দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বধবাে ৭ই রফব্রুয়ানে ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
এনি রেনিও কমাক্ষিাে নসদ্ধান্ত স্থনিত চায় নিনবএ
পুঁ নিবািাক্ষেে নস্থনতিীলতাে স্বাক্ষথে ব্াংক্ষকেঋণ আমািত অিপাত (এনি রেনিও) কমাক্ষিা সংক্রান্ত রকন্দ্রীয় ব্াংক্ষকে সার্কেলাক্ষেে
কার্েকানেতা নকছ সমক্ষয়ে িন্য স্থনিত োখাে ৈানব িানিক্ষয়ক্ষছ ঢাকা স্টক এক্সক্ষচঞ্জ ররাকাক্ষেি অযাক্ষসানসক্ষয়িি (নিনবএ)। তাছাড়া
পুঁ নিবািাক্ষে ব্াংক্ষকে নবনিক্ষয়ািসীমা, এক্সক্ষপািাে নেক্ষপার্েং পদ্ধনত এবং আইনসনবে ভূনমকা সংক্রান্ত রবিনকছ প্রস্তাব রেক্ষখক্ষছ
সংিঠির্। িতকাল নিনবএে পে রথক্ষক বাংলাক্ষৈি ব্াংক্ষকে িভিেে ফিক্ষল কনবক্ষেে কাক্ষছ এসব প্রস্তাব সংবনলত নচঠি রৈয়া
হক্ষয়ক্ষছ।নিনবএে নচঠিক্ষত বলা হক্ষয়ক্ষছ, পুঁ নিবািাক্ষেে নস্থনতিীলতায় বাংলাক্ষৈি ব্াংক্ষকে গুরুত্বপূ ণে ভূনমকা েক্ষয়ক্ষছ। সাম্প্রনতক সমক্ষয়
রবিনকছ নবষয়ক্ষক রকন্দ্র কক্ষে পুঁ নিবািাক্ষে ছন্দপতি হক্ষয়ক্ষছ। তাই বািাে নস্থনতিীলতাে স্বাক্ষথে নকছ নবষয় রকন্দ্রীয় ব্াংক্ষকে নবক্ষবচিা
কো প্রক্ষয়ািি।http://bonikbarta.net
েফতানি আক্ষয় প্রবৃ নদ্ধ সাক্ষড় ৬ িতাংি
চলনত ২০১৭-১৮ অথেবছক্ষেে প্রথম সাত মাক্ষস (িলাই-িািয়ানে) নবশ্ববািাক্ষে পণ্য েফতানি বাবৈ বাংলাক্ষৈক্ষিে আয় হক্ষয়ক্ষছ ২
হািাে ১৩২ রকার্ ৪৯ লাখ িলাে। এ সমক্ষয় েফতানি আয় রবক্ষড়ক্ষছ ৬ ৈিনমক ৫৫ িতাংি। িতকাল েপ্তািী উন্নয়ি বযক্ষো (ইনপনব)
প্রকানিত হালিািাৈ পনেসংখ্যাি প্রনতক্ষবৈক্ষি এ তথ্য প্রকাি কো হক্ষয়ক্ষছ।একক মাসনভনিক পনেসংখ্যাক্ষি রৈখা র্ায়, চলনত বছক্ষেে
প্রথম মাক্ষস েফতানি খাত রথক্ষক আয় হক্ষয়ক্ষছ ৩৪০ রকার্ ৮৮ লাখ ৫০ হািাে িলাে। িত বছক্ষেে িািয়ানেক্ষত েফতানি আয় নছল
৩২৯ রকার্ ২২ লাখ ৩০ হািাে িলাে। এ নহসাক্ষব বছক্ষেে প্রথম মাক্ষস েফতানি আক্ষয় প্রবৃ নদ্ধ হক্ষয়ক্ষছ ৩ ৈিনমক ৫৪
