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, ২০১৫ ইং
ডিসেম্বসেে মসেই োইসেে অর্থ ব্যবহাে কেসব ডবডি র্াই
উৎপাদনেক্ষমতা বাড়াসনাে পাশাপাডশ আংডশক ব্যাংকঋণ পডেসশাসে ২০১৬ োসেে সেসেম্বসে োইে সশয়াে সেসড় পুঁ ডিবািাে
সর্সক ৫২ সকাটি োকােও সবডশ তহডবে েংগ্রহ কসেডেে বাংোসদশ (ডবডি) র্াই অযােডমডনয়াম ডেডমসেি। গত বেসেে ৩১
ডিসেম্বসেে মসে োইসেে অর্থ ব্যসয়ে কর্া র্াকসেও ডনেথাডেত েমসয়ে মসে পসো অর্থ ব্যয় কো েম্ভব হয়ডন। এ পডেসেডক্ষসত
সশয়ােসহাল্ডাে ও ডনয়ন্ত্রক েংস্থাে অনসমাদনোসপসক্ষ চেডত বেসেে ৩১ ডিসেম্বে পর্থন্ত োইসেে অর্থ ব্যসয়ে েময়েীমা বাড়াসনা হয়।
এেই মসে ডবসদশ সর্সক েসয়ািনীয় র্ন্ত্রপাডত আনাে পাশাপাডশ েম্প্রোেণ েকসেে কাি োয় সশষ কসে এসনসে সকাম্পাডনটি।
ফসে এবাে ডনেথাডেত েমসয়ে মসেই োইে তহডবসেে অর্থ ব্যয় কো েম্ভব হসব বসে িাডনসয়সেন সকাম্পাডনটিে কমথকতথ াো। োইে
তহডবসেে অর্থ ব্যসয়ে ডবষসয় িানসত চাইসে ডবডি র্াই অযােডমডনয়াসমে েোন অর্থ কমথকতথ া (ডেএফও) সমা. িাডহদুে আেম বডণক
বাতথ াসক বসেন, এেই মসে েকসেে কাি োয় সশষ হসয় এসেসে। http://bonikbarta.net
সমঘনা সপসরাডেয়াসমে সেকিথ সিে আি
সমঘনা সপসরাডেয়াম ডেডমসেসিে বাডষথক োোেণ েভাে (এডিএম) সেকিথ সিে আি। স্টক এক্সসচসে এডদন সকাম্পাডনটিে সশয়াে
সেনসদন বন্ধ র্াকসব। ঢাকা স্টক এক্সসচে (ডিএেই) েূ সে এ তথ্য িানা সগসে।েেকাসেে জ্বাোডন সকাম্পাডনটিে পডেচােনা পষথদ
৩০ িন ২০১৮ েমাপ্ত ডহোব বেসেে িন্য ১৪০ শতাংশ নগদ েভযাংশ েপাডেশ কসেসে। েমাপ্ত ডহোব বেসে এে সশয়ােেডত আয়
(ইডপএে) হসয়সে ৩৩ োকা ৩০ পয়ো ও সশয়ােেডত ডনে েম্পদমূ ল্য (এনএডভডপএে) ১১৩ োকা ২০ পয়ো। আগামী ১২ িানয়াডে
চট্টগ্রাসমে ডেটি হে কনসভনশন সেন্টাসে অনডিত হসব সকাম্পাডনটিে এডিএম।এডদসক চেডত ডহোব বেসেে ের্ম োডন্তসক (িোই
সর্সক সেসেম্বে) সমঘনা সপসরাডেয়াসমে ইডপএে হসয়সে ৮ োকা ৬ পয়ো, এক বেে আসগ একই েমসয় র্া ডেে ৬ োকা ৩ পয়ো।
৩০ সেসেম্বে এে এনএডভডপএে দাুঁড়ায় ১২১ োকা ২৬ পয়োয়।http://bonikbarta.net
এক বেসে ডিগুণ হসয়সে সহেসমে আমদাডন
কম দাসমে সহেসমে খুঁ িডেসেন সমাখসেেে েহমান। সহেসমে না র্াকায় পডেশ তাসক ৪০০ োকা িডেমানা কসেসে। এিন্যই
বংশাসেে এক সদাকাসন সহেসমে ডকনসত েসেসেন সপশায় সমােেোইসকে চােক সমাখসেেে। তাে মসতা সপশাদােো সতা বসেই,
অন্য র্াোই সমােেোইসকে চাোন, গত কসয়ক মাসে তাোও সহেসমে ব্যবহাে শুরু কসেসেন পডেসশে মামো সর্সক বাুঁচসত। এসত
কসে সমােেবাইসকে িরুডে এ অনষঙ্গটিে ডবডি ও আমদাডন দুসোই সবসড়সে উসেখসর্াগ্যভাসব। োম্প্রডতক বেেগুসোয় োিোনীেহ
কসয়কটি শহসে সমােেোইসকে োইি সশয়াডেংসয়ে েচেন সবসড়সে। অযাপডভডিক এেব সেবায় নগেবােীে ডনভথ েতাে পাশাপাডশ
সবসড়সে সমােেোইসকসেে েংখ্যা। তাে েসঙ্গ পাো ডদসয় ডিগুণ হসয়সে সহেসমে আমদাডন।http://bonikbarta.net
ডশ-রাম্প ববঠসকে ফোফসে ডনেথাডেত হসব ববডিক বািাসেে গডত-েকৃডত

