দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
মঙ্গলবার , ৩০ই অদটাবর , ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
সিঙ্গার বাাংলাদেদের সবসি ববদেদে ২৬.১%
ঈদুল আজহায় বরকর্ড সবসির িু বাদে সহিাব বেদরর প্রথম সিন প্রাসিদক (জানু য়াসর-বিদেম্বর) সিঙ্গার বাাংলাদেদের সবসি ২৬ েেসমক
১ েিাাংে ববদেদে। গ্রি মাসজডন সকেু টা বাোদনার পাোপাসে ব্যয় সনয়ন্ত্রদেও িফল হদয়দে পুুঁ সজবাজাদর িাসলকাভুক্ত বহুজাসিক
বকাম্পাসনটি। পসরচালন মু নাফায় প্রবৃ সি হদয়দে ৪১ েেসমক ৩ েিাাংে। িব ধরদনর খরচ বমটাদনার পর বেদরর প্রথম নয় মাদি
বকাম্পাসনর সনট মু নাফায় প্রবৃ সি সেল ২৩ েিাাংে। সিন প্রাসিদক বেয়ারপ্রসি আয় (ইসপএি) হদয়দে ১০ টাকা ৮৯ পয়িা। প্রাসিক
ফলাফদলর ওপর আদলাকপাি করদি সিদয় সিঙ্গার বাাংলাদেদের পর্ডে বচয়ারম্যান গ্যাসভন ওয়াকার বদলন, এ বের গ্রীদে বেদের
সবসভন্ন স্থাদন অপ্রিযাসেি অসিবৃ সি সেল, যা বকাম্পাসনর সর্সিসবউেন বাধাগ্রস্ত কদরদে। িদব ঈদুল আজহায় বরকর্ড সবসির কারদে
সিঙ্গার উচ্চপ্রবৃ সি অজডন করদি িক্ষম হয়। নয় মাদি বকাম্পাসনর সবসি আদির বেদরর একই িমদয়র িুলনায় ২৬ েেসমক ১
েিাাংে ববদে ১ হাজার ১৬০ বকাটি টাকায় উন্নীি হদয়দে। ব্যবিাসয়ক পসরদবে, নিুন পণ্য ও নিুন নিুন সবপেন উদযাি এ িাফদে
ভূসমকা বরদখদে।http://bonikbarta.net
সিন প্রাসিদক িহসবল ববদেদে বর্ল্টা লাইফ ইন্স্ু যদরদন্স্র
সহিাব বেদরর প্রথম সিন প্রাসিদক (জানু য়াসর বথদক বিদেম্বর) বর্ল্টা লাইফ ইন্স্ু যদরদন্স্র জীবন বীমা িহসবল ১২ বকাটি ৯৪ লাখ
টাকা ববদে োুঁোয় ৩ হাজার ৬৮৭ বকাটি ১৬ লাখ টাকায়। যা এর আদির বের একই িমদয় ৭৩ বকাটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার টাকা
ববদে োুঁোয় ৩ হাজার ৫৪৪ বকাটি ৭ লাখ ৬০ হাজার টাকায়। ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ (সর্এিই) িূ দে এ িথ্য জানা বিদে। এসেদক,
িৃিীয় প্রসিদক (জু লাই- বিদেম্বর) এ বকাম্পাসনর িহসবল ববদেদে ৩৫ বকাটি ৫৯ লাখ ৭০ হাজা টাকা। যা এর আদির বের একই
িমদয় বাদে ২৭ বকাটি ৮৯ লাখ ৪০ হাজার টাকা। বর্ল্টা লাইফ ৩১ সর্দিম্বর িমাপ্ত ২০১৭ সহিাব বেদর ২৫ েিাাংে নিে লভযাাংে
সেদয়দে। ২০১৬ িাদলর ৩১ সর্দিম্বর িমাপ্ত সহিাব বেদরর জন্য ২০ েিাাংে নিে লভযাাংে বেয় বর্ল্টা লাইফ। ২০১৫ সহিাব বেদরর
