দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
থর্ো বার ৮ই জািু য়ানর ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
অনু ম োদিত ূ লধন বোড়োমে খোন ব্রোিোর্স
অনুম োদিত ূ লধন ১০০ থেমে বোদড়মে ১৫০ থেোটি েরোর দর্দ্ধোন্ত দনমেমে খোন ব্রোিোর্স দিদি ওমেন ব্যোগ ইন্ডোদিজ দলদ মেমের িদরচোলনো
ির্সি। র্ম্প্রদত বোদর্সে র্োধোরণ র্েোে (এদজএ ) তো অনুম োিন েমরমেন থেেোরম োল্ডোররো। ঢোেো স্টে এক্সমচঞ্জ (দেএর্ই) র্ূমে এ তথ্য
জোনো থগমে।৩০ জু ন র্ োপ্ত ২০১৭ দ র্োব বেমরর জন্য ১০ েতোাংে স্টে লে্োাংে থ োর্ণো েমরমে খোন ব্রোিোর্স। র্বসমের্ দনরীদিত আদেসে
প্রদতমবিন অনু র্োমর, থগল দ র্োব বেমর প্রদতষ্ঠোনটির থেেোরপ্রদত আে (ইদিএর্) মেমে ৮১ িের্ো, আমগর বের যো দেল ১ েোেো ১৬ িের্ো।
৩০ জু ন থেেোরপ্রদত দনে র্ম্পি ূ ল্য (এনএদেদিএর্) িোাঁড়োে ১৩ েোেোে।এদিমে চলদত দ র্োব বেমরর প্রে (জু লোই-থর্মেম্বর) প্রোদন্তমে
প্রদতষ্ঠোনটির ইদিএর্ মেমে ১৯ িের্ো, আমগর বের এেই র্ মে যো দেল ১৮ িের্ো। ৩০ থর্মেম্বর প্রদতষ্ঠোনটির এনএদেদিএর্ িোাঁড়োে ১১
েোেো ৯০ িের্োে।দেএর্ইমত র্বসমের্ ১৮ েোেো ৩০ িের্োে খোন ব্রোিোমর্সর থেেোর োতবিল ে। গত এে বেমর থেেোরটির র্মবসোচ্চ ির দেল
২৬ েোেো ৩০ িের্ো ও র্বসদনম্ন ১৭ েোেো ২০ িের্ো।http://bonikbarta.net
রাংিু র থচম্বোর থনতোমির র্মে েোরতীে র্ েোরী োই েদ েনোমরর তদবদন ে
রোজেো ীমত অবদিত েোরতীে র্ েোরী োই েদ েন েোযসোলমের র্ েোরী োই েদ েনোর ে. অদেদজত্ চমটোিোধ্যোে গতেোল রাংিু র থচম্বোর অব
ে োর্স অ্োন্ড ইন্ডোদির িদরচোলনো ির্সমির র্মে এে তদবদন ে র্েোে দ দলত ন। রাংিু র থচম্বোর েবমনর থবোেসরুম র্েোে র্েোিদতত্ব েমরন
রাংিু র থচম্বোমরর র্েোিদত থ োস্তফো থর্ো রোব থচৌধু রী টিেু।থচম্বোর র্েোিদত বোাংলোমিে ও েোরমতর মধ্য দিিিীে ব্যবর্োদেে র্ম্পেস
থজোরিোরেরণ, এেু মেেন এক্সমচঞ্জ ও রাংিু র-েলেোতোর মধ্য র্রোর্দর থরল থযোগোমযোগ ব্যবিো চোলু েরোর ব্যোিোমর েোযসের িিমিি গ্র মণর
জন্য র্ েোরী োই েদ েনোমরর দৃদি আের্সণ েমরন।র্েোে বোাংলোমিে ও েোরমতর মধ্য আ িোদন-রফতোদন বোদণজ্, িলবন্দর, থরল থযোগোমযোগ
চোলু েরণ ও েু্দরস্ট দের্োে েোরমত দগমে অর্ু ি মে িড়ো-র্াংক্রোন্ত দবর্মে বক্তব্য রোমখন থচম্বোমরর থজ্ষ্ঠ র্ র্েোিদত থ োজমতোবো থ োমর্ন
দরিন, র্ র্েোিদত নজু র আ ম ি আজোি, থচম্বোর িদরচোলে থ ো. োদববু র র োন রোজো, িোেস থবোর্, থ ো. থ োতো োর থ োমর্ন ণ্ডল ওলো
ও র্োধোরণ র্িস্য স্বপ্নো রোনী িোর্।http://bonikbarta.net
রফতোদন উিমযোগী থবেোদর িণ্য উৎিোিমন আর্মে থিেবন্ধু গ্রুি
