দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
েনববাে ১৬ই জয লাই ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
কনিক্ষিিাল ইন্স্যুক্ষেক্ষন্স্ে ভ্ুাট ফাাঁনক তৈক্ষে এিনবআে
অনিম মূ ল্য সংক্ষ াজি কে (মূ সক) বা উেস ভ্ুাক্ষটে নিসাক্ষব গেনমল উৈনিক্ষে পাাঁচ বছক্ষে প্রাে ৪২ লাি টাকা ফাাঁনক নৈক্ষেক্ষছ কনিক্ষিিাল ইন্স্যুক্ষেন্স্
নলনমক্ষটড। ২০১১-২০১৫ সাল প যে সমক্ষে ফাাঁনক উৈো ওই ভ্ুাক্ষটে সক্ষে ২ শতাংশ িাক্ষে সয ৈ ও জনেমািা নমনলক্ষে উকাম্পানিটিে কাক্ষছ ৪৪ লাি
৭৯ িাজাে ২৯৪ টাকা ৈানব কক্ষেক্ষছ জাতীে োজস্ব উবাডয (এিনবআে)। এিনবআক্ষেে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্ুাট কনমশিাক্ষেট, ঢাকা ৈনেক্ষেে
নিেীনেত আপনিে পে চূড়াে মীমাংসাে জন্য বৃ িস্পনতবাে তা ভ্ুাট নিেীো, উগাক্ষেন্দা ও তৈে অনিৈপ্তক্ষেে কাক্ষছ পাঠিক্ষেক্ষছ
এিনবআে। এনিআে সূ ক্ষে জািা উগক্ষছ, সংনিষ্ট কনমশিাক্ষেট উেক্ষক তৈে কক্ষে কনিক্ষিিাল ইন্স্যুক্ষেক্ষন্স্ে ৪১ লাি ৭৫ িাজাে ৯২০ টাকাে উেস
ভ্ুাট কম উৈোে তথ্য পাে এিনবআে। ২০১১-২০১৫ সাল প যে উকাম্পানিে প্রকানশত নিেীনেত আনেযক প্রনতক্ষবৈি ও এিনবআক্ষে প্রৈি
উকাম্পানিে তথ্য প যাক্ষলাচিা কক্ষে এ তথ্য পাওো উগক্ষছ। আক্ষলাচু সমক্ষে নবনভ্ন্ন িাত উেক্ষক উেস ভ্ুাট কতয ি বাবৈ এিনবআেক্ষক ২২ লাি ৯৭
িাজাে ৭৫৯ টাকা পনেক্ষশাি কক্ষেক্ষছ কনিক্ষিিাল ইন্স্যুক্ষেন্স্, া প্রকৃত নিসাক্ষবে উচক্ষে ৪১ লাি ৭৫ িাজাে ৯২০ টাকা কম। বছে নিসাক্ষব েক্ত
বক্ষকো ভ্ুাক্ষটে ওপে ওই সমক্ষে আক্ষো ৩ লাি ৩ িাজাে ৩৭৪ টাকা সয ৈ নিক্ষসক্ষব য ক্ত িক্ষেক্ষছ। ফক্ষল উকাম্পানিটিক্ষক সয ৈসি অনতনেক্ত অেয
পনেক্ষশাি কেক্ষত িক্ষব।http://bonikbarta.net
উগল সপ্তাক্ষি মূ ল্যসূ চক ও উলিক্ষৈি েভ্ে উেক্ষেই ইনতবাচক িাোে নছল উৈক্ষশে পযাঁ নজবাজাে। প্রেমবাক্ষেে মক্ষতা ৫ িাজাে ৮০০ পক্ষেি অনতক্রম
কক্ষেক্ষছ ঢাকা স্টক এক্সক্ষচক্ষেে (নডএসই) প্রিাি সূ চক নডএসইএক্স। প্রিাি স্টক এক্সক্ষচক্ষেে দৈনিক গড় উলিক্ষৈিও ১ িাজাে ১০০ উকাটি টাকা