িতাংি।http://bonikbarta.net
বস্ত্র ও রপািাক কােখািাে র্ন্ত্াংক্ষিে প্রৈিেিী শুরু আিামীকাল
আিামীকাল শুরু হক্ষে বস্ত্র ও রপািাক খাক্ষতে মূ লধনি র্ক্ষন্ত্ে আন্তিোনতক প্রৈিেিী ‘ঢাকা ইন্টােন্যািিাল রেক্সোইল অযান্ড িাক্ষমেন্ট
রমনিিানে এনক্সনবিি (নির্নি)’। চাে নৈিব্াপী এ প্রৈিেিীক্ষত অংি রিক্ষব নবক্ষশ্বে ৩৬ রৈক্ষিে সহস্রানধক প্রনতষ্ঠাি।বাংলাক্ষৈি
রেক্সোইল নমলস অযাক্ষসানসক্ষয়িি (নবর্এমএ) ও ইয়কে াস রেি অযান্ড মাক্ষকে র্ং সানভে ক্ষসস রর্ৌথভাক্ষব নির্নিে ১৫তম সংস্কেণ
আক্ষয়ািি কেক্ষছ। িতকাল নবর্এমএ কার্োলক্ষয় এক সংবাৈ সক্ষেলক্ষিে আক্ষয়ািি কো হয়। সংিঠির্ে ভােপ্রাপ্ত সভাপনত রমাহােৈ
আলী রখাকি, সহসভাপনত রহাক্ষসি রমহমৈ, পনেচালক রখােক্ষিৈ আলম, মনিে রহাক্ষসি, িামস মাহমৈ, রমািােেফ রহাক্ষসি ও
সমাইয়া আনিিসহ ইয়কে াক্ষসে কমেকতে াো এ সময় উপনস্থত নছক্ষলি।http://bonikbarta.net
৪ ট্রিনলয়ি িলাে বািাে মূ লধি হানেক্ষয়ক্ষছ রকাম্পানিগুক্ষলা
র্ক্তোক্ষে সক্ষৈে হাে বৃ নদ্ধে সম্ভাবিা ও মিাফা নিক্ষয় নবনিক্ষয়ািকােীক্ষৈে আতক্ষেে কােক্ষণ রসামবাে ওয়াল নিক্ষেে রিয়ােবািাক্ষে
রেকিে ৈেপতি হক্ষয়ক্ষছ। র্াে প্রভাক্ষব িতকাল রিাো এনিয়া-ইউক্ষোক্ষপে রিয়ােবািাক্ষে ব্াপক ৈেপতি লে কো র্ায়। িতকাল

দবনশ্বক রিয়ােবািাে চতথে নৈক্ষিে মক্ষতা নিম্নমখী থাকায় নবনভন্ন রকাম্পানিে বািােমূ ল্য ৪ ট্রিনলয়ি িলাে কক্ষম রিক্ষছ বক্ষল ধােণা
কো হক্ষে; অথচ মাত্র আেনৈি আক্ষিই রেকিে উচ্চতায় নছল এ মূ ল্যমাি। খবে িানিেয়াি, এএফনপ, েয়োসে ও ওয়াল নিে
িািোল।রসামবাে র্ক্তোক্ষেে নিল্পপ্রনতষ্ঠািগুক্ষলাে সমনিত সূ চক িাও রিািস ১ হািাে ১৭৫ পক্ষয়ন্ট হাোয় র্ায়। এর্ নছল িাও
রিািক্ষসে িন্য ছয় বছক্ষেে মক্ষে সবক্ষচক্ষয় বাক্ষি নৈি। মানকে ি রিয়ােবািাক্ষে এ ব্াপক ৈেপতক্ষিে প্রভাক্ষব িতকাল এনিয়া ও
