দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
মেলবার ১২ই সসক্ষেম্বর ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
পরিবহন-রবতিণে দক্ষতা বাড়াণে এমণেএল
রবতিে ব্যবস্থায় দক্ষতা বাড়াণনাি চেষ্টা কিণে এমণেএল বাাংলাণদশ রলরমণেড। রশল্প-কািখানা, রবদ্যুণ কন্দ্র ও অন্য বড় গ্রাহকণদি কাণে
লু রিকুান্ট চপ ণৌঁ ে রদণত চোে ড্রাণমি বদণল আধু রনক বাল্ক ট্রান্সণপােটাি ব্যবহাি শুরু কণিণে চকাম্পারনটি। এণত সময় ও ব্যয়সাশ্রণয়ি পাশাপারশ
গরত এণসণে রবরিণতও। আমদারন কিা কাৌঁোমাল পরিবহনসাশ্রয়ী কিণত রনেস্ব েুাাংকাি চকনািও উণযাগ রনণয়ণে তািা।োনা যায়,
চশয়ািবাোণি তারলকাভুক্ত লু রিকুান্ট চকাম্পারনটি এত রদন ২২০ রলোি ধািেক্ষমতাি ড্রাণমি মাধ্যণম রশল্প গ্রাহকণদি লু রিকুান্ট সিবিাহ কণি
আসরেল। গত েু লাই চেণক ড্রাণমি বদণল বাল্ক ট্রান্সণপােটাণি কণি পণ্য সিবিাহ শুরু হয়। এণককটি বাল্ক ট্রান্সণপােটাণিি ধািেক্ষমতা ১ হাোি
রলোি।োনণত োইণল এমণেএল বাাংলাণদণশি চকাম্পারন সরেব মীি চমা. িরকবু ল কবীি বরেক বাতট াণক বণলন, আণগ আমিা ড্রাণম কণি
লু রিকুান্ট সিবিাহ কিতাম। এণত সময় চবরশ লাগত এবাং এগুণলাি ধািেক্ষমতাও খু ব চবরশ রেল না। োণগটে ইরিন পযটন্ত লু রিকুান্ট চপ েৌঁ াণত
এ ব্যবস্থায় ঝাণমলা তুলনামূ লক চবরশ রেল। এ কািণে বতট মাণন আমিা ড্রাণমি বদণল বাল্ক ট্রান্সণপােটাণি পণ্য সিবিাহ কিরে। এণত সাংরিষ্ট
প্ররতষ্ঠানগুণলাি কাে চেণকও চবশ ভাণলা সাড়া পারে, রবণশষ কণি রবদ্যুত্ প্লান্টগুণলা চেণক। ইরিন বড় হওয়ায় চসখাণন লু রিকুাণন্টি চবশ
োরহদা এবাং তািা বাণল্কই স্বােন্দ্ু চবাধ কিণে।http://bonikbarta.net
েরেটয়াি মাধ্যণম ইউণিাণপ বাোি সম্প্রসািণে আগ্রহী রবরেএমইএ
েরেটয়াি মাধ্যণম ইউণিাণপি বাোি আণিা সম্প্রসািে কিণত োন ততরি চপাশাক খাণতি মারলক প্ররতরনরধ সাংগঠন রবরেএমইএি চনতািা।
গতকাল চদশটিি সিকাি প্ররতরনরধণদি সণে আণলােনায় এ আগ্রহ প্রকাশ কণিন তািা।েরেটয়াি চডপু টি ফণিন রমরনস্টাি চডরভড োলাগারনয়াি
চনতৃণে বাাংলাণদশ সফিিত একটি প্ররতরনরধ দল গতকাল সকাণল রবরেএমইএি কাযটালণয় সাংগঠনটিি চনতাণদি সণে সাক্ষাত্ কণি। রবরেএমইএ
সভাপরত চমা. রসরিকুি িহমানসহ এ সময় উপরস্থত রেণলন সাংগঠনটিি সহসভাপরত (অেট) চমাহাম্মদ নারেি, পরিোলক চমা. শরহদ্যল হক
মু কুল, রমিান আলী, চমা. মরনি চহাণসন ও আনম সাইফউিীন। সাক্ষাত্কাণল তািা বাাংলাণদশ ও েরেটয়াি মধ্যকাি রিপক্ষীয় বারেেু রনণয়
