দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বৃ িস্পনিবার ৩রা আগস্ট ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
এনিএক্ষের অিু েনি পপক্ষেক্ষে ওক্ষেস্টািন পেনরি
নির্নানরি সেে পপনরক্ষে যাওোর পর নবলনিি বানষনক সার্ারণ সভা (এনিএে) আক্ষোিক্ষি উচ্চ আৈালক্ষির অিু ক্ষোৈি পেক্ষেনেল ওক্ষেস্টািন পেনরি
নিপইোর্ন নলনেক্ষের্। কক্ষেক ৈফা শুিানির পর গি েঙ্গলবার পকাম্পানিটিক্ষক ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ নিসাব বেক্ষরর এনিএে করার অিু েনি
পৈি আৈালি। এিন্য িাক্ষৈর ৩০ িক্ষভির পযনন্ত সেে পবেঁক্ষর্ পৈো িক্ষেক্ষে।গিকাল স্টক এক্সক্ষেঞ্জ োরফি পকাম্পানি িািাে, উচ্চ আৈালি
িাক্ষৈর ৩০ িু ক্ষির েক্ষে দুই বেক্ষরর এনিএে সম্পন্ন করার নিক্ষৈন ি নৈক্ষেক্ষেি। একই সক্ষঙ্গ এনিএক্ষের পূ ণনাঙ্গ প্রস্তুনি নিনিি করারও নিক্ষৈন িিা
পৈো িক্ষেক্ষে।ওক্ষেস্টািন পেনরক্ষির পকাম্পানি সনেব িািাৈাি পিাক্ষসি বনণক বািন াক্ষক বক্ষলি, উচ্চ আৈালক্ষির অিু ক্ষোৈি ও নিক্ষৈন িিাক্রক্ষে
আেরা নির্নানরি (৩০ িক্ষভির) সেক্ষের েক্ষে এনিএে সম্পন্ন করার সব প্রস্তুনি নিনি। নিরীনেি আনথনক প্রনিক্ষবৈি পথক্ষক শুরু কক্ষর এনিএক্ষের
যাবিীে কাগিপত্র প্রস্তুনির কাি েলক্ষে।http://bonikbarta.net
পূ ণান ঙ্গ স্থলবন্দর িক্ষে ওঠার অক্ষপোে ৈিনিা শুল্কক্ষস্টিি
পযনাপ্ত অবকাঠাক্ষোগি সু নবর্া রক্ষেক্ষে। রক্ষেক্ষে পরলপক্ষথ পণ্য ও যাত্রী পনরবিক্ষির সাফল্যেনিি ঐনিিয। নকন্তু সড়কপক্ষথ সংযু ক্ত িা থাকাে
পূ ণান ঙ্গ স্থলবন্দর িক্ষে উঠক্ষি পারক্ষে িা েুোর্াঙ্গার ৈিনিা শুল্কক্ষস্টিি। অথে এখাক্ষি পূ ণনাঙ্গ স্থলবন্দক্ষরর কাযনক্রে োলু িক্ষল এ অঞ্চক্ষলর
আথনসাোনিক উন্নেক্ষির ৈরিা খু ক্ষল যাক্ষব বক্ষল েক্ষি করক্ষেি সংনিষ্টরা।িািীে রািস্ব পবাক্ষর্নর (এিনবআর) পেোরম্যাি পো. িনিবু র রিোিও
এেিোই েক্ষি করক্ষেি। গি োক্ষস ৈিনিাে আক্ষোনিি এক অিু ষ্ঠাক্ষি নিনি বক্ষলি, পরলওক্ষে ওোগক্ষির পািাপানি সড়কপক্ষথ ট্রাকক্ষযাক্ষগ ৈিনিাপগক্ষৈ সীোন্তপক্ষথ পণ্য আেৈানি-রফিানির োেক্ষে এ শুল্কক্ষস্টিিক্ষক পূ ণনাঙ্গ স্থলবন্দক্ষর রূপান্তর করা যাে।http://bonikbarta.net
