দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
ফসামবাে ১৭ই র্ু লাই ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
ডলাক্ষেে ৈেবৃ নিে প্রভাব বার্জাক্ষেে মু িাফায়
পণ্য নবনিক্ষে প্রবৃ নি অব্যাহে থাকক্ষলও দবনিক বার্াক্ষে কাাঁচামাক্ষলে মূ ল্যবৃ নি ও টাকাে নবপেীক্ষে ডলাক্ষেে ৈেবৃ নি মু িাফায় প্রভাব ফফক্ষলক্ষে
বার্জাে ফপইন্টস বাংলাক্ষৈক্ষেে। চলনে নহসাব বেক্ষেে প্রথম প্রানিক্ষক আক্ষেে বেক্ষেে একই সমক্ষয়ে েুলিায় পণ্য নবনি ৬ ৈেনমক ৮৫ েোংে
বাড়ক্ষলও মু িাফা ১৮ ৈেনমক ২৯ েোংে কক্ষম ফেক্ষে বহুর্ানেক ফকাম্পানিটিে।ফকাম্পানিে কমজকেজ াো বলক্ষেি, ফপইক্ষন্টে বার্াক্ষে আনিপেয
আক্ষেে মক্ষো থাকক্ষলও মূ লে কাাঁচামাক্ষলে মূ ল্যবৃ নিক্ষে আক্ষলাচয সমক্ষয় কানিে মু িাফা পায়নি বার্জাে ফপইন্টস। পাোপানে টাকাে নবপেীক্ষে
ডলাক্ষেে মূ ল্যবৃ নিও মু িাফা কক্ষম যাওয়ায় প্রভাব ফফলক্ষে বক্ষল োক্ষৈে ৈানব।বার্জাে ফপইন্টক্ষসে ফকাম্পানি সনচব খন্দকাে আবু র্াফে সানৈক
বনিক বােজ াক্ষক বক্ষলি, আির্জানেক বার্াক্ষে কাাঁচামাক্ষলে মূ ল্যবৃ নিে কােক্ষি চলনে বেে উত্পাৈি ব্যয় ফবক্ষড় ফেক্ষে। টাকাে নবপেীক্ষে ডলাক্ষেে
মূ ল্যবৃ নিও এক্ষেক্ষে ভূনমকা ফেক্ষখক্ষে। ফৈক্ষেে অন্য বহুর্ানেক ফকাম্পানিগুক্ষলাক্ষকও একই অনভজ্ঞোে সম্মু খীি হক্ষে
হক্ষয়ক্ষে।http://bonikbarta.net
নিেীয় প্রানিক্ষক এনেয়া প্যানসনফক্ষকে ইনপএস ৫২ পয়সা

চলনে নহসাব বেক্ষেে নিেীয় প্রানিক্ষক (এনপ্রল-র্ু ি) এনেয়া প্যানসনফক ফর্িাক্ষেল ইন্স্ু যক্ষেন্স্ ফকাম্পানি নলনমক্ষটক্ষডে ফেয়ােপ্রনে আয়
(ইনপএস) হক্ষয়ক্ষে ৫২ পয়সা। আক্ষেে বেে একই সমক্ষয় ো নেল ৬৩ পয়সা। ঢাকা স্টক এক্সক্ষচঞ্জ (নডএসই) সূ ক্ষে র্ািা ফেক্ষে,
৩০ র্ু ি ফকাম্পানিে ফেয়ােপ্রনে নিট সম্পৈমূ ল্য (এিএনভনপএস) ৈাাঁড়ায় ১৮ টাকা ৫০ পয়সায়।এনৈক্ষক প্রথমাক্ষিজ (র্ািু য়ানে-র্ু ি)
ফকাম্পানিটিে ইনপএস হক্ষয়ক্ষে ৮২ পয়সা, আক্ষেে বেে একই সমক্ষয় যা নেল ১ টাকা ৬ পয়সা।৩১ নডক্ষসম্বে সমাপ্ত ২০১৬ নহসাব
