দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বৃ হস্পজতবার ১১ই জািু য়ানর ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
পুঁ জিবািার জিয়ে মািয়ের ভল ধারণার অবসাি হয়ব
সরকায়রর জবজভন্ন মন্ত্রণালে, জবভাগ, অজধদপ্তর ও সংস্থার কার্যক্রম সম্পয়কয দদয়ের সাধারণ মািেয়ক অবজহত করয়ত প্রজত বছর
উন্নেি দমলার আয়োিি করা হয়ে থায়ক। আর এ দমলার মাধ্যয়ম পুঁ জিবািায়রর উন্নেি সম্পজকয ত সব তথ্য দদয়ের প্রাজিক িিগয়ণর
দদারয়গাড়াে দপ ুঁয়ছ জদয়ত চাে জিেন্ত্রক সংস্থা বাংলায়দে জসজকউজরটিি অযান্ড এক্সয়চঞ্জ কজমেি (জবএসইজস)। প্রাজিক িিগয়ণর
কায়ছ সঠিক তথ্য িািায়িা হয়ল পুঁ জিবািার জিয়ে প্রচজলত ভল ধারণার অবসাি ঘটয়ব বয়লও ময়ি করয়ছি সংজিষ্টরা। গতকাল
উন্নেি দমলা উপলয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সয়েলয়ি বক্তারা এ কথা বয়লি।সংবাদ সয়েলয়ি িািায়িা হে, বঙ্গবন্ধর স্বয়দে
প্রতযাবতয ি জদবস উপলয়ে প্রজত বছরই উন্নেি দমলার আয়োিি কয়র আসয়ছ সরকার। গত বছর প্রথমবায়রর ময়তা উন্নেি দমলাে
অংেগ্রহণ কয়রজছল জবএসইজস। আর এবার জিতীেবায়রর ময়তা ১১-১৩ িািোজর পর্যি জতি জদিব্যাপী আয়োজিত এ উন্নেি দমলাে
অংে জিয়ে তারা।দদয়ের অথযনিজতক উন্নেি ও অগ্রর্াত্রাে পুঁ জিবািার’ এই উয়েশ্য সাময়ি দরয়ে এবায়রর দমলার মূ ল প্রজতপাদ্য
জবেে জিধযারণ করা হয়েয়ছ ‘অথযিীজতর উন্নেয়ি প্রর্জক্ত’। সম্প্রজত দমলাে অংেগ্রহয়ণর লয়েয আিেজঙ্গক কার্ক্রম গ্রহয়ণর িন্য অথয
মন্ত্রণালয়ের আজথযক প্রজতষ্ঠাি জবভায়গর জসজিের সজচব দমা. ইউিসর রহমায়ির সভাপজতয়ে আজথযক োয়তর চার জিেন্ত্রক সংস্থা
বাংলায়দে ব্যাংক, জবএসইজস, ইন্স্যয়রন্স্ দেয়ভলপয়মন্ট অযান্ড দরগুয়লটজর অথজরটি (আইজেআরএ) ও মাইয়ক্রায়ক্রজেট দরগুয়লটজর
অথজরটির (এমআরএ) সভা অিজষ্ঠত হে। এয়ত আজথযক োয়তর জিেন্ত্রক সংস্থাগুয়লায়ক সরকায়রর উন্নেি দমলাে অংেগ্রহণসংক্রাি
জবজভন্ন জদকজিয়দয েিা দদো হে।http://bonikbarta.net
দবািাস দেোর পাঠিয়েয়ছ জসজভও দপয়রায়কজমকযাল
৩০ িি সমাপ্ত ২০১৭ জহসাব বছয়র লভযাংে জহয়সয়ব দদো দবািাস দেোর জবজিয়োগকারীয়দর জবও জহসায়ব পাঠিয়েয়ছ জবদ্যযৎ ও
