দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
রবিবার ১৩ই আগস্ট ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
বিপু ল বিবিয় োয়ের সম্ভোিিো ম োটরসোইয়েল বিয়ে
িহয়রর তীব্র যোিজট, গ্রোয় র দূর-দূরোন্ত রোস্তো পোর েয়র স

য়তো েন্তয়ে মপ ৌঁছয়ত ভরসোর িোহি ম োটরসোইয়েয়লর চোবহদো িোড়য়ছ বদি বদি।

িোড়বত চোবহদো ম টোয়ত মদবরয়ত হয়লও িোাংলোয়দয়ির েয় েটি প্রবতষ্ঠোি মদয়িই ম োটরসোইয়েল উৎপোদি শুরু েয়রয়ছ, সাংয়যোজি েয়র
িোজোরজোত েরয়ছ মিি বেছু প্রবতষ্ঠোি। এ বিে সম্প্রসোরয়ে েত েয় ে িছর ধয়র ধোরোিোবহেভোয়ি শুল্ক েয়র ছোড় বদয়ে সরেোর। ফয়ল
রোজধোিীসহ সোরো মদয়ি বিয়দবি বপ্রব ো য়েয়লর ম োটরসোইয়েয়লর সয়ে মদয়ি উৎপোবদত ও সাংয়যোবজত ম োটরসোইয়েয়লর সাংখ্যোও িোড়য়ছ।
এসি বিয়িচিো িোাংলোয়দয়ি বিবভন্ন ব্রযোয়ের ম োটরসোইয়েয়লর বেবিবিউটর েম্পোবিগুয়লো মদয়িই সাংয়যোজি ও উৎপোদয়ি বিবিয় োে িোড়োয়িোর
পবরেেিো েরয়ছ। http://www.kalerkantho.com
মরোটোবর ক্লোয়ির জন্য মেবেট েোেড আিল োস্টোরেোেড
ইস্টোিড েোাংে বলব য়টে (ইবিএল) ও মরোটোবর ইন্টোরন্যোিিোল িোাংলোয়দি োস্টোরেোয়েডর সয়ে অাংিীদোয়র সম্প্রবত মরোটোবর ইন্টোরন্যোিিোল
িোাংলোয়দয়ির সদস্যয়দর জন্য এেটি এক্সক্লুবসভ মেো-ব্রযোয়েে োস্টোরেোেড টোইটোবি ো েোেড চোলু েয়রয়ছ। এই েোয়েড রয় য়ছ িোিো সু বিধো। এর
য়ে আয়ছ : প্রথ িছয়র এই েোেড ইসু য েরোর স

মরোটোবর ক্লোয়ির সদস্যয়দর েোছ মথয়ে মেোয়িো বফ মিও ো হয়ি িো। এেইভোয়ি প্রথ দুিোর

