দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
রনববার ১০ই বসক্ষেম্বর ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
ভবি সরাক্ষে আক্ষরা এক বছর সময় চায় নবনিএমইএ

রািধািীর ববগুিবাড়ী খাক্ষের ওপর নিনমিে নবনিএমইএর ভবিটি সরাক্ষে আৈােক্ষের ববেঁক্ষধ বৈওয়া সময় বেষ হক্ষে ১১ বসক্ষেম্বর।
নকন্তু এখক্ষিা নবনিএমইএ ভবি আক্ষের মক্ষোই অবস্থাি করক্ষছ। এ অবস্থায় ভবি সরাক্ষে আক্ষরা এক বছর সময় বচক্ষয় আনপে
নবভাক্ষে আক্ষবৈি কক্ষরক্ষছ নবনিএমইএ। েেকাে েনিবার নবনিএমইএ ভবি নিক্ষয় আক্ষয়ানিে সংবাৈ সক্ষেেক্ষি আিু ষ্ঠানিকভাক্ষব
এসব েথ্য িািাি সংেঠিটির সভাপনে বমা. নসনিকুর রহমাি। নেনি আক্ষরা বক্ষেি, ‘নবনিএমইএ ভবি নিক্ষয় অক্ষিক নবভ্রানি দেনর হক্ষে
এ অবস্থা েুক্ষে ধরক্ষেই আিক্ষকর এ সংবাৈ সক্ষেেক্ষির আক্ষয়ািি। ’উচ্চ আৈােক্ষের নিক্ষৈি ক্ষে েে মাচি মাক্ষস রািধািীর হানেরনিে
এোকা বেক্ষক কার্িােয় সরাক্ষে নবনিএমইএক্ষক ছয় মাস সময় ববেঁক্ষধ নৈক্ষয়নছক্ষেি আৈােে। বসই নহসাক্ষব আোমীকাে বসামবার সময়
বেষ হওয়ার কো। েক্ষব েে ২৩ আেক্ষে এক বছর সময় বচক্ষয় আৈােক্ষে আক্ষবৈি কক্ষর নবনিএমইএ।
http://www.kalerkantho.com
আক্ষরা ঋণ চায় েীষি বখোনপ ইনেয়াছ ব্রাৈাসি
বৈক্ষের সবক্ষচক্ষয় বড় ঋণক্ষখোনপ প্রনেষ্ঠাি চট্টগ্রাক্ষমর বমাহােৈ ইনেয়াছ ব্রাৈাসি (প্রা.) নেনমক্ষেড আক্ষরা ঋণ চায়। িেুি কক্ষর ঋণ নিক্ষয় ২০১১
সাক্ষে বন্ধ কক্ষর বৈওয়া বভািয বেে কারখািাটি আবারও চােু করক্ষে বচক্ষয়ক্ষছ প্রনেষ্ঠািটি। এ িন্য অেি মন্ত্রণােক্ষয়র আনেিক প্রনেষ্ঠাি নবভাক্ষের
নসনিয়র সনচব বমা. ইউিু সুর রহমাক্ষির কাক্ষছ আক্ষবৈি কক্ষরক্ষছি ইনেয়াছ ব্রাৈাক্ষসির ব্যবস্থাপিা পনরচােক (এমনড) বমাহােৈ সামশুে আেম।
বকাক্ষিা রকম অেি পনরক্ষোধ ছাড়াই বখোনপ ঋণ নিয়নমেকরক্ষণর অিু ক্ষরাধও কক্ষরক্ষছি নেনি।েে ৯ িু োই িােীয় সংসক্ষৈর বাক্ষিে অনধক্ষবেক্ষি
