দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বু ধবার ৬ই শসক্ষেম্বর ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
ৈরবৃ নির শীক্ষষে এটলাস বাংলাক্ষৈশ
ঢাকা স্টক এক্সক্ষেক্ষে (নিএসই) গতকাল এটলাস বাংলাক্ষৈশ নলনিক্ষটক্ষির শশয়ারৈর ৯ ৈশনিক ৯৮ শতাংশ শবক্ষেক্ষে। নৈি শশক্ষষ স্টক
এক্সক্ষেেটির ৈরবৃ নির তানলকায় এক িম্বক্ষর উক্ষে আক্ষস প্রক্ষকৌশল খাক্ষতর সরকানর শকাম্পানিটি।পর্েক্ষবেক্ষে শৈখা র্ায়, গত প্রায় দুই বের ধক্ষর
এটলাস বাংলাক্ষৈক্ষশর শশয়ারৈর ১০০ শেক্ষক ১৫৫ টাকার িক্ষে ওোিািা করক্ষে। িাক্ষে শবশ কক্ষয়কবারই শলিক্ষৈি বােনেল। বাজার সংনিষ্টরা
িক্ষি করক্ষেি, বতে িাি সিক্ষয় বানষেক ফলাফল ও লভ্াংশ শ াষোক্ষক শকন্দ্র কক্ষর শকাম্পানিটির শশয়াক্ষর নকেু নবনিক্ষয়াগকারীর আগ্রহ
শবক্ষেক্ষে।নিএসইক্ষত সবেক্ষশষ ১৩৫ টাকা ৫০ পয়সায় এটলাস বাংলাক্ষৈক্ষশর শশয়ার হাতবৈল হয়। সিাপিী ৈরও একই নেল। আক্ষগর কার্েনৈবক্ষস
সিাপিী ৈর নেল ১২৩ টাকা ২০ পয়সা। গত এক বেক্ষর শশয়ারটির সক্ষবোচ্চ ৈর নেল ১৫৩ টাকা ও সবেনিম্ন ১০৫ টাকা। সবেক্ষশষ অনিরীনেত
আনেেক প্রনতক্ষবৈি অিু সাক্ষর, ২০১৬-১৭ নহসাব বেক্ষরর প্রেি নতি প্রানিক্ষক (জু লাই-িােে) প্রনতষ্ঠািটি শশয়ারপ্রনত ১ টাকা ৭১ পয়সা শলাকসাি
কক্ষরক্ষে, শর্খাক্ষি আক্ষগর বের একই সিক্ষয় শলাকসাি নেল ১ টাকা ২৯ পয়সা। গত ৩১ িােে শকাম্পানিটির শশয়ারপ্রনত নিট সম্পৈিূ ল্য
(এিএনভনপএস) ৈাাঁোয় ১৬৬ টাকা।http://bonikbarta.net
২ শকাটি টাকার রাজস্ব আহরে
খু লিা িহািগরীর শজাোক্ষগট পশুর হাক্ষট এবাক্ষরর ঈক্ষৈ ৮ হাজার ৪০৩টি পশু নবনি হক্ষয়ক্ষে। আর পশু নবনির হানসল বাবৈ খু লিা নসটি
করক্ষপাক্ষরশক্ষির (শকনসনস) রাজস্ব আহরে হক্ষয়ক্ষে ২ শকাটি ১০ লাখ ৩০ হাজার ৩৪৩ টাকা।শকনসনস সূ ত্র জািায়, গত ২৬ আগস্ট শজাোক্ষগট
পশুর হাটটির উক্ষবাধি করা হয়। এ হাক্ষট আিু ষ্ঠানিকভাক্ষব শবোক্ষকিা শুরু হয় ২৭ আগস্ট শেক্ষক। হাট শশষ হয় ঈক্ষৈর নৈি সকাক্ষল। এবার হাট
শেক্ষক রাজস্ব আৈাক্ষয়র লে্ ধরা হক্ষয়নেল ২ শকাটি ১০ লাখ টাকা। এ নহসাক্ষব লে্িাত্রার অনতনরক্ত ৩০ হাজার ৩৪৩ টাকা শবনশ রাজস্ব আহরে
হক্ষয়ক্ষে।গত বেক্ষরর তুলিায় এবার শজাোক্ষগট পশুর হাট শেক্ষক শকনসনসর রাজস্ব আহরক্ষের পনরিাে শবক্ষেক্ষে। অবশ্য ২০১২ সাক্ষলর নহসাব বাৈ
নৈক্ষল ২০১০ সাল শেক্ষকই রাজস্ব আহরক্ষের ধারা ঊর্ধ্েিু খী রক্ষয়ক্ষে। ২০১০ সাল শেক্ষক পরবতী েয় বেক্ষর এ হাট শেক্ষক আহনরত রাজক্ষস্বর পনরিাে
নেল র্োিক্ষি ৯১ লাখ ৭৬ হাজার টাকা, ৯৭ লাখ ৪৪ হাজার টাকা, ৯২ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ১ শকাটি ১৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা, ১ শকাটি ৪৯