থিমের েীর্সিোনীে দেল্প প্রদতষ্ঠোন থিেবন্ধু গ্রুি রফতোদন উিমযোগী দবস্কুে, থেে, চোনোচুর ও দচির্ উৎিোিন েরমত যোমে। আগো ী োমর্ তোরো
এর্ব িণ্য উৎিোিন শুরু েরমব। থিেবন্ধু ফু ে অ্োন্ড থবেোমরজ ও থিেবন্ধু থব্রে অ্োন্ড দবস্কুে ব্র্োমন্ড এর্ব িণ্য উৎিোিন মব। বতস োমন
েোরখোনোে থ দেন িোিমনর েোজ চলমে।র্মরজদ ন থিখো যোে, নরদর্াংিীর চরদর্ন্দু র িলোে দেল্প এলোেোে থিেবন্ধু থব্রে অ্োন্ড দবস্কুে ততদরর
জন্য েোরখোনো িোিমনর েোজ িু মরোিম এদগমে চলমে। বতস োমন থ দেন িোিমনর েোজ চলমে। এ েোরখোনোে দচির্, দবস্কুে, থব্রে, ড্রোইমেে,
চোনোচুর, েোলেোজো ও দবদেন্ন প্রেোর থেোস্ট দবস্কুে উৎিোদিত মব। উৎিোদিত িণ্য অে্ন্তরীণ বোজোমর দবদক্রর্ আন্তজসোদতে বোজোমর রফতোদন
েরো মব।থিেবন্ধু গ্রুমির প্রদতষ্ঠোন থিেবন্ধু ফু ে অ্োন্ড থবেোমরমজর যোেো ে ২০১৫ র্োমলর জু মন। গত বেমরর অমটোবমর দেল্প ন্ত্রী আদ র
থ োমর্ন আ ু েোরখোনোর উমিোধন েমরন। প্রমজট থেো-অদেসমনের থ ো োম্মি োরুফ থ োমর্ন বমলন, বতস োমন দর্এর্দে, দড্রাংদোং ওেোেোর ও

জু র্ দ দলমে নেটি আইমে উৎিোদিত মে। উৎিোিন ি তো প্রদতদিন ২৮ োজোর েোেসন। থিেবন্ধু থবেোমরমজ উৎিোদিত িণ্য থিমে দবদক্র
েোড়োও েোইল্যোন্ড, শ্রীলাংেো, োলমেদেেো ও দগ্রমর্ রফতোদন মে। দেগদগরই এর উৎিোিন ি তো আমরো বোড়মব।http://bonikbarta.net
উচ্চোেোঙ্ক্ষী এমজন্ডো দনমে চীন র্ফর শুরু োমখোাঁর
চীমনর িোনবীে ইস্ট-ওমেস্ট েোঠোম ো প্রেল্পটিমে ইউমরোি র্ু মযোগ ও হু দে— দুেোমবই থিখমে। এ রে িদরদিদতমত ফ্রোমের থপ্রদর্মেন্ট
ই োনু মেল োমখোাঁ আজ থেমে চীমন তোর প্রে র্রেোদর র্ফর শুরু েরমত যোমেন। এরই মধ্য উদ্য ী ও উচ্চোেোঙ্ক্ষী বমল িদরদচত এ তরুণ
থপ্রদর্মেমন্টর র্ফমরর জন্য চীনর্ র্োরো দবশ্বই অধীর আগ্রম অমিিো েরমে। খবর এএফদি। োন্দোদরন েোর্োে োমখোাঁর নোম র উচ্চোরণ
‘ োমেলাং’, যোর অেস থয থ োড়ো ড্রোগনমে িরোদজত েমর। চীমনর থপ্রদর্মেন্ট দে দজনদিাংমের র্মে র্োিোমত োমখোাঁ এ েোব ূ দতস ধমর রোখোর
থচিো েরমবন দেনো, তো থবোঝো নো থগমলও দতনদিমনর র্ফমর থবইদজাংমের র্মে ‘থেৌেলগত জু টি’ গমড় থতোলোর থচিো েরমবন বমল জোনো
থগমে। দবমের্ েমর জলবোেু িদরবতস ন ও র্ন্ত্রোর্বোি দন ূ সল এবাং ফ্রোমের বোদণজ্ োেদত েদ মে আনোর দবর্মে দতদন থজোর থিমবন বমল ফরোদর্
থপ্রদর্মেমন্টর েোযসোলে জোদনমেমে।http://bonikbarta.net
চ্োমলমঞ্জর ু মখ ধ্যপ্রোমচ্র এলএনদজ বোদণজ্
ধ্যপ্রোচ্ থেমে দবমশ্বর দবদেন্ন থিমে র্বমচমে থবদে তরলীেৃত প্রোেৃদতে গ্যোর্ (এলএনদজ) রফতোদন ে। িোেোিোদে অে্ন্তরীণ চোদ িো িূ রমণ