জন্য ১৮ েিাাংে নিে লভযাাংে বেয় বকাম্পাসনটি। ২০১৪ সহিাব বেদরর জন্য ২০ েিাাংে নিে লভযাাংে পান এর
বেয়ারদহাল্ডাররা।http://bonikbarta.net
সনম্নিম মজু সর পান না ৫৪% বপাোক শ্রসমক
বপাোক কারখানায় কমডরি শ্রসমকদের ৫৪ েিাাংে সনম্নিম মজু সর পান না। ববিরকাসর উন্নয়ন িাংস্থা সিঅযান্ডএ ফাউদন্ডেন, ফযােন
বরভলু যেন ও মাইদিাসফন্যান্স্ অপরচুসনটিদজর িমীক্ষাসভসিক িদবর্োয় এ িথ্য উদে এদিদে। বাাংলাদেে, ভারি ও কদম্বাসর্য়ার
বমাট ৫৪০ জন শ্রসমদকর িথ্য িাংগ্রদহর মাধ্যদম প্রসিষ্ঠান সিনটির িদবর্ো কাযডিম বিড মাদন চলমান। এর মদধ্য বাাংলাদেদের ১৮০
জন শ্রসমদকর িদথ্যর ওপর সভসি কদর প্রাথসমক ফলাফল উপস্থাপন করা হদয়দে। বাাংলাদেদের ববিরকাসর উন্নয়ন িাংস্থা ব্র্যাদকর
মােকমীদের িহায়িায় এক বের ধদর বপাোক শ্রসমকদের ওপর এ িমীক্ষা চালাদনা হয়। িম্প্রসি এ িদবর্োর িদঙ্গ যু ক্ত হদয়দে
িাউথ এসেয়ান বনটওয়াকড ফর ইদকানসমক মদর্সলাং (িাদনম)।http://bonikbarta.net

সবআইসবএদমর কমডোলায় বক্তারা : কৃসর্ঋদে ববিরকাসর ব্যাাংদকর নজর কম

কৃসর্ঋদে ববিরকাসর ব্যাাংদকর নজর িুলনামূ লক কম। বযখাদন িরকাসর ব্যাাংকগুদলার প্রায় ৮ েিাাংে ঋে কৃসর্দি, বিখাদন ববিরকাসর
ব্যাাংদকর এ খাদি ঋদের পসরমাে ২ েিাাংদের কম। অথচ কৃসর্দি বখলাসপ ঋদের পসরমাে িুলনামূ লক অদনক কম। বাাংলাদেে
ইনসস্টটিউট অব ব্যাাংক ম্যাদনজদমদের (সবআইসবএম) এক িদবর্ো প্রসিদবেদন এ কথা বলা হদয়দে। িিকাল সবআইসবএম
সমলনায়িদন ‘অযাদেসিাং এসগ্রকালচার থ্রু ভযালু বচইন সফন্যাসন্স্াং— হাউ টু অযাট্রাট ব্যাাংকি?’ েীর্ডক কমডোলায় এ িদবর্ো
প্রসিদবেন উপস্থাপন করা হয়। ২৪টি ব্যাাংদকর িথ্য িাংগ্রহ কদর এ প্রসিদবেন তিসর কদরদে
সবআইসবএম।http://bonikbarta.net
ইরাদনর বিল বাসেজয : মাসকড ন সনদর্ধাজ্ঞায় োে বপদি পাদর ভারি-চীন
কদয়ক সেন পরই ইরাদনর বিল রফিাসনর ওপর পু নরায় যু ক্তরাদের সনদর্ধাজ্ঞা কাযডকর হদে। িি বম মাদি এ সনদর্ধাজ্ঞার ব ার্ো
বেয় যু ক্তরাে। এর পর বথদকই মাসকড ন পররাে মন্ত্রোলয় সবদের সবসভন্ন বেেদক িিকড কদর বদলদে, ইিলাসমক প্রজািদন্ত্রর বেেটি
বথদক বিল িয় েূ দন্য নাসমদয় সনদয় আিার িময় সনদয় আিদে। সকন্তু ইরাদনর বিদলর েীর্ড পাুঁচ বিিার মদধ্য ভারি, চীন ও
িুরস্ক ওয়াসোংটদনর এ আহ্বাদন এখন পযডি িাো বেয়সন। এ অবস্থায় সকেু বেেদক ইরান বথদক বিল িদয় িীসমি োে বেয়া হদি