ইউক্ষোক্ষপে রিয়ােসূ চকগুক্ষলাক্ষতও নিম্নমখী প্রবণতা লে কো র্ায়।http://bonikbarta.net
সক্ষৈে হাে অপনেবনতে ত োখল অক্ষিনলয়াে রকন্দ্রীয় ব্াংক
অক্ষিনলয়াে রকন্দ্রীয় ব্াংক িতকাল চলনত বছক্ষে অিনষ্ঠত প্রথম দবঠক্ষক সক্ষৈে হাে অপনেবনতে ত রেক্ষখক্ষছ। মূ ল্যস্ফীনতে সহিীয়
অবস্থা এবং িৃ হস্থানল ব্ক্ষয় অনিশ্চয়তাে রপ্রোপক্ষে এ নসদ্ধান্ত রিয়া হক্ষয়ক্ষছ। খবে এএফনপ।নেিাভে ব্াংক অব অক্ষিনলয়া (আেএনব)
২০১৬ সাক্ষলে আিস্ট রথক্ষক সক্ষৈে হাে পনেবতে ি কক্ষেনি। এে আক্ষি রৈির্ে খনিবনহভূেত খাতক্ষক উদ্দীপিা রৈয়াে লক্ষেয ২০১১
সাক্ষলে িক্ষভম্বে রথক্ষক োিা রবি কক্ষয়কবাে সক্ষৈে হাে হ্রাস কোয় রসর্ ১ ৈিনমক ৫০ িতাংক্ষি রিক্ষম আক্ষস।এক নববৃ নতক্ষত িভিেে
নফনলপ রলাক্ষয় বক্ষলি, বতে মাি মদ্রািীনতে অবস্থাি হক্ষে অথেিীনতে প্রবৃ নদ্ধক্ষক সহায়তা কো। আেএনবে রবািেসভা রিক্ষষ নতনি বক্ষলি,
নিম্ন সক্ষৈে হাে অক্ষিনলয়াে অথেিীনতক্ষক অব্াহতভাক্ষব সমথেি নৈক্ষয় র্াক্ষে। রবকােক্ষত্বে হাে কমাক্ষিাে ব্াপাক্ষে আক্ষো অগ্রিনত এবং
মূ ল্যস্ফীনত অভীষ্ট লেযমাত্রায় নফক্ষে আসক্ষব বক্ষল আিা কো হক্ষে। অবশ্য এসব অগ্রিনত ধীেিনতক্ষত হওয়াে
কথা।http://bonikbarta.net
আে বছক্ষেে সবেনিক্ষম্ন স্বক্ষণেে দবনশ্বক চানহৈা
আন্তিোনতক বািাক্ষে ২০১৭ সালিক্ষড় স্বক্ষণেে ৈাক্ষম রতনিভাব রৈখা রিক্ষছ। তক্ষব মূ ল্যবাি ধাতর্ে দবনশ্বক চানহৈাে রেক্ষত্র রৈখা
রিক্ষছ নভন্ন নচত্র। ২০১৭ সাক্ষল স্বক্ষণেে দবনশ্বক চানহৈা আক্ষিে বছক্ষেে তলিায় কক্ষমক্ষছ। এ সময় মূ ল্যবাি ধাতর্ে দবনশ্বক চানহৈা িত
আে বছক্ষেে মক্ষে সবেনিম্ন অবস্থাক্ষি রিক্ষম এক্ষসক্ষছ। তক্ষব রকন্দ্রীয় ব্াংকসহ প্রানতষ্ঠানিক চানহৈা, স্বক্ষণেে বাে ও কক্ষয়ক্ষিে চানহৈা
কমক্ষলও ২০১৭ সাক্ষল নবক্ষশ্বে নবনভন্ন রৈক্ষি স্বণোলোক্ষেে চানহৈা রবক্ষড়ক্ষছ বক্ষল ওয়ার্ল্ে রিার্ল্ কাউনিক্ষলে (িনিউনিনস) সাম্প্রনতক
