দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
েনববাে ৬ই আেস্ট ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
নবশ্ববাজাক্ষে বাড়ল খাদ্যপক্ষেে ৈাম
বছক্ষেে শুরুক্ষে নিম্নমু খী থাকক্ষলও নবশ্ববাজাক্ষে আবােও ঊর্ধ্বমু খী হক্ষে শুরু কক্ষেক্ষছ খাদ্যপক্ষেে ৈাম। জানেসংক্ষেে খাদ্য ও কৃনি সংস্থাে
(এফএও) সববক্ষেি প্রনেক্ষবৈক্ষি বলা হয়, জু লাই মাক্ষস নবশ্ববাজাক্ষে সানববক খাদ্যপক্ষেে ৈাম ববক্ষড়ক্ষছ ২.৩ েোংে। এে ফক্ষল টািা েৃেীয় মাস
বাড়ল। জু ক্ষি ববক্ষড়নছল ৪.২ েোংে এবং বম মাক্ষস ২.২ েোংে। এফএও জািায়, জু লাই মাক্ষসে এ ৈাম এক বছে আক্ষেে একই সমক্ষয়ে বেক্ষয়
১০.২ েোংে ববনে। ২০১৫ সাক্ষলে জািু য়ানেে পে বথক্ষক এটি সক্ষববাচ্চ ৈাম। নবশ্ববাজাক্ষে খাদ্যপক্ষেে সেবোহ কমাে পাোপানে মু দ্রাবাজাক্ষেে
অনস্থেোয় নেনি, দুগ্ধপেসহ ববনেে ভাে খাদ্যেক্ষেে ৈাম ববক্ষড়ক্ষছ, কক্ষমক্ষছ বভাজয বেক্ষলে ৈাম। েক্ষব মাংক্ষসে ৈাম আক্ষেে অবস্থায় েক্ষয়ক্ষছ।
http://www.kalerkantho.com
েট্টগ্রাম কাস্টমক্ষস অক্ষধবক োজস্ব নৈক্ষয়ক্ষছ ১০০ প্রনেষ্ঠাি
েট্টগ্রাম কাস্টমক্ষস বমাট োজস্ব আক্ষয়ে অক্ষধবকই নৈক্ষয়ক্ষছ সেকানে-ববসেকানে খাক্ষেে এক ে আমৈানিকােক প্রনেষ্ঠাি। এই আমৈানিকােকক্ষৈে
মক্ষে সবক্ষেক্ষয় ববনে োজস্ব নৈক্ষয়ক্ষছ োষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি বেল নবপণিকােী প্রনেষ্ঠাি বমেিা বপক্ষরানলয়াম। আে ববসেকানে খাক্ষে গ্রুপনভনত্তক
সবক্ষেক্ষয় ববনে োজস্ব নৈক্ষয়ক্ষছ আবু ল খাক্ষয়ে গ্রুপ। আে এককভাক্ষব েীিব োজস্ব নৈক্ষয়ক্ষছ ববসেকানে খাক্ষেে নেনি পনেক্ষোধিকােী কােখািা আবদুল
বমাক্ষিম সু োে নেফাইিানে।http://www.kalerkantho.com
নবমসক্ষটকক্ষক আক্ষো সনিয় কোে উক্ষদ্যাে আসক্ষছ
সন্ত্রাসবাৈসহ নবনভন্ন ইসু যক্ষে পানকস্তাক্ষিে সক্ষে প্রনেক্ষবেী বৈেগুক্ষলাে নবক্ষোক্ষধ স্থনবে হক্ষয় আক্ষছ ৈনেণ এেীয় আঞ্চনলক সহক্ষ ানেো সংস্থাে
