমহরা 
টিছটা আছেছির 
সছগে একাতে 

আলােচানরতায় 
বছলি, “আমরা 
এই সমস্যাগুনল 
সমাধাছির জি্য 
একটি বানহিীও 
গঠি কছরনে।

োস্টমস লডউটি ৪ শতাংকশ নালমকয় 
আনকি ি্যিসা িাড়কি ১০ শতাংশ। 
‘
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আজ, ১০০-১৫০ গ্রাম মসািার 
দাম প্রায় ৪-৫ লক্ টাকা, 
এবং অছিক মক্ছত্, মািছুষর 
কাছে তাছদর েুরাছিা মসািার 
প্রনতথিােছির জি্য ে্যাি কাডকি  
মিই এবং ফলস্বরূে মসািা 
আনেকিকিাছব আসছে িা। 

আপলন সরোকরর োে চোর্কে 
প্যান সজীমা েজী �াইকেন?

আমরা চাই ে্যাি কাছডকি র সীমা 
বতকি মাি ২ লক্ টাকা মেছক 
বানড়ছয় ৫ লক্ টাকা করা 
মহাক। সরকাছরর মবাঝা উনচত 
ময অসংগঠিত মক্ত্ ধীছর ধীছর 
সংগঠিত মক্ছত্র নদছক এনগছয় 
চছলছে। তবওু, যনদ ে্যাি 
কাছডকি র সীমা একটি উছলেখছযাগ্য 
বাধা নহসাছব অব্যাহত োছক 
তছব আনম সছন্দহ কনর ময 
ইনতমছধ্য নবদ্যমাি সংগঠিত 
মক্ত্টি অসংগঠিত খাছত নফছর 
আসছত োছর। আমাছদর সামছি 
একটি বড় চ্যাছলঞ্জ রছয়ছে এবং 
নজছজনসছত আমরা আগামী 
মাসগুনলছত এছকর ের এক 
এই নবষয়গুনল গ্রহণ করনে 
এবং ইনতমছধ্য সরকাছরর কাছে 
আমাছদর দনৃষ্িনগে জািাছত শুরু 
কছরনে। এসব সমস্যা সমাধাছি 
আমরা একটি টাস্ছফাসকিও গঠি 
কছরনে।

উচ্চ শুল্ক লশকপের সামকন 
আরও এেটি িড় �্যাকিঞ্জ 
রকয়কে। লজকজলস েজীভাকি এই 
সমস্যার সমাোন েরকি?

গত চার বেছর আমরা 
সরকাছরর কাছে অসংখ্য 
আছবদি জানিছয়নে, নকন্তু নকেুই 
হয়নি। আমরা সুোনরশ কছরনে 
ময সরকার কাস্টমস নডউটি 
১০ শতাংশ মেছক কনমছয় ৪ 
শতাংশ করুক কারণ নসএনড 
ইসু্যটি এখি যছেষ্ নিয়ন্ত্রছণ 
রছয়ছে।
আমরা চাই ে্যাি কাছডকি র সীমা 
বতকি মাি ২ লক্ টাকা মেছক 
বানড়ছয় ৫ লক্ টাকা করা 
মহাক। সরকাছরর মবাঝা উনচত 
ময অসংগঠিত মক্ত্ ধীছর ধীছর 
সংগঠিত মক্ছত্র নদছক এনগছয় 
চছলছে। তবওু, যনদ ে্যাি 
কাছডকি র সীমা একটি উছলেখছযাগ্য 
বাধা নহসাছব অব্যাহত োছক 
তছব আনম এটি সছন্দহ কনর। 
নশপে েযকিছবক্ক নহছসছব সরকার 
যনদ শুল্ক কনমছয় ৪ শতাংশ 
কছর মদয়, তাহছল বানণজ্য 
শুধু ১০ শতাংশই বাড়ছব িা, 
স্বণকি মচারাচালািও অেরাধীছদর 
কাছে কম আকষকিণীয় হছয় 
উঠছব। তছব বতকি মাি সরকার 
স্বছণকির প্রনত খুবই সবরী।

আ�ামজী পাঁ� িেকরর জন্য 

আপনার সামলগ্রে দলৃটিভলঙ্গ 
েজী?