বেক্ষেে নিেীনেে আনথজক প্রনেক্ষবৈি পযজাক্ষলাচিা কক্ষে ১০ েোংে িেৈ লভযাংে ফ াষিা কক্ষেক্ষে এনেয়া প্যানসনফক, সম্প্রনে বানষজক
সািােি সভায় (এনর্এম) ো অিু ক্ষমাৈি কক্ষেক্ষেি ফেয়ােক্ষহাল্ডােো। এ সমক্ষয় সািােি বীমা খাক্ষেে োনলকাভুক্ত ফকাম্পানিটিে
ইনপএস হক্ষয়ক্ষে ১ টাকা ৫০ পয়সা, আক্ষেে বেে যা নেল ১ টাকা ৫২ পয়সা। ৩১ নডক্ষসম্বে ফকাম্পানিে নিেীনেে এিএনভনপএস ৈাাঁড়ায়
১৭ টাকা ৭০ পয়সায়।http://bonikbarta.net
এক ৈেক্ষকও পূ িজো পায়নি ফিেক্ষকািা নবনসক নেল্পিেেী
প্রনেষ্ঠাে ১০ বেে ফপনেক্ষয় ফেক্ষলও গ্যাস সংক্ষযাক্ষেে অভাক্ষব এখক্ষিা পূ িজো পায়নি ফিেক্ষকািাে নবনসক নেল্পিেেী। ফসখািকাে ৮০ েোংে প্লট
এখক্ষিা অিু ত্পাৈিেীল অবস্থায় পক্ষড় েক্ষয়ক্ষে। বোদ্দকৃে প্লট ব্যবহাক্ষেও েক্ষয়ক্ষে িািা অনিয়ম। এে সক্ষে েক্ষয়ক্ষে নেল্পিেেীটিে নিয়ন্ত্রিকােী
কেৃজপক্ষেে র্িবল সংকট। সবনকেু নমনলক্ষয় প্রনেষ্ঠাে এক ৈেক্ষকও পূ িাজ ে ও কমজচঞ্চল নেল্পিেেী নহক্ষসক্ষব েক্ষড় উঠক্ষে ব্যথজ হক্ষয়ক্ষে ফিেক্ষকািা
নবনসক নেল্পিেেী।নেল্প-কােখািা স্থাপক্ষিে র্ন্য সীমািবেী সম্ভাবিাময় ফর্লা ফিেক্ষকািায় ১৯৯৩ সাক্ষল বাংলাক্ষৈে েুদ্র ও কুটিে নেল্প
কেক্ষপাক্ষেেক্ষিে অিীক্ষি স্থানপে হয় নবনসক নেল্প সহায়ক ফকন্দ্র। এে ১১ বেক্ষেে মাথায় ২০০৪ সাক্ষলে নডক্ষসম্বক্ষে ফর্লা েহক্ষেে ৈনেি প্রাক্ষি ১৫
একে র্নমে ওপে েক্ষড় ফোলা হয় নবনসক নেল্পিেেী। ফিেক্ষকািা অনভমু খী মহাসড়ক্ষকে পাক্ষে চনিো ইউনিয়ক্ষিে োক্ষর্ন্দ্রপু ে এলাকায় অবনস্থে
এ নেল্পাঞ্চক্ষল ১০৩টি প্লট দেনে কো হয়। ২০০৮ ফথক্ষক ২০১২ সাল পযজি এখািকাে প্লক্ষটে র্ন্য বোদ্দ কাযজিম
চক্ষল।http://bonikbarta.net

যু ক্তোষ্ট্র-চীি বানির্য আক্ষলাচিায় ফেৈ
চীি ও যু ক্তোক্ষষ্ট্রে মক্ষে বানির্য াটনে কনমক্ষয় আিাে লেয নিক্ষয় নেি মাস আক্ষে নিপেীয় আক্ষলাচিা শুরু হয়। এে সু বাক্ষৈ ফবেনকেু প্রাথনমক
চুনক্ত সম্পন্ন হক্ষলও বানির্য াটনে হ্রাক্ষসে লেয পূ েক্ষি এখক্ষিা অক্ষিক কার্ বানক েক্ষয়ক্ষে বক্ষল র্ানিক্ষয়ক্ষে যু ক্তোক্ষষ্ট্রে ব্যবসা প্রনেষ্ঠািগুক্ষলা।
