দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
মসা বার ৭ই আগস্ট ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
জলবায়ু তহনবক্ষলর নির্ভ রতা বাড়ক্ষে বাক্ষজক্ষের ওপর
জলবায়ু পনরবতভ ক্ষির প্রর্াব ম াকাক্ষবলায় উন্নত নবশ্ব মেক্ষক প্রনতবের প্রনতশ্রুত সহায়তা িা আসায় বাক্ষজক্ষের ওপর সরকাক্ষরর নির্ভ রতা বাড়ক্ষে।
মে োকা নিো ও স্বাক্ষযের ক্ষতা ম ৌনলক খাক্ষত মৈওয়া মেত, মস োকা এখি বরাদ্দ নৈক্ষত হক্ষে জলবায়ু পনরবতভ ক্ষির ঝুুঁ নক এড়াক্ষত। অেভ
ন্ত্রণালক্ষয়র তথ্য বলক্ষে, চলনত ২০১৭-১৮ অেভবেক্ষরর বাক্ষজক্ষে জলবায়ু পনরবতভ ক্ষির ঝুুঁ নক ম াকাক্ষবলায় ১৪ হাজার ৬৩৩ মকাটি োকা বরাদ্দ মৈওয়া
হক্ষয়ক্ষে। জলবায়ুর সক্ষে সম্পৃ ক্ত, এ ি েয়টি ন্ত্রণালক্ষয়র প্রকক্ষের নবপরীক্ষত এই োকা মৈওয়া হক্ষয়ক্ষে, ো চলনত বেক্ষরর ম াে বাক্ষজক্ষের সাক্ষড়
৩ িতাংি। অেচ উন্নত নবশ্ব মেক্ষক আসা োকা নৈক্ষয় এসব ন্ত্রণালক্ষয় বরাদ্দ মৈওয়ার কো নেল। গত চার বেক্ষর বাক্ষজে মেক্ষক জলবায়ু তহনবক্ষল
বরাদ্দ মবক্ষড়ক্ষে ৫৬ িতাংি।http://www.kalerkantho.com
মরন েোন্স নবতরক্ষণ মেৌে উক্ষযাগ
অনত সহক্ষজ ও দ্রুততার সক্ষে প্রবাসীক্ষৈর পাঠাক্ষিা মরন েোক্ষন্সর োকা মৈক্ষির মেক্ষকাক্ষিা যাক্ষি তাক্ষৈর স্বজিক্ষৈর কাক্ষে মপৌুঁক্ষে নৈক্ষত ব্াংক এনিয়া
ও ওক্ষয়স্টািভ ইউনিয়ি সনিনলতর্াক্ষব কােভক্র শুরু কক্ষরক্ষে। গতকাল রাজধািীর ওক্ষয়নস্টি মহাক্ষেক্ষল আক্ষয়ানজত এক অিু ষ্ঠাক্ষি ব্াংক এনিয়ার
মপ্রনসক্ষেন্ট ও এ নে ম া. আরফাি আলী এবং ওক্ষয়স্টািভ ইউনিয়ক্ষির এ নে ও ৈনেণ এনিয়া অঞ্চক্ষলর র্াইস মপ্রনসক্ষেন্ট মসানহিী রাক্ষজালা এ
কােভক্রক্ষ র আিু ষ্ঠানিক উক্ষবাধি কক্ষরি। ওক্ষয়স্টািভ ইউনিয়ক্ষির নসনিয়র কাউনন্সলর ও র্াইস মপ্রনসক্ষেন্ট ( ধ্যপ্রাচে, আনিকা, ৈনেণ এনিয়া এবং
ৈনেণ-পূ বভ এনিয়া) ঞ্জু রায় ও নসনিয়র কানি ম্যাক্ষিজার (বাংলাক্ষৈি) িাক্ষর্ৈ আিরাফ এবং ব্াংক এনিয়ার নসনিয়র এনিনকউটির্ র্াইস