আনম এই নশছপের বনৃদ্ সম্পছককি  
খুব আশাবাদী কারণ আগামী ৭ 
মেছক ৮ বেছরর মছধ্য িারতীয় 
অেকিিীনত মাত্ দইু অছঙ্ বনৃদ্ 
মেছত চছলছে। 
উেরন্তু, মািছুষর জীবিযাত্ার 
মাি উন্নত হছব, এবং 
নডসছোছজবল আয় আরও িাল 
হছব, যা আমাছদর অঞ্চছলর 
জি্য আরও নবতৃিত সুছযাগ 
সরবরাহ করছব। সুতরাং 
একটি নশপে নহসাছব আমাছদর 
একনত্ত হওয়ার এবং সহস্াছব্দর 
মছধ্য আথিা সতনর করার এটাই 
সঠিক সময় ময গহিা মকবল 
একটি ফ্যাশি নববনৃত িয় বরং 
একটি নবনিছয়াগও। আমরা যনদ 
এখিই তা িা কনর, তাহছল 
অদরূ িনবষ্যছত আমরা মহছর 
যাব।

লজকজলস েজীভাকি লমকিলনয়াি 
�্যাকিকঞ্জর এেটি সামলগ্রে 
সমাোন সরিরাহ েরকি?

নজছজনস, একটি ব্যবসানয়ক 
কাউনন্সল এবং নশছপের 
েরামশকিদাতা নহসাছব, গহিা 
খাছত সহস্াব্দছদর আকৃষ্ করার 
জি্য মবশ কছয়কটি আউটনরচ 
এবং প্রচারমলূক ইছিটে 
েনরচালিা করছব। আমরা নপ্রটে 
নমনডয়া এবং মটনলনিশছির 
মাধ্যছম তাছদর সাছে সংছযাগ 
থিােি করব এবং গহিা খাছত 
তাছদর নবশ্বাস গছড় তুলছত 
মসাশ্যাল নমনডয়া প্্যাটফমকিগুনল 
ব্যবহার করব। উেরন্তু, আমরা 
নডজাইিার এবং কানরগরছদর 
সহস্াছব্দর জি্য নডজাইি প্রস্তুত 
করছত সহায়তা করব।
একটি নশপে নহসাছব, সহস্াছব্দর 
সাছে জনড়ত োকার জি্য 
আমাছদর অবশ্যই একটি িাল 
বাস্তুতন্ত্র প্রদাি করছত হছব। 
এোড়াও, আমরা নিমকিাতাছদর 
উদ্াবিী নডজাইি নিছয় আসছত 
উৎসানহত করব।

Saiyam Mehra,
GJC Chairman
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লডলজটাি লসিভার �ািু েরি 
এমএমটিলস-লপএএমলপ

মািািার চো�াল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডকসর 
চোজমকস্টান জকুয়িালর চোেলস্টভ্যাি শুরু

েি্যার্ জকুয়িাকস্থর লনট মনুাো 
িেকর ১০ শতাংশ চোিকড় ১৪৮ চোোটি 
টাো
২০২২ সাছলর ৩১ নডছসম্র 

মশষ হওয়া সত্মানসছক 
কল্যাণ জছুয়লাছসকির কর-েরবতমী 
সমনবিত মিুাফা ১০.৩৪ শতাংশ 
বনৃদ্ মেছয় ১৪৮.৪৩ মকাটি 
টাকা হছয়ছে। একই সত্মানসছক 
সংথিাটি ১৩৪.৫২ মকাটি টাকার 
নিট মিুাফা কছরছে। গত 
অেকিবেছর। 
গত অেকিবেছর। ২০২২ 

সাছলর অছক্টাবর-নডছসম্র 
সমছয় কল্যাণ জছুয়লাছসকির 
সমনবিত রাজস্ব ১৩ শতাংশ 
মবছড় হছয়ছে ৩,৮৮৪ মকাটি 
টাকা, যা আছগর বেছরর একই 
সমছয় নেল ৩,৪৩৫ মকাটি 
টাকা। সুদ, কর, অবমলূ্যায়ি 
এবং অ্যামটকি াইছজশি 
(ইনবআইটিনডএ) এর আছগ 
এর আয় মরকডকি  করা হছয়ছে 

৩২৭ মকাটি টাকা, যা গত 
বেছরর একই প্রানতেছক নেল 
২৯৯ মকাটি টাকা।
“স্বছণকির দাম ক্রমাগত বনৃদ্ 