বাংলাক্ষৈক্ষির অথননিনিক অঞ্চক্ষল নবনিক্ষোগ করক্ষব িাপাি: বানণিযেন্ত্রী
িাপাি এ পৈক্ষির নবক্ষিষ অথননিনিক অঞ্চক্ষল (এসইক্ষির্) নবনিক্ষোক্ষগর নসদ্ধান্ত নিক্ষেক্ষে। গিকাল ঢাকাে নিযু ক্ত িাপাক্ষির রাষ্ট্রদূি োসাক্ষিা
ওোিািাক্ষবর সক্ষঙ্গ দবঠক পিক্ষষ এ িথ্য িািাি বানণিযেন্ত্রী পিাফাক্ষেল আিক্ষেৈ।েন্ত্রী গিকাল বাংলাক্ষৈি সনেবালক্ষে িার অনফস কক্ষে িাপানি
রাষ্ট্রদূক্ষির সক্ষঙ্গ দবঠক কক্ষরি। এ সেে বানণিয সনেব শুভািীষ বসু ও আন্তিনানিক বানণিয সংস্থা (র্নিউটিও) পসক্ষলর েিাপনরোলক েু িীর
পেৌর্ু রী উপনস্থি নেক্ষলি।দবঠক পিক্ষষ োসাক্ষিা ওোিািাক্ষব বক্ষলি, বাংলাক্ষৈি িাপাক্ষির ভাক্ষলা বন্ধু। আগােীক্ষি দুই পৈক্ষির েক্ষে অথননিনিক
ও উন্নেি সিক্ষযানগিােূ লক সম্পকন আক্ষরা পিারৈার িক্ষব। িাপাক্ষির নবনিক্ষোগকারীরা বাংলাক্ষৈক্ষি নবনিক্ষোক্ষগর নসদ্ধান্ত নিক্ষেক্ষেি। িারা
বাংলাক্ষৈক্ষির নবক্ষিষ অথননিনিক অঞ্চক্ষল নবনিক্ষোগ করক্ষব।বানণিযেন্ত্রী পিাফাক্ষেল আিক্ষেৈ বক্ষলি, িাপাি বাংলাক্ষৈক্ষির এসইক্ষিক্ষর্
নবনিক্ষোক্ষগর নসদ্ধান্ত নিক্ষেক্ষে। িাপাক্ষির প্রর্ািেন্ত্রী নিিক্ষিা আক্ষবর সাম্প্রনিক বাংলাক্ষৈি সফক্ষর এ ব্যাপাক্ষর নসদ্ধান্ত গৃ িীি িে। প্রর্ািেন্ত্রী পিখ
িানসিা প ানষি ১০০টি এসইক্ষিক্ষর্র একটিক্ষি িাপাক্ষির ব্যবসােীরা নবনিক্ষোগ করক্ষবি। ১০ বের আক্ষগ বাংলাক্ষৈক্ষির রফিানি প্রনক্রোকরণ
এলাকাে (ইনপক্ষির্) িাপাক্ষির ৩৫টি পকাম্পানির নবনিক্ষোগ নেল। এখি পসখাক্ষি ৩৫০টি পকাম্পানির নবনিক্ষোগ
রক্ষেক্ষে।http://bonikbarta.net

েীক্ষির বানণিযেেনা নিক্ষে িৈন্ত শুরু করক্ষে যু ক্তরাষ্ট্র

েীক্ষির বানণিযেেনা নিক্ষে নবস্তৃি আকাক্ষর িৈন্ত শুরু করক্ষি যাক্ষি যু ক্তরাষ্ট্র। ইক্ষলকট্রিক গানড়সি অন্যান্য গুরুত্বপূ ণন প্রযু নক্ত খাক্ষি িীষনস্থাি
পাওোর লক্ষেয েীক্ষির িত্পরিাে যু ক্তরাষ্ট্র উনিগ্ন িক্ষে উক্ষঠক্ষে। এরই পনরক্ষপ্রনেক্ষি পপ্রনসক্ষর্ন্ট পর্ািাল্ড ট্রাক্ষম্পর প্রিাসি আগােী কক্ষেক