মপ্রনসক্ষেন্ট জু িাক্ষয়ৈ
ািরুর ও নজয়াউল হাসািসহ প্রনতষ্ঠাি দুটির ঊর্ধ্ভতি ক ভকতভ ারা এ স য় উপনযত
নেক্ষলি।http://www.kalerkantho.com
সম্পৈ ূ ক্ষের মচক্ষয় ২৭.৭% কক্ষ মলিক্ষৈি হক্ষে ন উচুয়াল ফান্ড
মৈক্ষির পুুঁ নজবাজাক্ষর বতভ াক্ষি ৩৫টি ম য়ানৈ ন উচুয়াল ফান্ড তানলকার্ুক্ত রক্ষয়ক্ষে। নবনিক্ষয়াগকৃত সম্পক্ষৈর বাজার ূ ক্ষের নর্নিক্ষত গতকাল
ফান্ডগুক্ষলার নিে সম্পৈ ূ ে (এিএনর্) নেল ৬ হাজার ৩০৪ মকাটি ৯৩ লাখ োকা। নবপরীক্ষত ফান্ডগুক্ষলার বাজার ূ লধি ৪ হাজার ৫৫৮ মকাটি
৬৮ লাখ োকা। ইউনিেগুক্ষলার বাজার ূ ে ও সম্পৈ ূ ক্ষের (নপ/এিএনর্) অিু পাত িূ ন্য ৈিন ক ৭২। অেভাত্ স্টক এিক্ষচক্ষঞ্জ তানলকার্ুক্ত
ন উচুয়াল ফান্ডগুক্ষলার ইউনিে গক্ষড় সম্পৈ ূ ক্ষের ২৭ ৈিন ক ৭ িতাংি কক্ষ হাতবৈল হক্ষে। নসটি ব্াংক কোনপোল নরক্ষসাক্ষসভস নলন ক্ষেক্ষের
এক পেভাক্ষলাচিা প্রনতক্ষবৈক্ষি সম্প্রনত এ নচত্র উক্ষঠ এক্ষসক্ষে।http://bonikbarta.net
পনরবতভ ক্ষি ন শ্র প্রনতনক্রয়া মবিাক্ষপাল যলবন্দক্ষর
আ ৈানি-রফতানি কােভক্র সপ্তাক্ষহ সাতনৈিই ২৪ ঘণ্টা সচল রাখায় বৈলাক্ষত শুরু কক্ষরক্ষে মবিাক্ষপাল যলবন্দক্ষরর নচত্র। শ্রন করা নৈক্ষির ক্ষতা
রাক্ষতও একই ব্স্ততায় কাজ করক্ষেি। ফক্ষল বন্দক্ষরর কােভক্রক্ষ গনত মবক্ষড়ক্ষে। তক্ষব বন্দর কতৃভপে হনলক্ষে ও িাইে নিফক্ষের চাজভ মিয়ায়
অসক্ষতাষ প্রকাি কক্ষরক্ষেি ব্বসায়ীরা। তাক্ষৈর অনর্ক্ষোগ, র্ারতীয় কতৃভপে এ চাজভ িা নিক্ষলও মবিাক্ষপাল যলবন্দর কতৃভপে তা নিক্ষে।এ
ব্াপাক্ষর েক্ষিার মচম্বার অব ক াসভ অোন্ড ইন্ডানির সাক্ষবক সর্াপনত ও আ ৈানিকারক ন জািু র রহ াি খাি বক্ষলি, মবিাক্ষপাল বন্দর ও কাস্ট স

২৪ ঘণ্টা মখালা রাখার সরকানর নসদ্ধাত ইনতবাচক। তক্ষব েু টির নৈক্ষি পণ্য আ ৈানিক্ষত অনতনরক্ত চাজভ মিয়া হক্ষল তা মকাক্ষিা ক্ষতই গ্রহণক্ষোগ্য
িয়। এর ফক্ষল সরকাক্ষরর উক্ষযাগ বাধাগ্রস্ত হক্ষত পাক্ষর।http://bonikbarta.net
আ ািতকারীর ৃ তুের পর োকা পাক্ষবি িন নিই
