দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
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, ২০১৫ ইং
অলিলিক ইন্ডালিজ মামিার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু
প্রতারণার মাধ্যমম সাধারণ লিলিম াগকারীমের টাকা হালতম নি ার অলিম ামগ োম র করা অলিলিক ইন্ডালিমজর নে ার নকমিঙ্কালর
মামিার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হম মে। গতকাি মামিার িােী ও িাাংিামেে লসলকউলরটিজ অযান্ড এক্সমেঞ্জ কলমেমির (লিএসইলস) সামিক
লিিবাহী পলরোিক এমএ রেীে খাি পুঁ লজিাজার-লিষ ক লিমেষ ট্রাইিযিামির লিোরক নমা. আকির আিী নেমখর আোিমত সাক্ষ্য
প্রোি কমরমেি। মামিার আসালম আলজজ নমাহাম্মে িাই পিাতক থাকা তার অিপলিলতমতই এ মামিার লিোরকাজ েিমে।
লিএসইলসর আইিজীিী মাসে রািা খাি িলণক িাতব ামক জািাি, মামিার িােী ও লিএসইলসর সামিক লিিবাহী পলরোিক এমএ রলেে
খাি গতকাি আোিমত সাক্ষ্য লেম মেি। তমি সাক্ষ্যগ্রহণ নেষ িা হও া ২৩ নসমেম্বর পরিতী তালরখ লিধবারণ করা হম মে। একই
সমে আোিত জাহােীরিগর লিশ্বলিদ্যািম র সামিক লিলস অধ্যাপক আলমরুি ইসিাম নেৌধরী ও লিএসইলসর সামিক নে ারম্যাি মলির
উলিি আহমমের সাক্ষ্য মান্য কমরমেি। তামের এ মামিা সাক্ষ্য প্রোমির জন্য আোিমত উপলিত হমত সমি জালর করা
হমি।http://bonikbarta.net
২৫% িগে িিযাাংে নেমি ইস্টািব হাউলজাং
৩০ জি সমাপ্ত ২০১৮ লহসাি িেমরর জন্য ২৫ েতাাংে িগে িিযাাংে সপালরে কমরমে ইস্টািব হাউলজাং লিলমমটমের পলরোিিা পষবে।
গতকাি স্টক এক্সমেঞ্জ সূ মে আমরা জািা নগমে, নগি লহসাি িেমর নসিা ও আিাসি খামতর এ নকািালির নে ারপ্রলত আ
(ইলপএস) হম মে ৩ টাকা ৪৮ প সা, আমগর িের া লেি ২ টাকা ৩৩ প সা। ৩০ জি নকািালির নে ারপ্রলত লিট সিেমূ ল্য
োুঁলিম মে ৬০ টাকা ১৫ প সা। লিরীলক্ষ্ত আলথবক প্রলতমিেি, িিযাাংে ও অন্যান্য এমজন্ডা অিমমােমির জন্য ৮ িমিম্বর সকাি
সামি ১০টা রাজধািীর রাও া কিমিিেি হমি িালষবক সাধারণ সিা (এলজএম) আহ্বাি কমরমে ইস্টািব হাউলজাং। নরকেব নেট ১১
অমটাির। এর আমগ ২০১৭ সামির ৩০ জি সমাপ্ত লহসাি িেমরর জন্য নে ারমহাল্ডারমের ২২ েতাাংে িগে িিযাাংে লেম মে
ইস্টািব হাউলজাং। ২০১৬ সামির ৩০ জি সমাপ্ত লহসাি িেমরর জন্য ১৫ েতাাংে িগে ও ৫ েতাাংে স্টক িিযাাংে লেম লেি
নকািালিটি। জি নলালজাংম র িাধ্যিাধকতা নস িার ১১ মামস লহসাি িের গণিা কমরমে ইস্টািব
হাউলজাং।http://bonikbarta.net
আট মামস কিমটইিার পলরিহি নিমিমে ১০%
আট মামসর ব্যিধামি েট্টগ্রাম িন্দর লেম কিমটইিার পলরিহি নিমিমে ৯ েেলমক ৫৯ েতাাংে। নপাোক রফতালির পাোপালে নেমে
েিমাি লিলিন্ন উন্ন ি প্রকমের ন্ত্রপালত ও সরঞ্জাম আমোলির কারমণ প্রিৃ লি হম মে। নেমের অথবনিলতক কমবকামের সমে েট্টগ্রাম
িন্দমর কিমটইিার পলরিহমি প্রিৃ লি ওতমপ্রাতিামি জলিত। িন্দমরর লহসাি অি া ী, আগস্ট প বন্ত েিলত িেমরর প্রথম আট মামস
েট্টগ্রাম িন্দর লেম আমোলি-রফতালি পণ্যিাহী ও খালি কিমটইিার পলরিহি হম মে ১৮ িাখ ১৮ হাজার ৪৯৪ টিইইউ। গত িেমরর
একই সমম পলরিহি হম লেি ১৬ িাখ ৯৫ হাজার ৬৮৪ টিইইউ কিমটইিার।http://bonikbarta.net

ইওরপাও ার ব্র্যামন্ডর নজিামরটর আিি এলসআই নমাটরস
লব্র্টিে নকািালি ইওরপাও ার লিলমমটমের ততলর নজিামরটর িাাংিামেমের িাজামর লিপণি ও সরিরাহ করমি এলসআই নমাটরস।