(সাকব ) কা বিম। এ অবস্থায় পানকস্তাি বিই এমি আঞ্চনলক বফাোম ‘বব অব ববেল ইনিনেক্ষয়টিভস ফে মানি-বসক্টোল বটকনিকযাল অযান্ড
ইক্ষকািনমক বকাঅপাক্ষেেিক্ষক (নবমসক্ষটক) আক্ষো সনিয় কোে উক্ষদ্যাে বিওয়া হক্ষে। োেই অংে নহক্ষসক্ষব ১১ আেস্ট বিপাক্ষলে োজধািী
কাঠমাণ্ডুক্ষে পেোষ্ট্রমন্ত্রী প বাক্ষয়ে দবঠক্ষক বসক্ষছ নবমসক্ষটক্ষকে সৈে সাে বৈে বাংলাক্ষৈে, ভােে, ভুটাি, নময়ািমাে, বিপাল, শ্রীলঙ্কা ও
থাইল্যান্ড। বসখাক্ষিই এ বজাক্ষটে েীিব সক্ষেলক্ষিে োনেখ নিধবােক্ষণে কথা েক্ষয়ক্ষছ। এ ছাড়া েীিব সক্ষেলক্ষি সই কোে জন্য নবমসক্ষটক নগ্রড আন্ত
সংক্ষ ােসহ কক্ষয়কটি েুনি েূড়ান্ত হওয়াে কথা েক্ষয়ক্ষছ ওই দবঠক্ষক।http://www.kalerkantho.com
আমািে বৃ নি ১ লাখ বকাটি সু ৈ হ্রাস ৩ হাজাে বকাটি
২০১৬ সাক্ষল ব্াংনকং খাক্ষে আমািে ববক্ষড়ক্ষছ প্রায় ১৩ েোংে। ২০১৫ সাক্ষল ৮ লাখ ৩ হাজাে ২০০ বকাটি টাকাে আমািে থাকক্ষলও েে
বছে ো ববক্ষড় ৈাাঁড়ায় ৯ লাখ ৬ হাজাে ১৯০ বকাটি টাকায়। এক বছক্ষে ব্াংক আমািে ১ লাখ বকাটি টাকাে ববনে বাড়ক্ষলও এ বাবৈ সু ৈ ব্য়
বাক্ষড়নি ব্াংকগুক্ষলাে। উক্ষিা ৩ হাজাে বকাটি টাকাে ববনে কক্ষমক্ষছ।মূ লে আমািক্ষেে সু ৈহাে সববনিক্ষম্ন িানমক্ষয় এক্ষিই েে বছে মু িাফা প্রবৃ নি
কক্ষেক্ষছ ব্াংকগুক্ষলা। বাংলাক্ষৈে ব্াংক্ষকে নফন্যানিয়াল স্টযানবনলটি নেক্ষপাটব-২০১৬ এে েথ্য অিু ায়ী, ২০১৫ সাক্ষলে েুলিায় েে বছে
ব্াংকগুক্ষলাে আয় ববক্ষড়ক্ষছ ৩ হাজাে ৭২০ বকাটি টাকা। এে মক্ষে ৩ হাজাে ১০ বকাটি টাকাই এক্ষসক্ষছ গ্রাহকক্ষৈে আমািক্ষেে সু ৈ
কনমক্ষয়।http://bonikbarta.net

নবক্ষশ্ব কমক্ষলও বাংলাক্ষৈক্ষে ববক্ষড়ক্ষছ বেনকট ববিনকজাক্ষেে ব্বসা
মূ লে সাইবাে হামলাে কােক্ষণ সববক্ষেি প্রানন্তক্ষক আন্তজবানেক বাজাক্ষে ব্বসা নকছু টা ব্াহে হয় বহুজানেক বকাম্পানি বেনকট ববিনকজাক্ষেে।
নিজস্ব ওক্ষয়বসাইট বন্ধ থাকায় অডবাে-সংিান্ত জটিলোয় েলনে বছক্ষেে প্রথমাক্ষধব আন্তজবানেক বাজাক্ষে গ্রুপটিে নিট নবনি আক্ষেে বছক্ষেে একই
