দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বৃ হস্পনিবার ১০ই আেস্ট ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
মূ ল্যস্ফীনি ববক্ষে ৫.৫৭%
আক্ষের অর্থবছক্ষরর প্রর্ম মাস জু লাইক্ষের সক্ষে িুলিা করক্ষল চলনি অর্থবছক্ষরর প্রর্ম মাক্ষস সারা বৈক্ষে নিিযপ্রক্ষোজিীে পক্ষের ৈাম ববক্ষেক্ষছ।
চলনি অর্থবছক্ষরর প্রর্ম মাস জু লাইক্ষে েে মূ ল্যস্ফীনির হার ববক্ষে ৈাাঁনেক্ষেক্ষছ ৫.৫৭ েিাংে, যা আক্ষের অর্থবছক্ষরর একই সমক্ষে নছল ৫.৪০
েিাংে। িক্ষব পক্ষেন্ট টু পক্ষেন্ট নিনিক্ষি (মাসওোনর) জু লাই মাক্ষস বৈক্ষের সানবথক মূ ল্যস্ফীনির হার জু ি মাক্ষসর িুলিাে কক্ষম ৈাাঁনেক্ষেক্ষছ ৫.৫৭
েিাংক্ষে। েি জু ি মাক্ষস নছল ৫.৯৪ েিাংে। এ সমে খাদ্যপক্ষের মূ ল্যস্ফীনি কক্ষম হক্ষেক্ষছ ৬.৯৫ েিাংে, যা িার আক্ষের মাক্ষস নছল ৭.৫১
েিাংে। খাদ্যবনহিূথি পক্ষের মূ ল্যস্ফীনির হার কক্ষম হক্ষেক্ষছ ৩.৫৩ েিাংে, যা িার আক্ষের মাক্ষস নছল ৩.৬৭ েিাংে। েিকাল বু ধবার রাজধািীর
বেক্ষরবাংলািেক্ষরর এিইনস সক্ষেলি কক্ষে একক্ষিক দবঠক পরবিী এক সংবাৈ সক্ষেলক্ষি মূ ল্যস্ফীনির হালিাোৈ এসব িথ্য প্রকাে কক্ষরি
পনরকল্পিামন্ত্রী আ হ ম মু স্তফা কামাল।http://www.kalerkantho.com
রপ্তানি আক্ষে উচ্চ প্রবৃ নিক্ষি অর্থবছর শুরু
িিুি অর্থবছক্ষরর (২০১৭-১৮) প্রর্ম মাস জু লাইক্ষে রপ্তানি লেযমাত্রা পূ রণ িা হক্ষলও উচ্চ প্রবৃ নি নৈক্ষে শুরু হক্ষেক্ষছ বছর। আক্ষের বছক্ষরর প্রর্ম
মাক্ষসর বচক্ষে এবার রপ্তানিক্ষি আে ববক্ষেক্ষছ ২৬.৫৪ েিাংে। আর লেযমাত্রার বচক্ষে কম হক্ষেক্ষছ েূ ন্য ৈেনমক ৯৯ েিাংে। েিকাল বু ধবার
রপ্তানি উন্নেি বু যক্ষরার (ইনপনব) হালিাোৈ প্রনিক্ষবৈি সূ ক্ষত্র এসব িথ্য জািা যাে। ইনপনব পনরসংখ্যাক্ষি বৈখা যাে, চলনি অর্থবছক্ষরর প্রর্ম মাস
জু লাইক্ষি ৩২০ বকাটি ৭০ লাখ মানকথ ি ডলাক্ষরর পে রপ্তানি কক্ষরক্ষছ বাংলাক্ষৈে। আর েি বছক্ষরর জু লাই মাক্ষস রপ্তানি আে নছল ২৫৩ বকাটি
৪৩ লাখ ১০ হাজার ডলার, যা চলনি অর্থবছক্ষরর িুলিাে ২৬.৫৪ েিাংে কম। http://www.kalerkantho.com
এনডনবর ১৬ে’ বকাটি টাকা অিু ক্ষমাৈি

বপৌরসিার অবকাঠাক্ষমা উন্নেক্ষি ২০ বকাটি মানকথ ি ডলাক্ষরর ঋণ অিুক্ষমাৈি নৈক্ষেক্ষছ এনেোি বডক্ষিলপক্ষমন্ট ব্াংক (এনডনব)- যা
স্থািীে মু দ্রাে (প্রনি ডলার ৮০ টাকা ধক্ষর) ৈাাঁোে ১ হাজার ৬০০ বকাটি টাকা। বু ধবার সংস্থাটির ঢাকা কাযথালে বর্ক্ষক পাঠাক্ষিা এক
নবজ্ঞনপ্তক্ষি এ িথ্য জািাক্ষিা হে। এক্ষি বলা হক্ষেক্ষছ, ঋক্ষণর এ অর্থ বপৌরসিাগুক্ষলার অবকাঠাক্ষমা দিনরর পাোপানে বসবার মাি বৃ নি
এবং সু োসি প্রনিষ্ঠার কাক্ষজ ব্ে হক্ষব।http://www.jugantor.com
বৈেীে পাদুকা ব্বসাে মন্দা