পাদর বদল ধারো করা হদে। খবর রয়টািড। নিুন কদর সনদর্ধাজ্ঞা আদরাদপর মাধ্যদম বিদলর ওপর সনভড রেীল ইরাদনর অথডনীসিদক
িাংকুসচি কদর বফলার বকৌেল সনদয়দে যু ক্তরাে। বেেটি ধারো করদে, এদি ইরান শুধু িাদের উচ্চাসভলার্ী পারমােসবক কমডিূসচ
নয়, ব্যাসলসস্টক বক্ষপোস্ত্র কমডিূসচ ও সিসরয়ার ওপর প্রভাব হ্রাদি বাধ্য হদব। সকন্তু বাস্তদব বেখা যাদে, যু ক্তরাদের কো হুুঁসেয়াসর
বখাে ইরান বা এর বিদলর েীর্ড আমোসনকারকরা খু ব একটা আমদল সনদে না।http://bonikbarta.net
চলসি বেদরর িৃিীয় প্রাসিদক ইউদরাদপর বৃ হিম ব্যাাংক এইচএিসবসির কর-পূ বড মু নাফা ২৮ েিাাংে ববদে ৫৯২ বকাটি র্লাদর
োুঁসেদয়দে। প্রধান তবসেক ব্যবিাগুদলার েসক্তোলী আয় প্রবৃ সির িু বাদে ব্যাাংসকাং জায়ােটির মু নাফা ববদেদে। খবর এএফসপ। এক
সববৃ সিদি এইচএিসবসি জাসনদয়দে, িমসিি কর-পূ বড মু নাফা বেরওয়াসর ১৬ েিাাংে ববদে ৬২০ বকাটি র্লাদর োুঁসেদয়দে। েসক্তোলী
আয় প্রবৃ সি ববদে চলা পসরচালন ব্যয় আাংসেকভাদব পু সর্দয় সনদি িক্ষম হদয়দে। এোো আসথডক প্রসিষ্ঠানটি বাজার সবদের্কদের
প্রিযাোর ববসে মু নাফা কদরদে বদল ব্লুমবািড সনউজ জাসনদয়দে। সবদের্করা ৫৭৩ বকাটি র্লার মু নাফার পূ বডাভাি কদরসেদলন।
এইচএিসবসি ব্যাাংদকর প্রধান সনবডাহী জন সিে বদলন, েসক্তোলী আদয়র ফদল আমরা প্রবৃ সিদি অব্যাহি সবসনদয়াি করদি পারসে।
একই িদঙ্গ প্রসিষ্ঠাদনর িরলীকরে িম্ভব হদে, যাদি গ্রাহকরা আমাদের িদঙ্গ িহদজ বলনদেন করদি এবাং আমাদের কমীরা িাদের
কাজ কদর বযদি পাদরন।http://bonikbarta.net
তবরী আবহাওয়ায় উৎপােন হ্রাি : শ্রীলাংকার চা রফিাসন কমল ৩৫ লাখ বকসজ
চলসি বেরটা শ্রীলাংকার চা সেদের জন্য খু ব একটা িু খকরভাদব কাটদে না। প্রসিকূল আবহাওয়ার কারদে বেেটিদি চা উৎপােন
মারাত্মকভাদব ব্যাহি হদয়দে। িি বিদেম্বদর শ্রীলাংকায় পানীয় পণ্যটির উৎপােন ১৭ বেদরর মদধ্য িবডসনম্ন অবস্থাদন বনদম এদিদে।
এর প্রভাব পদেদে শ্রীলাংকার চা রফিাসন খাদিও। বেদরর প্রথম নয় মাদি (জানু য়াসর-বিদেম্বর) বেেটি বথদক পানীয় পণ্যটির
রফিাসন আদির বেদরর একই িমদয়র িুলনায় ৩৫ লাখ বকসজ কদম বিদে। এর ফদল বের বেদর্ শ্রীলাংকায় চা উৎপােন ও বেেটি
বথদক পানীয় পণ্যটির রফিাসনর লক্ষয পূ রে সনদয় আেঙ্কায় ভুিদেন খািিাংসেিরা। খবর সফন্যাসন্স্য়াল ট্রিসবউন ও কলদম্বা
বপাস্ট।http://bonikbarta.net