ব্াংক্ষক োকা মরক্ষখ মকাক্ষিা গ্রাহক্ষকর ৃ তুে হক্ষল তার িন নি োড়া অন্য কাউক্ষক োকা মৈয়া োক্ষব িা বক্ষল আবার নিক্ষৈভ িিা নৈক্ষয়ক্ষে বাংলাক্ষৈি
ব্াংক। গতকাল মকন্দ্রীয় ব্াংকটির এক প্রজ্ঞাপক্ষি মৈক্ষির বানণনজেক ব্াংকগুক্ষলাক্ষক এ নিক্ষৈভ িিা মৈয়া হয়। মৈক্ষির সব তফনসনল ব্াংক্ষকর
ব্বযাপিা পনরচালক ও প্রধাি নিবভাহী ক ভকতভ াক্ষৈর কাক্ষে পাঠাক্ষিা প্রজ্ঞাপক্ষি বাংলাক্ষৈি ব্াংক্ষকর ব্াংনকং প্রনবনধ ও িীনত নবর্াগ কতৃভক জানরকৃত
চলনত বেক্ষরর ৬ িম্বর প্রজ্ঞাপি ম ক্ষি চলক্ষত বলা হক্ষয়ক্ষে।গত ১৯ এনপ্রল ব্াংনকং প্রনবনধ ও িীনত নবর্াগ ৬ িম্বর প্রজ্ঞাপিটি জানর কক্ষরনেল।
এক্ষত বলা হয়, নকেু নকেু তফনসনল ব্াংক আ ািতকারীর ক্ষিািীত িন নির কাে মেক্ষক এ ক্ষ ভ অেীকার আৈায় করক্ষে মে, আ ািতকারীর
তুের পর িন নি বা িন নিরা ৃ ত ব্নক্তর নহসাক্ষব রনেত আ ািতপ্রানপ্তর মোগ্য বা উপেু ক্ত প্রাপক নবক্ষবনচত িাও হক্ষত পাক্ষরি। নবষয়টি ব্াংক
মকাম্পানি আইি ১৯৯১ (২০১৩ পেভত সংক্ষিানধত)-এর ১০৩ ধারায় বনণভত নিক্ষৈভ িিার পনরপন্থী। এ অবযায় আ ািতকারী বা আ ািতকারীক্ষৈর
ৃ তুের পর তাক্ষৈর ব্াংক অোকাউক্ষন্ট রনেত আ ািক্ষতর অেভ পনরক্ষিাক্ষধর মেক্ষত্র উনিনখত ধারা অিু সরণ করক্ষত ব্াংকগুক্ষলাক্ষক নিক্ষৈভ ি মৈয়া
হক্ষয়ক্ষে।http://bonikbarta.net
আঞ্চনলক বন্দ্ব সক্ষেও ৈনেণ চীি সাগর হক্ষয় বানণজে বাড়ক্ষে
মকৌিলগতর্াক্ষব গুরুত্বপূ ণভ ৈনেণ চীি সাগক্ষরর ানলকািার ৈানব নিক্ষয় আঞ্চনলক নবক্ষরাধ চরক্ষ মপৌুঁক্ষেক্ষে। এ স স্যা স াধাক্ষি অোক্ষসানসক্ষয়িি
অব সাউেইস্ট এনিয়াি মিিক্ষন্সর (আনসয়াি) পররাষ্ট্র ন্ত্রীক্ষৈর সবভক্ষিষ দবঠকটিও সফল হয়নি। তক্ষব ক্র বধভ াি বন্দ্ব সক্ষেও এ স ু দ্রপে নৈক্ষয়
দবনশ্বক বানণক্ষজে মকাক্ষিা র্াো পক্ষড়নি; উক্ষটা মবক্ষড়ক্ষে। েু ক্তরাষ্ট্রনর্নিক এক গক্ষবষণা প্রনতষ্ঠাক্ষির প্রনতক্ষবৈক্ষি মৈখা মগক্ষে, ২০০৮-১৬ সাল
পেভত ৈনেণ চীি সাগক্ষরর