সোবিয় ন্টোবর েোেড ইসু য েরোর মেয়েও মেোয়িো বফ মিও ো হয়ি িো। মরোটোবর ক্লোয়ির সদস্যরো এেটি েোয়েড িছয়র ১৮ িোর মলিয়দি েরয়ল পয়রর
িছয়র েোেড িিো য়ি মেোয়িো বফ লোেয়ি িো।http://www.kalerkantho.com
সরেোবর িজরদোবরয়ত ম োটোতোজোেরে
মেোরিোবির জন্য সরেোবর িজরদোবরয়ত ৩৩ লোখ ৩০ হোজোর েরু ম োটোতোজো েরো হয় য়ছ। মেতোয়দর চোবহদো সো য়ি মরয়খ ততবর এসি েরু
মেোরিোবির হোয়ট পোও ো যোয়ি। মেোয়িো ধরয়ির বিবিদ্ধ রোসো বিে িো মস্টরয় ে, হরয় োি ও অযোবন্টিোয় োটিে েিহোর েরো হ বি। মেন্দ্রী ও
স্থোিী প্রোবেসম্পদ বিভোয়ের সোিডেবেে িজরদোবরয়ত প্রোেৃবতে ও তিজ্ঞোবিে উপোয় এসি েিোবদপশু ম োটোতোজোেরে হয় য়ছ। এর পরও
বিি টি বিবিত েরয়ত হোয়ট উঠোয়িোর আয়ে আইিিৃ ঙ্খলো িোবহিীর সদস্যয়দর উপবস্থবতয়ত প্রবতটি পশুর িরীর পরীেো-বিরীেো েরয়িি
মভয়টবরিোবর বচবেৎসেরো। ৎস্য ও প্রোবেসম্পদ ন্ত্রেোলয় র মেোরিোবি পশুর সরিরোহ-সাংেোন্ত প্রস্তুবতবিি ে এে েোযডপয়ে এসি তথ্য পোও ো
মেয়ছ।http://www.jugantor.com
দে শ্রব ে সাংেয়ট মপোিোে বিে
দে শ্রব ে সাংেয়ট ভুেয়ছ মদয়ির মপোিোেবিে। ততবর মপোিোে বিে ঘি এলোেোয়ত মেয়ল তো সহয়জই অিু ধোিি েরো যো । প্রবতবদই সু ইাং
অপোয়রটর, মেো োবলটি ইন্সয়পক্টর, বফবিবিাং অপোয়রটর ও মেো োবলটি েয়রোলোয়রর য়তো পয়দ দে শ্রব ে বিয় োয়ের বিজ্ঞোপি টোঙোয়িো হয়ে।
িতড োয়ি মপোিোে বিয়ে ১ লোখ ২০ হোজোর দে শ্রব য়ের অভোি আয়ছ। ২০২১ সোল িোেোদ শুধু এ খোয়ত দে শ্রব ে দরেোর ৩৬ লোখ ৬৬
হোজোর। আর ২০২৬ সোয়ল প্রয় োজি হয়ি ৫০ লোখ ২৭ হোজোর দে শ্রব য়ের।http://www.jugantor.com
পযডয়িেে বদয় চলয়ছ এে-চতুথডোাংি েোাংে

বরচোলেয়দর অিোেোবিত হস্তয়েপ ও রোজনিবতে চোয়প সু িোসি মভয়ঙ পয়ড়য়ছ মদয়ির অবধেোাংি েোাংয়ে। অবি য় র েোরয়ে
িোজু ে অিস্থো পড়ো এে-চতুথডোাংি িো ১৪টি েোাংয়ে এরই য়ে পযডয়িেে িবসয় য়ছ িোাংলোয়দি েোাংে। তোর পরও বি ন্ত্রয়ে আসয়ছ
িো মখলোবপ ঋয়ের হোর। আবথডে মেয়লঙ্কোবরয়ত জবড়য় প্রবতবি তই আয়লোচিো আসয়ছ মদয়ির মেোয়িো িো মেোয়িো েোাংয়ের িো ।
েোাংে পবরচোলিো সু িোসয়ির অভোয়ি দ্বয়ে জবড়য় পড়য়ছি মিসরেোবর েোাংয়ের উয়যোক্তোরোও।http://bonikbarta.net
গ্যোয়সর অয়পেো এযোয়পোয়লো ইস্পোয়তর এিওএফ িোন্ট