প্রনতক্ষবৈক্ষি িািাক্ষিা হক্ষয়ক্ষছ। খবে েয়োসে।িনিউনিনসে প্রনতক্ষবৈক্ষিে তথ্য অির্ায়ী, ২০১৭ সাক্ষল স্বক্ষণেে দবনশ্বক চানহৈা নছল ৪
হািাে ৭১ ৈিনমক ৭ েি, র্া আক্ষিে বছক্ষেে তলিায় ৭ িতাংি কম। ২০১৬ সাক্ষল মূ ল্যবাি ধাতর্ে দবনশ্বক চানহৈা নছল ৪ হািাে
৩৬২ েি। রস নহসাক্ষব, এক বছক্ষেে ব্বধাক্ষি নবশ্বিক্ষড় স্বক্ষণেে চানহৈা কক্ষমক্ষছ ২৯০ ৈিনমক ৩ েি। ২০০৯ সাক্ষলে পে িত বছেই
স্বক্ষণেে দবনশ্বক চানহৈা সবক্ষচক্ষয় কম নছল বক্ষল প্রনতক্ষবৈক্ষি উক্ষেখ কো হক্ষয়ক্ষছ।http://bonikbarta.net
রেকিে সক্ষবোক্ষচ্চ মালক্ষয়নিয়ায় পাম অক্ষয়ক্ষলে মিৈ
পাম অক্ষয়ল উৎপাৈিকােী ও েফতানিকােক রৈিগুক্ষলাে তানলকায় মালক্ষয়নিয়াে অবস্থাি নবক্ষশ্ব নিতীয়। চলনত ২০১৭-১৮ রমৌসক্ষম
রৈির্ক্ষত পণ্যর্ে উৎপাৈক্ষি রতনিভাব বিায় েক্ষয়ক্ষছ। এে রিে ধক্ষে ২০১৮ সাক্ষলে িািয়ানেক্ষত রৈির্ক্ষত পাম অক্ষয়ক্ষলে সমাপিী
মিৈ আক্ষিে মাক্ষসে তলিায় রবক্ষড় ২ বছক্ষেে মক্ষে সক্ষবোক্ষচ্চ রপৌুঁক্ষছক্ষছ। নরর্ি সংবাৈমােম েয়োক্ষসেে এক িনেপনভনিক
প্রনতক্ষবৈক্ষি এ তথ্য িািাক্ষিা হক্ষয়ক্ষছ।প্রনতক্ষবৈক্ষিে তথ্য অির্ায়ী, ২০১৮ সাক্ষলে িািয়ানেক্ষত মালক্ষয়নিয়ায় পাম অক্ষয়ক্ষলে মিৈ
ৈাুঁনড়ক্ষয়ক্ষছ ২৭ লাখ ৫০ হািাে েক্ষি, র্া আক্ষিে মাক্ষসে তলিায় ৈিনমক ৬ িতাংি রবনি। এে আক্ষি ২০১৭ সাক্ষলে নিক্ষসম্বক্ষে
রৈির্ক্ষত পাম অক্ষয়ক্ষলে মিৈ ২০১৫ সাক্ষলে িক্ষভম্বক্ষেে পে সক্ষবোক্ষচ্চ রপৌুঁক্ষছনছল। রস নহসাক্ষব িািয়ানেক্ষত আক্ষো রতনিভাব রৈখা
রৈয়ায় মালক্ষয়নিয়ায় পাম অক্ষয়ক্ষলে মিৈ দুই বছক্ষেে সক্ষবোক্ষচ্চ অবস্থাি কেক্ষছ। মূ লত রবচাক্ষকিাে তলিায় বাড়নত উৎপাৈক্ষিে রিে
ধক্ষে এ সময় রৈির্ক্ষত পাম অক্ষয়ক্ষলে মিৈ রবক্ষড়ক্ষছ বক্ষল প্রনতক্ষবৈক্ষি িািাক্ষিা হক্ষয়ক্ষছ।http://bonikbarta.net