এ অঞ্চমলর থবে েমেেটি থিে এলএনদজ আ িোদন েমর। রোজননদতে ও কূেননদতে র্াংেমের থজমর আগো ী দিনগুমলোে এ অঞ্চল থেমে
জ্বোলোদন িণ্যটির রফতোদন ে োর আেঙ্কো ততদর মেমে। এেই র্মে উমতোলন বোড়োে ধ্যপ্রোমচ্র েমেেটি থিমে এলএনদজ আ িোদন ক্রম
ে মে। র্ব দ দলমে ২০১৮ র্োমল ধ্যপ্রোমচ্র এলএনদজ আ িোদন-রফতোদন বোদণমজ্ ন্দোেোব বজোে েোেমত িোমর বমল মন েরমেন বোজোর
দবমের্েরো। চ্োমলমঞ্জর ু মখ িড়মত িোমর এ অঞ্চমলর এলএনদজ বোদণজ্। খবর অমেলপ্রোইর্ েেে ও দ্য ন্যোেনোল।এলএনদজ
রফতোদনেোরেমির তোদলেোে েীমর্স আমে ধ্যপ্রোমচ্র থিে েোতোর। দব্রটিে থিমরোদলেোম র স্ট্োটিদস্টে্োল দরদেউ অব ওেোল্ডস এনোদজস ২০১৭
অনু যোেী, এলএনদজর থ োে তবদশ্বে জু মির ১৩ েতোাংে েোতোমর রমেমে। তমব থিেটি চলদত বের দোংবো ২০১৯ র্োমলর োঝো োদঝ র্ মে
অমিদলেোর েোমে এ েীর্স রফতোদনেোরমের যসোিো োরোমত যোমে বমল মন েরমেন খোতর্াংদেিরো। এেদিমে অমিদলেো থেমে এলএনদজ
রফতোদন দ্রুত বোড়মে, অন্যদিমে থর্ৌদি আরমবর থনতৃমত্ব প্রদতমবেী থিেগুমলো কূেননদতে অবমরোধ আমরোি েরোে েোতোর থেমে িণ্যটির
রফতোদন ে োর আেঙ্কো ততদর মেমে। এর থজর ধমর এলএনদজর তবদশ্বে রফতোদন বোদণমজ্ অমিদলেোর তুলনোে ক্রম দিদেমে িড়মে েোতোর।
প্রদতমবেী থিেগুমলোর বোইমর জোিোন, চীন ও িদিণ থেোদরেোে র্বমচমে থবদে এলএনদজ রফতোদন েমর েোতোর। ২০১৮ র্োমল থেোমনো েোরমণ
এ দতনটি থিে েোতোর থেমে এলএনদজ আ িোদন েদ মে দিমল থিেটির এ খোত বড় চ্োমলমঞ্জর ু মখ িড়মব। এ চ্োমলঞ্জ থ োেোমবলোে এরই
মধ্য এলএনদজ উৎিোিন ও রফতোদন বোড়োমনোর থচিো েরমে েোতোর।http://bonikbarta.net
িুাঁ দজবোজোমর দনম্ন ু খী প্রবণতোে র্প্তো শুরু
থিমের দুই িুাঁ দজবোজোমর দনম্ন ু খী প্রবণতোে র্প্তো শুরু মেমে। গতেোল র্ূ চে ে োর িোেোিোদে থবদের েোগ েম্পোদনর থেেোর িো েম মে।
তমব ব্যোাংে খোমতর ৭৭ েতোাংে েম্পোদনর থেেোর িো হ্রোর্ থিমেমে। ঢোেো স্টে এক্সমচঞ্জ (দেএর্ই) ও চটগ্রো স্টে এক্সমচমঞ্জ (দর্এর্ই)
থলনমিন মেমে ৫০৯ থেোটি ২৫ লোখ েোেো। যোর মধ্য দেএর্ইমত থলনমিন মেমে ৪৮৫ থেোটি েোেো আর দর্এর্ইমত থলনমিন মেমে ২৪
থেোটি েোেো।র্প্তোম র প্রে েোযসদিবর্ গতেোল রদববোর দেএর্ইমত র্ূ চে েম মে ৩৪ িমেন্ট। আমগর দিন থলনমিন মেদেল ৫১৮ থেোটি ৭৬
লোখ েোেো। আর র্ূ চে েম দেল ১৫ িমেন্ট। এদিমে দেএর্ইমত ব্যোাংে খোমতর ৭৭ েতোাংে েম্পোদনর থেেোর িো হ্রোর্ থিমেমে। তোদলেোেুক্ত
৩০ েম্পোদনর মধ্য িো থবমড়মে দুটির বো ৬.৬৬ েতোাংে, িো েম মে ২৪টি বো ৭৬.৬৬ েতোাংে আর অিদরবদতস ত রমেমে ১৬.৬৬ েতোাংে
েম্পোদনর।http://www.kalerkantho.com