অেিমন্ত্রী আবু ে মাে আবদুে মু নহে বৈক্ষের েীষি ১০০ িি ঋণক্ষখোনপর োনেকা প্রকাে কক্ষরি। ওই োনেকায় ১ িম্বক্ষর োকা ইনেয়াছ ব্রাৈাসি েে
বছক্ষরর এনপ্রে পর্িি নহসাব অিু র্ায়ী সরকানর-ববসরকানর ১৫টি ব্যাংক বেক্ষক বমাে ৯১৪ বকাটি ৭১ োখ োকা ঋণ বিয়। এর মক্ষে ৮০১ বকাটি ৩৪
োখ োকাই বখোনপ।http://www.kalerkantho.com
ব্যবসায় েীক্ষষি ৫ িীবি বীমা বকাম্পানি
২০১৬ সাক্ষে িীবি বীমা খাক্ষে বৈেী প্রনেষ্ঠািগুক্ষোর মক্ষে ব্যবসায় এনেক্ষয় আক্ষছ বেয়ারবািাক্ষর োনেকাভুক্ত পােঁচ বকাম্পানি। বকাম্পানিগুক্ষো
হক্ষো— ফারইে ইসোমী োইফ ইন্স্ুযক্ষরন্স্, ন্যােিাে োইফ, পপু োর োইফ, বডল্টা োইফ ও বমঘিা োইফ ইন্স্ুযক্ষরন্স্।আইনডআরএ সূ ত্র
িািায়, নবৈায়ী বছক্ষর বৈক্ষের সরকানর-ববসরকানর ৩২টি িীবি বীমা বকাম্পানির িেুি নপ্রনময়াম সংগ্রহ প্রায় ১৯ েোংে ববক্ষড়ক্ষছ, র্া আক্ষের
বছর ববক্ষড়নছে মাত্র ৪ েোংে। সবক্ষচক্ষয় ববনে িেুি নপ্রনময়াম সংগ্রহ কক্ষরক্ষছ নবক্ষৈেী বীমা বকাম্পানি বমেোইফ। বেে বছর বকাম্পানিটি িেুি
নপ্রনময়াম সংগ্রহ কক্ষরক্ষছ ৪৫৯ বকাটি োকা। বৈক্ষের একমাত্র সরকানর িীবি বীমা প্রনেষ্ঠাি িীবি বীমা করক্ষপাক্ষরেি ১১০ বকাটি োকা িেুি
নপ্রনময়াম সংগ্রহ কক্ষর অষ্টম স্থাক্ষি রক্ষয়ক্ষছ।িািা র্ায়, বরাবক্ষরর মক্ষো এবাক্ষরা িীবি বীমা ব্যবসায় েীষি অবস্থাি ধক্ষর বরক্ষখক্ষছ ফারইে ইসোমী
োইফ ইন্স্ুযক্ষরন্স্। এর আক্ষে ২০১৫ ও ২০১৪ সাক্ষেও ব্যবসার েীষি অবস্থাক্ষি নছে বকাম্পানিটি।আইনডআরএর েথ্য অিু র্ায়ী, ফারইে ইসোমী
োইফ ২০১৬ সাক্ষে িেুি নপ্রনময়াম সংগ্রহ কক্ষর ৩২৫ বকাটি ও িবায়ি নপ্রনময়াম সংগ্রহ কক্ষর ৬০০ বকাটি োকা। আক্ষোচয সমক্ষয় বকাম্পানিটি

বমাে নপ্রনময়াম সংগ্রহ কক্ষর ৯২৫ বকাটি োকা। এর আক্ষের বছর অেিাত্ ২০১৫ সাক্ষে িেুি নপ্রনময়াম সংগ্রহ কক্ষর ২৫৬ বকাটি ২০ োখ ও িবায়ি
নপ্রনময়াম ৫৯৩ বকাটি ৩৬ োখ োকা। বস বছর োক্ষৈর বমাে নপ্রনময়াম সংগ্রহ হয় ৮৪৯ বকাটি ৫৬ োখ োকা।http://bonikbarta.net
েৈক্ষি প্রমাণ হক্ষেও িনড়েক্ষৈর নবরুক্ষে ব্যবস্থা বিই কেতিপক্ষের