ছানড়ক্ষেক্ষছ। এনৈক্ষক উছাট মূ লিনি উশোক্ষেে একৈফা েত্থাক্ষিে পে গত সপ্তাক্ষি এক্ষস তযলিামূ লক ভ্াক্ষলা উমৌলনভ্নিে ও বড় মূ লিনি উকাম্পানিক্ষত
নবনিক্ষোগকােীক্ষৈে আিি বাড়ক্ষত উৈিা উগক্ষছ।বাজাে প যক্ষবেক্ষে উৈিা উগক্ষছ, ঈক্ষৈে আক্ষগ ইনতবাচক িাোে উফো উশোেবাজাক্ষেে ঊর্ধ্যময িী
প্রবেতা অব্যািত নছল গত সপ্তাক্ষিও। ঈক্ষৈে ছয টিে পে প্রেম কা যনৈবক্ষস ৫ িাজাে ৫৯৯ পক্ষেক্ষি উলিক্ষৈি শুরু িওো নডএসইএক্স উগল সপ্তাক্ষিে
উশষনৈক্ষি ৫ িাজাে ৮৩৪ পক্ষেক্ষি েন্নীত িে। সপ্তাক্ষিে উমাট পাাঁচ কা যনৈবক্ষসে চােনৈিই উবক্ষড়ক্ষছ প্রিাি
সূ চকটি। http://bonikbarta.net
ৈনজয কােিািা ও অক্ষটাক্ষমাবাইল ওোকয শপ শ্রনমকক্ষৈে মজয নে প যাক্ষলাচিাে েক্ষযাগ
ৈীর্যনৈি পে ৈনজয কােিািা ও অক্ষটাক্ষমাবাইল নশল্প িাক্ষত মজয নে প যাক্ষলাচিাে েক্ষযাগ উিো িক্ষেক্ষছ। সম্প্রনত এক প্রজ্ঞাপক্ষিে মাধ্যক্ষম িাতগুক্ষলাে
মজয নে প যাক্ষলাচিাে জন্য উবাডয সৈস্য নিক্ষসক্ষব মানলক ও শ্রনমক প্রনতনিনিক্ষৈে িাম উর্াষো কো িে।জািা উগক্ষছ, সাো উৈক্ষশ মািসম্পন্ন ৈনজয
কােিািা েক্ষেক্ষছ ৩০ িাজাক্ষেে উবনশ। এসব ৈনজয কােিািাে কাজ কক্ষেি ১০ লাক্ষিে উবনশ শ্রনমক। শ্রম মন্ত্রোলে স্বীকৃত এ নশল্প িাতটিক্ষত সবযক্ষশষ
মজয নে প যাক্ষলাচিা িে ২০০৮ সাক্ষল। প্রাে ১০ বছে পে এ িাক্ষত মজয নে প যাক্ষলাচিাে েক্ষযাগ উিো িক্ষেক্ষছ।অন্যনৈক্ষক উৈক্ষশ অক্ষটাক্ষমাবাইল
ওোকয শপ েক্ষেক্ষছ প্রাে ৩০ িাজাে। এ িাক্ষত কাজ কক্ষেি প্রাে ২০ লাি শ্রনমক। িাতটিক্ষত সবযক্ষশষ মজয নে প যাক্ষলাচিা িে ২০০৯ সাক্ষল। সম্প্রনত
এ িাক্ষতও মজয নে প যাক্ষলাচিাে েক্ষযাগ নিক্ষেক্ষছ শ্রম মন্ত্রোলক্ষেে আওতািীি সংস্থা নিম্নতম মজয নে উবাডয।জািা উগক্ষছ, জয ক্ষিে উশষভ্াক্ষগ ‘ৈনজয
কােিািা’ ও ‘অক্ষটাক্ষমাবাইল ওোকয শপ’ নশল্প িাক্ষত মজয নে প যাক্ষলাচিাে আিয ষ্ঠানিকতা শুরু িে। ২ জয লাই প্রজ্ঞাপি আকাক্ষে িাতগুক্ষলাে মজয নে
প যাক্ষলাচিা উবাক্ষডযে সৈস্য নিক্ষসক্ষব মানলক ও শ্রনমক প্রনতনিনিক্ষৈে িাম উর্াষো কো িে। http://bonikbarta.net
ওষয ক্ষিে িেচ কনমক্ষে আিক্ষত েক্ষযাগী য ক্তোষ্ট্র

