দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
মঙ্গলবার ৫ই কসক্ষেম্বর ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
চামড়ার বাজার নিল মন্দা
পনবত্র ঈদুল আজহায় ককারবানি হওয়া পশুর চামড়ার বাজাক্ষর এবারও নিল মন্দা ভাব। নবনভন্ন পাড়া, মহল্লা কেক্ষক কম ৈাক্ষম চামড়া নকক্ষিক্ষিি
স্থািীয় পর্যাক্ষয়র কমৌসু নম ব্যবসায়ীরা। পক্ষর তাাঁক্ষৈর কাি কেক্ষক কসসব চামড়া কম ৈাক্ষম নকক্ষিক্ষিি পাইকানর ব্যবসায়ী ও আড়তৈাক্ষররা। অবশ্য
পাইকানর ব্যবসায়ী ও আড়তৈারক্ষৈর ৈানব, কমৌসু নম ব্যবসায়ীক্ষৈর কাি কেক্ষক তাাঁরা সরকার নির্যানরত ৈাক্ষমই চামড়া নকক্ষিক্ষিি।এনৈক্ষক, রাজর্ািীর
হাজারীবাগ কেক্ষক ট্যািানর সনরক্ষয় কিওয়া হক্ষলও এবারও চামড়া ঢু ক্ষকক্ষি হাজারীবাক্ষগর কিাট্ কিাট্ কবশ নকিু ট্যািানরক্ষত। হাজারীবাক্ষগর একানর্ক
ট্যািানরর মানলক জানিক্ষয়ক্ষিি, শুর্ু লবণ কমশাক্ষিার জন্য সীনমত পর্যাক্ষয় নকিু চামড়া হাজারীবাক্ষগ ঢু ক্ষকক্ষি অল্প কক্ষয়ক নৈক্ষির
জন্য।http://www.prothom-alo.com
নিকস কৈশগুক্ষলাক্ষত আক্ষরা অেযায়ক্ষির ক াষণা চীক্ষির
নিকস কৈশগুক্ষলাক্ষত একটি অেযনিনতক ও প্রর্ু নিগত সহায়তা পনরকল্পিায় ৫০০ নমনলয়ি ইউয়াি (৭৬.৪ নমনলয়ি ডলার) কৈক্ষব চীি। এর
পাশাপানশ আক্ষরা ৪ নমনলয়ি ডলার কৈওয়া হক্ষব নিকস কৈশগুক্ষলাক্ষত নিউ কডক্ষভলপক্ষমন্ট ব্যাংক্ষকর প্রকক্ষল্প। গতকাল কসামবার এ ক াষণা
নৈক্ষয়ক্ষিি চীক্ষির কপ্রনসক্ষডন্ট নশ নচিনপং। চীক্ষির নশয়াক্ষমি শহক্ষর শুরু হওয়া নিকস কৈশগুক্ষলার এক সক্ষেলক্ষি নতনি বক্ষলি, নিকস কৈশগুক্ষলাক্ষক
বানণজয, নবনিক্ষয়াগ, মু দ্রা ও অেযিীনত এবং কট্কসই উন্নয়ি ইতযানৈ কেক্ষত্র অবশ্যই সহক্ষর্ানগতা গক্ষড় তুলক্ষত হক্ষব। নতনি বক্ষলি, ‘নিকস অংশীৈানর
আক্ষরা গভীর করক্ষত এবং নিকস কৈশগুক্ষলাক্ষত সহক্ষর্ানগতা এনগক্ষয় নিক্ষত আমরা আমাক্ষৈর প্রক্ষচষ্টা নিগুণ করব। ’
http://www.kalerkantho.com
ঈক্ষৈর িু টির পর পুাঁ নজবাজাক্ষর কলিক্ষৈি কম

ঈদুল আজহার িু টির পর প্রেম কার্যনৈবক্ষস পুাঁ নজবাজাক্ষর কলিক্ষৈি কক্ষমক্ষি। গতকাল কসামবার ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষে (নডএসই)
মূ ল্যসূ চক্ষকর উত্থাি হক্ষলও আক্ষগর নৈক্ষির তুলিায় প্রায় ২২ শতাংশ কলিক্ষৈি কক্ষমক্ষি। অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সক্ষচক্ষেও
(নসএসই) একই নচত্র কৈখা কগক্ষি। বাজার নবক্ষেষক্ষণ কৈখা র্ায়, গতকাল নডএসইক্ষত ৬৬৭ ককাটি ৩৭ লাখ ট্াকার কশয়ার কলিক্ষৈি
হক্ষয়ক্ষি, র্া গতকাক্ষলর তুলিায় ১৮৫ ককাটি ৪৭ লাখ ট্াকা কম। গত বৃ হস্পনতবার নডএসইক্ষত ৮৫২ ককাটি ৮৪ লাখ ট্াকার কশয়ার