প্রোথব ে েেপ্রস্তোয়ির (আইবপও) োেয় সাংেৃ হীত অয়থড এযোয়পোয়লো ইস্পোত ে য়িক্স বলব য়টয়ের িি-অবক্সেোইবজাং ফোরয়িস
(এিওএফ) প্রেয়ের েোজ প্রো মিি পযডোয় রয় য়ছ। প্রেয়ের প্রয় োজিী যন্ত্রপোবতসহ অিেোঠোয় ো স্থোপয়ির েোজ এরই য়ে
সম্পন্ন হয় য়ছ। শুধু গ্যোয়সর সরিরোহ মপয়ল এে োয়সর য়েই পবরয়িিিোন্ধি এ িোয়ন্ট উত্পোদি শুরু সম্ভি হয়ি িয়ল জোবিয় য়ছি
মেোম্পোবির ে ডেতড োরো।েতেোল িোরো েেয়ের বসবদ্ধরেয়ে এযোয়পোয়লো ইস্পোয়তর েোরখোিো ঘু য়র মদখো যো , এিওএফ প্রেয়ের জন্য
জো ডোবি মথয়ে আ দোবি েরো সি যন্ত্রপোবত িসোয়িোর েোজ মিি। অিেোঠোয় োেত স্থোপিোর বি ডোেেোজ আয়েই সম্পন্ন হয় য়ছ। সম্প্রবত
এ প্রেয়ের জন্য গ্যোস িরোয়ের অিুয় োদিও মপয় য়ছ মেোম্পোবিটি। তয়ি মসখোয়ি এখয়িো গ্যোস সাংয়যোে পো বি
তোরো।http://bonikbarta.net
ছ িছয়র স্টুয়েন্ট অযোেোউয়ন্ট জ ো সোয়ড় ১১ হোজোর মেোটি টোেো
েত ছ িছয়র স্কুল েোাংবোং েোযডেয় র আওতো ম োট ১৩ লোখ ৭৪ হোজোর ৪৪৩টি স্টুয়েন্ট অযোেোউন্ট মখোলো হয় য়ছ। আর এসি অযোেোউয়ন্ট
জ ো পয়ড়য়ছ প্রো ১১ হোজোর ৫০০ মেোটি টোেো। েতেোল কুবি োর মপ র অবেটবর োয় আয় োবজত স্কুল েোাংবোং েিফোয়রয়ন্স িক্তোরো এেথো
জোিোি।স্কুলপড়ু ো বিেোথীয়দর সঞ্চ ও েোাংবোং ধোরেো উত্সোবহত েরয়তই েতেোল এ েিফোয়রয়ন্সর আয় োজি েরো হ । এর আয় োজে
বহয়সয়ি বছল এবি েোাংে। অিু ষ্ঠোিটিয়ত িোাংলোয়দি েোাংেসহ মজলো েোযডরত সি েোাংয়ের ঊর্ধ্ডতি ে ডেতড ো ও ৩০টি স্কুয়লর বিেে, বিেোথী
ও অবভভোিেরো অাংিগ্রহে েয়রি।http://bonikbarta.net
চোেো িোবেজয ও প্রিৃ বদ্ধ সয়েও রোবি ো বিয় বিবিয় োেেোরীয়দর অস্ববস্ত
সপ্তোহ খোয়িে আয়ে রোবি োর ওপর িতুি বিয়িধোজ্ঞো অিু য় োদি বদয় য়ছি োবেড ি মপ্রবসয়েন্ট মেোিোল্ড ট্রোম্প। সয ন্দো পোর হও ো মদিটির
ওপর এর প্রভোি বিয় উবদ্বগ্ন হয় পয়ড়য়ছ স্থোিী মেোম্পোবি ও বিয়দিী বিবিয় োেেোরীরো। তয়ি বদ্বতী প্রোবন্তয়ে মদিটির বজবেবপ প্রিৃ বদ্ধ ও চীয়ির
সয়ে বদ্বপেী িোবেজয চোেো হয় ওঠোর খির তোয়দর বেছু টো স্ববস্ত বদয়লও এর দীঘডয় োবদ প্রভোি বিয় িবঙ্কত হয় পড়য়ছি েিসো ীরো। খির
এএফবপ, বফন্যোবন্স োল টোই স ও বসিহু ো।http://bonikbarta.net
রফতোবি েব য় দরপতি মরোয়ধর মচিো মস বদ আরি
অপবরয়িোবধত জ্বোলোবি মতয়লর ে োেত দরপতয়ির লোেো টোিয়ত িীিড উয়তোলিেোরী ও রফতোবিেোরে মদি মস বদ আরি পণ্যটির উয়তোলি ও
রফতোবি দুয়টোই েব য় য়ছ। এরই ধোরোিোবহেতো আেো ী মসয়েম্বয়রও মদিটি মথয়ে বিশ্বেোপী অপবরয়িোবধত জ্বোলোবি মতয়লর রফতোবি ে য়ি
তদবিে অন্তত ৫ লোখ ২০ হোজোর েোয়রল। আন্তজডোবতে িোজোয়র পণ্যটির চোবহদো ও সরিরোয়হ ভোরসোম্য এয়ি দরপতয়ির লোেো টোিয়তই মস বদ
প্রিোসি এ উয়যোে বিয়ে িয়ল মদিটির জ্বোলোবি খোত-সাংবিি এেটি সূ ে জোবিয় য়ছ। খির র টোসড।http://bonikbarta.net