সমক্ষয়ে েুলিায় ১ েোংে কক্ষম বেক্ষছ। েক্ষব বাংলাক্ষৈক্ষেে বাজাক্ষে এ সমক্ষয় োক্ষৈে ব্বসা প্রায় ৭ েোংে ববক্ষড়ক্ষছ। মূ ল বকাম্পানিে ওক্ষয়বসাইট
ও বেনকট ববিনকজাে (বাংলাক্ষৈে) নলনমক্ষটক্ষডে সববক্ষেি অনিেীনেে আনথবক প্রনেক্ষবৈক্ষি এ নেত্র উক্ষঠ আক্ষস।http://bonikbarta.net
বমাট আমৈানিে ৬০% ১০ পক্ষেে
েট্টগ্রাম বন্দে নৈক্ষয় ২০১৬-১৭ অথববছক্ষে পে আমৈানি হক্ষয়ক্ষছ বমাট সাক্ষড় োে হাজাে ধেক্ষিে। সব নমক্ষল েে অথববছে পেগুক্ষলাে বমাট
আমৈানি ৈাাঁনড়ক্ষয়ক্ষছ ৬ বকাটি ১ লাখ টক্ষিে ববনে। এে মক্ষে েীিব ১০ পক্ষেেই বমাট আমৈানিে পনেমাণ ৈাাঁনড়ক্ষয়ক্ষছ ৩ বকাটি ৫৪ লাখ টক্ষি।
অথবাত্ েে অথববছক্ষে েট্টগ্রাম বন্দে নৈক্ষয় আসা বমাট আমৈানি পক্ষে েীিব ১০টিে সনেনলে অংে েক্ষয়ক্ষছ প্রায় ৬০ েোংে।জািা বেক্ষছ, সদ্য
সমাপ্ত ২০১৬-১৭ অথববছক্ষে েট্টগ্রাম বন্দক্ষে খালাস হওয়া পক্ষেে পনেমাণ ৬ বকাটি ১ লাখ ৫৪ হাজাে টি, াে বমাট মূ ল্য ২ লাখ ৩২ হাজাে
বকাটি টাকা। এসব পক্ষেে মক্ষে আমৈানিে নৈক বথক্ষক েীিব ১০ পে হক্ষলা— নসক্ষমন্ট দেনেে কাাঁোমাল, েম, হাই নিড নডক্ষজল, পাথে (িনসড
বস্টাি), স্ক্র্যাপ বভক্ষসল, ফাক্ষিবস অক্ষয়ল, স্ক্র্যাপ ও বপক্ষরানলয়াম অক্ষয়ল আমৈানি হক্ষয়ক্ষছ ৩ বকাটি ৫৪ লাখ ৪ হাজাে টি, া বমাট আমৈানিে
প্রায় ৬০ েোংে। এসব পক্ষেে বমাট আমৈানি মূ ল্য ৪৬ হাজাে ৭০৭ বকাটি টাকা। পে ১০টি বথক্ষক সেকাক্ষেে োজস্ব আহেণ হক্ষয়ক্ষছ ৭ হাজাে
৩৪৯ বকাটি টাকা।http://bonikbarta.net
জানেসংক্ষেে অথবনিনেক নিক্ষিধাজ্ঞাে মু ক্ষখ উ. বকানেয়া
নিক্ষিধাজ্ঞা, হুাঁনেয়ানে সক্ষেও বেপণাস্ত্র পেীো বন্ধ িা কক্ষে উপেন্তু এক্ষেক্ষত্র ববপক্ষোয়া ভাব বজায় বেক্ষখক্ষছ উত্তে বকানেয়া। এ অবস্থায় ু িোষ্ট্র
ও েীিক্ষক সক্ষে নিক্ষয় বৈেটিে ওপে কঠিি অথবনিনেক নিক্ষিধাজ্ঞা আক্ষোক্ষপে নসিান্ত নিক্ষয়ক্ষছ জানেসংক্ষেে নিোপত্তা পনেিৈ। িেুি নিক্ষিধাজ্ঞা
কা বকে হক্ষল কয়লা, বলাহা, নসসা ও সামু নদ্রক খাবাে েফোনি কেক্ষে পােক্ষব িা উত্তে বকানেয়া। এে ফক্ষল বানিবক ১০০ বকাটি ডলাে োজস্ব
