দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বত হ্স্পনতবাে ৭ই সসক্ষেম্বে ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
সাত বছক্ষে ২৭ ধাপ এনিক্ষেক্ষছ চট্টগ্রাম বন্দে

নবক্ষেে ১০০টি সমু দ্রবন্দক্ষেে তানিকাে চট্টগ্রাম বন্দে ৭১তম অবস্থাি অর্জি কক্ষেক্ষছ। ২০১৬ সাক্ষি এক বছক্ষে কিক্ষেইিাে ওঠািামা
সূ চক নবক্ষবচিাে নিক্ষে নবক্ষেে সসো ১০০টি বন্দক্ষেে তানিকা প্রকাশ কক্ষেক্ষছ নশনপংনবষেক ঐনতহ্যবাহ্ী িণমাধ্যম ‘িক্ষেডস নিস্ট’।
সসই তানিকাে চট্টগ্রাম বন্দে পাাঁচ ধাপ এনিক্ষে ৭১তম অবস্থাক্ষি সপ াঁক্ষছক্ষছ। এে আক্ষি ২০১৫ সাক্ষিে তানিকাে নছি ৭৬তম, আে
২০১৪ সাক্ষি নছি ৮৭তম। র্ািক্ষত চাইক্ষি চট্টগ্রাম বন্দে কততজপক্ষেে সচোেম্যাি নেোে অযাডনমোি এম খাক্ষিৈ ইকবাি কাক্ষিে
কণ্ঠক্ষক বক্ষিি, ‘নবিত আে বছক্ষে চট্টগ্রাম বন্দে ২৭ ধাপ এনিক্ষেক্ষছ। সীনমত েমতা, যন্ত্রপানত সংকে, সর্টি সংকক্ষেে মক্ষধ্যই ৈেতা
ও উন্নত ব্যবস্থাপিাে মাধ্যক্ষমই এই অভূতপূ বজ সাফল্য অর্জি সম্ভব হ্ক্ষেক্ষছ। চট্টগ্রাম বন্দক্ষেে উৎপাৈিশীিতা, পণ্য ওঠািামা ও সপােজ
ৈেতাে ওপে নভনি কক্ষে িক্ষেডস নিস্ট তানিকা দতনে কক্ষেক্ষছ। http://www.kalerkantho.com
িবম কাযজনৈবক্ষস সূ চক সংক্ষশাধি
োিা আে কাযজনৈবস ঊর্ধ্জমু খী থাকাে পে িতকাি নকছু ো ৈে সংক্ষশাধি হ্ক্ষেক্ষছ সৈক্ষশে দুই স্টক এক্সক্ষচক্ষে। নসংহ্ভাি সকাম্পানিে সশোেৈে
কমাে পাশাপানশ নিম্নমু খী নছি সূ চকও। তক্ষব সকিাক্ষবচা আক্ষিে নৈক্ষিে তুিিাে সবক্ষেক্ষছ।বার্ােসংনিষ্টো বিক্ষছি, োিা ৈেবত নিে পে এ সংক্ষশাধি
বার্াক্ষেে নস্থনতশীিতাে র্ন্যই গুরুত্বপূ ণজ। হ্াতবৈি হ্ওো সকাম্পানি, নমউচুোি ফান্ড ও কেক্ষপাক্ষেে বক্ষন্ডে মক্ষধ্য িতকাি ৈাম সবক্ষেক্ষছ ১৩৮টিে,
কক্ষমক্ষছ ১৬৩টিে ও অপনেবনতজ ত নছি ২২টিে বার্ােৈে।ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষে (নডএসই) িতকাি ৩২৩টি সকাম্পানি ও নমউচুোি ফাক্ষন্ডে সমাে