নৈি নৈি কমক্ষছ পু রাি ঢাকার ঐনিহযবাহী নরসাইক্ষকল পাদুকা নেক্ষল্পর ব্বসা। নবক্ষৈে বর্ক্ষক আমৈানি করা নরসাইক্ষকল পাদুকার প্রিাক্ষব
সংকক্ষট পক্ষেক্ষছ বৈেীে এ নেল্পটি। এক সমে পু রাি ঢাকার চকবাজার, বসাোনরঘাট, বছাট কাটারা, বে কাটারা, ববেম বাজার, বজল
বরাড নঘক্ষর েক্ষে ওঠা েি েি নরসাইক্ষকল পাদুকা দিনরর কারখািা ও বৈাকাক্ষি নছল জমজমাট ব্বসা। বিথ মাক্ষি এক রকম নিনমক্ষে
পক্ষেক্ষছ পু রাি ঢাকার এ নেল্পটি। আক্ষে এ নেল্পক্ষকনিক প্রনিনৈি বলিক্ষৈি হক্ষিা ৩০ বর্ক্ষক ৪০ বকাটি টাকা বিথ মাক্ষি িা বিক্ষম
এক্ষসক্ষছ অক্ষধথক্ষকরও নিক্ষচ। এ খাক্ষির সংনিষ্টরা বক্ষলি, চীি ও িারি বর্ক্ষক নবনিন্নিাক্ষব শুল্ক ফাাঁনক নৈক্ষে নরসাইক্ষকল পাদুকার
আমৈানি করক্ষছ অক্ষিক্ষক। এ কারক্ষণ স্বল্প মূক্ষল্য এ সব পাদুকা বাজাক্ষর ছােক্ষছ িারা। যার ফক্ষল মার খাক্ষে আমাক্ষৈর বৈেীে নেল্প।

জািা যাে ৪০ েিাংে পাদুকা আক্ষস চীি বর্ক্ষক। এসব সস্তা জু িার নিক্ষে মার বখক্ষে যাক্ষে বৈেীে
জু িা।http://www.jugantor.com

