দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বধবার , ৫ই নেক্ষসম্বর , ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
সসািালী আঁক্ষের ব্যবসা বাড়াক্ষিার পনরকল্পিা প্রকাে
পঁ নিবািাক্ষর তানলকাভক্ত পাট খাক্ষতর সকাম্পানি সসািালী আঁে ইন্ডানিি নলনিক্ষটক্ষের পনরচালিা পর্ষৈ সকাম্পানির ব্যবসা বাড়াক্ষিার
নকছ পনরকল্পিা হাক্ষত নিক্ষেক্ষছ। এর িন্য সকাম্পানিটি সংঘস্মারক্ষক আক্ষরা দুটি ধারা অন্তভষ ক্ত করক্ষত হক্ষব। ৩০ িি সিাপ্ত ২০১৮
নহসাব বছক্ষরর িন্য ১০ েতাংে িগৈ লভ্াংে সপানরে কক্ষরক্ষছ সকাম্পানির পর্ষৈ। এনৈক্ষক এসব পনরকল্পিা প্রকাক্ষের আক্ষগর ছে
সপ্তাক্ষহ স্টক এক্সক্ষচক্ষে সেোরটির ৈর ১০০ েতাংক্ষের সবনে সবক্ষড় সগক্ষছ। গতকাল স্টক এক্সক্ষচে িারফত সেোরক্ষহাল্ডারসহ
সংনিষ্ট সবাইক্ষক সকাম্পানি কততষপে িানিক্ষেক্ষছ, ৩১ নেক্ষসম্বর সবলা সাক্ষড় ১১টাে রািধািীর ধািিনন্ডক্ষত তাক্ষৈর বানর্ষক সাধারণ
সভা অিনিত হক্ষব। সসখাক্ষি লভ্াংে ও অন্যান্য এক্ষিন্ডার পাোপানে সংঘস্মারক সংক্ষোধক্ষির প্রস্তাব নবক্ষবচিা করক্ষবি সকাম্পানির
সেোরক্ষহাল্ডাররা। সভার সরকেষ সেট ২৬ নেক্ষসম্বর।http://bonikbarta.net
সূ চক ও সলিক্ষৈক্ষি চাঙ্গাভাব
নেক্ষসম্বর িাক্ষস চাঙ্গাভাব নফরক্ষত শুরু কক্ষরক্ষছ সৈক্ষের পঁ নিবািাক্ষর। িূ লত প্রানতিানিক নবনিক্ষোগকারীক্ষৈর সনিেতাে সূ চক্ষকর
পাোপানে সলিক্ষৈক্ষিও গনত নফরক্ষছ। গতকাল সপ্তাক্ষহর তততীে কার্ষনৈবক্ষস েূ ন্য ৈেনিক ৯২ েতাংে সবক্ষড়ক্ষছ ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষের
ব্রে ইিক্ষেক্স নেএসইএক্স। সলিক্ষৈি ৫৫০ সকাটি সেক্ষক ৬৮৩ সকাটি টাকাে উন্নীত হক্ষেক্ষছ।নবনিক্ষোগকারী ও বািারসংনিষ্টরা বলক্ষছি,
পঁ নিবািার সপাটষক্ষফানলওক্ষত নরটািষ র্োসম্ভব ভাক্ষলা সৈখাক্ষত নেক্ষসম্বর সলানিংক্ষের আক্ষগ আনেষক খাক্ষতর প্রানতিানিক
নবনিক্ষোগকারীরা িোক্ষৈে বাড়াক্ষিার সচষ্টা করক্ষছ। আইনসনবর ২ হািার সকাটি টাকার নবক্ষের্ বন্ড ও চীিা কিক্ষসাটিষোি সেক্ষক পাওো
নেএসই সৈস্যক্ষৈর তহনবলও বািাক্ষর নবনিক্ষোগ হক্ষে। সাম্প্রনতক নিম্নিনখতাে ৈর হারাক্ষিা অক্ষিক সেোর িেসীিাে চক্ষল আসাে
সসগুক্ষলাও িোক্ষৈে বাড়াক্ষত ভূনিকা সরক্ষখক্ষছ।http://bonikbarta.net
ফল নেক্ষল্পর নবকাে : িীনতিালা প্রণেি ও অবকাঠাক্ষিা উন্নেক্ষি গুরুত্বাক্ষরাপ
ফল রফতানির দবনিক বািার প্রাে সাক্ষড় ৪ হািার সকাটি েলাক্ষরর। বাংলাক্ষৈক্ষেও এটি অত্ন্ত সম্ভাবিািে একটি নেল্প। স্থািীেভাক্ষব