জ্বালাজি োয়তর তাজলকাভক্ত দকাম্পাজি জসজভও দপয়রায়কজমকযাল জরফাইিাজর জলজময়টে। জেগজগরই দবািাস দেোয়রর ভগ্াংে
বাংলায়দে ইয়লকট্রিক ফান্ড রান্স্ফার দিটওোয়কয র মাধ্যয়ম দেোরয়হাল্ডারয়দর ব্যাংক জহসায়ব পাঠিয়ে দদো হয়ব। ঢাকা স্টক এক্সয়চঞ্জ
(জেএসই) সূ য়ত্র এ তথ্য িািা দগয়ছ।৩০ িি সমাপ্ত ২০১৭ জহসাব বছয়রর িন্য ২ েতাংে স্টক লভযাংে জদয়েয়ছ জসজভও
দপয়রায়কজমকযায়লর জবজিয়োগকারীরা। জিরীজেত আজথযক প্রজতয়বদি অিসায়র, সবযয়েে জহসাব বছয়র দকাম্পাজিটির দেোরপ্রজত
দলাকসাি ৩ টাকা ৪২ পেসা, দর্োয়ি আয়গর বছয়রর একই সমে দেোরপ্রজত আে (ইজপএস) জছল ৭ টাকা ৪০ পেসা। ৩০ িি
দকাম্পাজির দেোরপ্রজত জিট সম্পদমূ ল্য (এিএজভজপএস) দাুঁড়াে ১৪ টাকা ৫৭ পেসাে।এজদয়ক চলজত জহসাব বছয়রর প্রথম প্রাজিয়কও
জসজভওর দলাকসাি হয়েয়ছ। িলাই-দসয়েম্বর প্রাজিয়ক ৭ পেসা দলাকসাি দদজেয়েয়ছ দকাম্পাজিটি, দর্োয়ি আয়গর বছয়রর একই
সমে দলাকসাি জছল ২৮ পেসা। ৩০ দসয়েম্বর দকাম্পাজির এিএজভজপএস দাুঁড়াে ১৪ টাকা ৪৯ পেসাে।জেএসইয়ত সবযয়েে ২১২
টাকা ৬০ পেসাে দকাম্পাজিটির দেোর দকিায়বচা হে। গত এক বছয়র এর সয়বযাচ্চ দর জছল ২৮০ টাকা ও সবযজিম্ন ১৪৫ টাকা ৫০
পেসা।http://bonikbarta.net
দবিায়পায়ল আমদাজি জিগুণ বাড়য়লও রািস্ব লেযমাত্রা অিযি হেজি

২০১৬-১৭ অথযবছয়রর তলিাে চলজত অথযবছয়রর প্রথম ছে মায়স (িলাই-জেয়সম্বর) দবিায়পাল স্থলবন্দর জদয়ে আমদাজি দবয়ড়য়ছ
৮ লাে ৬৯ হািার ৩৫৪ টি। তয়ব আমদাজিয়ত সাফল্য দদো দগয়লও রািস্ব আহরয়ণর জচত্র জছল জবপরীত। উজিজেত সময়ে
দবিায়পাল স্থলবন্দর দথয়ক িাতীে রািস্ব দবােয (এিজবআর) জিধযাজরত লেযমাত্রার দচয়ে ২৯৯ দকাটি ৩৬ লাে টাকা কম রািস্ব
আহরণ হয়েয়ছ।দবিায়পাল কাস্টমস সূ য়ত্র িািা দগয়ছ, চলজত অথযবছয়রর প্রথম ছে মায়স বন্দর জদয়ে দমাট আমদাজি হয়েয়ছ ১৩
লাে ১৩ হািার ৯৭৪ টি পণ্য। আয়গর অথযবছয়রর একই সময়ে আমদাজির পজরমাণ জছল ৪ লাে ৪৪ হািার ৬২০ টি। এ জহসায়ব
দগল ছে মায়স আমদাজি দবয়ড়য়ছ প্রাে জিগুণ।http://bonikbarta.net
বাজণিয দমলাে হাজতয়লর ভাচয োল দোরুম উয়িাধি
ঢাকা আিিযাজতক বাজণিয দমলাে ভাচয োল দোরুম কয়রয়ছ ফাজিযচার ব্র্যান্ড ‘হাজতল’। মঙ্গলবার দমলা প্রাঙ্গয়ণ হাজতয়লর জপ্রজমোর