আণলােনা কণিন। েরেটয়াি চডপু টি ফণিন রমরনস্টাি চডরভড োলাগারনয়াি সণে এ সময় চদশটিি পিিাষ্ট্র মন্ত্রোলণয়ি কমটকতট া নানা
গ্যারপ্রনডুাশরভরলও উপরস্থত রেণলন। এোড়া সভায় তুিণে রনযু ক্ত বাাংলাণদণশি িাষ্ট্রদূত ও েরেটয়াি নন-চিরসণডনরশয়াল িাষ্ট্রদূত চমা. আল্লামা
রসরিকী বক্তব্য িাণখন।http://bonikbarta.net
পূ োট ে স্থলবন্দ্ি রহণসণব যাত্রাি অণপক্ষায় তামারবল
রসণলণেি চগায়াইনঘাে উপণেলাি তামারবল শুল্ক চস্টশনণক পূ েটাে স্থলবন্দ্ি রহণসণব চঘাষো চদয়া হয় ২০০২ সাণলি োনু য়ারিণত। রকন্তু চদড়
দশণকি চবরশ সময় চপরিণয় চগণলও চঘাষো অনু যায়ী কাযটিম শুরু কিা যায়রন। তণব আশাি কো হণলা, রশগরগিই পূ োট ে স্থলবন্দ্ি রহণসণব
কাযটিম শুরু কিণত যাণে তামারবল। রনমটােকােসহ সব ধিণনি প্রস্তুরত সম্পণেি পি নতুন এ স্থলবন্দ্ি এখন উণিাধণনি অণপক্ষায়
িণয়ণে।গতকালই অেটমন্ত্রী আবু ল মাল আবদ্যল মু রহত ও চন -পরিবহনমন্ত্রী শাোহান খাণনি এ কাযটিম উণিাধন কিাি কো রেল। তণব অরনবাযট
কািণে অেটমন্ত্রী উপরস্থত োকণত না পািায় উণিাধন রপরেণয় যায়। রশগরগিই আনু ষ্ঠারনক উণিাধণনি মাধ্যণম তামারবণল পূ োট ে স্থলবন্দ্ণিি
কাযটিম শুরু কিা হণব বণল সাংরিষ্টিা োরনণয়ণেন।োনা যায়, চঘাষোি ১৩ বেি পি ২০১৫ সাল চেণক স্থলবন্দ্ণিি েন্য েরম অরধগ্রহে ও
অবকাঠাণমা রনমটােকাে শুরু হয়। চস সময় ২০১৬ সাণলি মণধ্য পূ োট ে স্থলবন্দ্ণিি কাযটিম শুরুি আশ্বাস চদয়া হণলও রনমটােকাণেি ধীিগরতি
কািণে গত বেি তা োলু কিা সম্ভব হয়রন।http://bonikbarta.net

সম্ভাব্য চতল রনণষধাজ্ঞায় সাংকণে পড়ণব উ. চকারিয়াি মৎস্য খাত
উত্তি চকারিয়াি িমবধটমান অস্ত্র কমটসূরে প্ররতণিাণধি চেষ্টা কণি যাণে মারকট ন চনতৃোধীন পরিমা রবশ্ব। সবটণশষ প্রণেষ্টাি অাংশ রহণসণব
চদশটিণত চতল িফতারনি ওপি রনণষধাজ্ঞা আণিাণপি কো রবণবেনা কিা হণে। তণব এ ধিণনি পদণক্ষপ রপয়াংইয়াংণয়ি অস্ত্র কমটসূরেণক
প্রভারবত কিাি আণগ চবরশ ক্ষরতগ্রস্ত কিণব চদশটিি োহাে রশল্প ও মৎস্যেীবীণদি। খবি রনণেই এরশয়ান রিরভউ।উত্তি চকারিয়ায় চতল
িফতারনণত রনণষধাজ্ঞা অস্ত্র কমটসূরেি দ্রুত সমারি োনণত পািণব রকনা, রবষয়টি স্পষ্ট নয়। তণব এ রনণষধাজ্ঞা অববধভাণব মৎস্য আহিণেি সণে
েরড়ত উত্তি চকারিয়াি রবশাল সাংখ্যক মাে ধিা েলযাণনি ওপি উণল্লখণযাগ্য প্রভাব চফলণব। দরিদ্র চদশটিি খাণযি অতুন্ত গুরুেপূ েট উত্স
সামু রদ্রক মৎস্য।http://bonikbarta.net
মালণয়রশয়ায় পাম অণয়ণলি মেু দ চবণড়ণে ৮.৭৯%