লাখ ৮৭ হাজার টাকা ও ১ শকাটি ৯৩ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। আর গত বের হাটটি শেক্ষক শকনসনসর রাজস্ব আক্ষস ১ শকাটি ৯৪ লাখ
টাকা।http://bonikbarta.net
কিেোঞ্চক্ষল্য শফক্ষরনি শবিাক্ষপাল আিৈানি-রফতানিক্ষত ধীরগনত
ঈদুল আজহার টািা নতিনৈি েু টি শশক্ষষ শসািবার অনফস খু লক্ষলও শৈক্ষশর বৃ হত্তি স্থলবন্দর শবিাক্ষপাক্ষল এখক্ষিা কিেোঞ্চল্য শফক্ষরনি। শসািবার
সকাক্ষল শবিাক্ষপাল-শপট্রাক্ষপাল নৈক্ষয় বাংলাক্ষৈশ ও ভারক্ষতর িক্ষে আিৈানি-রফতানি োলু হক্ষয়ক্ষে বক্ষট, তক্ষব এর পনরসর নেল খু বই সীনিত।
আগািী সপ্তাক্ষহর আক্ষগ বন্দক্ষর কিেোঞ্চল্য নফরক্ষব িা বক্ষল ধারো করক্ষেি বন্দর ব্যবহারকারীরা।কাস্টিস ও বন্দর সূ ক্ষত্র জািা শগক্ষে, ঈদুল আজহা
উপলক্ষে ৩১ আগস্ট শেক্ষক ৪ শসক্ষেম্বর সকাল পর্েি শবিাক্ষপাল নৈক্ষয় আিৈানি-রফতানি বন্ধ নেল। শসািবার েু টি শশক্ষষ অনফস খু লক্ষলও
গতকাল পর্েি শলাকজক্ষির উপনস্থনত নেল খু বই কি। অক্ষিক কিেকতে ার শেয়ারই খানল শৈখা শগক্ষে। রফতানিিু খী কক্ষয়কটি পণ্য োো এ দুনৈি
বন্দর শেক্ষক শতিি শকাক্ষিা পণ্য খালাস হয়নি।http://bonikbarta.net
নপয়ংইয়ংক্ষয়র হুিনকর প্রভাব পেক্ষে ৈনেে শকানরয়ার অেেিীনতক্ষত

উত্তর শকানরয়ার িিবধেিাি পরিােু কিেসূনে ৈী েনৈি ধক্ষরই শকারীয় উপবীক্ষপ একটি র্ু ি পনরনস্থনত দতনর কক্ষর শরক্ষখক্ষে। র্ু ক্ষির েুাঁ নক আঞ্চনলক
অেেিীনতক্ষত নবরূপ প্রভাব রাখক্ষত পাক্ষর, শস আশঙ্কা সক্ষেও হুিনক অবজ্ঞা কক্ষর আসনেক্ষলি নবনিক্ষয়াগকারীরা। নপয়ংইয়ংক্ষয়র সবেক্ষশষ পারিােনবক
অস্ত্র পরীো এরই িক্ষে দবনিক নস্থনতশীলতাক্ষক বে ধাক্কা নৈক্ষয়ক্ষে; র্ার িে নৈক্ষয় ৈনেে শকানরয়ার অেেিীনতক্ষত সীনিত নকন্তু সম্ভাব্য অেেনিনতক
েনতর লেে শৈখা নৈক্ষয়ক্ষে। খবর ব্লুিবাগে।শকারীয় বীপপু ক্ষের িিবধেিাি উক্ষত্তজিার িক্ষে ৈনেে শকানরয়ার পর্েটি খাক্ষতর েত স্পষ্ট হক্ষয়
উক্ষেক্ষে। এ পনরনস্থনতক্ষত শৈশটির বধেিাি শভাক্তা আস্থা হ্রাস শপক্ষত পাক্ষর। দ্রুতই ভূরাজনিনতক উক্ষত্তজিার সিাধাি হক্ষে িা বক্ষল সতকে কক্ষরক্ষেি
িীনতনিধোরকরা। তা সক্ষেও েলনত বের নজনিনপ প্রবৃ নি ৩ শতাংশ হক্ষব বক্ষল পূ বাে ভাস নৈক্ষয়ক্ষে নসউল।বতে িাি পনরনস্থনত নিক্ষয় শসািবার ৈনেে
শকানরয়ার অেেিন্ত্রী নকি িং-ইক্ষয়উি বক্ষলি, উত্তর শকানরয়া সিস্যার শিৌনলক সিাধাি সহজ হক্ষব িা, র্ার কারক্ষে আনেেক বাজাক্ষর এর প্রভাব
ৈী েস্থায়ী হক্ষব এবং অেেিীনতক্ষত এর শিনতবােক প্রভাব পেক্ষত পাক্ষর।http://bonikbarta.net
সরবরাহ সংকক্ষট বােক্ষে হলু ক্ষৈর ৈাি
শভাগ্যপক্ষণ্যর পাইকানর বাজার েট্টগ্রাক্ষির খাতুিগক্ষে িসলাজাতীয় পণ্য শুকিা হলু ক্ষৈর ৈাি শবক্ষেক্ষে। গত এক সপ্তাক্ষহ পণ্যটির ৈাি শবক্ষেক্ষে
