দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বু র্বার ১৩ই পসক্ষেম্বর ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
নবন ংক্ষের অিু মনি পপক্ষেক্ষে আমাি কটি ফাইব্রাস
বু ক নবনডং পদ্ধনিক্ষি প্রাথনমক গণপ্রস্তাক্ষবর (আইনপও) মাধ্যক্ষম পুুঁ নিবািার পথক্ষক ৮০ পকাটি টাকা উক্ষতালি করক্ষে আমাি গ্রুক্ষপর প্রনিষ্ঠাি
আমাি কটি ফাইব্রাস নলনমক্ষট । কাট-অফ প্রাইস নির্ধারক্ষণর লক্ষেে পকাম্পানিটিক্ষক প্রানিষ্ঠানিক নবনিক্ষোগকারীক্ষৈর মক্ষধ্য নবন ংক্ষের অিু মনি
নৈক্ষেক্ষে বাংলাক্ষৈশ নসনকউনরটিি অোন্ড এক্সক্ষেঞ্জ কনমশি (নবএসইনস)। গিকাল নবএসইনসর ৬১১িম কনমশি সভাে এ অিু ক্ষমাৈি পৈো
হে।সভা পশক্ষে নবএসইনসর নিবধাহী পনরোলক ও মু খপাত্র সাইফুর রহমাি স্বােনরি সংবাৈ নবজ্ঞনিক্ষি বলা হে, কনমশি আমাি কটি ফাইব্রাসক্ষক
বু ক নবনডং পদ্ধনিক্ষি ইক্ষলকট্রনিক নবন ংক্ষের মাধ্যক্ষম কাট-অফ প্রাইস নির্ধারক্ষণর অিু ক্ষমাৈি নৈক্ষেক্ষে। এ পদ্ধনিক্ষি প্রনিষ্ঠািটি পশোরবািার
পথক্ষক ৮০ পকাটি টাকার মূ লর্ি সংগ্রহ করক্ষব। মূ লর্ক্ষির অথধ কারখািার িিুি যন্ত্রপানি ও সরঞ্জাম ক্রে, ব্াংকঋণ পনরক্ষশার্ এবং আইনপও খরে
বাবৈ ব্ে করক্ষব পকাম্পানিটি। আইনপওর অথধ উক্ষতালক্ষি পকাম্পানিটির ইসু ে ব্বস্থাপিার ৈানেক্ষে রক্ষেক্ষে আইনসনব কোনপটাল ম্যাক্ষিিক্ষমন্ট
নলনমক্ষট ।http://bonikbarta.net
আর্ু নিকােক্ষি উক্ষপনেি যক্ষশার নবনসক নশল্পিগরী
স্থািীে েুদ্র ও কুটির নশক্ষল্পর নবকাক্ষশ ভূনমকা রাখক্ষে পবশ। রক্ষেক্ষে সম্প্রসারক্ষণর পক্ষথ এনগক্ষে যাওোর যক্ষথষ্ট সম্ভাবিা। সরকারও িািাভাক্ষব
লাভবাি হক্ষে এখাি পথক্ষক। নকন্তু নশল্প-বানণিে ও কমধসংস্থাক্ষির উন্নেক্ষি অবৈাি রাখক্ষে পয যক্ষশার নবনসক নশল্পিগরী, িার নিক্ষির উন্নেিই
পযি থমক্ষক পগক্ষে। পণ্য উত্পাৈক্ষি সক্ষতােিিক পারফরম্যান্স থাকা সক্ষেও অবকাঠাক্ষমা ও অন্যান্য সু ক্ষযাগ-সু নবর্ার আর্ু নিকােি পথক্ষক বনিি
হক্ষে বাংলাক্ষৈশ েুদ্র ও কুটির নশল্প করক্ষপাক্ষরশি (নবনসক) পনরোনলি পৈক্ষশর নিিীে বৃ হতম এ নশল্পিগরী। আর এসব কারক্ষণ স্থািীে
নশক্ষল্পাক্ষযাক্তাক্ষৈর মক্ষধ্য পোভ দিনর হক্ষে।সংনিষ্ট সূ ক্ষত্র িািা পগক্ষে, গি অথধবেক্ষর (২০১৬-১৭) যক্ষশার নবনসক নশল্পিগরীক্ষি ৫৬২ পকাটি ৩
লাখ টাকার পণ্য উত্পানৈি হক্ষেক্ষে। এর মক্ষধ্য স্থািীে বািাক্ষর ৩৪৩ পকাটি ৬১ লাখ টাকার পণ্য নবনক্র হক্ষেক্ষে। রফিানি হক্ষেক্ষে ২১৮ পকাটি ৪৫
লাখ টাকার পণ্য। উত্পাৈক্ষি গনিশীলিা থাকক্ষলও নশল্পিগরীটির দৃশ্যমাি পকাক্ষিা উন্নেি হক্ষে িা। অবক্ষহনলি এ নশল্পািক্ষলর নৈক্ষক কিৃধপক্ষেরও