জমজি প্যাজভজলেি-১-এ অবজস্থত ‘হাজতল জভ’ িায়ম ভাচয োল দোরুমটির উয়িাধি করা হে। এয়ক দদয়ের প্রথম পূ ণযাঙ্গ ভাচয োল
দোরুম জহয়সয়ব দাজব কয়রয়ছ প্রজতষ্ঠািটি। তথ্য ও দর্াগায়র্াগ প্রর্জক্ত প্রজতমন্ত্রী িিাইদ আহয়মদ পলক প্রধাি অজতজথ দথয়ক
দোরুমটি উয়িাধি কয়রি। এ সমে হাজতল কময়েক্স জলজময়টয়ের ব্যবস্থাপিা পজরচালক দসজলম এইচ রহমািসহ প্রজতষ্ঠািটির ঊর্ধ্যতি
কমযকতয ারা উপজস্থত জছয়লি।http://bonikbarta.net
কজফর ববজিক উৎপাদি দরকেয ছাড়ায়ব:আইজসও
২০১৭-১৮ দম সয়ম ববজিক কজফ উৎপাদি িতি দরকেয গড়য়ব। এ সমে পািীে পণ্যটির দমাট ববজিক উৎপাদি আয়গর দম সয়মর
তলিাে দেজমক ৭ েতাংে বাড়য়ত পায়র বয়ল সাম্প্রজতক এক প্রজতয়বদয়ি পূ বযাভাস জদয়েয়ছ ইন্টারন্যােিাল কজফ অগযািাইয়িেি
(আইজসও)। তয়ব এবায়রর দম সয়ম জবিব্যাপী দরাবাস্তা কজফর উৎপাদি বাড়য়লও অযারাজবকার কময়ত পায়র বয়ল ময়ি করয়ছ
প্রজতষ্ঠািটি। েবর এজগ্রমাজি ও জবিয়িস দরকেযার।আইজসওর সাম্প্রজতক পূ বযাভাস অির্ােী, ২০১৭-১৮ দম সয়ম জবিব্যাপী অযারাজবকা
ও দরাবাস্তা জমজলয়ে দমাট ১৫ দকাটি ৮৮ লাে ব্যাগ (প্রজত ব্যায়গ ৬০ দকজি) কজফ উৎপাদি হয়ত পায়র, র্া আয়গর দম সয়মর তলিাে
দেজমক ৭ েতাংে দবজে। ২০১৬-১৭ দম সয়ম ববজিক কজফ উৎপাদয়ি দরকেয হয়েজছল। এবায়রর দম সয়ম তার দচয়েও দবজে কজফ
উৎপাদয়ির আো করয়ছ প্রজতষ্ঠািটি।http://bonikbarta.net
জবি প্রবৃ জি এ বছর হয়ব ৩.১ েতাংে
কয়েক বছয়রর ময়ধ্য এই প্রথম জবি অথযিীজত ভায়লার জদয়ক র্ায়ে বয়ল পূ বযাভাস জদয়েয়ছ জবিব্যাংক। গত মঙ্গলবার প্রকাজেত
সংস্থার সবযয়েে অথযনিজতক প্রজতয়বদয়ি বলা হে, সব অঞ্চয়লই প্রবৃ জির উন্নজত ঘটয়ছ। তয়ব তা ধয়র রােয়ত হয়ল দদেগুয়লায়ক
অবশ্যই জবজিয়োগ করয়ত হয়ব এবং এটি করয়ত হয়ব আগামী অথযনিজতক সংকট বতজর হওোর আয়গই। জবয়ির সবযয়েে পূ বযাভাস
িয়ির দচয়ে অয়িক ভায়লা উয়িে কয়র জবিব্যাংয়কর অথযিীজতজবদ আেহাি দকায়স বাতয া সংস্থা রেটাসযয়ক বয়লি, ‘বড় ঘটিা
হয়ে ভায়লা ঘটিা, আমরা র্া প্রতযাো কয়রজছ, জবি প্রবৃ জি তার দচয়েও েজক্তোলী।’ জতজি বয়লি, বড় জতিটি অথযিীজত র্ক্তরাষ্ট্র,
ইউয়রায়িাি এবং িাপায়ির সসংহত প্রবৃ জি হয়ে। একই সয়ঙ্গ উদীেমাি দদেগুয়লায়তও উন্নজত
ঘটয়ছ।http://www.kalerkantho.com