কলিক্ষৈি হক্ষয়নিল। গতকাল নডএসইক্ষত কমাট্ কলিক্ষৈক্ষি অংশ কিয় ৩২৯টি কম্পানি ও নমউচুযয়াল ফান্ড। এর মক্ষে ৈাম কবক্ষড়ক্ষি
১৮১টির, কক্ষমক্ষি ১০৪টির এবং অপনরবনতয ত রক্ষয়ক্ষি ৪৪টির কশয়াক্ষরর ৈাম। http://www.kalerkantho.com
সরকার নির্যানরত ৈাক্ষমই চামড়া নকিক্ষবি ট্যািানর মানলকরা
সরকাক্ষরর কবাঁ ক্ষর্ কৈওয়া ৈাক্ষমই ককারবানির সব চামড়া ককিা হক্ষব বক্ষল জানিক্ষয়ক্ষি বাংলাক্ষৈশ ট্যািাসয অযাক্ষসানসক্ষয়শি (নবটিএ)। আর আগামী
সপ্তাক্ষহই শুরু হক্ষব চামড়া সংগ্রহ। এ সংগ্রহ চলক্ষব দুই মাস র্ক্ষর। গতকাল কসামবার দুপু ক্ষর এক সংবাৈ সক্ষেলক্ষি এসব তথ্য জািাি নবটিএ
কচয়ারম্যাি শাহীি আহক্ষমৈ। রাজর্ািীর র্ািমনি কার্যালক্ষয় অিু নিত এ সংবাৈ সক্ষেলক্ষি নবটিএ সার্ারণ সম্পাৈক কমা. সাখাওয়াত উল্লাহ,
ককাষােে নমজািু র রহমাি প্রমু খ উপনস্থত নিক্ষলি। সংবাৈ সক্ষেলক্ষি জািাক্ষিা হয়, বানণজয মন্ত্রণালয় কেক্ষক নির্যানরত ৈাক্ষমই চামড়া সংগ্রহ করা

হক্ষব। ঢাকায় প্রনত বগযফুট্ গরুর চামড়া ৫০ কেক্ষক ৫৫ ট্াকা, ঢাকার বাইক্ষরর গরুর চামড়ার ৈাম ৪০ কেক্ষক ৪৫ ট্াকা। এ িাড়া রাজর্ািীর বাইক্ষর
প্রনত বগযফুট্ িাগক্ষলর চামড়ার ৈাম ২০ কেক্ষক ২২ ট্াকা এবং খানসর চামড়ার ৈাম ১৫ কেক্ষক ১৭ ট্াকা নির্যারণ করা হক্ষয়ক্ষি।
http://www.kalerkantho.com
প্রেম বষয নপ্রনময়াক্ষমর ৯৮% পর্যন্ত ব্যয় করক্ষব জীবি বীমা ককাম্পানি
ব্যবসা শুরুর প্রেম পাাঁচ বির পর্যন্ত প্রেম বষয নপ্রনময়াক্ষমর ওপর ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত ব্যয় করক্ষত পারক্ষব জীবি বীমা ককাম্পানিগুক্ষলা। এিাড়া
িবায়ি নপ্রনময়াক্ষমর ওপর ব্যয় করা র্াক্ষব ২৫ শতাংশ পর্যন্ত। এমি নবর্াি করক্ষখ জীবি বীমা ককাম্পানির ব্যবসা ব্যবস্থাপিা ব্যক্ষয়র সীমা প্রনবর্ািমালা
২০১৭-এর খসড়া দতনর কক্ষরক্ষি নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বীমা উন্নয়ি ও নিয়ন্ত্রণ কতৃযপে (আইনডআরএ)।জািা র্ায়, ১৮ কসক্ষেম্বক্ষরর মক্ষে খসড়া
প্রনবর্ািমালাটির নবষক্ষয় মতামত পাঠাক্ষিার নিক্ষৈয শিা কৈয়া হয় আইনডআরএ কেক্ষক। তক্ষব ব্যক্ষয়র হার এভাক্ষব নির্যারণ কক্ষর কৈয়ায় প্রনবর্ািমালাটি
নিক্ষয় আপনি জািাক্ষেি একানর্ক প্রর্াি নিবযাহী কমযকতয া।এ নবষক্ষয় আইনডআরএর সৈস্য গকুল চাাঁৈ ৈাস বক্ষলি, প্রর্াি নিবযাহী বা খাত-সংনেষ্টরা
খসড়া প্রনবর্ািটি নিক্ষয় আপনি জািাক্ষতই পাক্ষরি। আমরা তাক্ষৈর কাক্ষি মতামত কচক্ষয়নি। কসগুক্ষলা এক্ষল র্াচাই-বািাই কক্ষর কৈখা
হক্ষব।আইনডআরএ সূ ত্র জািায়, শুর্ু জীবি বীমা িয়, সার্ারণ বীমা খাক্ষতও ব্যবস্থাপিা ব্যয়-সংক্রান্ত ককাক্ষিা িীনতমালা কিই। এত নৈি ১৯৫৮