নৈক্ষির েক্ষে েীক্ষির বানণিয েেনা সম্পক্ষকন নবরুক্ষদ্ধ িৈন্ত শুরু করক্ষব বক্ষল িািা পগক্ষে। খবর নিউইেকন োইেস ও এএফনপ।পেপণাস্ত্র ও পরোণু
কাযনক্রে পথক্ষক উত্তর পকানরোক্ষক নিবৃ ত্ত করার অিু ক্ষরার্ যু ক্তরাক্ষষ্ট্রর পে পথক্ষক িািাক্ষিা িক্ষেনেল েীিক্ষক। নকন্তু এক্ষেক্ষত্র েীক্ষির ৈােসারা ভাক্ষব
রীনিেক্ষিা নবরক্ত ও িিাি িক্ষে পক্ষড়ক্ষে যু ক্তরাষ্ট্র। ফক্ষল পযখাক্ষি দুক্ষৈক্ষির েক্ষে সিক্ষযানগিােূ লক সম্পকন আক্ষরা দৃঢ় িওোর কথা নেল, পসখাক্ষি
উক্ষটা নেত্র লে করা যাক্ষি। এর র্ারাবানিকিাে োনকন ি পের্াস্বত্ব েীি কীভাক্ষব ভঙ্গ করক্ষে পস নবষক্ষে িৈন্তসি আক্ষরা নকেু পৈক্ষেপ গ্রিণ
করক্ষি যাক্ষি যু ক্তরাষ্ট্র। েীিা কাযনক্রক্ষের নবরুক্ষদ্ধ িৈক্ষন্তর ভার পড়ক্ষব ইউিাইক্ষের্ পস্টেস পট্রর্ নরক্ষপ্রক্ষিক্ষন্টটিক্ষভর ওপর। িৈক্ষন্তর সূ ত্র র্ক্ষর েীি
পথক্ষক আেৈানিকৃি পক্ষণ্য শুল্ক, যু ক্তরাক্ষষ্ট্র ব্যবসারি েীিা পকাম্পানির লাইক্ষসন্স বানিলসি আক্ষরা নকেু িানস্তেূ লক পৈক্ষেপ পিো িক্ষি
পাক্ষর।http://bonikbarta.net
নিক্ষষর্াজ্ঞার প্রভাব পক্ষড়নি কািাক্ষরর এলএিনি রফিানিক্ষি
প্রনিক্ষবিী পৈিগুক্ষলার সক্ষঙ্গ কািাক্ষরর কূেনিনিক োিাপক্ষড়ি েলক্ষে। পৈিটির নবরুক্ষদ্ধ নিক্ষষর্াজ্ঞা আক্ষরাপ কক্ষরক্ষে পসৌনৈ আরবসি পবি কক্ষেকটি
েু সনলে পৈি। এর পির র্ক্ষর পৈিটিক্ষি নবনভন্ন পক্ষণ্যর আেৈানি ও পৈিটি পথক্ষক রফিানি কক্ষে পগক্ষে। িক্ষব নিক্ষষর্াজ্ঞার প্রভাব পক্ষড়নি কািাক্ষরর
অন্যিে রফিানি পণ্য িরলীকৃি প্রাকৃনিক গ্যাস (এলএিনি) রফিানিক্ষি। িু ক্ষি পৈিটি পথক্ষক এলএিনি রফিানি আক্ষগর বেক্ষরর একই সেক্ষের
িুলিাে পবক্ষড়ক্ষে বক্ষল কািাক্ষরর উন্নেি, পনরকল্পিা ও পনরসংখ্যাি েন্ত্রণালক্ষের (এেনর্নপএস) সাম্প্রনিক এক প্রনিক্ষবৈক্ষি িািাক্ষিা িক্ষেক্ষে। খবর
রেোসন।http://bonikbarta.net
জ্বালানি পিক্ষলর ৈাে ৫৫ র্লাক্ষর থাকক্ষব আগােী বের
যু ক্তরাক্ষষ্ট্রর পিল পিল উৎপাৈি বাড়ক্ষে। িাই আগােী বের জ্বালানি পিক্ষলর ৈাে ৪৫-৫৫ র্লাক্ষরর েক্ষে থাকক্ষব বক্ষল েক্ষি কক্ষর নিটিি জ্বালানি