সছ্বেও নবছয়র মরসুছম চলমাি 
চানহদার কারছণ আমরা সমতি 
বাজাছর রাজস্ব এবং গ্রাহক 
সংখ্যায় অসাধারণ গনত মদখছত 
োনছে। এোড়াও, সম্প্রনত সমাপ্ত 
সত্মানসছক, আমরা এই সমছয়র 
মছধ্য 52 টি মশারুম মখালার 
েনরকপেিা মঘাষণা কছরনে। 
ক্যাছলন্ডার বের 2023। কল্যাণ 
জছুয়লাসকি ইনন্ডয়ার এনসেনকউটিি 
নডছরক্টর রছমশ কল্যাণরমি 
বছলি, “এই মকৌশছলর অংশ 
নহসাছব, আমরা গত নতি-
চার মাছস আমাছদর অি্যতেরীণ 
সম্পদ সতনরছত উছলেখছযাগ্য 
সময় এবং প্রছচষ্া নবনিছয়াগ 

কছরনে।
িারতীয় অোছরশিগুনল 

এই সত্মানসছক ২৭৬ মকাটি 
টাকার ইনবআইটিনডএ মরকডকি  
কছরছে, যা গত বেছরর একই 
সত্মানসছক ২৫৩ মকাটি টাকা 
নেল। এনদছক, এই সত্মানসছকর 
জি্য স্বতন্ত্র নেএটি (ইনন্ডয়া) 
দাঁনড়ছয়ছে ১৩৩ মকাটি টাকা, 
যা আছগর অেকিবেছরর একই 
প্রানতেছক নেল ১১৮ মকাটি 
টাকা।
ই-কমাসকি নবিাগ, ক্যান্ডাছর 

এই সত্মানসছক ৪৪ মকাটি 
টাকা আয় কছরছে, যা গত 
বেছরর একই প্রানতেছক নেল 
৪৭ মকাটি টাকা। তছব এই 
সত্মানসছক মলাকসাি হছয়ছে ১.৭ 
মকাটি টাকা, যা গত বেছরর 
একই প্রানতেছক নেল ২৬ লক্ 

টাকা। মধ্যপ্রাছচ্য ২০২০-২৩ 
অেকিবেছরর তৃতীয় প্রানতেছক 
মমাট রাজস্ব ২৪ শতাংশ মবছড় 
৬৪১ মকাটি টাকা হছয়ছে, যা 
আছগর বেছরর তৃতীয় প্রানতেছক 
নেল ৫১৫ মকাটি টাকা।
মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল মকাম্পানির 

সামনগ্রক সমনবিত রাজছস্ব প্রায় 
16.5 শতাংশ অবদাি মরছখনেল। 
মধ্যপ্রাছচ্যর অোছরশিগুনল গত 
বেছরর একই সত্মানসছক ৪৬ 
মকাটি টাকার তুলিায় এই 
সত্মানসছক ৫২ মকাটি টাকার 
ইনবআইটিনডএ মরকডকি  কছরছে। 
গত বেছরর একই সত্মানসছক 

১৬ মকাটি টাকার নেএটির 
তুলিায় এই সত্মানসছকর জি্য 
নেএটি নেল ১৭ মকাটি টাকা।

মদমশর অি্যতম বহৃৎ 
স্বণকি ও হীরার নরছটইল 

মচইি মালাবার মগার্ল অ্যান্ড 
ডায়মন্ডস তাছদর মলূ্যবাি 
রত্ন এবং নমনষ্নবহীি হীরার 
সাছে জনড়ত খাঁটি মসািার 
গহিাপ্রদশকিছির জি্য রত্নরত্ন 
জছুয়লানর উত্সব চাল ুকছরছে। 
কণকিাটক জছুড় মস্টারগুনল ২০ 
মশ মফব্রুয়ানর েযকিতে সংগ্রহটি 
প্রদশকিি করছব, যা গ্রাহকছদর 
মশাছয়র জি্য নবছশষিাছব সতনর 
রত্ন নডজাইছির নবতৃিত েনরসর 
অছবিষণ করার সুছযাগ মদছব।
 “আমরা মজমছস্টাি 

জছুয়লানর মফনস্টি্যাল চাল ু
করছত মেছর এবং প্রাকৃনতক 
এবং প্রত্যনয়ত রত্নোেছরর 
সাছে জনড়ত আমাছদর উদ্াবিী 
নডজাইিগুনল উেথিােি করছত 
মেছর আিনন্দত। ফলস্বরূে, 
গহিা মক্রতারা সছবকিাচ্চ গুণমাি, 
নবশুদ্তা, যুনক্তসগেত মলূ্য এবং 
বাইব্যাক গ্যারানটে নিনচিত 
কছর আমাছদর েণ্য উেছিাগ 
করছত োছরি। এমনে আহছমদ 