পকাক্ষিা িির পিই।http://bonikbarta.net
নব্রক্ষটক্ষির ইইউ সৈস্যপৈ বানিক্ষলর আইি পাস
নরক্ষটক্ষির ইউক্ষরাপীে ইউনিেক্ষির (ইইউ) সৈস্যপৈ বানিক্ষলর িন্য একটি নবক্ষলর পক্ষে পভাট নৈক্ষেক্ষেি নব্রটিশ এমনপরা। গিকাক্ষলর এ পভাটক্ষক
নব্রটিশ সরকাক্ষরর পব্রনক্সট পকৌশক্ষলর গুরুেপূ ণধ মু হূিধ নহক্ষসক্ষব পৈখা হক্ষে। যনৈও এর মধ্য নৈক্ষে িনিরনবহীি েমিা ৈখক্ষলর অনভক্ষযাগ এক্ষিক্ষে
নবক্ষরার্ী ৈল। খবর এএফনপ।পালধাক্ষমক্ষন্ট ১৩ ঘণ্টারও পবনশ সমে র্ক্ষর নবিক্ষকধ র পর ৩২৬-২৯০ পভাক্ষট আইিটি পাস হে। নবলটি এখি আক্ষরা
নিরীোর িন্য এমনপক্ষৈর কাক্ষে পাঠাক্ষিা হক্ষব। ১৯৭২ সাক্ষলর পয আইক্ষির মাধ্যক্ষম নব্রক্ষটি ইউক্ষরাপীে পিাক্ষট যু ক্ত হক্ষেক্ষে, পস আইিটি বানিক্ষলর
লক্ষেে গিকাল নবলটি পাস করা হক্ষেক্ষে। এর ফক্ষল নবযমাি প্রাে ১২ হািার ইইউ প্রনবর্াি এখি নব্রটিশ সংনবনর্ক্ষি স্থািাতর করা
হক্ষব।http://bonikbarta.net
আমৈানি বাড়াে নহনলক্ষি কক্ষমক্ষে পপুঁ োক্ষির ৈাম

ভারক্ষির পপুঁ োি উৎপাৈিকারী অিলগুক্ষলাে বন্যার কারক্ষণ গি মাক্ষস নৈিািপু ক্ষরর নহনল স্থলবন্দর নৈক্ষে পপুঁ োি আমৈানি কক্ষম নগক্ষেনেল।
এখি আবহাওো পনরনস্থনি অক্ষিকটাই স্বাভানবক হক্ষে এক্ষসক্ষে। এ কারক্ষণ পবক্ষড়ক্ষে পণ্যটির আমৈানি। সরবরাহ বাড়ার পির র্ক্ষর নহনলক্ষি
পপুঁ োক্ষির ৈাক্ষম নিম্নমু খী প্রবণিা পৈখা যাক্ষে। দুনৈক্ষির ব্বর্াক্ষি পাইকানর পযধাক্ষে (ট্রাক পসল) প্রনি পকনি পপুঁ োক্ষির ৈাম কক্ষমক্ষে ৩-৪
টাকা।নহনল স্থলবন্দর কাযধালক্ষের িথ্যািু যােী, সার্ারণি এ স্থলবন্দর নৈক্ষে ভারি পথক্ষক প্রনিনৈি ৫০-৬০ ট্রাক পপুঁ োি আমৈানি হে। পৈশটির
উৎপাৈিকারী অিলগুক্ষলাে বন্যার কারক্ষণ সরবরাহ কমক্ষল গি মাক্ষসর মাঝামানঝ সমক্ষে পপুঁ োি আমৈানি দৈনিক ২০-২৫ ট্রাক্ষক পিক্ষম আক্ষস।
িক্ষব আবহাওোর উন্ননি ও পকারবানি ঈক্ষৈর আক্ষগ োনহৈা বৃ নদ্ধর পির র্ক্ষর এ পনরনস্থনি বৈলাক্ষি শুরু কক্ষর।http://bonikbarta.net
পগা াউক্ষি র্াি মিু ৈ পরক্ষখ োক্ষলর সংকট সৃ নষ্ট
পৈক্ষশর নিিীে বৃ হতম োক্ষলর পমাকাম কুনষ্টোর খািািগক্ষর োলকল মানলকক্ষৈর কারসানি ও নসনন্ডক্ষকক্ষটর সন্ধাি পপক্ষেক্ষে টাস্কক্ষফাসধ। পগা াউক্ষি
লাখ লাখ টি র্াি মিু ৈ পরক্ষখ কৃনত্রম সংকট ও োক্ষলর ৈাম বানড়ক্ষে বািাক্ষর অনস্থরিা সৃ নষ্টর পপেক্ষি ওই নসনন্ডক্ষকক্ষটর প্রিেে মৈৈ ও কারসানির
িথ্য টাস্কক্ষফাক্ষসধর অনভযাক্ষি পবনরক্ষে এক্ষসক্ষে। োক্ষলর ৈাম বৃ নদ্ধর কারসানিক্ষি িনড়ি থাকার ৈাক্ষে গি পসামবার টাস্কক্ষফাক্ষসধর অনভযাক্ষি রনশৈ