নবমাক্ষির েনি ৪০ বকাটি টাকা

বাক্ষরর হজযাত্রা নিক্ষে জটিলিা প্রকট আকার ধারণ কক্ষরক্ষছ। যাত্রী িা পাওোে এক্ষকর পর এক ফ্লাইট বানিল হক্ষে রাষ্ট্রােি
উক্ষোজাহাজ সংস্থা নবমাি বাংলাক্ষৈে এোরলাইিক্ষসর। েিকাল পযথন্ত হজ ফ্লাইট বানিল হক্ষেক্ষছ ১৯টি। এক্ষি ৪০ বকাটি টাকা
আেবনিি হক্ষেক্ষছ নবমাি।নিসা জটিলিাে নবমাক্ষির ফ্লাইট বানিক্ষলর পাোপানে নবলনিিও হক্ষে। হজ ফ্লাইট কখক্ষিা নেনডউক্ষলর
আক্ষে, কখক্ষিা আবার ৫-৮ ঘণ্টা নবলক্ষি ছােক্ষছ। এসব সংকট কাটিক্ষে হজযাত্রীক্ষৈর বসৌনৈ আরক্ষব বপৌাঁক্ষছ নৈক্ষি সবার সহক্ষযানেিা
বচক্ষেক্ষছি নবমাক্ষির ব্বস্থাপিা পনরচালক ও প্রধাি নিবথাহী কমথকিথ া এএম বমাসানিক আহক্ষমৈ। েিকাল এক সংবাৈ সক্ষেলক্ষি এ
আহ্বাি জািাি নিনি। পাোপানে হজ ফ্লাইক্ষট নবমাক্ষির আনর্থক েনির নবষেটিও িুক্ষল ধক্ষরি।http://bonikbarta.net
সু ৈ ব্ে কনমক্ষে মু িাফা প্রবৃ নিক্ষি রূপালী ব্াংক
বখলানপ ঋণ ও সনিনি বােক্ষলও সু ৈ আে বাোর পাোপানে আমািক্ষির সু ৈ ব্ে কমাে চলনি নহসাব বছক্ষরর প্রর্মাক্ষধথ মু িাফা প্রবৃ নিক্ষি রক্ষেক্ষছ
রাষ্ট্রােি রূপালী ব্াংক নলনমক্ষটড। এ সমক্ষে ব্াংকটির মু িাফা আক্ষের বছক্ষরর একই সমক্ষের িুলিাে ১১১ েিাংে ববক্ষেক্ষছ। এনপ্রল বর্ক্ষক জু ি
পযথন্ত নিি মাক্ষস মু িাফা প্রবৃ নি ৈাাঁনেক্ষেক্ষছ ২৩৩ েিাংে।রূপালী ব্াংক্ষকর প্রধাি অর্থ কমথকিথ া (নসএফও) বমা. েওকি জাহাি খাি বনণক
বািথ াক্ষক জািাি, নহসাব বছক্ষরর প্রর্মাক্ষধথ আমরা আমািি ও ধাক্ষরর নবপরীক্ষি সু ৈ ব্ে কনমক্ষে আিক্ষি সেম হক্ষেনছ। ব্াংনকং খাক্ষি আমািক্ষির
সু ৈ হ্রাস এর অন্যিম একটি কারণ। ফক্ষল েি বছর এ সমক্ষে নিট সু ৈ আে ঋণাত্মক র্াকক্ষলও এবার ১৪৮ বকাটি টাকা আে হক্ষেক্ষছ। অবশ্য
বখলানপ ঋণ ববক্ষে যাওোে এর নবপরীক্ষি সনিনির পনরমাণও ববক্ষেক্ষছ। মূ লি কস্ট অব ফান্ড নিেন্ত্রক্ষণর কারক্ষণই এ সমক্ষে আমরা মু িাফা
বাোক্ষি সেম হক্ষেনছ।http://bonikbarta.net
লংকাবাংলার নরক্ষটইল বপাটথক্ষফানলও আোই হাজার বকাটি টাকা ছানেক্ষেক্ষছ
প্রর্মাক্ষধথ বাংলাক্ষৈক্ষে নবিরণ হওো অক্ষটা বলাক্ষির ৪৫ েিাংেই নৈক্ষেক্ষছ ব্াংকবনহিূথি আনর্থক প্রনিষ্ঠাি (এিনবএফআই) লংকাবাংলা নফন্যান্স
নলনমক্ষটড। জািু োনর বর্ক্ষক জু ি সমক্ষে িিুি ইসু য হওো বেনডট কাক্ষডথর ২৪ েিাংেই নছল িাক্ষৈর। প্রর্মাধথ বেক্ষষ প্রনিষ্ঠািটির নরক্ষটইল
বপাটথক্ষফানলও আোই হাজার বকাটি টাকা ছানেক্ষেক্ষছ, বৈক্ষের এিনবএফআইগুক্ষলার মক্ষে যা সক্ষবথাচ্চ। ব্াংক ও এিনবএফআই নমনলক্ষে নহসাব
করক্ষল নিিীে সক্ষবথাচ্চ। অর্থনিনিক উন্নেক্ষির বিথ মাি পযথাক্ষে বৈক্ষের উৈীেমাি বিাক্তাক্ষেণীর মক্ষিািাব, নরক্ষটইল নফন্যাক্ষন্সর সম্ভাবিা ও নিজ
ব্বসাে উচ্চপ্রবৃ নি নিক্ষে সম্প্রনি বনণক বািথ ার সক্ষে কর্া বক্ষলি প্রনিষ্ঠািটির বহড অব নরক্ষটইল নফন্যান্স বখারক্ষেৈ আলম
http://bonikbarta.net
আিনলক প্রিাব নবস্তাক্ষর চীিক্ষক বটক্কা নৈক্ষি মনরো িারি
িারক্ষির প্রধািমন্ত্রী িক্ষরি বমানৈর প্রোসি েি মাক্ষস সীমান্তবিী একটি রাস্তার সংস্কারকাক্ষজ ২৫ বকাটি ৬০ ডলার বরাি বৈে। স্বািানবক মক্ষি
হক্ষলও ঘটিাটির েিীরিা কম িে। বৈক্ষের উির-পূ বথািল সীমাক্ষন্তর সক্ষে র্াইল্যান্ড ও নমোিমারক্ষক যু ক্ত করক্ষি ১ হাজার ৩৬০ নকক্ষলানমটাক্ষরর
একটি নত্রপেীে মহাসেক নিমথাণ করক্ষছ িারি; যার অংে নহক্ষসক্ষবই এ বরাি। এ প্রকক্ষল্পর মােক্ষম ৈনেণ-পূ বথ এনেো, নবক্ষেষ কক্ষর আনসোক্ষির
বৈেগুক্ষলার সক্ষে ব্বসা-বানণজয আক্ষরা বৃ নির আো করক্ষছ িারি। িক্ষব বলা হক্ষে, এ অিক্ষল অর্থনিনিক ও বকৌেলেি প্রিাব নবস্তাক্ষর িারি
ও চীক্ষির বরষাক্ষরনষ আক্ষরা চরক্ষম উঠক্ষব প্রকল্পটির কারক্ষণ। খবর ব্লুমবােথ।http://bonikbarta.net