সাক্ষলর আইক্ষি ব্যয় করনিল বীমা ককাম্পানিগুক্ষলা।http://bonikbarta.net
নিমযাণকাজ উক্ষিার্ক্ষির পাাঁচ মাক্ষস অগ্রগনত শূ ন্য
পাাঁচ মাস আক্ষগ লক্ষ্মীপু ক্ষর একটি কিৌবন্দর নিমযাণ প্রকক্ষল্পর উক্ষিার্ি কক্ষরি প্রর্ািমন্ত্রী কশখ হানসিা। অেচ এখক্ষিা প্রকল্পটির দৃশ্যমাি ককাক্ষিা
অগ্রগনত কিই। ভূনম জনরপ ও অনর্গ্রহক্ষণর জন্য সাক্ষভয য়ার নিক্ষয়াগ করা হক্ষলও তারা এখক্ষিা কাজ শুরু কক্ষরিনি। অনভক্ষর্াগ রক্ষয়ক্ষি, লক্ষ্মীপু র
কজলা প্রশাসি ও চাাঁৈপু র নবআইডনিউটিএর কর্ৌে সাক্ষভয কনমটির সমন্বয়হীিতার কারক্ষণ এ সংকট্ দতনর হক্ষয়ক্ষি। স্থািীয়ক্ষৈর মক্ষেও এ ব্যাপাক্ষর
র্ক্ষেষ্ট কোভ রক্ষয়ক্ষি।উক্ষল্লখ্য, প্রর্ািমন্ত্রী কশখ হানসিা গত ১৪ মাচয লক্ষ্মীপু ক্ষর এক্ষস কিৌবন্দর নিমযাণ প্রকল্পসহ কবশনকিু কাক্ষজর উক্ষিার্ি ও
নভনিপ্রস্তর স্থাপি কক্ষরি। এর আক্ষগ গত ১২ জািু য়ানর কিৌপনরবহি মন্ত্রণালক্ষয়র টিএ শাখা রাষ্ট্রপনতর আক্ষৈশক্রক্ষম একটি প্রজ্ঞাপি জানর কক্ষর।
এক্ষত উক্ষল্লখ করা হয়, এসআরও িং ০৯ আইি/২০১৭ টি কপাট্যস অযাক্ট ১৯০৮-এর কসকশি িং ৭ (১)-এ প্রৈি েমতাবক্ষল বাংলাক্ষৈশ
অভযন্তরীণ কিৌ-পনরবহি কতৃযপেক্ষক (নবআইডনিউটিএ) মজু কচৌর্ু রীর হাট্ কিৌবন্দক্ষরর সংরেক নহক্ষসক্ষব নির্ু ি করক্ষি
সরকার।http://bonikbarta.net
দবনিক বানণজয নিক্ষষর্াজ্ঞা আক্ষরাক্ষপর নবক্ষবচিা র্ু িরাক্ষষ্ট্রর

উির ককানরয়ার সবযক্ষশষ পারমাণনবক পরীো কৈশটির ওপর বানণজয নিক্ষষর্াজ্ঞা আক্ষরাক্ষপর সম্ভাবিা আক্ষরা বানড়ক্ষয় তুক্ষলক্ষি। এরই
মক্ষে উির ককানরয়ার ওপর দবনিক বানণজয নিক্ষষর্াজ্ঞার নবষয়টি নবক্ষবচিা করক্ষি র্ু িরাষ্ট্র। অন্যনৈক্ষক নপয়ংইয়ংক্ষয় কতল সরবরাহ বা
সীমান্ত বক্ষেরমক্ষতা পৈক্ষেক্ষপর নবক্ষরানর্তা কক্ষরক্ষি চীি। এ র্রক্ষির পৈক্ষেপ উির ককানরয়ার পারমাণনবক কমযসূনচ নিয়ন্ত্রক্ষণ কার্যকর
হক্ষব নকিা, কস নিক্ষয় সক্ষন্দহ কপাষণ কক্ষরক্ষি কৈশটি। খবর রয়ট্াসয ও আল সাবাহ।http://bonikbarta.net
জ্বালানি কতল উক্ষিালি কমাক্ষে িাইক্ষজনরয়া
পনরক্ষশানর্ত জ্বালানি কতক্ষলর ক্রমাগত ৈরপতি কঠকাক্ষত দবনিক উক্ষিালি হ্রাসসংক্রান্ত চুনি কক্ষরক্ষি পণ্যটির রফতানিকারকক্ষৈর কজাট্
অগযািাইক্ষজশি অব কপক্ষরানলয়াম এক্সক্ষপাটিযং কানিজ (ওক্ষপক) কৈশগুক্ষলা। তক্ষব ওক্ষপকভুি হক্ষয়ও চুনির বাইক্ষর রক্ষয়ক্ষি আনিকার কৈশ
িাইক্ষজনরয়া। ওক্ষপক্ষকর কবাঁক্ষর্ কৈয়া পনরমাক্ষণর তুলিায় কবনশ অপনরক্ষশানর্ত জ্বালানি কতল উক্ষিালি করক্ষি কৈশটি। এ কারক্ষণ চুনির শতয
বাস্তবায়ক্ষি পক্ষে অন্তরায় নহক্ষসক্ষব িাইক্ষজনরয়ায় উক্ষিালি খাক্ষতর চাঙ্গাভাবক্ষক ৈায়ী কক্ষরক্ষিি অক্ষিক বাজার নবক্ষেষক।
http://bonikbarta.net