এ লিষম নসামিার উি নকািালির মমধ্য একটি েলি স্বাক্ষ্র হম মে। ইওরপাও ামরর ইন্টারন্যােিাি নসিস লেমরটর নিি
হুইটমােব এিাং এলসআই নমাটরমসর এমলে ও লসইও ে. ফা হ আিসারী লিজ লিজ প্রলতষ্ঠামির পমক্ষ্ েলিমত স্বাক্ষ্র কমরি। এলসআই
নমাটরমসর এলক্সলকউটিি লেমরটর সব্র্ত রঞ্জি োসসহ অন্যান্য কমবকতব া এ সম উপলিত লেমিি। েলি অি া ী, ইওরপাও ামরর
৫ নকলিএ নথমক ২ হাজার ৫০০ নকলিএ নরমঞ্জর নজিামরটর িাজারজাত করমি এলসআই নমাটরস। এ ব্র্যামন্ডর নজিামরটমর রম মে
নজিইি পারলকিস ইলঞ্জি, নির সমার অিটারমিটর, স্টাটব অি লেমান্ড, লরমমাট মলিটলরাং সলিধা ও নিা িম জ
নিমিি।http://bonikbarta.net
মন্দঋণ কমামত লতিটি রাষ্ট্রা ত্ত ব্যাাংক একীিূত করমে িারত
মন্দঋমণর িামর জজবলরত হম পমিমে িারমতর ব্যাাংলকাং ব্যিিা। ব্যাাংলকাং খামতর লিপি পলরমাণ মন্দঋণ দূর করার েিমাি প্রমেষ্টা
লহমসমি লতিটি রাষ্ট্রা ত্ত ব্যাাংকমক একীিূত করমত ামে নেেটির সরকার। নসামিার অথবমন্ত্রী অরুণ নজটলি এ একীিিমির ন াষণা
নেি। খির লিমেই এলে াি লরলিউ, লসিহু া ও লিজমিস স্টযান্ডােব। এক সরকালর লিিৃ লত অিসামর, এক িের আমগ গঠিত একটি
প্যামিমির সপালরে অি া ী িারমতর লতিটি সরকালর আলথবক প্রলতষ্ঠাি— মম্বাইলিলত্তক নেিা ব্যাাংক, নিোিরুলিলত্তক লিজ া
ব্যাাংকমক তিিামূ িক িৃ হৎ প্রলতষ্ঠাি ব্যাাংক অি িমরাোর (লিওলি) সমে একীিূত করা হমি। এ একীিিমির মধ্য লেম িারমতর
তৃতী িৃ হৎ আলথবক প্রলতষ্ঠাি গঠিত হমি িমি ইলন্ড াি লফন্যালা াি সালিব মসমসর সলেি রাজীি কুমার সাংিােমাধ্যমমক
জািাি।http://bonikbarta.net
েীিা পমণ্য িরামষ্ট্রর িতি শুল্কামরাপ
েীমির আমরা ২০ হাজার নকাটি েিার মূ ল্যমামির পমণ্য ১০ েতাাংে শুল্ক আমরাপ কমরমে িরাষ্ট্র। েীি এর লিরুমি নকামিা পাল্টা
পেমক্ষ্প গ্রহণ করমি আমরা শুল্কামরামপর হুমলক লেম নরমখমেি নেেটির নপ্রলসমেন্ট নোিাল্ড ট্রাি। তাত্ক্ক্ষ্লণক প্রলতলি া
েীমির পক্ষ্ নথমক িিা হম মে, এ পেমক্ষ্মপর মাধ্যমম আমিােিার পলরমিে ‘লিষাি’ কমর তমিমে িরাষ্ট্র। খির র টাসব।
িরামষ্ট্রর ন াষণা অি া ী েীি নথমক আমোলি করা ২০ হাজার নকাটি েিার পমণ্য ১০ েতাাংে শুল্কামরাপ করা হমি। এক লিিৃ লতমত
শুল্কামরামপর ন াষণা লেম নপ্রলসমেন্ট নোিাল্ড ট্রাি েীিমক সতকব কমর িমিি, পাল্টা পেমক্ষ্প লহমসমি েীি লে িরামষ্ট্রর কৃষক
অথিা লেে খামতর লিরুমি নকামিা পেমক্ষ্প গ্রহণ কমর, তাহমি ‘আমরা আমরা ২৬ হাজার ৭০০ নকাটি েিার মূ ল্যমামির পমণ্য
শুল্ক আমরাপ করি।’ http://bonikbarta.net
লেমসম্বমর েী বমম ালে সহা তা েলির প্রতযাো ওমপমকর
আন্তজবালতক িাজামর অপলরমোলধত জ্বািালি নতমির োলহো ও সরিরামহ িারসাম্য িজা রাখমত কাজ কমর ামে জ্বািালি পণ্যটির
রফতালিকারকমের নজাট অগবািাইমজেি অি দ্য নপমট্রালি াম এক্সমপাটিবাং কালিজ (ওমপক)। এ িমক্ষ্য জ্বািালি নতমির তিলশ্বক
উমত্তািি হ্রাস েলি িাস্তিা ি করমে প্রলতষ্ঠািটি। রালে াসহ জ্বািালি নতি উমত্তািিকারী ওমপকিলহিূবত নেেগুমিাও নজামটর সমে
েলির েতব িাস্তিা মি কাজ কমর ামে। তমি এসি উমদ্যাগই স্বেমম ালে। জ্বািালি পণ্যটির িাজার িারসাম্য নফরামত সাংলিষ্ট
নেেগুমিার সমে েী বমম ালে উমদ্যাগ নি ার আগ্রমহর কথা আমগই জালিম মে ওমপক।http://bonikbarta.net