নকন্তু বানির্য আক্ষলাচিা-নবষয়ক ১০০ নৈক্ষিে কমজপনেকল্পিাে ফময়াৈ েেকাল ফোববাে ফেষ হওয়ায় এে েনেক্ষে ফেৈ পক্ষড়ক্ষে। খবে েয়টাসজ ও
এএফনপ।চীক্ষিে ফপ্রনসক্ষডন্ট নে নর্িনপংক্ষয়ে যু ক্তোষ্ট্র সফক্ষেে সূ ে িক্ষে েে এনপ্রল ফথক্ষক দুই ফৈক্ষেে মক্ষে বানির্য-নবষয়ক আক্ষলাচিা শুরু হয়।
আনথজক ফসবা, নবনিক্ষয়াে, জ্বালানি ও বানির্য নিক্ষয় আক্ষলাচিাে উক্ষদ্দক্ষে েখি ১০০ নৈক্ষিে অথজনিনেক কমজপনেকল্পিা উক্ষমাচি কো হয়।
উভয়পেই বেজ মাক্ষি এ কমজপনেকল্পিায় ফবে অগ্রেনে ফৈখক্ষে পাক্ষে। এ আক্ষলাচিাে সূ ে িক্ষেই ১৪ বেে পে মানকজ ি েরুে মাংক্ষসে র্ন্য
নিক্ষর্ক্ষৈে বার্াে খু ক্ষল ফৈয় চীি। ফসই সক্ষে ফবইনর্ংক্ষয়ে পে ফথক্ষক যু ক্তোক্ষষ্ট্রে েেলীকৃে প্রাকৃনেক গ্যাস (এলএিনর্) িক্ষয়েও প্রনেশ্রুনে
ফৈয়া হক্ষয়নেল। এোড়া চীক্ষিে আনথজক ফসবা খাক্ষেে ফবেনকেু ফেক্ষে মানকজ ি ফকাম্পানিে প্রক্ষবোনিকাে েক্ষয়ক্ষে।http://bonikbarta.net
উবাক্ষেে সক্ষে ফযৌথভাক্ষব ম্যাক্ষভি চালু কেল নর্এম
অক্ষেনলয়ায় কাে ফেয়ানেং ফসবা ম্যাক্ষভক্ষিে কাযজিম সম্প্রসােক্ষি আগ্রহী ফর্িাক্ষেল ফমাটেস ফকাম্পানি (নর্এম.এি)। লেয পূ েক্ষি োই অিলাইি
অযাপসনভনিক পনেবহি ফসবা প্রনেষ্ঠাি উবাক্ষেে সক্ষে ফযৌথভাক্ষব একটি পাইলট ফপ্রাগ্রাম হাক্ষে নিক্ষয়ক্ষে োো। ম্যাক্ষভি সম্প্রসােক্ষি অক্ষেনলয়ায়
পেীোমূ লকভাক্ষব এ কমজসূনচ ফিয়া হক্ষয়ক্ষে বক্ষল েনিবাে মানকজ ি বহুর্ানেক োনড় নিমজাো প্রনেষ্ঠািটিে পে ফথক্ষক র্ািাক্ষিা হয়। খবে েয়টাসজএে
আওোয় উবাে চালকক্ষৈে নর্এক্ষমে অক্ষেনলয়াি সহক্ষযােী প্রনেষ্ঠাি নর্এম ফহাক্ষল্ডক্ষিে দেনে োনড় ভাড়া কোে অিু মনে ফৈয়া হক্ষয়ক্ষে। নর্এম
ফহাক্ষল্ডক্ষিে ফযাোক্ষযাে-নবষয়ক পনেচালক েি ফপানপট বক্ষলি, উবাে চালকক্ষৈে ফহাক্ষল্ডি োনড় ভাড়া ফৈয়াে মে নৈক্ষয় আমো অক্ষেনলয়ায়
ম্যাক্ষভক্ষিে পণ্য পেীোমূ লকভাক্ষব চালু কক্ষেনে।’http://bonikbarta.net
জ্বালানি কৃনষপণ্য ও ব্যবহানেক িােুে ৈেপেি, ফবক্ষড়ক্ষে মূ ল্যবাি িােুে