পাম অণয়ল উৎপাদন ও িফতারনকািক চদশগুণলাি তারলকায় মালণয়রশয়াি অবস্থান রবণশ্ব রিতীয়। েলরত বেি চদশটিণত পাম অণয়ণলি বাড়রত
উৎপাদন হণয়ণে। এ কািণে আগণস্ট মালণয়রশয়ায় পণ্যটিি মেু দ চবণড়ণে আণগি মাণসি তুলনায় ৮ দশরমক ৭৯ শতাাংশ। একই সময় চদশটি
চেণক পাম অণয়ণলি িফতারনও চবণড়ণে আণগি মাণসি তুলনায় ৬ দশরমক ৪৩ শতাাংশ। মালণয়রশয়ান পাম অণয়ল চবাণডটি (এমরপওরব)
সাম্প্ররতক মাসরভরত্তক প্ররতণবদণন এ তথ্য োনাণনা হণয়ণে। খবি স্টাি অনলাইন।প্ররতণবদন অনু যায়ী, আগণস্ট মালণয়রশয়ায় পাম অণয়ল
মেু ণদি পরিমাে ১৯ লাখ ৪০ হাোি েণন দাৌঁরড়ণয়ণে, যা আণগি মাণসি তুলনায় ৮ দশরমক ৭৯ শতাাংশ চবরশ। েু লাইণয় পণ্যটিি মেু ণদি
পরিমাে রেল ১৭ লাখ ৮০ হাোি েন। http://bonikbarta.net
রপইরব রস্টল ও রপএইেরপ রস্টণলি মণধ্য েুরক্ত স্বাক্ষি
রপইরব রস্টল অুালাণয়ন্স রলরমণেড সম্প্ররত রপএইেরপ ইণন্টণগ্রণেড রস্টল রমলস রলরমণেণডি সণে একটি েুরক্ত স্বাক্ষি কণিণে। প্ররতষ্ঠান দ্যটিি
মণধ্য ৮৪০০ চমট্রিক েন রস্টল েুরক্ত স্বাক্ষরিত হয়, যা রস্টল রশণল্পি ইরতহাণস এ যাবৎ কাণলি বৃ হত্তম। রপএইেরপ ফুারমরলি পণক্ষ ম্যাণনরোং
ডাইণিক্টি চমাহাম্মদ ইকবাল চহাণসন এবাং রপইরব রস্টণলি পণক্ষ চেয়ািম্যান ইরিরনয়াি চনওয়াে খান েুরক্তটি স্বাক্ষি
কণিন। http://www.ittefaq.com.bd
এক মাণসি ব্যবধাণন দ্যইবাি বাড়ল চসানাি দাম
প্ররত ভরিণত চদড় হাোি োকাি চবরশ দাম চবণড় ৫০ হাোি ১৫৫ োকায় রবরি হণে স্বেট। গতকাল চসামবাি চেণক এই দাম কাযটকি হণয়ণে
বণল োনা চগণে। গত িরববাি বাাংলাণদশ েু ণয়লারি সরমরত স্বণেটি দাম বৃ রিি চঘাষো চদয়। এণত এক মাণসি ব্যবধাণন দ্যবাি বাড়াণনা হয়ণে
স্বণেটি দাম। নতুন দি অনু যায়ী প্ররত ভরি ভাণলা মাণনি (২২ কুাণিে বা ১১ দশরমক ৬৬৪ গ্রাম) স্বেট রবরি হণে ৫০ হাোি ১৫৫ োকায়। ২১
কুাণিে ৪৭ হাোি ৮২২ োকা এবাং ১৮ কুাণিে চসানা রবরি হণে ৪১ হাোি ৯৯০ োকায়। আি সনাতন পিরতি চসানাি ভরি রবরি হণে ২৬
হাোি ৮২৭ োকায়। http://www.kalerkantho.com
ইউণিাণপ চপাশাক বাোি বাড়াণত োয় উণযাক্তািা
ইউণিারপয়ান ইউরনয়ণনি পূ ব-ট পরিম, উত্তি-দরক্ষে সব রদক চেণক অতুন্ত গুরুেপূ েট চদশ েরেটয়ায় চপাশাক িিারনি মাধ্যাণম ইউণিাণপি
বাোি আণিা সম্প্রসািে কিণত োয় চদণশি এ খাণতি উণযাক্তািা। ঢাকায় সফিিত চদশটিি উপপিিাষ্ট্রমন্ত্রী চডরভড োলাগারনয়াি সণে
চপাশাক প্রস্তুত ও িিারনকািকণদি শীষট সাংগঠন রবরেএমইএ চনতাণদি সণে মতরবরনমণয় এমন আশা কিণেন তাৌঁিা।
http://www.kalerkantho.com

