দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
বু ধবার ৯ই আেস্ট ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
দ্রুত জিনিয় হক্ষে এক্ষজন্ট ব্াংনকং
ব্াংক্ষকর শাখা খখালা ব্য়বহুল। তাই শাখা িা খু ক্ষল সীনিত পনরসক্ষর ব্াংনকং খসবা খৈওয়ার লক্ষেে বছরনতক্ষিক আক্ষে শুরু হয় এক্ষজন্ট ব্াংনকং।
এখাক্ষি বাড়নত চাজজ খিই। খচক্ষকর িাধ্যক্ষি টাকা খতালার পাশাপানশ খেনবট কােজও ব্বহাক্ষরর সু ক্ষ াে রক্ষয়ক্ষছ। এই ব্াংনকংক্ষয়র খসবার তানলকায়
বতজ িাক্ষি ু ক্ত হক্ষয়ক্ষছ ওক্ষয়স্টািজ ইউনিয়ক্ষির িাধ্যক্ষি আসা খরনিটোন্স। ফক্ষল দ্রুত জিনিয় হক্ষয় উঠক্ষছ িতুি এই ব্াংনকং ধারণাটি। ক্রিােত
বাড়ক্ষছ গ্রাহক, বাড়ক্ষছ খলিক্ষৈি।http://www.kalerkantho.com
নিয়ািিাক্ষরর চাল আসক্ষছ খটকিাফ হক্ষয়
এক হাজার ২০০ খিট্রিক টি চাল নিক্ষয় নিয়ািিার খেক্ষক আক্ষরা দুটি জাহাজ খটকিাফ স্থলবন্দক্ষর নিক্ষড়ক্ষছ। েত শুক্রবার সকাক্ষল ও বৃ হস্পনতবার
সন্ধ্োয় জাহাজ দুটি খটকিাফ স্থলবন্দক্ষর খপ ৌঁক্ষছ। ইনতিক্ষধ্য এ খেক্ষক ৪৫০ খিট্রিক টি চাল খালাস হক্ষয়ক্ষছ। এর আক্ষে েত জু লাইক্ষয় ২ হাজার
৭০ খিট্রিক টি চাল নিয়ািিার খেক্ষক খটকিাফ বন্দক্ষর আিৈানি কক্ষরক্ষছ ব্বসারীরা।http://www.kalerkantho.com
িািবসম্পৈ উন্নয়ক্ষি ৫৭ খকাটি টাকা নৈক্ষে জাপাি
িািবসম্পৈ উন্নয়ক্ষি িায় ৫৭ খকাটি টাকা অিু ৈাি নৈক্ষে জাপাি। এ অেজ সরকানর কিজকতজ াক্ষৈর উচ্চনশোর জন্য দ্য িক্ষজক্ট ফর নহউম্যাি নরক্ষসাসজ
খেক্ষিলপক্ষিন্ট স্কলারনশপ শীর্জক িকল্প বাস্তবায়ক্ষি ব্য় করা হক্ষব। িকক্ষল্পর আওতায় নতি ও চার বছর খিয়ানৈ সাইক্ষকক্ষল আলাৈািাক্ষব ২৪
খকাটি ৮২ লাখ ৯৬ হাজার টাকা ও ৩২ খকাটি ৩ লাখ টাকা িৈাি করক্ষব খৈশটি। রাজধািীর খশক্ষরবাংলা িেক্ষরর এিইনস সক্ষেলি কক্ষে িঙ্গলবার
এ উপলক্ষে অিু ৈাি চুনক্ত ও নবনিিয় খিাট সই হক্ষয়ক্ষছ। এক্ষত অেজনিনতক সম্পকজ নবিাক্ষের (ইআরনে) সনচব কাজী শনফকুল আ ি এবং
বাংলাক্ষৈক্ষশ নি ু ক্ত জাপাক্ষির রাষ্ট্রদূত িাসাক্ষতা ওয়াতািাক্ষব ও ঢাকায় নি ু ক্ত জাপাি আন্তজজানতক সহক্ষ ানেতা সংস্থার (জাইকা) নচফ
নরক্ষিক্ষজক্ষন্টটিি তাকাক্ষতানর্ নিনশকাতা সই কক্ষরি।http://www.jugantor.com
প জটি খিলা শুরু কাল
আোিীকাল বৃ হস্পনতবার শুরু হক্ষে সপ্তি ‘বাংলাক্ষৈশ ইন্টারন্যাশিাল টুেনরজি খফয়ার-২০১৭’। বঙ্গবন্ধ্ু আন্তজজানতক সক্ষেলি খকক্ষে
(নবআইনসনস) অিু নিত হক্ষব এ খিলা। বাংলাক্ষৈশ ফাউক্ষেশি ফর টুেনরজি খেক্ষিলপক্ষিন্ট (নবএফটিনে) ও ৈাওয়াত হনলক্ষেজ খ েিাক্ষব এ
খিলার আক্ষয়াজি করক্ষছ। নতি নৈক্ষির এ খিলা চলক্ষব ১২ আেস্ট (শনিবার) প জন্ত। িঙ্গলবার দুপু ক্ষর জাতীয় খিস ক্লাক্ষবর কিফাক্ষরন্স লাউক্ষে
এক সংবাৈ সক্ষেলক্ষি এসব তথ্য জািাক্ষিা হয়। কক্ষরি।http://www.jugantor.com