বথক্ষক বনঞ্চে হক্ষব নপয়ংইয়ং। খবে এএফনপ ও ব্লুমবােব।উত্তে বকানেয়াে ওপে িেুি নিক্ষিধাজ্ঞা নিক্ষয় একটি খসড়া বেজলু যেি দেনে কক্ষেক্ষছ
ু িোষ্ট্র। http://bonikbarta.net
জু লাইক্ষয় ২ লাখ কমবসংস্থাি সৃ নি মানকব ি অথবিীনেক্ষে
েলনে বছে জু লাইক্ষয় কমবসংস্থাি বৃ নিক্ষে েনিোলী অবস্থা বৈক্ষখক্ষছ মানকব ি অথবিীনে। বসবা খাক্ষে উক্ষেখক্ষ াগ্য কমী নিক্ষয়াক্ষেে ফল নহক্ষসক্ষব
মানকব ি অথবিীনে েেোনয়ে হক্ষয়ক্ষছ। খবে নবনবনস।জু লাইক্ষয় ২ লাখ ৯ হাজাে িেুি কমবসংস্থাি সৃ নি হক্ষয়ক্ষছ। িেুি কমবসংস্থাক্ষিে সংখ্যা প্রেযাো
ছানড়ক্ষয় বেক্ষছ বক্ষল জানিক্ষয়ক্ষছ বু যক্ষো অব বলবাে স্টযাটিনস্টকস।কমবসংস্থাি বৃ নিে ফক্ষল ববকােক্ষেে হাে নিম্নমু খী হক্ষয় ৪ ৈেনমক ৩ েোংক্ষে
বপ ক্ষাঁ ছক্ষছ। খাদ্য ও পািীয় বসবা খাক্ষে িেুি নিক্ষয়াে হক্ষয়ক্ষছ ৫৩ হাজাে। ২০১৬-এে জু লাই বথক্ষক এখি প বন্ত এ খাক্ষে ৩ লাখ ১৩ হাজাে কমী
ু ি হক্ষয়ক্ষছি।http://bonikbarta.net
আমৈানি কমায় ৈাম বাড়ক্ষছ বপাঁ য়াক্ষজে
েলনে বছে ভােক্ষেে নবনভন্ন প্রক্ষৈক্ষে অনেবৃ নিে কােক্ষণ বন্যা বৈখা নৈক্ষয়ক্ষছ। এে বজে ধক্ষে বৈেটিক্ষে বপাঁয়াজ উৎপাৈি ব্াহে হক্ষয়ক্ষছ। কক্ষম বেক্ষছ পেটিে
েফোনিও। আবহাওয়াজনিে কােক্ষণ এ বছে নৈিাজপুক্ষেে নহনল স্থলবন্দে নৈক্ষয় ভােে বথক্ষক বপাঁ য়াজ আমৈানি অন্যান্য বছক্ষেে েু লিায় কক্ষমক্ষছ। সব নমক্ষল
বৈক্ষেে বাজাক্ষে বপাঁ য়াক্ষজে সেবোহ সংকট বৈখা নৈক্ষয়ক্ষছ। এ কােক্ষণ স্থািীয় পাইকানে বাজাক্ষে ভােে বথক্ষক আমৈানি কো বপাঁ য়াক্ষজে ৈাম ববক্ষড়ক্ষছ প্রনে
বকনজক্ষে ১০ টাকা। অন্যনৈক্ষক খু েো প বাক্ষয় পেটিে ৈাম ববক্ষড়ক্ষছ বকনজপ্রনে ২-৬ টাকা। োনহৈা থাকা সক্ষেও আমৈানি কমায় আোমী নৈিগুক্ষলাক্ষেও বৈক্ষেে
বাজাক্ষে বপাঁ য়াক্ষজে ৈাম আক্ষো বাড়ক্ষে পাক্ষে বক্ষল জানিক্ষয়ক্ষছি পেটিে আমৈানিকােক ও ব্বসায়ীো।http://bonikbarta.net