শকনজক্ষত ১০ টাকা। আিৈানি কক্ষি আসায় সরবরাহ সংকট দতনর হওয়ায় পণ্যটির ৈাি বােক্ষে বক্ষল জানিক্ষয়ক্ষেি বাজারসংনিষ্টরা।গতকাল
খাতুিগক্ষের িসলার আেক্ষত শখাাঁজ নিক্ষয় জািা র্ায়, বাজাক্ষর প্রনত শকনজ ভারতীয় হলু ৈ নবনি হক্ষয়ক্ষে ১২৫-১২৮ টাকা। দুই সপ্তাহ আক্ষগ এ
হলু ক্ষৈর ৈাি নেল ১১৮-১২০ টাকা।ভারতীয় হলু ক্ষৈর ৈাি সম্পক্ষকে শিসাসে রানি শট্রিাক্ষসের স্বত্বানধকারী শৈক্ষলায়ার জাহাি জািাি, শিৌসু ক্ষির শশষ
নৈক্ষক হলু ক্ষৈর বাজার নিভে র কক্ষর ভারত শেক্ষক আিৈানিকৃত হলু ক্ষৈর ওপর। প্রায় এক িাস ধক্ষর ভারক্ষতর বাজাক্ষর হলু ক্ষৈর ৈাি বােক্ষে। এক্ষত
শৈক্ষশ হলু ক্ষৈর আিৈানি কক্ষিক্ষে। তাই সরবরাহ সংকক্ষট পণ্যটির ৈাি শবক্ষেক্ষে।http://bonikbarta.net
শশয়ার শলিক্ষৈক্ষি জিনপ্রয় হক্ষে শিাবাইল অ্াপস

িিইক্ষয়র ৈশক্ষক পুাঁ নজবাজাক্ষর কাগুক্ষজ শশয়ার শলিক্ষৈি হক্ষতা। িনতনেক্ষলর শাপলা েত্বক্ষরর আশপাক্ষশ বস্তাভনতে কাগুক্ষজ শশয়ার
নিক্ষয় িাক হাাঁকক্ষতি িানলক। ৈরৈাক্ষি শিতার িক্ষিাক্ষর্াগ আকৃষ্ট হক্ষল শশয়ার শলিক্ষৈি হক্ষতা। কাগুক্ষজ শশয়ার শকিার পর প্রনিয়া
শশক্ষষ শলিক্ষৈি সম্পন্ন হক্ষতা। এখি শসই দৃশ্য পাক্ষেক্ষে। আক্ষগর অবস্থা আর শিই। িিইক্ষয়র ৈশক্ষকর শশষ নৈক্ষক অক্ষটাক্ষিাক্ষটি
বা স্বয়ংনিয় শলিক্ষৈি ব্যবস্থায় কাগুক্ষজ শশয়ারক্ষক নবৈায় জানিক্ষয় নিনজটাল পিনতক্ষত শশয়ার শলিক্ষৈি োলু
হয়।http://www.kalerkantho.com
িূ লধি শখক্ষয় শফক্ষলক্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত ৫ ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত পাাঁেটি ব্যাংক এবং একটি শবসরকানর ব্যাংক্ষকর আনেেক নভনত্তর দুবেলতা িক্ষিই প্রকট আকার ধারে কক্ষরক্ষে। এসব ব্যাংক
ঋক্ষের িাি অিু র্ায়ী নিরাপত্তা সনঞ্চনত রাখক্ষত নগক্ষয় আনেেক ব্যবস্থাপিায় পু ক্ষরা শহাাঁেট শখক্ষয়ক্ষে।এর ফক্ষল ব্যাংকগুক্ষলা নিক্ষজর িূলধি
শতা হানরক্ষয়ক্ষেই, উপরন্তু ১৫ হাজার শকাটি টাকার াটনতক্ষত পক্ষেক্ষে। খাত সংনিষ্ট নবনশষ্টজিরা বলক্ষেি, ব্যাংনকং খাক্ষতর করুে পনরেনত শুরু হয়
২০০৯ সাক্ষল।রাজনিনতক নবক্ষবেিায় ব্যাংক্ষকর এিনি-শেয়ারম্যাি নিক্ষয়াগ শৈয়ার পর শেক্ষক এিি ৈশা সৃ নষ্ট হক্ষয়ক্ষে। এর আক্ষগ ব্যাংনকং খাক্ষত
িূ লধি াটনত এতটা প্রকট নেল িা।জািক্ষত োইক্ষল বাংলাক্ষৈশ ব্যাংক্ষকর সাক্ষবক শিপু টি গভিের শখান্দকার ইব্রানহি খাক্ষলৈ র্ু গািরক্ষক বক্ষলি,
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক শেক্ষক ঋক্ষের িাক্ষি সব টাকা শবর কক্ষর নিক্ষয় শগক্ষে। এসব টাকা শফরত আসার সম্ভাবিা
শিই।http://www.jugantor.com