ধ্য নৈক্ষয় ম াে ২৮ ট্রিনলয়ি েলাক্ষরর বানণজে সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষে। খবর নসিহুয়া ও

রয়োসভ।http://bonikbarta.net
র্ারক্ষত দুই সপ্তাক্ষহ চার গুণ মবক্ষড়ক্ষে মপুঁ য়াক্ষজর ৈা
র্ারক্ষতর বাজাক্ষর দুই সপ্তাক্ষহর ব্বধাক্ষি চার গুণ মবক্ষড়ক্ষে মপুঁ য়াক্ষজর ৈা । মৈিটির হারাষ্ট্র, গুজরাে, ধ্যপ্রক্ষৈিসহ মপুঁ য়াজ উৎপাৈিকারী
অঞ্চলগুক্ষলায় অনতবৃ নি ও এর মজর ধক্ষর বন্যা মৈখা নৈক্ষয়ক্ষে। এ কারক্ষণ বাজাক্ষর পেভাপ্ত চানহৈা োকা সক্ষেও এসব অঞ্চল মেক্ষক পণ্যটির সরবরাহ
কক্ষ মগক্ষে। ফক্ষল বাজাক্ষর মপুঁ য়াক্ষজর ৈা দুই বেক্ষরর ক্ষধ্য সক্ষবভাক্ষে মপৌুঁক্ষেক্ষে। কক্ষ ক্ষে রফতানির পনর াণও। র্ারক্ষতর ন্যািিাল হটিভকালচার
নরসাচভ অোন্ড মেক্ষর্লপক্ষ ন্ট ফাউক্ষন্ডিক্ষির (এিএইচআরনেএফ) সাম্প্রনতক প্রনতক্ষবৈক্ষি এ তথ্য জািাক্ষিা হক্ষয়ক্ষে। খবর নবজক্ষিস
স্টোন্ডােভ।http://bonikbarta.net
সাতেীরায় আড়াই লাখ েি চাল উৎপাৈক্ষির লেে
চলনত ম ৌসু ক্ষ মরাপা আ ি চাক্ষষ ব্স্ত স য় পার করক্ষেি সাতেীরার কৃষকরা। গত মবাক্ষরা ম ৌসু ক্ষ মেক্ষত ব্লাক্ষস্টর আক্র ক্ষণর মজর ধক্ষর েনত
কাটিক্ষয় উঠক্ষত চলনত বের মরাপা আ ি চাক্ষষ আগ্রহী হক্ষয়ক্ষেি এখািকার কৃষকরা। এরই ক্ষধ্য জন চাষ ও বীজতলা দতনরর কাজ শুরু
হক্ষয়ক্ষে। এবাক্ষরর ম ৌসু ক্ষ মজলার সাতটি উপক্ষজলায় ৮৩ হাজার ৭৬৫ মহক্টর জন ক্ষত মরাপা আ ি ধাক্ষির আবাৈ করা হক্ষে। এবার মজলায় ২
লাখ ৩২ হাজার ৬৬০ েি চাল উৎপাৈক্ষির লেে ধরা হক্ষয়ক্ষে। মজলা কৃনষ সম্প্রসারণ অনধৈপ্তক্ষরর তথ্য অিু োয়ী, গত ম ৌসু ক্ষ সাতেীরা মজলার
সাতটি উপক্ষজলায় চাল উৎপাৈি হক্ষয়নেল ২ লাখ ২৬ হাজার ৮৬৬ েি। এবার চাল উৎপাৈি লেে নিধভারণ করা হক্ষয়ক্ষে ২ লাখ ৩২ হাজার
৬৬০ েি। মস নহসাক্ষব চলনত ম ৌসু ক্ষ মজলায় প্রায় েয় হাজার েি মবনি চাল উৎপাৈক্ষির লেে নিধভারণ করা হক্ষয়ক্ষে। এবার এখািকার প্রায় ৩
লাখ ২০ হাজার ৭১৫ কৃষক ৮৩ হাজার ৭৬৫ মহক্টর জন ক্ষত মরাপা আ ি ধাক্ষির আবাৈ করক্ষেি।http://bonikbarta.net