মালাবার গ্রুছের মচয়ারম্যাি।
মলূ্যবাি রত্নসমদৃ্ গহিা 

িারছতর োশাোনশ নবছদছশও 
ক্রমবধকিমাি জিনপ্রয় হছয় 
উঠছে। উৎসছব প্রদনশকিত 
অলঙ্ারগুনলর মছধ্য রছয়ছে 
রুনব, িীলমনণ এবং োন্না যুক্ত 
অলঙ্ারগুনল তাছদর রঙ এবং 
রাজকীয় আছবদছির কারছণ 
সবকিানধক আইকনিক এবং 
তাছদর সাংসৃ্নতক ও আধ্যানত্মক 
তাত্েছযকির জি্যও মলূ্যবাি।
মালাবার মগার্ল অ্যান্ড 

ডায়মন্ডস মাছির সাটিকি নফছকশি 
সহ প্রাকৃনতক রত্ন সরবরাহ 
কছর গ্রাহকছদর স্বছেতা সরবরাহ 
কছর। ব্্যান্ডটি তার স্বছে মলূ্য, 
ি্যায্য মলূ্য এবং প্রনতটি ক্রছয়র 
জি্য বাইব্যাক গ্যারানটের 
কারছণ বাজার মিতা নহসাছব 
আনবিূকি ত হছয়ছে, যা এই 
জছুয়লানর নবিাছগ ব্যােকিাছব 
মদওয়া হয় িা।

এ ম এ ম টি ন স - ন ে এ এ ম ন ে 
নডনজটাল নসলিার চাল ুকরার 
মঘাষণা নদছয়ছে। েণ্যটি 
নডনজটাল মগাছর্লর মছতাই 
গ্রাহকছদর কাছে অ্যাছসেসছযাগ্য 
করা হছব। গ্রাহকরা মকাম্পানির 
ওছয়বসাইট এবং মেটিএছমর 
মছতা অংশীদারছদর কাে মেছক 
999.9-এর মবনশ খাঁটি মরৌে্য 
নকিছত োছরি। নডনজটালিাছব 
মকিা েনরমাছণর সমতুল্য মিৌত 
মরৌে্য একটি প্রত্যনয়ত ব্যাংক-
মগ্রড িছটে সংরক্ণ করা হছব, 
যা প্রনতনদি তৃতীয় েছক্র 
ট্ানস্ট দ্বারা নিরীক্া করা হছব।
এ ম এ ম টি ন স - ন ে এ এ ম ন ে 

ইনন্ডয়ার নচফ নডনজটাল 
অনফসার আমলু সাহা বছলি, 

“ট্ানস্টনশেছক নিনচিত করছত 
হছব ময নিট নবক্রয় দনৃষ্ছকাণ 
মেছক একনদছির মছধ্য জমা 
হওয়া নডনজটাল মসািা বা রূোর 
েনরমাণ মলূ অংশীদারছদর 
দ্বারা বালনতছত নফছর আছস। 
ব্যবহারকারীরা তাছদর নসলিার 
মহানর্লংগুনল েরীক্া করছত 
মস্টাছরজ সুনবধাটিছত মযছত 
োরছবি িা। নিরােতিাজনিত 
কারছণ এটি অিছুমানদত িয়। 
তছব ব্যবহারকারীরা অিলাইি 
মহানর্লংগুনল েরীক্া করছত এবং 
নরছয়ল টাইছম মসগুনল নরনডম 
করছত োছরি। “

মসিছকা মগার্ল অ্যান্ড 
ডায়মন্ডছসর এমনড 

এবং নসইও শুিঙ্র মসি 
বছলছেি, ২০২৩ সাছলর বাছজট 
িারছতই যারা মসািার গহিা 
সতনর করছেি তাছদর উের খুব 
কম প্রিাব মফলছব।
মযছহতু চলনত অেকিবেছরর 

শুরুছত স্বণকি ও প্্যাটিিাম নস্টছকর 
ওের শুল্ক বাড়াছিা হছয়নেল, 
তাই মসািার বারগুনলর দাছম 
বাছজছটর মকািও িতুি প্রিাব 