৪৬ সকাটি ৬৩ িাখ ৯২ হ্ার্াে ৫০৬টি সশোে বা ইউনিে হ্াতবৈি হ্ক্ষেক্ষছ, যাে বার্ােৈে ১ হ্ার্াে ৩৬৯ সকাটি ৮০ িাখ ৫৬ হ্ার্াে ৮৪৩
োকা। আক্ষিে নৈি স্টক এক্সক্ষচেটিক্ষত ১ হ্ার্াে ৫০ সকাটি োকাে কম সিিক্ষৈি হ্ক্ষেনছি।http://bonikbarta.net
সিিক্ষৈক্ষিে শীক্ষষজ ন্যাশিাি ব্যাংক
ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষে (নডএসই) িতকাি সিিক্ষৈক্ষিে শীক্ষষজ উক্ষঠ এক্ষসক্ষছ ন্যাশিাি ব্যাংক নিনমক্ষেড (এিনবএি)। সাো নৈক্ষি ব্যাংকটিে ৪৫
সকাটি ৫১ িাখ োকাে সবনশ সশোে হ্াতবৈি হ্ে।৩১ নডক্ষসম্বে সমাপ্ত ২০১৬ নহ্সাব বছক্ষেে র্ন্য ২০ শতাংশ স্টক িভযাংশ নৈক্ষেক্ষছ ন্যাশিাি
ব্যাংক। সবজক্ষশষ নহ্সাব বছক্ষে প্রনতষ্ঠািটিে সশোেপ্রনত আে (ইনপএস) হ্ক্ষেক্ষছ ২ োকা ৮৪ পেসা, আক্ষিে বছে যা নছি ১ োকা ৯৬ পেসা। ৩১
নডক্ষসম্বে এে সশোেপ্রনত নিে সম্পৈমূ ল্য (এিএনভনপএস) ৈাাঁোে ১৮ োকা ২৮ পেসাে।চিনত নহ্সাব বছক্ষেে নিতীে প্রানিক্ষক ন্যাশিাি ব্যাংক্ষকে
ইনপএস কক্ষমক্ষছ। এনপ্রি সথক্ষক র্ু ি পযজি সমক্ষে ব্যাংকটিে ইনপএস হ্ক্ষেক্ষছ ২৬ পেসা। আক্ষিে বছে একই সমক্ষে তা নছি ৮৪ পেসা। ৩০ র্ু ি
সকাম্পানিটিে এিএনভনপএস ৈাাঁোে ১৮ োকা ৬১ পেসাে। প্রথমাক্ষধজও ন্যাশিাি ব্যাংক্ষকে ইনপএস কক্ষমক্ষছ। র্ািু োনে সথক্ষক মাচজ পযজি ব্যাংকটিে
ইনপএস হ্ক্ষেক্ষছ ৫৩ পেসা, আক্ষিে বছে একই সমক্ষে যা নছি ১ োকা ৫ পেসা।২০১৫ সাক্ষিে ৩১ নডক্ষসম্বে সমাপ্ত নহ্সাব বছক্ষেে র্ন্য ১৫
শতাংশ স্টক িভযাংশ সৈে ব্যাংকটি। এে আক্ষি ২০১৪ সাক্ষি সৈে ১০ শতাংশ স্টক িভযাংশ।http://bonikbarta.net
অবকাঠাক্ষমা সম্প্রসােণ ছাোই কিক্ষেইিাে পনেবহ্ক্ষি বে অগ্রিনত

দবক্ষৈনশক বানণক্ষর্যে প্রসাক্ষে চট্টগ্রাম বন্দেক্ষকনিক কিক্ষেইিাে পনেবহ্ক্ষিে পনেসেও বােক্ষছ প্রনতনিেত। বন্দে কততজপক্ষেে নহ্সাক্ষব ২০১৯ সাি