আসিথডন্টনাে বসয়ন্স আয়াসেথ ডি২০ েসেেসনে ের্ম ডদনই চীসনে সেডেসিন্ট ডশ ডিনডপংেহ শীষথ উন্নয়নশীে সদশগুসোে সনতাো
েক্ষণশীেতাে কড়া ডনন্দা িাডনসয়সেন। উন্নত সদশগুসোে এ সিাসেে দুই ডদনব্যাপী েসেেনটিসত শুরু সর্সকই চীনা পসে র্ক্তোসেে
আসো শুল্কাসোসপে হুমডকে োয়া ডবোি কেসে। দুই সদসশে সনতাসদে েম্ভাব্য োক্ষাসতে মে ডদসয় ডবসি চেমান বাডণিযর্দ্ধ
অবোসন সকাসনা েমাোন আসে ডকনা, সেডদসকই েবাে েক্ষয এখন। খবে েয়োেথ, ব্লুমবাগথ ও এএফডপ। শুিবাে সর্সক শুরু হওয়া
চেডত বেসেে ডি২০ েসেেনসক ডশসোন্নত সদশগুসোে িন্য বড় পেীক্ষা ডহসেসব সদখা হসে। ২০০৮ োসে এ সদশগুসোে সনতাো
ডবি অর্থনীডতসক োত দশসকে মসে েবসচসয় ভয়াবহ েংকে সর্সক উদ্ধাে কেসত ের্ম ডমডেত হসয়ডেে। বতথ মাসন অসনক সদসশই
িাতীয়তাবাদী মসনাভাব েসয়সে। এ অবস্থায় ডবসিে দুই-তৃতীয়াংশ িনেংখ্যাে সদশগুসোে সিাে ডি২০ এ বাডণিয উসিিনা
সমাকাসবোে েক্ষমতা োসখ ডকনা, সে ডবষসয় েশ্ন উঠসে। আে মাসেেও সবডশ েময় েসে বাডণিয উসিিনা ওয়াে ডিসেে আকাসশ
কাসো সমঘ িডমসয় সেসখসে। ডবডনসয়াগকােীো এখন েসেেসনে মােসম ডবডভন্ন েেসনে ফোফে োেণা কেসেন, র্া বাডক েময়টিসতও
সশয়ােবািােসক েভাডবত কেসব। http://bonikbarta.net
হযাডকংসয়ে ডশকাে ম্যাডেয়ে ইন্টােন্যাশনাসেে ৫০ সকাটি গ্রাহক
তথ্য চডেে ডশকাে হসয়সে ডবসিে স্বনামেন্য সহাসেে গ্রুপ ম্যাডেয়ে ইন্টােন্যাশনাসেে ৫০ সকাটি গ্রাহক। খবে ডবডবডে। সহাসেে সচইন
ম্যাডেয়ে ইন্টােন্যাশনাে িানায়, অননসমাডদত একটি সগািী তাসদে স্টােউি ডবভাসগে গ্রাহকসদে তসথ্য হামো চাডেসয়সে। এক
অভযন্তেীণ তদসন্ত সদখা সগসে, ২০১৪ োে সর্সক একিন হযাকাে অববেভাসব স্টােউি সনেওয়াসকথ ঢসক আেসে। হযাক হওয়া
িাোসবসি সর্েব গ্রাহসকে তথ্য েসয়সে, তাসদে অবগত কো হসব বসে িাডনসয়সে েডতিানটি।২০১৬ োসে স্টােউিসক ডকসন
সনয় সহাসেে সচইন ম্যাডেয়ে ইন্টােন্যাশনাে। আে এে মােসম ডবসিে বৃ হিম সহাসেে সচইসন ওসঠ তাো। োো ডবসি তাসদে েসয়সে
৫ হািাে ৮০০ শাখা।http://bonikbarta.net
জ্বাোডন সতে : ডনসষোজ্ঞাে আসগই ইোসনে েফতাডন ৫ বেসেে েবথডনসে
চেডত বেসেে ৫ নসভম্বে ইোসনে ওপে নতন কসে মাডকথ ন ডনসষোজ্ঞা কার্থকে হসয়সে। তসব ডনসষোজ্ঞা শুরুে আসগই সদশটিে
অপডেসশাডেত জ্বাোডন সতে েফতাডনসত এে েভাব পসড়সে। চেডত বেসেে অসটাবসে ইোন সর্সক এডশয়াে সদশগুসোয় জ্বাোডন
পেটিে মাডেডভডিক গড় েফতাডন পাুঁচ বেসেে মসে েবথডনে অবস্থাসন সনসম এসেসে। আসগে বেসেে একই েমসয়ে তেনায় এেব
সদসশ ইোন সর্সক অপডেসশাডেত জ্বাোডন সতে েফতাডন কসমসে ৫৬ শতাংসশে সবডশ। মূ েত ডনসষোজ্ঞা শুরুে আসগই ওয়াডশংেসনে
চাসপ ইোন সর্সক এডশয়াে সদশগুসো জ্বাোডন পেটিে আমদাডন কডমসয় সদয়ায় এ পডেডস্থডত বতডে হসয়সে বসে মসন কেসেন
ডবসেষকো। খবে েয়োেথ, ব্লুমবাগথ ও অসয়েোইেিেকম। ইোন সর্সক েফতাডন হওয়া অপডেসশাডেত জ্বাোডন সতসেে অন্যতম
সিতা এডশয়াে সদশগুসো। http://bonikbarta.net