েড়ছব িা। ‘
তাঁর মছত, মমাট স্বণকি 

আমদানির একটি মোট শতাংশ 
দরজা আমদানি, তাই মকবল 
মাত্ মডার নডউটি 2.5% 
বনৃদ্ মেছয়ছে, যা থিািীয় 
মশাধিাগারগুনলর ব্যবসায় 
প্রিাব মফলছত োছর।
গয়িা আমদানির উের কর 

বাড়াছিা হছয়ছে যা আবার 
আমাছদর ব্যবসায়ছকািও প্রিাব 
মফলছব িা কারণ মসিছকা 

মগার্ল এবং ডায়মন্ড এবং 
গহিা নশছপের মবনশরিাগ সদস্য 
মসািার গহিা আমদানি কছরি 
িা। আমরা ব্যাঙ্ মেছক মসািার 
বার নকনি এবং আমাছদর সমতি 
গহিা িারছত সতনর।
নসলিার বার, মডাছরর উের 

আমদানি শুল্ক ২.৫% বনৃদ্ 
করা হছয়ছে যা নসলিারওয়্যার 
এবং গহিা নশছপে মকািও িতুি 
প্রিাব মফলছব িা। ‘

কণকিাটক জছুয়লাসকি 
অ্যাছসানসছয়শি গত 

বের মখু্যমন্ত্রী বাসিরাজ 
মবামাইছয়র মঘাষণা অিসুাছর 
রাজ্য সরকারছক একটি জছুয়লানর 
োককি  থিােছির জি্য অিছুরাধ 
করছে। অ্যাছসানসছয়শছির 
সিােনত প্রশাতে মমহতার মছত, 
সরকার প্রকছপের জি্য জনম 
নচননিত করছত িা োরায় 
প্রতিাবটি অচলাবথিায় রছয়ছে।
সূছত্র খবর, কণকিাটছকর 

নশপেমন্ত্রী মরুুছগশ নিরানির সছগে 
মদখা কছরছেি সংগঠিটি। তছব 
মবগোলরুুছত জনম রক্ণাছবক্ণ 
একটি চ্যাছলঞ্জ হছয় দাঁনড়ছয়ছে। 
সংথিাটি মবগোলরুু নবমািবন্দছরর 
কাছে জায়গা মচছয়নেল। “আমরা 
প্রনতছবশী মজলাগুনলর মবশ 
কছয়কটি মজলা প্রশাসকছকও 
নচঠি নদছয়নে। তছব এখি েযকিতে 
মকাছিা সাড়া োওয়া যায়নি। “
এনদছক, মন্ত্রী কালাবনুগকিছত 

১০০ একর জনমছত একটি 
োককি  থিােছির প্রতিাব নদছয়ছেি 
মযখাছি গ্রাহকরা এক োছদর 

িীছচ স্বণকি নকিছত 
োরছবি। নিরানি 
বছলি, “কালবনুগকিছত 
একটি নবমািবন্দর 
এবং োছককি র জি্য 
েযকিাপ্ত অবকাঠাছমা 
োকার ফছল এই 
নশপেটি আরও 
শনক্তশালী হছব। 
যতনদি মবগোলরুুছত 
একটি প্রােনমক 
োককি  রছয়ছে, গহিা 
নশপে কালবনুগকিছত 
একটি োককি  থিােছির 
ধারণার জি্য 
উন্কু্ত।
সনমনতর সিােনত 

বছলনেছলি ময 
নিমকিাতাছদর মোট 
দলগুনল িাগরেছেট 
এলাকার মিাংরা জায়গা 
মেছক কাজ কছর। সরকার 
যনদ মবগোলরুুছত োছককি র জি্য 
জনম মদয় তছব তারা আরও 
িাল কাছজর েনরছবশ োছব। 
মবগোলরুু দনক্ণ িারছত মসািার 

গহিা উত্োদছির মকন্দ 
নেল। মবগোলরুু নবমািবন্দরও 
সবকিানধক েনরমাছণ স্বণকি আমদানি 
কছর। এই ধরছির োককি গুনল 
নশপেছক উৎসানহত করছব,” 
নতনি আরও বছলি, েনচিমবগে 
এবং মহারাছষ্ট্র অিরুূে োককি গুনল 

কাজ করছে।

অিঙ্ার খাকত িাকজকটর প্রভাি ন�র্্য: শুভঙ্র 
চোসন

SUVANKAR SEN, MD & CEO of 
Senco Gold & Diamonds
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6 LUX-WATCH

�জীকনর লিিাসিহুি িাজার পাঁ� িেকরর মকে্য প্রর্মিাকরর 
মকতা েকমকে

চোোন চোদশ লিিাসিহুি আইকটমগুলিকত সিক�কয় চোিলশ ি্যয় 
েকর?