িািাৈ কিক্ষেইিাে হ্যান্ডনিংক্ষেে সংখ্যা ৈাাঁোক্ষত পাক্ষে ৩০ িাখ ইউনিে। িত পাাঁচ বছক্ষে (২০১২-১৬) চট্টগ্রাম বন্দক্ষে কিক্ষেইিাে ওঠাক্ষিািামাক্ষিাে সংখ্যা প্রাে ১০ িাখ ইউনিে সবক্ষে ২৩ িাখ ইউনিক্ষে উন্নীত হ্ক্ষেক্ষছ। চিনত বছে সশক্ষষ এ সংখ্যা ২৫ িাখ ইউনিে ছানেক্ষে যাক্ষব বক্ষি
ধােণা কো হ্ক্ষে। নবক্ষশষ কক্ষে নশল্প-কােখািাে কাাঁচামাি এবং সমিা প্রকক্ষল্পে যন্ত্রপানত ও সেোম আমৈানিে কােক্ষণ কিক্ষেইিাে পনেবহ্ক্ষিে
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উক্ষপনেত।http://bonikbarta.net
পাাঁচনৈি বক্ষেে পে নহ্নি স্থিবন্দক্ষেে কাযজক্রম শুরু
ঈদুি আর্হ্া উপিক্ষে োিা পাাঁচনৈি বে থাকাে পে িতকাি সথক্ষক নৈিার্পু ক্ষেে নহ্নি স্থিবন্দে নৈক্ষে পণ্য আমৈানি-েফতানিসহ্ বন্দক্ষেে সব
কাযজক্রম শুরু হ্ক্ষেক্ষছ। ৈীর্জ ছু টিে পে বন্দক্ষে কমজচাঞ্চল্য নফেক্ষত শুরু কেক্ষিও কাযজক্রম পু ক্ষোপু নে স্বাভানবক হ্ক্ষত আক্ষো কক্ষেক নৈি সমে িািক্ষব
বক্ষি বন্দে ব্যবহ্ােকােী ব্যবসােীো র্ানিক্ষেক্ষছি।বাংিানহ্নি কাস্টমস নসঅযান্ডএফ এক্ষর্ন্ট অযাক্ষসানসক্ষেশক্ষিে সনচব সমা. শানহ্িু ে ইসিাম র্ািাি,
ঈদুি আর্হ্া উপিক্ষে ১-৫ সসক্ষেম্বে বন্দক্ষেে নসঅযান্ডএফ এক্ষর্ন্টক্ষৈে সব ধেক্ষিে কাযজক্রম বে নছি। প্রথক্ষম ৭ সসক্ষেম্বে পযজি কাযজক্রম বে
োখাে সর্াষণা সৈো হ্ক্ষিও বন্যাে কােক্ষণ ব্যবসা-বানণক্ষর্যে েনতে কথা মাথাে সেক্ষখ পক্ষে বক্ষেে সমোৈ দুনৈি কমাক্ষিা হ্ে। মঙ্গিবাে পযজি
বন্দে নৈক্ষে দুক্ষৈক্ষশে মক্ষধ্য পণ্য আমৈানি-েফতানি বে নছি। িতকাি দুপু ক্ষে ভােত সথক্ষক পণ্যবাহ্ী ট্রাক প্রক্ষবক্ষশে মধ্য নৈক্ষে এ কাযজক্রম পু িোে
শুরু হ্ে। তক্ষব ঈক্ষৈে আক্ষমর্ এখক্ষিা পু ক্ষোপু নে কাক্ষেনি। বন্দক্ষেে কাযজক্রম স্বাভানবক হ্ক্ষত আক্ষো কক্ষেকনৈি সমে িািক্ষত
পাক্ষে।http://bonikbarta.net
ৈ. সকানেোে সক্ষঙ্গ বানণর্য চুনি বানতক্ষিে নবপক্ষে মানকজ ি ব্যবসােীো
ৈনেণ সকানেোে সক্ষঙ্গ একটি মু ি বানণর্য চুনি সথক্ষক যু িোষ্ট্রক্ষক প্রতযাহ্াে কক্ষে িা সিোে র্ন্য ট্রাম্প প্রশাসক্ষিে প্রনত আহ্বাি র্ানিক্ষেক্ষছ
