দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
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, ২০১৫ ইং
অননু ম োদিত স মে ঘ োষণো ছোড়োই ঘেেোর দিদি কমরমছন েোহজোলোল ব্োাংক উমযোক্তো!
ঘকোমনো ধরমনর পূ িবম োষণো ছোড়োই দনদষদ্ধ স মে অধবমকোটিরও ঘিদে ঘেেোর দিদি কমরমছন েোহজোলোল ইসলো ী ব্োাংক দলদ মেমের
উমযোক্তো ঘ োহোম্মি হোসোন। তোছোড়ো ঘেেোর দিদি ঘেমক প্রোপ্ত ূ লধদন ু নোফোর ওপর প্রম োজয ৫ েতোাংে করও এমেমে পদরমেোধ
করো হেদন। এমত ঘেেোর দিদির োধ্যম দসদকউদরটিজ আইমনর পোেোপোদে আেকর আইনও ভঙ্গ কমরমছন ব্োাংকটির এ উমযোক্তো।
এ দিষমে দনেন্ত্রক সাংস্থো িোাংলোমিে দসদকউদরটিজ অযোন্ড এক্সমেঞ্জ কদ েমন (দিএসইদস) জ ো ঘিেো এক তিন্ত প্রদতমিিমন এ নটিই
জোদনমেমছ েট্টগ্রো স্টক এক্সমেঞ্জ (দসএসই) কততবপে। দসএসইর প্রদতমিিন অনু সোমর, গত িছমরর অমটোিমর উমযোক্তো ঘ োহোম্মি
হোসোমনর কোমছ পুুঁ দজিোজোমর তোদলকোভুক্ত েদরেোহদভদিক ব্োাংকটির ২ ঘকোটি ৩১ লোখ ৭৭ হোজোর ৯৪১টি ঘেেোর দছল। তমি এর পমরর
োমসই, অেবোৎ নমভম্বমর তোর ঘেেোর সাংখ্যো কম ১ ঘকোটি ৭৫ লোখ ৬৩ হোজোমর িোুঁড়োে।http://bonikbarta.net
আ োন কেমনর েোুঁিো গ্রহণ শুরু আজ
িু কদিদডাং পদ্ধদতর প্রোেদ ক গণপ্রস্তোমির (আইদপও) দিতীে ধোমপ সোধোরণ দিদনমেোগকোরীমির কোছ ঘেমক েোুঁিো গ্রহমণর অনু দত
ঘপমেমছ আ োন কেন ফোইব্রোস দলদ মেে। আজ ঘেমক ১০ জু ন প বন্ত এ ঘকোম্পোদনর প্রোেদ ক ঘেেোমরর সোিদিপেন েলমি। ৩ ঘ
ঘকোম্পোদনটিমক আইদপও সোিদিপেন শুরুর জন্য সম্মদতপে ঘিে দনেন্ত্রক সাংস্থো িোাংলোমিে দসদকউদরটিজ অযোন্ড এক্সমেঞ্জ কদ েন
(দিএসইদস)। তথ্যোনু সোমর, ৬২৯ত কদ েন সভোে িু কদিদডাং পদ্ধদতর আদপওর োধ্যম আ োন কেনমক ৮০ ঘকোটি েোকো ূ লধন
উমিোলমনর অনু ম োিন ঘিে দিএসইদস। প্রে িফোে ঘ োগ্য প্রোদতষ্ঠোদনক দিদনমেোগকোরীমির (ইআই) দিদোংমে আ োন কেমনর প্রদতটি
ঘেেোমরর জন্য ৪০ েোকো কোে অফ প্রোইস দনধবোদরত হে। এ িোম ১ ঘকোটি ২৫ লোখ ঘেেোর পোমে ইআইরো। আর িোদক অেব সাংগ্রমহর
জন্য দনে অনু োেী কোে অফ প্রোইমসর ঘেমে ১০ েতোাংে ক ূমে অেবোৎ ৩৬ েোকো িমর সোধোরণ দিদনমেোগকোরীমির কোমছ ৮৩