উকাক্ষিা ওষয ি উেক্ষক প্রতুানশত ফল পাওো িা উগক্ষল েৎপাৈক উকাম্পানিক্ষক অেয উফেত নৈক্ষত িক্ষব। ওষয ক্ষিে িেচ কনমক্ষে আিক্ষত এক ৈশক
আক্ষগ এ িেক্ষিে অনভ্িব উকৌশল িিে কক্ষেনছল ইতানল। জাতীে স্বাস্থু ব্যবস্থাে উস অেয উ াগ কোে পনেকল্পিা উিো িে। ইতানলে উস প্রক্ষচষ্টা
য গপৎ ব্যেয িক্ষলও য ক্তোষ্ট্র এবাে উস পক্ষেই িাাঁটক্ষত াক্ষে। গত জািয োনেক্ষত উপ্রনসক্ষডি উডািাল্ড ট্রাক্ষম্পে সক্ষে দবঠক্ষক উৈশটিে ওষয ি িাক্ষতে
নিবযািী কমযকতয াো ইতানলে অিয কেক্ষে সমিমী পৈক্ষেপ িিক্ষেে পোমশয উৈে। দবঠক্ষকে সূ ে িক্ষে ওষয ক্ষিে উবক্ষড় চলা ৈাক্ষম লাগাম টািক্ষত গত
মাক্ষস একটি িসড়া নিবযািী আক্ষৈশ দতনে কক্ষেক্ষছ য ক্তোষ্ট্র। এেইমক্ষধ্য উৈশটিে অক্ষিক ওষয ি উকাম্পানি ওষয ক্ষিে ফলাফক্ষলে ওপে নভ্নি কক্ষে
চযনক্ত সম্পন্ন কেক্ষছ। িবে নিেইেকয টাইমস।http://bonikbarta.net
সয পাে মাক্ষকয ক্ষট নবক্ষৈশী নবনিক্ষোগ অিয ক্ষমাৈক্ষিে কো ভ্াবক্ষছ ভ্ােত
স্থািীে সয পাে মাক্ষকয ক্ষট নবক্ষৈশী িয চো নবক্ষক্রতাক্ষৈে নবনিক্ষোগ েন্ময ক্ত কোে প্রস্তাব নবক্ষবচিা কেক্ষছ ভ্ােত। নবষেটিে সক্ষে সংনিষ্ট িাম প্রকাক্ষশ
অনিেয ক একটি সূ ে এ তথ্য জািাে। িবে ইক্ষকািনমক টাইমস।সূ ে জািাে, প্রিািমন্ত্রী িক্ষেন্দ্র উমানৈে উিতৃত্বািীি একটি দবঠক্ষক ওোলমাটয উস্টাে
ইিকেক্ষপাক্ষেক্ষটড এবং কুানেক্ষফাে এসএল-এে মক্ষতা নবক্ষৈশী িয চো নবক্ষক্রতাক্ষৈে শতভ্াগ নবনিক্ষোক্ষগে সয ক্ষ াগ উৈোে নবষক্ষে নসদ্ধাে উিো িক্ষত
পাক্ষে। তক্ষব এক্ষেক্ষে স্থািীেভ্াক্ষব েত্পানৈত পণ্য নবনক্র এবং কমপক্ষে ১০ উকাটি ডলাে নবনিক্ষোক্ষগে শতয েক্ষেক্ষছ। মূ লত চাকনেে সয ক্ষ াগ সৃ নষ্টে
লক্ষেু িয চো িাক্ষত নবক্ষৈশী নবনিক্ষোক্ষগে নবপক্ষে োকা উমানৈ তাে অবস্থাি উেক্ষক সক্ষে এক্ষসক্ষছি। বলা বাহুল্য, ২০১৪ সাক্ষল েমতাে আসাে পে
নিবযাচিী প্রনতশ্রুনতে অংশ নিক্ষসক্ষব বহুজানতক িয চো প্রনতষ্ঠািগুক্ষলাে নবক্ষৈশী নবনিক্ষোক্ষগে ওপে িািা নবনিনিক্ষষি আক্ষোপ কক্ষে উমানৈ
সেকাে।http://bonikbarta.net
বাজাক্ষেে বতয মাি পনেনস্থনতক্ষতই সবক্ষচক্ষে নিোপৈ উসৌনৈ আেব
