দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
িেলবাে ৯ই োিয য়ানে ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
নিটল ইন্স্য ুক্ষেক্ষন্স্ে কাক্ষে সাক্ষে ১২ ককাটি টাকা ৈানব কেক্ষে এিনবআে
নিটল ইন্স্য ুক্ষেন্স্ ককাম্পানি নলনিক্ষটড পয িঃবীিা, এক্ষেন্ট কনিশি ও স্থাি-স্থাপিাে ভাোে নবপেীক্ষে িূ ল্য সংক্ষ ােি কে (িূ সক) বা
ভুাট পনেক্ষশাধ িা কক্ষে প্রায় ৭ ককাটি টাকাে োেস্ব ফাাঁনক নৈক্ষয়ক্ষে বক্ষল অনভক্ষ াগ কেক্ষে োেীয় োেস্ব কবাডড (এিনবআে)।
পাশাপানশ ককাম্পানিটি নসএ ফািড প্রৈনশডে নিসাক্ষব অনিয়ি কক্ষেও োেস্ব ফাাঁনক নৈক্ষয়ক্ষে বক্ষল অনভক্ষ াগ সংস্থাটিে। সব নিনলক্ষয়
ককাম্পানিটিে কাক্ষে সয ৈসি সাক্ষে ১২ ককাটি টাকােও কবনশ ৈানব কেক্ষে এিনবআে।এিনবআক্ষেে কাস্টিস এক্সাইে ও ভুাট
কনিশিাক্ষেট ঢাকা, উত্তে কেতডক এক নবক্ষশষ নিেীোয় ২০১১ সাক্ষলে োিয য়ানে কেক্ষক ২০১৫ সাক্ষলে নডক্ষসম্বে প ডন্ত সিক্ষয় এ োেস্ব
ফাাঁনকে প্রিাণ পাওয়া কগক্ষে বক্ষল অনভক্ষ াগ কো িক্ষয়ক্ষে। অপনেক্ষশানধে অেড আৈায়সি নিটল ইন্স্য ুক্ষেক্ষন্স্ে নবরুক্ষে আইিগে ব্যবস্থা
নিক্ষে সম্প্রনে এনবআক্ষেে কাক্ষে অিযক্ষোধ োনিক্ষয়ক্ষে ঢাকা উত্তে কনিশিাক্ষেট। একই সক্ষে িূ ল্য সংক্ষ ােি কে আইি অিয ায়ী োেস্ব
ফাাঁনক ও সয ৈসি কিাট ১২ ককাটি ৫৬ লাখ টাকাে ৈানবিািাসি কােণ ৈশডাক্ষে ককাম্পানিটিে কাক্ষেও নিঠি কৈয়া
িক্ষয়ক্ষে।http://bonikbarta.net
িূ ল্যসংক্ষবৈিশীল েথ্য কিই কিঘিা কপট ইন্ডানিক্ষেে
কশয়াক্ষেে সাম্প্রনেক ৈেবত নেে কিপক্ষথ্য অপ্রকানশে ককাক্ষিা িূ ল্যসংক্ষবৈিশীল েথ্য কিই বক্ষল োনিক্ষয়ক্ষে কিঘিা কপট ইন্ডানিে
নলনিক্ষটড। ঢাকা স্টক এক্সক্ষিঞ্জ (নডএসই) কেতডপক্ষেে নিঠিে েবাক্ষব এ েথ্য কৈয় ককাম্পানিটি।বাোে প ডক্ষবেক্ষণ কৈখা কগক্ষে,
নডএসইক্ষে েয় কা ডনৈবক্ষসে ব্যবধাক্ষি কিঘিা কপক্ষটে কশয়ােৈে কবক্ষেক্ষে ২৯ ৈশনিক ৭৬ শোংশ। ২০১৭ সাক্ষলে ২৭ নডক্ষসম্বে
ককাম্পানিটিে কশয়ােৈে নেল ১৬ টাকা ৮০ পয়সা। ২০১৮ সাক্ষলে ৭ োিয য়ানে ো ২১ টাকা ৮০ পয়সায় উন্নীে িয়।কলাকসাক্ষিে
কােক্ষণ ৩০ েয ি সিাপ্ত ২০১৭ নিসাব বেক্ষেে েন্য ককাক্ষিা লভুাংশ কৈয়নি কিঘিা কপট। কগল নিসাব বেক্ষে ককাম্পানিটিে কশয়ােপ্রনে
কলাকসাি িক্ষয়ক্ষে ৪০ পয়সা, ক খাক্ষি আক্ষগে বেে একই সিক্ষয় কলাকসাি নেল ৩৯ পয়সা। ৩০ েয ি এে কশয়ােপ্রনে নিট ৈায়
(ঋণাত্মক এিএনভনপএস) ৈাাঁোয় ৩ টাকা ২০ পয়সায়।িলনে নিসাব বেক্ষেে প্রেি প্রানন্তক্ষক (েয লাই-কসক্ষেম্বে) ১০ পয়সা কলাকসাি