চট্টগ্রাম বন্দক্ষর শুল্ক পনরক্ষোধ িা কক্ষর পণ্যভনেি কিক্ষেইিার ববর কক্ষর নিক্ষয় র্াওয়া ও আমৈানিকতে পণ্য বন্দর বেক্ষক চুনর হওয়ার ঘেিা ঘেক্ষছ
অহরহ। িিরৈানরক্ষে োকা কিক্ষেইিাক্ষরর পাোপানে নিোক্ষম বোো কিক্ষেইিার বন্দক্ষরর নিরাপত্তা ববষ্টিী এোকা বেক্ষক উধাও হক্ষয় র্াওয়ার
ঘেিাও কম িয়। বন্দর ও কােমক্ষসর নকছু অসাধু কমিকেি ার বর্ােসািক্ষে এসব কিক্ষেইিার উধাও বা পাচাক্ষরর ঘেিা ঘেক্ষেও বন্দর কেতিপক্ষের
পে বেক্ষক এখি পর্িি উক্ষেখক্ষর্াগ্য বকাক্ষিা পৈক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এমিনক নবনভন্ন েৈি প্রনেক্ষবৈক্ষি একানধক কমিকেি ার িনড়ে োকার
প্রমাণ পাওয়া বেক্ষেও োক্ষৈর নবরুক্ষে বকাক্ষিা ব্যবস্থা বিয়া হয়নি। বৈাষীক্ষৈর নবরুক্ষে োনিমূ েক ব্যবস্থা িা বিয়ার কারক্ষণই এ ধরক্ষির ঘেিা
বারবার ঘেক্ষছ বক্ষে মক্ষি করক্ষছি সংনিষ্টরা।http://bonikbarta.net
িক্ষম উক্ষঠক্ষছ র্ক্ষোক্ষরর রািারহাক্ষের চামড়া বািার
বকারবানির ঈৈ-পরবেী নিেীয় হাক্ষে িক্ষম উক্ষঠক্ষছ র্ক্ষোক্ষরর রািারহাক্ষের চামড়ার বািার। েেকাে এখাক্ষি প্রায় ৫ বকাটি োকার চামড়া
বকিাক্ষবচা হক্ষয়ক্ষছ। এখািকার খু চরা ব্যবসায়ীক্ষৈর মক্ষেও বৈখা র্াক্ষে স্বনি। মঙ্গেবার অিু নষ্ঠে ঈৈ-পরবেী প্রেম হাক্ষের েুেিায় েেকাে
এখাক্ষি চামড়ার ৈামও নছে ববে ঊর্ধ্িমু খী।খু েিা নবভাক্ষের সবক্ষচক্ষয় বড় এবং বৈক্ষের নিেীয় বত হত্তম চামড়ার বািার বক্ষস র্ক্ষোক্ষরর রািারহাক্ষে।
সপ্তাক্ষহ দুনৈি— েনি ও মঙ্গেবার এখাক্ষি চামড়ার বকিাক্ষবচা চক্ষে। বকারবানির ঈৈ-পরবেী সমক্ষয় এ বািাক্ষরর নৈক্ষক িির োক্ষক বৈক্ষের
েীষিস্থািীয় চামড়া ব্যবসায়ীক্ষৈর। মঙ্গেবার ঈৈ-পরবেী প্রেম হাক্ষে খু ব একো প্রাণচাঞ্চল্য িা োকক্ষেও রািারহাক্ষে েেকাে নিেীয় হাে ববে িক্ষম
ওক্ষঠ। েক্ষব বািাক্ষর এবার চামড়ার সরবরাহ েে বছক্ষরর েুেিায় ববে কম বক্ষে মক্ষি করক্ষছি ব্যবসায়ীরা।http://bonikbarta.net
ৈনেণ-পূ বি এনেয়ার অেিিীনেক্ষে চীিা নিভি রো বাড়ক্ষছ