লোখ ৩৩ হোজোর ৩৩৩টি ঘেেোর দিদি করমি ঘকোম্পোদনটি। ঘস ঘেেোরগুমলো ঘকনোর জন্যই েোুঁিো ও আমিিন জ ো ঘিমিন সোধোরণ
দিদনমেোগকোরীরো। ।http://bonikbarta.net
িোমজে িোস্তিোেন সে তো িত দদ্ধর আহ্বোন
িোমজমের শুধু আকোর িোড়োমলই হমি নো, পোেোপোদে তো িোস্তিোেমনর সে তো িোড়োমত হমি। একই সমঙ্গ ব্োাংদকাং খোমতর সাংস্কোমর
কদ েন গঠন, সু ষ্ঠুভোমি প্রকল্প িোস্তিোেমন সরকোদর-ঘিসরকোদর অাংেীিোদরমে কদ েন গঠন, দেেো খোমত ঘকৌেল পদরিতব ন, সরকোদর
ক বকতব োমির সে তো িত দদ্ধ এিাং রোজস্বসাংিোন্ত নীদত প্রণেমনর জন্যও কদ েন গঠন করমত হমি। আসন্ন িোমজে দনমে ঘিসরকোদর
গমিষণো সাংস্থো পদলদস দরসোেব ইনদস্টটিউমের (দপআরআই) গতকোল আমেোদজত এক ঘগোলমেদিল বিঠমক অেবনীদতদিি, আ লো ও
ব্িসোেীমির ন্তমব্ এ কেো উমঠ আমস। ‘জোতীে িোমজে ২০১৮-১৯ ঘেষ ু হূমতব র ভোিনো’ েীষবক ঘগোলমেদিল বিঠকটি রোজধোনীর
িনোনীমত ঘহোমেল ঘগোমডন টিউদলমপ অনু দষ্ঠত হে।http://bonikbarta.net
প্রকমল্প ঘিেীে কনসোলেযোন্ট দনমেোমগ স ে ও অমেবর সোশ্রে হমি

িোাংলোমিমে কনসোলেযোদির ঘেেটি ঘিদে পদরদেদত পোেদন। দিও িোাংলোমিমের কনসোলেযোন্টরো এখন আন্তজবোদতক সাংস্থোে িেতোর
সমঙ্গ কোজ করমছন। সরকোদর ও ঘিসরকোদর দিদভন্ন প্রকমল্প ঘিেী কনসোলেযোন্ট দনমেোগ করো হমল তোমত স ে ও অেব দুমেোই সোশ্রে
হমি। সম্প্রদত রোজধোনীর িনোনী ক্লোমি আমেোদজত এক সাংিোি সমম্মলমন এসি কেো িমলন ইনদস্টটিউে অি ম্যোমনজম ন্ট
কনসোলেযোন্টস িোাংলোমিমের (আইএ দসদি) ঘেেোরম্যোন এ জোদকর ঘহোমসন। আন্তজবোদতক ম্যোমনজম ন্ট কনসোলেযোদি ঘে-২০১৮
উপলমে এ সাংিোি সমম্মলমনর আমেোজন কমর আইএ দসদি।।http://bonikbarta.net
োদকব ন শুমের দিরুমদ্ধ ইইউর পোল্টো আইদন পিমেপ
ু ক্তরোমের ঘপ্রদসমেন্ট ঘেোনোড ট্রোমম্পর আমরোপ করো উচ্চহোমর আ িোদন শুমের দিরুমদ্ধ েুব্ধ ইউমরোপীে ইউদনেন পোল্টো জিোি
ঘিেোর হু দক দিমেমছ। এর আমগ ট্রোম্প প্রেোসন ইস্পোত ও অযোলু দ দনেো শুে ঘেমক সো দেক ঘরেোত দিমলও শুিিোর ঘেমক এ
শুে আিোমরো কো বকর হমল কোনোেো, ঘ দক্সমকোসহ ু ক্তরোমের অন্য দ েমির পোেোপোদে দিেুব্ধ হমে ওমঠ ইইউ। খির এএফদপ।