কম্পানি নবনপ। কম্পানির প্রর্াি অথন কেনকিন া নিোি নগলভানর বািন া সংস্থা রেোসনক্ষক পৈওো সাোৎকাক্ষর বক্ষলি, দবনিক োনিৈা নকেু ো
িনক্তিালী েক্ষি িক্ষি। এর পরও পিক্ষলর বিন োি ৈরই আগােীক্ষি একেু বাড়ক্ষব-কেক্ষব। বেক্ষরর নিিীেভাক্ষগ পিক্ষলর োনিৈা বাড়ক্ষব দৈনিক
১.৪ পথক্ষক ১.৫ নেনলেি ব্যাক্ষরল।http://www.kalerkantho.com
কক্ষিানর্ো পথক্ষক ১০ লাখ েি োল নকিক্ষব বাংলাক্ষৈি
নভক্ষেিিাে ও থাইল্যাক্ষের পক্ষর এবার কক্ষিানর্ো পথক্ষক োল আেৈানি করক্ষি যাক্ষি বাংলাক্ষৈি। আগােী ৫ বেক্ষর পসই পৈি পথক্ষক বাংলাক্ষৈি
১০ লাখ পেট্রিক েি োল আেৈানি করক্ষব। পৈিটির রাির্ািী িেক্ষপক্ষি খাদ্যেন্ত্রী কােরুল ইসলাে এবং কক্ষিানর্োর বানণিযেন্ত্রী প্যাি পসারাসাক
বু র্বার এই েুনক্তক্ষি সই কক্ষরি। বািন া সংস্থা রেোসন নবষেটি নিনিি কক্ষরক্ষে।িারা িািাে, েুনক্তর অংি নিক্ষসক্ষব েলনি বেক্ষরই ২ লাখ েি সাৈা
োল এবং ৫০ িািার েি আর্া নসদ্ধ োল নকিক্ষব বাংলাক্ষৈি। কক্ষিানর্োর বানণিযেন্ত্রী বক্ষলি, আগােী অক্ষটাবক্ষরর েক্ষেই এই আড়াই লাখ োি
োল বাংলাক্ষৈক্ষি রফিানি করা িক্ষব। রেোক্ষসনর খবক্ষর বলা িে, বাংলাক্ষৈি নবক্ষির েিুথন োল উৎপাৈিকারী
পৈি।http://www.jugantor.com
পিোরবািাক্ষর ১৩০৮ পকাটি োকা পলিক্ষৈি
পিোরবািাক্ষর পলিক্ষৈি পবক্ষড়ক্ষে। বু র্বার পৈক্ষির দুই পিোরবািার ঢাকা স্টক এক্সক্ষেঞ্জ (নর্এসই) এবং েট্টগ্রাে স্টক এক্সক্ষেঞ্জ (নসএসই) নেক্ষল
১ িািার ৩০৮ পকাটি োকা পলিক্ষৈি িক্ষেক্ষে। এর েক্ষে নর্এসইক্ষি পলিক্ষৈি িক্ষেক্ষে ১ িািার ২৩৮ পকাটি োকা এবং নসএসইক্ষি ৬৯ পকাটি
োকা। এোড়া উভে পিোরবািাক্ষর বু র্বার েূ ল্যসূ েক ও বািারেূ লর্ি পবক্ষড়ক্ষে। নবক্ষিষকরা বলক্ষেি, নবনভন্ন পকাম্পানির লভযাংি পৈোর সেে
িক্ষেক্ষে। ফক্ষল পবি নকেু িিুি নবনিক্ষোগ বািাক্ষর এক্ষসক্ষে। বািার নবক্ষিষক্ষণ পৈখা পগক্ষে, নর্এসইক্ষি বু র্বার ৩২৯টি পকাম্পানির ৪৩ পকাটি ৫
লাখ পিোর পলিক্ষৈি িক্ষেক্ষে, যার পোে েূ ল্য ১ িািার ২৩৮ পকাটি ৭৪ লাখ োকা। http://www.jugantor.com