খখলানপ ঋণীর িাসাৈ নবলাস
োজীপু ক্ষরর টঙ্গীক্ষত িয় একর জায়োর ওপর িাসাক্ষৈাপি অট্টানলকা ‘বু লবু ল’। খহনলপ্যাে খেক্ষক শুরু কক্ষর সু ইনিংপু ল, নস্টিবােসহ রক্ষয়ক্ষছ
আধু নিক সব সু নবধাই। চারতলা িবক্ষির আসবাবসহ অন্দরসজ্জার িায় সব উপকরণই এক্ষসক্ষছ নবক্ষৈশ খেক্ষক। নবলাসবহুল এ অট্টানলকা নিিজাক্ষণ

আিন্দ নশপইয়াক্ষেজর কণজধার আবদুল্লাক্ষহল বারী ব্য় কক্ষরক্ষছি ৩০০ খকাটি টাকার খবনশ। জিশ্রুনত আক্ষছ, এ ব্ক্ষয়র সবটাই নতনি কক্ষরক্ষছি আিন্দ
নশপইয়াক্ষেজর িাক্ষি খিয়া ঋক্ষণর অক্ষেজ। জাহাজ নিিজাণকারী িনতিািটির কাক্ষছ নবনিন্ন ব্াংক ও আনেজক িনতিাক্ষির পাওিা এখক্ষিা িায় খৈড়
হাজার খকাটি টাকা। এর বড় অংশ আবার খখলানপ।http://bonikbarta.net