কৈনখক্ষয়ক্ষে কিঘিা কপট, ক খাক্ষি আক্ষগে বেে একই সিক্ষয়ও কলাকসাি নেল ১০ পয়সা। ৩০ কসক্ষেম্বে এে ঋণাত্মক এিএনভনপএস
ৈাাঁোয় ৩ টাকা ৩০ পয়সায়।২০১৬ সাক্ষলে ৩০ েয ি সিাপ্ত নিসাব বেক্ষেও ককাক্ষিা লভুাংশ কৈয়নি
প্রনেষ্ঠািটি।http://bonikbarta.net
ত্রুটি সংক্ষশাধি কক্ষেক্ষে ৩০১ কপাশাক কােখািা
কৈক্ষশে কপাশাক খাক্ষেে কিডক্ষেত্র ও শ্রনিকক্ষৈে সয েোসি সানবডক নিোপত্তা পনেনস্থনে িূ ল্যায়ক্ষিে কাক্ষে নিক্ষয়ানেে উত্তে
আক্ষিনেকানভনত্তক কেো ও শ্রনিক অনধকাে সংস্থাে কোট অুালাক্ষয়ন্স্ ফে বাংলাক্ষৈশ ওয়াকড াসড কসফটি। এ কোক্ষটে আওোয় েক্ষয়ক্ষে
৬৫৯টি কপাশাক কােখািা। এে িক্ষে ৩০১টি কােখািা ত্রুটি সংক্ষশাধি কিডপনেকল্পিা অিয ায়ী সংস্কাে সম্পন্ন কক্ষেক্ষে।অুালাক্ষয়ক্ষন্স্ে
ঢাকা কা ডালয় োনিক্ষয়ক্ষে, গে বেক্ষেে নডক্ষসম্বক্ষে ৫৪টি অুালাক্ষয়ন্স্ অনধভযক্ত কােখািা োক্ষৈে সংক্ষশাধিী কিডপনেকল্পিায় (কুাপ)

উনিনখে সংস্কােকাে সম্পন্ন কক্ষেক্ষে। এে িােক্ষি ত্রটি সংক্ষশাধি সম্পন্নকােী কােখািাে সংখ্যা ৈাাঁোল ৩০১টি।অুালাক্ষয়ক্ষন্স্ে
এনক্সনকউটিভ নডক্ষেক্টে নেি িনেয়াটিড বক্ষলক্ষেি, অুালাক্ষয়ক্ষন্স্ে কক্ষ াে নিোপত্তা িািৈণ্ড অেডক্ষি এসব কােখািা ক কক্ষ াে পনেশ্রি
কক্ষেক্ষে, কসেন্য প্রক্ষেুক্ষক প্রশংসাে ৈানবৈাে। োক্ষৈে অগ্রগনে ২০১৮ সাক্ষলে েন্য একটি নবক্ষশষ পনেক্ষবশ দেনে কক্ষেক্ষে ও বাংলাক্ষৈশ
কপাশাক নশক্ষল্প নিোপত্তা সংস্কতনে দেনেে ক
নিশি আিাক্ষৈে েক্ষয়ক্ষে, োক্ষক আক্ষো শনক্তশালী
কক্ষেক্ষে।http://bonikbarta.net
নকেনগেস্তাক্ষি নবনিক্ষয়াক্ষগে প্রস্তাব কপক্ষয়ক্ষে বাংলাক্ষৈশ
িে এনশয়াে কৈশ নকেনগেস্তাক্ষি নবনিক্ষয়াক্ষগে প্রস্তাব কপক্ষয়ক্ষে বাংলাক্ষৈশ। গেকাল এক সভায় কফডাক্ষেশি অব বাংলাক্ষৈশ কিম্বােস
অব কিাসড অুান্ড ইন্ডানিক্ষক (এফনবনসনসআই) নকেনগেস্তাক্ষি নবনিক্ষয়াক্ষগে আহ্বাি োনিক্ষয়ক্ষেি কৈশটিক্ষে নি য ক্ত বাংলাক্ষৈক্ষশে
অিাোনে কিসাল কেনিেক্ষবক এেনকক্ষিাভ।এফনবনসনসআই োনিক্ষয়ক্ষে, নকেনগেস্তাি কস কৈক্ষশে দেনে কপাশাকসি সম্ভাবিািয়
অন্যান্য খাক্ষে বাংলাক্ষৈক্ষশে একক ও ক ৌে নবনিক্ষয়াক্ষগে আহ্বাি োনিক্ষয়ক্ষে। ক ৌে নবনিক্ষয়াক্ষগে কেক্ষত্র নকেনগেস্তাি কেক্ষক উক্ষিখক্ষ াগ্য
পনেিাণ ঋণ সয নবধা পাওয়াে ব্যবস্থা েক্ষয়ক্ষে বক্ষল সভায় োিাক্ষিা িয়। এোো এ ধেক্ষিে নবনিক্ষয়াক্ষগ বাংলাক্ষৈশ কেক্ষক কিী নিক্ষয়াক্ষগেও