ফক্ষলর বািারিূ ল্য প্রাে ১ হািার সকাটি টাকা। এ নেক্ষল্পর নবকাক্ষে এিন্য প্রক্ষোিি অিকূল িীনতিালা প্রণেি এবং এ খাক্ষত
অবকাঠাক্ষিাগত উন্নেি। গতকাল এক সংবাৈ সক্ষেলক্ষি ঢাকা সচম্বার অব কিাসষ অ্ান্ড ইন্ডানির (নেনসনসআই) পে সেক্ষক এিিটি
িািাক্ষিা হক্ষেক্ষছ। ঢাকা সচম্বাক্ষরর আক্ষোিক্ষি আগািীকাল বঙ্গবন্ধ আন্তিষানতক সক্ষেলি সকক্ষে শুরু হক্ষে নতি নৈিব্যাপী
‘ইন্টারন্যােিাল ফ্লাওোর এনক্সনবেি অ্ান্ড কিফাক্ষরন্স ২০১৮’। http://bonikbarta.net
বনড়িারী স্থলবন্দক্ষর চার সৈক্ষের কাস্টিস কিষকতষ াক্ষৈর সিন্বে সভা
লালিনিরহাক্ষটর পাটগ্রাি উপক্ষিলাধীি বনড়িারী স্থলবন্দক্ষর গতকাল ভারত, ভটাি, সিপাল ও বাংলাক্ষৈক্ষের কাস্টিস কিষকতষ াক্ষৈর
প্রেি সীিান্ত সিন্বে সভা অিনিত হে। এেীে উন্নেি ব্যাংক্ষকর (এনেনব) আক্ষোিক্ষি বনড়িারী স্থলবন্দর কততষপক্ষের সক্ষেলি কক্ষে

সভাে চার সৈক্ষের কাস্টিক্ষসর ১৬ িি উচ্চপৈস্থ কিষকতষ া অংে সিি। পাঁচ সৈক্ষস্যর বাংলাক্ষৈে প্রনতনিনধ ৈক্ষলর সিততত্ব সৈি
কাস্টিস, এক্সাইি অ্ান্ড ভ্াট কনিেিাক্ষরট রংপক্ষরর অনতনরক্ত কনিেিার আব্দল িান্নাি সরৈার। এছাড়া ভটাক্ষির আঞ্চনলক
পনরচালক সিাি ৈনিষর সিততক্ষত্ব চার কিষকতষ া, ভারক্ষতর সপট্রাক্ষপাল কাস্টিক্ষসর সহকারী কনিেিার রািসভার নিিার সিততক্ষত্ব চার
কিষকতষ া ও সিপাক্ষলর প্রধাি কাস্টিস কিষকতষ া (সিনস বন্দর) সটক বাহাদুর আনরোক্ষলর সিততক্ষত্ব নতি কিষকতষ া সভাে উপনস্থত
নছক্ষলি। সভাে কাস্টিস সাবগ্রুপ অ্াকেি পক্ষেন্ট বাস্তবােি, অগ্রগনত পর্ষাক্ষলাচিা, তাত্ক্েনণক সর্াগাক্ষর্াগ বত নি ও সিপাক্ষলর সক্ষঙ্গ
বাংলাক্ষৈক্ষের ব্যবসা সম্প্রসারক্ষণর লক্ষে্ ভারক্ষতর ফলবাড়ী স্থলবন্দর ব্যবহার সহিীকরক্ষণর নবর্ক্ষে নিপেীে ও নিপেীে আক্ষলাচিা
হক্ষেক্ষছ। http://bonikbarta.net
চীি-িানকষ ি চনক্ত সক্ষেও বাস্তবােি উক্ষিক্ষগ সেোরবািাক্ষর ৈরপতি
বানণি্র্ি নকছনৈক্ষির িন্য স্থনগত রাখার নসিান্ত অির্ােী প্রনতশ্রুনত বাস্তবােক্ষি চীি দ্রুত পৈক্ষেপ সিক্ষব বক্ষল প্রত্াো করক্ষছ
র্ক্তরাষ্ট্র। নবক্ষের্ কক্ষর িানকষ ি গানড় আিৈানিক্ষত শুল্ক হ্রাস এবং সিধাসম্পৈ চনর ও বাধ্যতািূ লক প্রর্নক্ত স্থািান্তর বক্ষন্ধর িক্ষতা
প্রনতশ্রুনতর আশু বাস্তবােি সৈখক্ষত চাে সৈেটি। তক্ষব র্ক্তরাষ্ট্র প্রনতশ্রুনত বাস্তবােক্ষির তানগৈ নৈক্ষলও চীি এখি পর্ষন্ত সকাক্ষিা
প্রনতনিো সৈখােনি। সপ্রনসক্ষেন্ট নে নিিনপংসহ চীক্ষির অন্যান্য েীর্ষ কিষকতষ া সফক্ষরর কারক্ষণ সৈক্ষের বাইক্ষর োকাে এিিটা হক্ষে