োদকব ন পমের ওপর পোল্টো শুে আমরোপ করোর হু দক ছোড়োও ব্রোমসলস শুিিোর ওেোদোংেমনর দসদ্ধোমন্তর দিরুমদ্ধ দিশ্ব িোদণজয সাংস্থোে
আইদন পিমেপ গ্রহণ করমত োমে। ট্রোম্প প্রেোসমনর আমরোপ করো ইস্পোমতর ওপর ২৫ েতোাংে ও অযোলু দ দনেোম র ওপর ১০
েতোাংে শুমের জন্য ওেোদোংেন ছোড়োও ঘ ধোস্বে-সাংিোন্ত দিষমে েীমনর দিরুমদ্ধও েদিউটিওর িোরস্থ হমেমছ
ইইউ।http://bonikbarta.net
১৩ োমসর সিবদনমে ওমপমকর জ্বোলোদন ঘতল উমিোলন
অপদরমেোদধত জ্বোলোদন ঘতল রফতোদনকোরকমির ঘজোে অগবোনোইমজেন অি য ঘপমট্রোদলেো এক্সমপোটিবাং কোদিজ (ওমপক)।
আন্তজবোদতক িোজোমর সরিরোহ দনেন্ত্রমণর োধ্যম জ্বোলোদন পেটির িরপতমনর লোগো েোনমত বিদশ্বক উমিোলন হ্রোসসাংিোন্ত েুদক্ত
এদগমে দনমে োমে ওমপকভুক্ত ঘিেগুমলো। েুদক্তর আওতোে ঘজোেভুক্ত ঘিেগুমলো জ্বোলোদন ঘতল উমিোলন দনধবোদরত পদর োমণ
সী োিদ্ধ ঘরমখমছ। এ ধোরোিোদহকতোে েলদত িছমরর ঘ

োমস ওমপকভুক্ত ঘিেগুমলোে অপদরমেোদধত জ্বোলোদন ঘতমলর সদম্মদলত

উমিোলন ১৩ োমসর মধ্য সিবদনে অিস্থোমন ঘনম এমসমছ। ূ লত ঘভদনজু মেলো ও নোইমজদরেোে জ্বোলোদন পেটির উমিোলন
উমেখম োগ্য পদর োমণ কম আসোে এ স ে ঘজোেভুক্ত ঘিেগুমলো অপদরমেোদধত জ্বোলোদন ঘতমলর সদম্মদলত উমিোলনও কম মছ।
দব্রটিে সাংিোি োধ্য রেেোমসবর এক জদরপদভদিক প্রদতমিিমন এ তথ্য উমঠ এমসমছ।
েোনো ১৪ োস ধমর জোপোন ঘেমক আন্তজবোদতক িোজোমর ইস্পোত রফতোদনমত ন্দোভোি িজোে দছল। এ ধোরোিোদহকতোে েলদত িছমরর
এদপ্রমলও জোপোদন প্রদতষ্ঠোনগুমলো ঘেমক পেটির রফতোদন আমগর িছমরর একই স মের তুলনোে সোমড় ৫ েতোাংে কম মছ। এর ধ্য
দিমে ঘিেটি ঘেমক আন্তজবোদতক িোজোমর পেটির রফতোদন নে িছমরর সিবদনে অিস্থোমন ঘনম এমসমছ। জোপোন আেরন অযোন্ড দস্টল
ঘফেোমরেমনর প্রদতমিিমন এ তথ্য জোনোমনো হমেমছ। খির দনমেই এদেেোন দরদভউ। প্রদতমিিমনর তথ্য অনু োেী, েলদত িছমরর
এদপ্রমল জোপোন ঘেমক আন্তজবোদতক িোজোমর সি দ দলমে ২৮ লোখ ৩৬ হোজোর েন ইস্পোত রফতোদন হমেমছ, ো আমগর িছমরর একই
স মের তুলনোে ৫ িেদ ক ৫ েতোাংে ঘিদে। ২০০৯ সোমলর ঘ োমসর পর এেোই জোপোন ঘেমক ইস্পোত রফতোদনর সিবদনে োসদভদিক
পদর োণ।http://bonikbarta.net।