নেয়ার দ্রুে নবকােমাি অেিিীনের বৈেগুক্ষোর মক্ষে নিেীয় অবস্থাক্ষি উক্ষঠ এক্ষসক্ষছ নফনেপাইি। দুই বছক্ষরর সক্ষবিাক্ষচ্চ বপ েঁক্ষছ বেক্ষছ মােক্ষয়নেয়ার
প্রবত নে। নপনছক্ষয় বিই োইল্যান্ডও। চার বছক্ষররও ববনে সময় পর সবক্ষচক্ষয় দ্রুেেনের প্রবত নে অনিিে হক্ষয়ক্ষছ বৈেটিক্ষে। নবনভন্ন পনরসংখ্যাি
বেক্ষছ, ৈনেণ-পূ বি এেীয় অেিিীনের উত্থাক্ষির বপছক্ষি মূ ে চানেকােনক্ত নহক্ষসক্ষব কাি করক্ষছ চীি। কাঠাক্ষমােেভাক্ষব বোো অঞ্চে দুবিে অবস্থাক্ষি
োকক্ষেও অেিনিনেক নৈক নৈক্ষয় সবিত্র চীিা উপনস্থনে বৈেগুক্ষোর উত্তরক্ষণ সহায়ক ভূনমকা পােি করক্ষছ। এক্ষে স্বল্পক্ষময়াক্ষৈ ৈনেণ-পূ বি এনেয়ার
বৈেগুক্ষো উপকতে হক্ষেও এ অঞ্চক্ষে চীক্ষির আনধপেয বর্মি নবিত ে হক্ষে, বেমনিভাক্ষব চীিা িীনে অিু সরক্ষণ বৈেগুক্ষোর ওপর চাপ বাড়ক্ষছ
প্রনেনিয়ে। খবর ব্যাংকক বপাে।http://bonikbarta.net
ওক্ষপক্ষকর চুনক্ত বািবায়ক্ষি রফোনি আক্ষরা কমাক্ষব বস নৈ আরব

আিিিানেক বািাক্ষর অপনরক্ষোনধে জ্বাোনি বেক্ষের ৈরপেক্ষির োোম োিা বকাক্ষিাভাক্ষবই সম্ভব হক্ষে িা। কাক্ষি আসক্ষছ িা পণ্যটির
রফোনিকারকক্ষৈর বিাে অেিািাইক্ষিেি অব বপক্ষরানেয়াম এক্সক্ষপাটিিং কানিিভুক্ত (ওক্ষপক) বৈেগুক্ষোর উক্ষত্তােি হ্রাস সংক্রাি চুনক্তও। এ
কারক্ষণ চুনক্তর ভনবষ্যত্ নিক্ষয় প্রশ্ন উক্ষঠক্ষছ। পণ্যটির ক্রমােে ৈরপেক্ষির োোম োিক্ষে েীষি উক্ষত্তােিকারী ও রফোনিকারক বৈে বস নৈ আরব
আক্ষের বছক্ষরর একই সমক্ষয়র েুেিায় জ্বাোনি বেক্ষের উক্ষত্তােি ও রফোনি দুক্ষোই কনমক্ষয়ক্ষছ। এরই ধারাবানহকোয় আোমী অক্ষটাবক্ষরও
বৈেটি বেক্ষক নবশ্বব্যাপী অপনরক্ষোনধে জ্বাোনি বেক্ষের রফোনি কমক্ষব দৈনিক অিে ৩ োখ ৫০ হািার ব্যাক্ষরে। আিিিানেক বািাক্ষর পণ্যটির
চানহৈা ও সরবরাক্ষহ ভারসাম্য এক্ষি ৈরপেক্ষির োোম োিক্ষেই বস নৈ প্রোসি এ উক্ষযাে নিক্ষে বক্ষে বৈেটির জ্বাোনি খাে-সংনিষ্ট একটি সূ ত্র
িানিক্ষয়ক্ষছ। খবর রয়োসি।http://bonikbarta.net