গ্ল্োক্ষসানিেক্লাইক্ষির িু িাফা নিম্নিু খী

২০১৬ সাক্ষলর িেিাক্ষধজ নবনক্র কিায় উত্পাৈি ব্য় হ্রাক্ষসর সু ফল পায়নি গ্ল্োক্ষসানিেক্লাইি (নজএসক্ষক) বাংলাক্ষৈশ নলনিক্ষটে। তখি
খকাম্পানিটির নিট িু িাফা িায় ১৮ শতাংশ কক্ষি নেক্ষয়নছল। এনৈক্ষক চলনত নহসাব বছক্ষরর িেিাক্ষধজ নবনক্রর সক্ষঙ্গ খবক্ষড়ক্ষছ উত্পাৈি
খরচও। ফলাফল নিট িু িাফা ২৪ শতাংশ হ্রাস। চলনত নহসাব বছক্ষরর উিয় িানন্তক্ষকই (িেি ও নিতীয়) খকাম্পানিটির িু িাফায়
নিম্নিু খী িবণতা খৈখা াক্ষে।খকাম্পানির সবজক্ষশর্ অনিরীনেত আনেজক িনতক্ষবৈক্ষি খৈখা ায়, চলনত নহসাব বছক্ষরর িেিাক্ষধজ
(জািু য়ানর খেক্ষক জু ি) নজএসক্ষকর পণ্য নবনক্র খবক্ষড়ক্ষছ ৪ ৈশনিক ৭৮ শতাংশ। তক্ষব এর নবপরীক্ষত উত্পাৈি ব্য় খবক্ষড়ক্ষছ ৯ ৈশনিক
৮৪ শতাংশ। ফক্ষল িেিাক্ষধজ খকাম্পানির গ্রস (খিাট) িু িাফা ২ ৈশনিক ৭১ শতাংশ কক্ষি হয় ১২৫ খকাটি
টাকা।http://bonikbarta.net
বাংলাক্ষৈক্ষশ ২০০ খকাটি েলার জাপানি নবনিক্ষয়াক্ষের সম্ভাবিা
বাংলাক্ষৈক্ষশ িায় ২০০ খকাটি েলার নবনিক্ষয়াে করক্ষত পাক্ষর জাপাি। সম্প্রনত বাংলাক্ষৈক্ষশর সরকানর ও খবসরকানর িনতনিনধক্ষৈর নসঙ্গাপু র
সফরকাক্ষল তাক্ষৈর সক্ষঙ্গ জাপাক্ষির ব্বসায়ীক্ষৈর আক্ষলাচিা হয়। এ আক্ষলাচিায় বাংলাক্ষৈক্ষশ বড় আকাক্ষরর জাপানি নবনিক্ষয়াে আসার এিি
সম্ভাবিা দতনর হক্ষয়ক্ষছ। েতকাল রাজধািীর একটি খহাক্ষটক্ষল বাংলাক্ষৈশ নবনিক্ষয়াে উন্নয়ি কতৃজপে (নবআইনেএ) আক্ষয়ানজত সংবাৈ সক্ষেলক্ষি
নসঙ্গাপু র সফক্ষরর ফলাফল উপস্থাপি করক্ষত নেক্ষয় বক্তারা এিিটি জািাি।http://bonikbarta.net
খিাক্তা অনধকার সংরেক্ষণ জিসক্ষচতিতা দতনরর আহ্বাি
জাতীয় খিাক্তা অনধকার সংরেণ অনধৈপ্তক্ষরর রংপু র নবিােীয় কা জালক্ষয়র কিজকতজ াক্ষৈর সক্ষঙ্গ রংপু র খচম্বাক্ষরর পনরচালিা পর্জক্ষৈর এক িতনবনিিয়
সিা েতকাল অিু নিত হক্ষয়ক্ষছ। খিাক্তা অনধকার সংরেণ আইি-২০০৯ নছল এ সিার িূ ল আক্ষলাচে নবর্য়। রংপু র খচম্বাক্ষরর খবােজরুক্ষি অিু নিত
সিায় সিাপনতত্ব কক্ষরি সংেঠিটির সিাপনত খিাস্তফা খসাহরাব খচ ধু রী টিটু। এক্ষত িধাি অনতনে নছক্ষলি জাতীয় খিাক্তা অনধকার সংরেণ
অনধৈপ্তক্ষরর রংপু র নবিােীয় কা জালক্ষয়র উপপনরচালক (উপসনচব) খন্দকার খিাহােৈ িূ রুল আনিি।http://bonikbarta.net
দবনিক চানহৈা হ্রাস নিক্ষয় িতুি উক্ষিে
জু লাইক্ষয় চীক্ষির আিৈানি ও রফতানি কা জক্রক্ষি িতোনশত েনত নছল িা। জািজানির বানণনজেক কা জক্রিও শ্লে হক্ষয় পক্ষড়ক্ষছ। ইউক্ষরাপীয় খকেীয়
ব্াংক ও িানকজ ি খফক্ষের িক্ষণাৈিা কনিক্ষয় আিার িু হূক্ষতজ খৈশ দুটির বানণক্ষজের এ অবস্থা আন্তজজানতক প জাক্ষয় পক্ষণ্যর চানহৈা হ্রাস নিক্ষয় উক্ষিে
সৃ নি কক্ষরক্ষছ। খবর রয়টাসজ ও এএফনপ।http://bonikbarta.net
আিৈানি জটিলতায় সরবরাহ সংকক্ষটর আশঙ্কা
খৈক্ষশর অিেন্তরীণ বাজাক্ষরর চানহৈা পূ রক্ষণর জন্য পাৌঁচ লাখ টি লবণ আিৈানির নসদ্ধান্ত নিক্ষয়নছল সরকার। তক্ষব আিলাতানিক জটিলতার খজর
ধক্ষর এখক্ষিা এলনস খু লক্ষত পাক্ষরিনি আিৈানিকারকরা। এ কারক্ষণ আসন্ন খকারবানির ঈক্ষৈ চািড়া িনক্রয়াজাত করার জন্য পণ্যটির ঘাটনত খৈখা

নৈক্ষত পাক্ষর বক্ষল আশঙ্কা করক্ষছি খাতসংনশ্লিরা। একই সক্ষঙ্গ অনস্তত্বহীি ও বন্ধ্ নিলক্ষক সচল খৈনখক্ষয় নশল্প িিণালয়-সংনশ্লি একটি নসনেক্ষকট
লবণ আিৈানির অিু িনত খপক্ষত সনক্রয় রক্ষয়ক্ষছ বক্ষল অনিক্ষ াে কক্ষরক্ষছি সংনশ্লি ব্বসায়ী ও আিৈানিকারকরা।http://bonikbarta.net