সয ক্ষ াগ েক্ষয়ক্ষে বক্ষল উক্ষিখ কো িয়।গেকাল কেনিেক্ষবক এেনকক্ষিাভ ও এফনবনসনসআই কিোক্ষৈে িক্ষে অিয নষ্ঠে সভায় নবনিক্ষয়াগসংোন্ত আক্ষলািিা িয়। এফনবনসনসআই সভাপনে সনফউল ইসলাি িনিউনিি, নসনিয়ে সিসভাপনে কশখ ফেক্ষল ফানিি ও
সিসভাপনে কিা. িয িোনকি আশোফ আক্ষলািিায় অংশ কিি। এফনবনসনসআইক্ষয়ে ভােপ্রাপ্ত িিাসনিব কিাসাইি োনিল এ সিয়
উপনস্থে নেক্ষলি।http://bonikbarta.net
ঐনেিানসক উচ্চোয় এনশয়াে কশয়ােবাোে
ওয়াল নিক্ষটে েন্য িলনে বেক্ষেে শুরুটা নেল এক ৈশক্ষকে িক্ষে কশ্রষ্ঠ সূ িিা। এনশয়াে কশয়ােবাোেও এ পে অিয সেণ কেক্ষে।
গেকাল এনশয়াে কশয়ােসূ িকগুক্ষলা এ- াবত্কাক্ষলে িক্ষে সক্ষবডাক্ষচ্চ কপৌাঁক্ষে। িূ লে িাো অেডনিনেক প্রবত নে ও সয ষি িূ ল্যস্ফীনেে
সিন্বক্ষয় সত ষ্ট শনক্তশালী নিশ্রণ অেডিীনেে ঝযাঁ নক প্রনেিে কেক্ষব— এ প্রেুাশাক্ষেই কশয়ােবাোে িাো িক্ষয় উক্ষ ক্ষে বক্ষল ধােণা কো
িক্ষে। খবে েয়টাসড।োপাি বাক্ষৈ এনশয়া-প্যানসনফকভযক্ত কৈশগুক্ষলাে সিনন্বে সূ িক এিএসনসআইক্ষয় গেকাল ৈশনিক ২ শোংশ
ঊর্ধ্ডগনে লে কো ায়। গে সপ্তাক্ষি সূ িকটি া কবক্ষেনেল ৩ ৈশনিক ১ শোংশ, া নেল এিএসনসআই সূ িক্ষকে গে েয় িাক্ষসে
িক্ষে শনক্তশালীেি পােফেম্যান্স্। কিাট ৫৮৮ ৈশনিক ৫ পক্ষয়ন্ট নিক্ষয় সূ িকটি ২০০৭ সাক্ষলে িক্ষভম্বক্ষেে কেকডড (৫৯১ ৈশনিক ৫০)
কেক্ষক খয ব একটা দূক্ষে কিই।http://bonikbarta.net
সয ৈাক্ষি োেনিনেক-অেডনিনেক সংকট বাোক্ষে গি
গি উৎপাৈিকােী কৈক্ষশে োনলকায় সয ৈাক্ষিে অবস্থাি নবক্ষে ৪৩েি। েক্ষব অভুন্তেীণ িানিৈাে েযলিায় কৈশটিক্ষে কবশ কি গি
উৎপাৈি িয়। ফক্ষল আিৈানিে িােক্ষি খাদ্যপণ্যটিে বােনে িানিৈা পূ েণ কক্ষে োক্ষক কৈশটি। আনিকাে ৈনেদ্র এ কৈক্ষশে সেকাক্ষেে
েন্য এটি বে একটি অেডনিনেক িাপ। িূ লে েিবধডিাি অভুন্তেীণ িানিৈাে নবপেীক্ষে সয ৈাক্ষি গক্ষিে উৎপাৈি কিক্ষে। এে কেে
ধক্ষে কৈশটিক্ষে প্রধাি খাদ্য রুটিে ৈাি কবক্ষে েিিক্ষি ব্যাপক অসক্ষন্তাষ দেনে িক্ষয়ক্ষে, েনেক্ষয় পেক্ষে সেকােনবক্ষোধী আক্ষদালি।
খবে েয়টাসড।সবক্ষিক্ষয় কবনশ গি ব্যবিােকােী কৈক্ষশে োনলকায় সয ৈাক্ষিে অবস্থাি নবক্ষে ৩৬েি। িানকড ি কতনষ নবভাক্ষগে (ইউএসনডএ)
েথ্য অিয ায়ী, ২০১৫ সাক্ষল কৈশটিক্ষে কিাট ২৭ লাখ ৭৫ িাোে টি গি ব্যবিাে িক্ষয়ক্ষে। পক্ষেে বেে খাদ্যপণ্যটিে ব্যবিাে কবক্ষে
ৈাাঁোয় ২৮ লাখ ৫০ িাোে টক্ষি, া আক্ষগে বেক্ষেে েযলিায় ২ ৈশনিক ৭০ শোংশ কবনশ। ২০১৭ সাক্ষল কৈশটিক্ষে গক্ষিে ব্যবিাে
আক্ষগে বেক্ষেে েযলিায় আক্ষো ৩ ৈশনিক ৫১ শোংশ কবক্ষে ২৯ লাখ ৫০ িাোে টক্ষি ৈাাঁনেক্ষয়ক্ষে।http://bonikbarta.net