বাি চায়িা লাসোনর 
নরছোটকি  ২০২৩ অিযুায়ী, 

চীছির ব্যনক্তগত নবলাসবহুল 
বাজার োঁচ বেছরর সূচকীয় 
বনৃদ্র েছর, ২০২২ সাছল বেছর 
১০ শতাংশ সংকুনচত হছয়ছে। 
অি্যাি্য উদীয়মাি বাজাছরর 
তুলিায় নবলাসবহুল প্রবনৃদ্ এবং 
২০২৩ সাছলর প্রেম প্রানতেক 
মশষ হওয়ার আছগ “ইনতবাচক 

েনরনথিনত” নফছর আসছব বছল 
আশা করা হছছে।
এই মন্দা মলূত মকানিড-

১৯ সম্পনককি ত ইসু্যগুনলর 
কারছণ হছয়নেল, যার মছধ্য 
প্রধাি শহরগুনলছত লকডাউিও 
অতেিুকি ক্ত নেল, যার ফছল 
মািছুষর সংখ্যা ৩০ মেছক 
৩৫ শতাংশ হ্াস মেছয়নেল। 
তদেুনর, নরছয়ল এছস্টট 
বাজাছর মন্দা এবং সারা মদছশ 
সামনগ্রক মিনতবাচক অেকিনিনতক 
দনৃষ্িনগের কারছণ মিাক্তাছদর 
আথিা হ্াস মিাগ ক্মতাছক 
দবুকিল কছরছে। মবতিনবহীি 
মলাছকর উচ্চ হার এবং কম 

নডসছোছজবল আয়ছকও একই 
জি্য দায়ী করা মযছত োছর।
২০২২ সাছল, েযকিাপ্ত অিলাইি 

অিপু্রছবছশর নবিাগগুনল আরও 
িাল োরফরম্যান্স কছরছে এবং 
লকডাউিদ্বারা কম প্রিানবত 
হছয়ছে। উদাহরণস্বরূে, লাসোনর 
নবউটি, যার অিলাইি অিপু্রছবশ 
50 শতাংশ, মাত্ 6 শতাংশ 
হ্াস মেছয়ছে। তুলিামলূকিাছব, 

10 মেছক 15 শতাংশ অিলাইি 
অিপু্রছবছশর নবিাগগুনল আরও 
উন্কু্ত নেল: ঘনড়র বাজার 
নবক্রয় 20 মেছক 25 শতাংশ 
হ্াস মেছয়ছে; ফ্যাশি ও 
লাইফস্টাইছল ১৫ মেছক ২০ 
শতাংশ েতি; আর গহিা ও 
চামড়াজাত েছণ্যর দাম কছমছে 
১০ মেছক ১৫ শতাংশ।
“যনদও ২০২২ সাছল 

মবনশরিাগ ব্্যাছন্ডর েতি 
মদখা মগছে, নকেু চ্যাছলনঞ্জং 
েনরনথিনত সছ্বেও নথিনতশীল বা 
বনৃদ্ মেছয়ছে। নতিটি কারণ 
তাছদর সাফছল্য অবদাি মরছখছে 
- প্রেমত, বড় ব্্যান্ডগুনল গছড় 

মোট মখছলায়াড়ছদর োনড়ছয় 
মগছে। নদ্বতীয়ত, মযকিাদােূণকি 
মোটকি ছফানলওযুক্ত ব্্যান্ডগুনল 
মট্নন্ড বা মমৌসুমী গুনলর মচছয় 
িাল োরফরম্যান্স কছরছে। 
েণ্যদ্রব্য। সাংহাইনিনতিক মবইি 
অ্যান্ড মকাম্পানির নসনিয়র 
োটকি িার ব্রুছিা ল্যািস বছলি, 
‘অত্যতে গুরুত্েূণকি গ্রাহকছদর 
(নিআইনস) উচ্চ ঘিছত্র 