চলনে বেক্ষেে নিেীয় প্রানিক্ষক (এনপ্রল-র্ু ি) দবনিক পণ্যবার্াক্ষে জ্বালানিপক্ষণ্যে ৈাম নেল নিম্নমু খী। একই সক্ষে কৃনষপক্ষণ্যে বার্াক্ষেও খাদ্যেস্য
োড়া ফমাটামু টি অন্য সব পক্ষণ্যেই ৈাম নেল কমনেে নৈক্ষক। একই সক্ষে ব্যবহানেক িােুে বার্ােও এ সময় পাে কক্ষেক্ষে ফবে নিম্নমু নখোয়।
অন্যনৈক্ষক মূ ল্যবাি িােুে বার্াে এ সময় ফবে ঊর্ধ্জমু খী হক্ষয় উক্ষঠনেল। েে প্রানিক্ষক দবনিক পণ্যবার্াে পনেনস্থনে নিক্ষয় প্রকানেে নবিব্যাংক্ষকে
নপংক নেট প্রনেক্ষবৈি সূ ক্ষে এ েথ্য র্ািা ফেক্ষে।চলনে বেক্ষেে এনপ্রল-র্ু ি প্রানিক্ষক ৈেপেি হক্ষয়ক্ষে জ্বালানি ফেল ও প্রাকৃনেক গ্যাক্ষসে। এ
সময় এলএিনর্ে ৈাম নস্থনেেীল থাকক্ষলও কয়লাে ৈাম নেল নিম্নমু খী। অন্যনৈক্ষক এ সময় খাদ্যেক্ষস্যে বার্ােও নেল চড়াে নৈক্ষক। েক্ষব
আনমষপক্ষণ্যে বার্াক্ষে নস্থনেেীলো এবং ফভার্যক্ষেল ও নচনিে বার্াক্ষে নিম্নমু নখোে কােক্ষি এ সময় কৃনষপক্ষণ্যে সানবজক েড় মূ ল্য নেল কমনেে
নৈক্ষক। একই পনেনস্থনে ফৈখা ফেক্ষে ব্যবহানেক ও খনির্ িােুে বার্াক্ষে। অন্যনৈক্ষক মূ ল্যবাি িােুে আির্জানেক বার্াক্ষে ফৈখা ফেক্ষে ফবে
চাোভাব।http://bonikbarta.net
সেবোহ চাক্ষপ ৈেপেক্ষি চীিাবাৈাম
টািা দু-নেি মাস নস্থে থাকাে পে নিম্নমু খী হক্ষয় উক্ষঠক্ষে চীিাবাৈাক্ষমে বার্াে। ফৈক্ষে ফভাগ্যপক্ষণ্যে বৃ হিম পাইকানে বার্াে খােুিেক্ষঞ্জ সপ্তাক্ষহে
ব্যবিাক্ষি চীিাবাৈাক্ষমে ৈাম কক্ষমক্ষে মক্ষি (৩৭ ৈেনমক ৩২ ফকনর্) ৯০০ টাকা। স্থািীয় ব্যবসায়ীো র্ািাি, চানহৈা নস্থনেেীল থাকক্ষলও মূ লে
বাড়নে সেবোক্ষহে চাক্ষপ ৈেপেি অব্যাহে েক্ষয়ক্ষে পণ্যটিে।চট্টগ্রাক্ষমে খােুিেঞ্জ ও চাক্তাই এলাকাে আড়ে ও ফৈাকািগুক্ষলায় ফখাাঁর্ নিক্ষয়
র্ািা ফেক্ষে, েেকাল বার্াক্ষে প্রনে মি ফখাসা োড়া চীিাবাৈাম নবনি হক্ষয়ক্ষে ২ হার্াে ৪২৫ ফথক্ষক ২ হার্াে ৪৩০ টাকায়। এক সপ্তাহ আক্ষেও
বার্াক্ষে একই মাক্ষিে চীিাবাৈাম নবনি হক্ষয়নেল ৩ হার্াে ৩৫৮ ফথক্ষক ৩ হার্াে ২৮৪ টাকায়। ফস নহসাক্ষব এক সপ্তাক্ষহে ব্যবিাক্ষি পণ্যটিে ৈাম
কক্ষমক্ষে মক্ষি ৮৫৮-৯৩৩ টাকা।http://bonikbarta.net