মানকজ ি সচম্বাে অব কমাসজ ও কংক্ষগ্রসিাি নিৈিীে সিতাক্ষৈে একটি গ্রুপ। এক নববত নতক্ষত তাো ইউএস-সাউথ সকানেো নি সট্রড এনগ্রক্ষমন্ট
(সকওআেইউএস) সথক্ষক যু িোষ্ট্রক্ষক প্রতযাহ্াে িা কোে আহ্বাি র্ািা। খবে নসিহুো।নববত নতক্ষত ইউএস সচম্বাে অব কমাক্ষসজে সপ্রনসক্ষডন্ট ও
নসইও েমাস সর্ সডািানহ্উ বক্ষিি, সকওআেইউএস সথক্ষক যু িোষ্ট্রক্ষক প্রতযাহ্াে কক্ষে সিোে চেম নবক্ষোনধতা কেনছ
আমো।http://bonikbarta.net
ওক্ষপক্ষকে চুনিে সমোৈ বাোক্ষত আগ্রহ্ী সস নৈ-োনশো
ির্জানতক বার্াক্ষে অপনেক্ষশানধত জ্বািানি সতক্ষিে ৈেপতক্ষিে িািাম োিাে র্ন্য উক্ষিািি কমাক্ষত চুনি স্বােে কক্ষেক্ষছ পণ্যটিে
েফতানিকােকক্ষৈে সর্াে অিজািাইক্ষর্শি অব অক্ষেি এক্সক্ষপাটিজং কানির্ভুি (ওক্ষপক) সৈশগুক্ষিা। চুনিক্ষত সমথজি র্ানিক্ষেক্ষছ োনশোসহ্
ওক্ষপকবনহ্ভূজত সবশ কক্ষেকটি সৈশ। আিামী বছক্ষেে প্রথম প্রানিক (র্ািু োনে-মাচজ) সশক্ষষ চুনিে সমোৈ সশষ হ্ক্ষব। নকন্তু এে মক্ষধ্য চুনিে
িেয অর্জি সম্ভব িে বক্ষিই মক্ষি কেক্ষছি সংনিষ্টো। এ কােক্ষণ চুনিে ভনবষ্যত্ নিক্ষে প্রশ্ন উক্ষঠক্ষছ। চুনিে সমোৈ আক্ষো বাোক্ষিা হ্ক্ষব িানক
তা বানতি হ্ক্ষব— এ নিক্ষে সর্াে গুেি েক্ষেক্ষছ। এে মক্ষধ্যই ওক্ষপক্ষকে চুনিে ভনবষ্যত্ নিক্ষে আক্ষিাচিাে বক্ষসক্ষছ অপনেক্ষশানধত জ্বািানি সতক্ষিে
অন্যতম শীষজ উক্ষিািিকােী ও েফতানিকােক সৈশ সস নৈ আেব ও োনশো। দুই সৈশই ওক্ষপক্ষকে চুনিে সমোৈ বাোক্ষত একমত হ্ক্ষেক্ষছ বক্ষি
র্ািা সিক্ষছ। খবে েেোসজ।োনশোে জ্বািানি মন্ত্রণািক্ষেে নববত নতক্ষত র্ািাক্ষিা হ্ে, সৈশটিে সসন্ট নপোসজবাক্ষিজ দবঠক্ষক বক্ষসি দুই সৈক্ষশে সেকানে
কমজকতজ াো। রুশ জ্বািানিমন্ত্রী আক্ষিকর্ান্ডাে সিাভাক বক্ষিি, ‘আমো (োনশো ও সস নৈ আেব) মক্ষি কেনছ, আির্জানতক বার্াক্ষে অপনেক্ষশানধত
জ্বািানি সতক্ষিে ক্রমািত ৈেপতি সঠকাক্ষত পণ্যটিে উক্ষিািি কমাক্ষিাে নবকল্প সিই। http://bonikbarta.net