ব্্যান্ডগুছলা আরও িাছলা 
োরফমকি কছর।

চ্যামিল ব্যাগ মেছক 
মরাছলসে ঘনড় েযকিতে 

নবলাসবহুল েণ্যগুনল দীঘকিকাল 
ধছর নবশ্বজছুড় মিাক্তাছদর মছধ্য 
জিনপ্রয় এবং এই প্রবণতাটি 
ধীর হওয়ার মকািও লক্ণ 
মদখায় িা। অছিক মদছশ 
নবলাসবহুল আইছটমগুনলছত ব্যয় 
বনৃদ্ মেছয়ছে, তছব একটি মদশ 
এখি দনক্ণ মকানরয়া, মাোনেেু 
নবলাসবহুল েণ্যগুনলছত নবছশ্বর 
বহৃতিম ব্যয়কারী।
মরগাি স্ট্যািনলর নবছলিষকছদর 

মছত, ২০২২ সাছল নবলাসবহুল 
েছণ্যর জি্য দনক্ণ মকানরয়ার 
ব্যয় ২৪ শতাংশ মবছড় ১৫.৪ 
নবনলয়ি ইউছরা বা মাোনেেু 
প্রায় ৩০০ ইউছরা হছয়ছে। এটি 
চীিা এবং মানককি ি িাগনরকছদর 
মাোনেেু ব্যয় করা € 46 
এবং € 234 এর মচছয় অছিক 
মবনশ।
নবলাসবহুল েণ্যগুনলর এই 

অব্যাহত চানহদাছক ক্রয় ক্মতা 

বনৃদ্ এবং সামানজক অবথিাি 
প্রদশকিছির আকাঙ্কা সহ মবশ 
কছয়কটি কারছণর জি্য দায়ী করা 
মযছত োছর। অি্যাি্য সমাছজর 
মছতা, মকানরয়াি সমাছজ সম্পদ 
প্রদশকিি করা সামানজকিাছব 
আরও গ্রহণছযাগ্য। ম্যাকনকিছস 
েনরচানলত এক জনরছে মদখা 
মগছে, মাত্ ২২ শতাংশ 
মকানরয়াি নবশ্বাস কছরি 
ময নবলাসবহুল েছণ্যর স্বাদ 
খারাে, অি্যনদছক ৪৫ শতাংশ 
জাোনি এবং ৩৮ শতাংশ চীিা 
উতিরদাতা একমত হছয়ছেি।
দনক্ণ মকানরয়ার নবলাসবহুল 

বাজার সাম্প্রনতক বেরগুনলছত 
ক্রমাগত প্রসানরত হছছে এবং 
মকানিড -১৯ মহামারী এই 
বনৃদ্ছক ত্রানবিত কছরছে। 
উেরন্তু, অছিক মিাক্তা 
অিলাইছি মকিাকাটা করছত 
মবছে নিছয়ছে, নবলাসবহুল 
ব্্যান্ডগুনল ই-কমাসকি নবক্রয় 
উছলেখছযাগ্যিাছব বনৃদ্ মেছয়ছে।

দনক্ণ মকানরয়ায় নবলানসতার 
উন্াদিা ব্্যান্ডগুনলর জি্য 
উেকারী। উদাহরণস্বরূে, 
মিক্ার জানিছয়ছে ময দনক্ণ 
মকানরয়ায় তার রাজস্ব ২০২০ 
সাছলর তুলিায় ২০২২ সাছলর 
নদ্বতীয় সত্মানসছক নদ্বগুছণরও 
মবনশ হছয়ছে। এনশয়ার মদশ। 
দনক্ণ মকানরয়ার ক্রমবধকিমাি 
নবলাসবহুল বাজার োড়াও, 
নবলাসবহুল ব্্যান্ডগুনল

োতার এয়ারওকয়জ চোদাহা জকুয়িালর ও ঘলড় প্রদশ্থনজী 
২০২৩ স্পন্সর েরকি

২০২২ সাকি সংযতুি আরি আলমরাকত 
ইতালির �হনা রেতালন চোিকড়কে ২১ 
শতাংশ

কাতার এয়ারওছয়জ 
মঘাষণা কছরছে 

ময তারা মদাহা জছুয়লানর 
অ্যান্ড ওয়াচস এনসেনবশছির 
(নডছজডনলিউই) ২০২৩ 
সংস্রছণর েৃষ্ঠছোষকতা 
করছব, যা কাতাছরর বানষকিক 
সামানজক ক্যাছলন্ডাছরর দীঘকিতম 