অপনেক্ষশানিত জ্বালানি উতক্ষলে বাজাে পয িরুদ্ধাক্ষেে সব উচষ্টাই প যবনসত িক্ষে ব্যেযতাে। দবনিক বৃ িত্ েক্ষিালক উৈশগুক্ষলাে েক্ষিালি ও
সেবোি হ্রাক্ষসে সনিনলত প্রোসও পণ্যটিে বাজাক্ষে নস্থনতশীলতা নফনেক্ষে আিক্ষত পােক্ষছ িা। এ অবস্থাে পণ্যটিে শীষয েফতানিকােক উৈশ উসৌনৈ
আেক্ষবে তটা িতাশ িক্ষে পড়াে কো, ততটা িতাশাে উিই উৈশটি। প্রকৃতপক্ষে বাজাক্ষেে বতয মাি পনেনস্থনতই উসৌনৈ আেক্ষবে জন্য সবক্ষচক্ষে
উবনশ মেলজিক বক্ষল মক্ষি কেক্ষছি বাজাে নবক্ষশষজ্ঞো।http://bonikbarta.net
চীিক্ষক শীষয অেযিীনত মক্ষি কক্ষে ৩২% মািয ষ
নবক্ষিে ৪২ শতাংশ মািয ষ মক্ষি কক্ষে বতয মাি নবক্ষিে শীষয অেযিীনতে উৈশ য ক্তোষ্ট্র। এে নবপেীক্ষত ৩২ শতাংশ মািয ক্ষষে িােো অেযনিনতক উিতৃত্ব
নৈক্ষে চীি। সম্প্রনত ৩৮ উৈক্ষশে ওপে পনেচানলত নপে নেসাক্ষচযে সবযক্ষশষ জনেক্ষপ এ তথ্য েক্ষঠ এক্ষসক্ষছ। প্রনতক্ষবৈক্ষি বলা িে, িয ব দ্রুতই নবক্ষিে
অেযনিনতক উিতৃক্ষত্ব আসক্ষছ চীি। তক্ষব মািয ষ এিক্ষিা মক্ষি কক্ষে, শীক্ষষয েক্ষেক্ষছ য ক্তোষ্ট্র। এনশো, লানতি আক্ষমনেকা ও সাব-সািাো অঞ্চক্ষলে
উবনশে ভ্াগ মািয ষই নবিাস কক্ষে, এিক্ষিা শীষয অেযিীনতে উৈশ য ক্তোষ্ট্র।http://www.kalerkantho.com

এক্ষজি ব্যাংনকং শুরু কেল ইসলামী ব্যাংক
ব্যাংক উসবাে বাইক্ষে োকা জিক্ষগাষ্ঠীক্ষক য ক্ত কেক্ষত এক্ষজি ব্যাংনকং কা যক্রম শুরু কক্ষেক্ষছ ইসলামী ব্যাংক বাংলাক্ষৈশ। গতকাল শনিবাে সাভ্াে
েপক্ষজলাে নবরুনলো ইেনিেক্ষিে বেবাজাক্ষে ব্যাংকটিে প্রেম এক্ষজি ব্যাংনকং উকক্ষন্দ্রে েক্ষবািি কক্ষেি ইসলামী ব্যাংক্ষকে ব্যবস্থাপিা পনেচালক
ও প্রিাি নিবযািী উমা. আব্দয ল িানমৈ নমঞা। েক্ষবািিী অিয ষ্ঠাক্ষি জািাক্ষিা িে, এক্ষজি ব্যাংনকং উকক্ষন্দ্র নবনভ্ন্ন িেক্ষিে নিসাব উিালা, িগৈ টাকা
জমা ও েক্ষিালি, নবক্ষৈশ উেক্ষক আসা উেনমটুাক্ষন্স্ে অেয প্রৈাি, ইেটিনলটি নবল সংিি, ফান্ড ট্রান্স্ফাে, ব্যালান্স্ অিয সন্ধাি, নিোনেং উচক িিে,
উচক বই এবং উডনবট ও উক্রনডট কাক্ষডযে আক্ষবৈি িিে, ইিােক্ষিট ব্যাংনকং উসবা, এমকুাক্ষশে নিসাব উিালা ও উলিক্ষৈি ছাড়াও েযদ্র ও কৃনষ
নবনিক্ষোগ সয নবিা প্রৈাি কেক্ষব ইসলামী ব্যাংক। http://www.kalerkantho.com