এক্ষগ্রা ফু ও অক্ষটা রাইে নমক্ষলর মানলক এবং পকন্দ্রীে োলকল মানলক সনমনির সভাপনি আব্দু র রনশক্ষৈর প্রনিষ্ঠািক্ষক ৫০ হািার টাকা িনরমািা
করা হে।http://www.ittefaq.com.bd
োর বের পর পোট িাহাি নিমধাক্ষণর অিু ক্ষমাৈি
বনহক্ষিধাঙক্ষর পণ্য স্থািাতর কাক্ষি ব্বহৃি লাইটার বা পোট িাহাি নিমধাক্ষণর অিু মনি নৈক্ষেক্ষে পিৌপনরবহি অনর্ৈির। োর বের আক্ষগ এই র্রক্ষির
িাহাি নিমধাক্ষণ পকৌশক্ষল নিক্ষের্াজ্ঞা নৈক্ষেনেল িাহাি মানলক ও পনরোলকক্ষৈর একটি অংশ। গি ৭ পসক্ষেম্বর এক আক্ষৈক্ষশর মাধ্যক্ষম পসটি
উন্মু ক্ত কক্ষর পৈওো হে।আমৈানিকারকরা মক্ষি করক্ষেি, এর ফক্ষল ৈীঘধ োর বের র্ক্ষর েলা পোট িাহাি সংকক্ষটর অবসাি হক্ষব। আমৈানি পণ্য
পনরবহক্ষি খরে অক্ষিক কক্ষম আসক্ষব। আর েট্টগ্রাম বন্দক্ষর পখালা পক্ষণ্যর ৈীঘধ িাহািিট নকেু টা হক্ষলও কমক্ষব। আর িাহাি মানলকরা বলক্ষেি,
পণ্য আমৈানি কক্ষর িাহািক্ষক গুৈাম নহক্ষসক্ষব ব্বহার করার প্রবণিা বন্ধ করক্ষি িা পারক্ষল িিুি িাহাি দিনর কক্ষরও পু ক্ষরাপু নর সু ফল নমলক্ষব
িা।http://www.kalerkantho.com
ফনিক্স ফাইন্যাক্ষন্সর বন্ড অিু ক্ষমাৈি
পুুঁ নিবািাক্ষর আনথধক খাক্ষির কম্পানি ফনিক্স ফাইন্যান্স অোন্ড ইিক্ষভস্টক্ষমন্ট নলনমক্ষট ২০০ পকাটি টাকার বন্ড অিু ক্ষমাৈি পপক্ষেক্ষে। কম্পানিটির
পমোৈ সাি বের। শুর্ু প্রানিষ্ঠানিক নবনিক্ষোগকারী ও উচ্চ সম্পৈশালী নবনিক্ষোগকারীই প্রাইক্ষভট পেসক্ষমক্ষন্টর মাধ্যক্ষম বন্ড নকিক্ষি পারক্ষব।
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টাকা।http://www.kalerkantho.com
গ্রাক্ষম টাকার প্রবাহ বাড়ক্ষে
সরকানর-পবসরকানর বহুমু খী উক্ষযাক্ষগ গ্রাক্ষম টাকার প্রবাহ বাড়ক্ষে। ফক্ষল পোট পোট উক্ষযাক্তাও। প্রনিনৈিই গক্ষড় উঠক্ষে পোট পোট িিুি প্রকল্প।
এ সব প্রকক্ষল্পর মক্ষধ্য রক্ষেক্ষে মাক্ষের পঘর, হাুঁস-মু রনগ ও গরুর ফামধ এবং নবনভন্ন ফক্ষলর বাগাি। এ সব কাি অনর্কাংশ পেক্ষত্রই অথধােি করক্ষে
প্রবাসীরা। ওই পনরবার পযমি স্বালম্বী হক্ষে, পিমনি বাড়ক্ষে িিুি কমধসংস্থাি। সামনগ্রকভাক্ষব এর প্রভাব পড়ক্ষে পৈক্ষশর িািীে অথধিীনিক্ষি। িক্ষব
উক্ষযাক্তারা বলক্ষেি, িাক্ষৈর বড় সমস্যা হল আইিশৃ ংখলা পনরনস্থনি। মাক্ষঝ মাক্ষঝ িাক্ষৈর প্রকল্প পথক্ষক উৎপানৈি পণ্য েুনর হক্ষে যাে। আর
সরকার সহক্ষযানগিা করক্ষল স্বনিভধ র হক্ষে ৈাুঁড়াক্ষব পৈক্ষশর অথধিীনি। এ সব উক্ষযাগক্ষক ইনিবােক নহক্ষসক্ষব পৈখক্ষেি পৈক্ষশর
অথধিীনিনবৈরা।https://www.jugantor.com