চলমাি এবং বহুল প্রতীনক্ত 
ইছিটেগুনলর মছধ্য একটি। 
উেসাগরীয় অঞ্চছল প্রনত বের 
অিনুষ্ঠত এই অিি্য নবজছিস-
টু-কিনজউমার ইছিটেটি সারা 
নবশ্ব মেছক কাতাছর ৩০,০০০ 
এরও মবনশ দশকিকছক আকৃষ্ 
করছব বছল আশা করা হছছে।

কাতাছরর মদাহা এনসেনবশি 
অ্যান্ড কিছিিশি মসটোছর ২০ 
মেছক ২৫ মফব্রুয়ানর েযকিতে েয় 
নদিব্যােী নডছজডনলিউই চলছব, 
মযখাছি নবশ্বব্যােী প্রশংনসত ৫০০ 
টিরও মবনশ গহিা এবং ঘনড় 
ব্্যাছন্ডর অসাধারণ কারুনশপে 
মদছখ দশকিিােমীরা অবাক হছবি। 

কাতার এয়ারওছয়ছজর গ্রুে নচফ 
এনসেনকউটিি আকবর আল 
বাছকর বছলি, ‘মদাহা জছুয়লানর 
অ্যান্ড ওয়াচস প্রদশকিিী একটি 
অিি্য ক্যাছলন্ডার নিছয় একটি 
চমৎকার মফব্রুয়ানরর শুরু।
“নডছজডনলিউই’র ১৯তম 

সংস্রণ কাতাছরর বানষকিক 
জাতীয় ইছিছটের দীঘকিতম 
চলমাি এবং বহুল প্রতীনক্ত 
ইছিটেগুনলর মছধ্য একটি। 
আমাছদর লক্্য হছছে মদাহা 
গতেছব্যর প্রচার এবং মদাহা 
নিনতিক ইছিটেগুনল উদযােছির 
জি্য নডজাইি করা নবছশষ 
েুটির ে্যাছকজ গুনল সতনর 
করার জি্য নডজাইি করা 
স্পিসরনশে চুনক্ত মঘাষণা করা, 
োশাোনশ মফব্রুয়ানরছত নফফা 
নবশ্বকাে কাতার 2022 এর 
উতিরানধকার। “

২০২২ সাছল সংযুক্ত আরব 
আনমরাছত প্রায় ১ নবনলয়ি 
ইউছরামছূল্যর গহিা রফতানির 
জি্য ইতানল তৃতীয় নবশ্বব্যােী 
মলূ্যবাি েণ্য সরবরাহকারী। 
সংযুক্ত আরব আনমরাছতর 
গ্রাহকছদর কাে মেছক ইতালীয় 
গয়িার চানহদা বাড়ছে। মদশটি 
এখি সংযুক্ত আরব আনমরাছতর 
(িারত এবং তুরছস্র েছর) 
তৃতীয় সবনশ্বক সরবরাহকারী 
নহসাছব ১১ শতাংশ বাজার 
মশয়ার নিছয় অবথিাি করছে।
সংযুক্ত আরব আনমরাছত 

নিযুক্ত ইতানলর রাষ্ট্রদতূ লছরছঞ্জা 
ফুিারা বছলি, “মমড ইি 
ইতানল গুণমাি, নিিকি রছযাগ্যতা, 
মসৌন্দযকি এবং মসৌন্দছযকির 
সমােকিক। স্বণকি ও মরৌে্য গহিা 

উত্োদি ইতালীয় অেকিিীনতর 
অি্যতম প্রধাি থিাি। এটি তার 
সবছচছয় রফতানিমখুী খাতগুনলর 
মছধ্য একটি: এর টািকিওিাছরর 
প্রায় 85 শতাংশ নবছদশী বাজার 
মেছক আছস।
এই মািটি অবশ্যই সংযুক্ত 

আরব আনমরাছত স্বীকৃত হছয়ছে, 
ইতানলছক 11 শতাংশ বাজার 
মশয়াছরর সাছে মদছশর তৃতীয় 
বহৃতিম সবনশ্বক সরবরাহকারী 
কছর তুছলছে। এমি একটি 
মদছশ মযখাছি নবলাসবহুল 
েছণ্যর চানহদা ক্রমাগত 
বাড়ছে, জছুয়লানর মজম অ্যান্ড 
মটকছিালনজ দবুাই এই মসক্টছর 
ইনতমছধ্য শনক্তশালী ব্যবসানয়ক 
বন্ধিছক শনক্তশালী করার একটি 
নিখুতঁ সুছযাগ।
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