বক্ষল ধারণা করা হক্ষে। এ অবস্থাে বাস্তনবক অক্ষেষ কক্ষব িাগাৈ দুই সৈক্ষের নববাৈ ঘচক্ষব তা নিক্ষে অনিশ্চেতা দতনর হক্ষেক্ষছ, র্ার
প্রভাক্ষব িঙ্গলবার এনেোর সবনের ভাগ সেোরবািাক্ষর পতি সৈখা র্াে। খবর এএফনপ, রেটাসষ ও ব্লুিবাগষ।
িরনগর ওিি বাড়াক্ষত কনলনস্টক্ষির ব্যবহার নিনর্ক্ষির উক্ষযাগ ভারক্ষত
ভারক্ষতর িাংস ও সপালট্রি নেক্ষল্প বহুল ব্যবহূ ত অ্ানন্টবাক্ষোটিক কনলনস্টক্ষির ব্যবহার নিনর্ক্ষির উক্ষযাগ নিক্ষেক্ষছ সৈেটির সরকার।
সাধারণত গবানৈপশুক্ষক দ্রুত বড় করার িন্য অ্ানন্টবাক্ষোটিকটি ব্যবহার করা হে। খবর লাইভনিন্ট।িািবক্ষৈক্ষহ অ্ানন্টবাক্ষোটিক
প্রনতক্ষরাধ গক্ষড় ওঠার সক্ষঙ্গ গবানৈপশুর ওপর কনলনস্টি ও এ ধরক্ষির ওর্ধ ব্যবহাক্ষরর সম্পকষ রক্ষেক্ষছ বক্ষল িক্ষি করা হক্ষে। িিস্বাস্থ্
নবক্ষের্জ্ঞক্ষৈর িক্ষত, এসব অ্ানন্টবাক্ষোটিক্ষকর িিাগত ব্যবহাক্ষরর ফক্ষল সরাগীর প্রক্ষোিিীে নচনকৎসার সিে এগুক্ষলা আর কাি কক্ষর
িা।চলনত বছক্ষরর শুরুক্ষত লন্ডিনভনিক ব্ক্ষরা অব ইিক্ষভনস্টক্ষগটিভ িািষানলিক্ষির এক অিসন্ধাক্ষি ভারক্ষত পানলত িরনগক্ষত সবক্ষচক্ষে
েনক্তোলী অ্ানন্টবাক্ষোটিক্ষকর ব্যবহাক্ষরর কো িািা র্াে। সংস্থাটি ভারতীে সপালট্রি পণ্য সরবরাহকারক সভনি’সসর িক্ষতা
সকাম্পানিগুক্ষলার কনলনস্টি ব্যবহাক্ষরর তথ্য ফাঁস কক্ষর। ম্যাকক্ষোিাল্ড’স, নপত্ক্িা হাট ও সকএফনসর িক্ষতা ফাস্টফে
সকাম্পানিগুক্ষলার সবক্ষচক্ষে বড় সপালট্রি পণ্য সরবরাহকারক হক্ষলা সভনি’স। http://bonikbarta.net
খরাে গি আবাক্ষৈ আগ্রহ হারাক্ষেি ভারতীে চার্ীরা
ভারক্ষত চলনত বছর গক্ষির বাম্পার ফলি হক্ষেক্ষছ। এর সির ধক্ষর সৈেটি সেক্ষক কতনর্পণ্যটির রফতানিক্ষতও টািা পাঁচ বছক্ষরর িন্দাভাব
সকক্ষটক্ষছ। সব নিনলক্ষে ভারক্ষতর গি উৎপাৈি ও রফতানি খাক্ষত আোর আক্ষলা সৈনখক্ষেক্ষছ ২০১৮ সাল। তক্ষব পনরনস্থনত দ্রুত
বৈলাক্ষে। সৈেটির নবস্তীণষ অঞ্চক্ষল সৈখা নৈক্ষেক্ষছ তীব্র খরা। প্রক্ষোিিীে বত নষ্টপাক্ষতর অভাব ও অনতনরক্ত তাপিািা ভারতীে চার্ীক্ষৈর
গি আবাক্ষৈর আগ্রহ িষ্ট করক্ষছ। এ কারক্ষণ এবাক্ষরর রনব সিৌসক্ষি সৈেটির উির প্রক্ষৈে ও িধ্য প্রক্ষৈক্ষে আক্ষগর সিৌসক্ষির তলিাে
চার লাখ সহক্টর কি িনিক্ষত গি আবাৈ হক্ষেক্ষছ। এর সির ধক্ষর আগািী বছর ভারক্ষত গি উৎপাৈি ও সৈেটি সেক্ষক পণ্যটির
রফতানি কক্ষি সর্ক্ষত পাক্ষর। বাড়ক্ষত পাক্ষর কতনর্পণ্যটির ৈাি। খবর নবিক্ষিস স্ট্ান্ডােষ ও ইক্ষকািনিক
টাইিস।http://bonikbarta.net

