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, ২০১৫ ইং
সেটলমেন্ট েম্পন্ন করমে ১২৪ সকোম্পোনির সেয়োর নকিল নিএেই
ইন্টোরন্যোেিোল নলন িং নেনকউনরটি নলনেমটমির ব্যোক অনিে েিটওয়োমরর কোনরগনর ত্রুটি ও সগটওময় ইকুইটি নরমেোমেেে নলনেমটমির েটেমেমলর
কোরমে গে সেোেবোর ১২৪ সকোম্পোনির সেয়োর নবনি হমলও সিেোরো েোমের সেয়োর বু মে পোিনি। এমে ১২৪ সকোম্পোনির সেয়োমরর সলিমেি
অনিষ্পন্ন সেমক যোয়। েমব গেকোল ১২৪ সকোম্পোনির সেয়োর বো োর সেমক নকমি সিেোমক বু নেময় সেয়োর েোধ্যমে সেটলমেন্ট েেস্যোর পূ েে
েেোধোি কমরমে ঢোকো স্টক এক্সমেঞ্জ (নিএেই) কেতেপক্ষ। সলিমেি নিষ্পনির ন্য গ্যোরোন্টোর নহমেমব নিএেই এ পেমক্ষপ সিয়। েথ্যোিু েন্ধোমি
োিো যোয়, গে সেোেবোর নিএেইর সেকমহোল্ডোর ইন্টোরন্যোেিোল নলন িং নেনকউনরটি নলনেমটমির নি স্ব ও ক্লোময়মন্টর সপোটেমিোনলও সেমক ১২৩
সকোম্পোনির সেয়োর নবনি করো হয়। সলিমেি সেষ হওয়োর ১ ঘণ্টোর েমধ্য সলিমেি েম্পন্ন হওয়োর েথ্য সেন্ট্রোল নিমপোন টনর বোিংলোমেে
নলনেমটমির (নেনিনবএল) কোমে পোঠোমিোর কেো েোকমলও েো আমেনি। ইন্টোরন্যোেিোল নলন িং নেনকউনরটিম র ব্যোক অনিে েিটওয়যোমরর
কোনরগনর ত্রুটির কোরমেই নেনিনবএমলর নেমস্টমে সেয়োরগুমলো পোঠোমিো েম্ভব হয়নি। এেিনক েিটওয়যোমরর সেন্ডর প্রনেষ্ঠোিমক নেময় সেষ্টো কমরও
কোনরগনর ত্রুটি ঠিক করো েম্ভব হয়নি। েমব পরবেীমে সেোেবোর রোে ১১টোর পর কোনরগনর ত্রুটি েোরোমিো হমলও সে েেয় আর নেনিনবএল কেতেপক্ষ
সেটলমেন্ট সেষ করমে েম্মে হয়নি। এ কোরমে সেনেি ইন্টোরন্যোেিোল নলন িংময়র নবনি করো ১২৩ সকোম্পোনির সেয়োমরর সেটলমেন্ট অনিষ্পন্ন
অবস্থোয় সেমক যোয়। http://bonikbarta.net

েরপেমির েীমষে স্টযোন্ডোিে নেরোনেক
ঢোকো স্টক এক্সমেমঞ্জ (নিএেই) গেকোল স্টযোন্ডোিে নেরোনেক ইন্ডোনি নলনেমটমির সেয়োরের কমেমে ৯ েেনেক ৭৯ েেোিংে। এমে
সকোম্পোনিটি েমল আমে েরপেমির েীমষে। বো োর পযেমবক্ষমে সেখো সগমে, গে েোমের সেষ ১০ কোযেনেবমে নিএেইমে স্টযোন্ডোিে
নেরোনেক সেয়োমরর ের ১১৫ সেমক ১৮০ টোকোর ঘমর উমঠ যোয়। েোমে গে ২১ ু ি নিএেইর নেঠির পনরমপ্রনক্ষমে সকোম্পোনিটি োিোয়,
েোমের সেয়োমরর অস্বোেোনবক েরবত নির সপেমি অপ্রকোনেে সকোমিো েূ ল্য েিংমবেিেীল েথ্য সিই। েোর পরও েরবত নির ধোরো অব্যোহে
নেল। েলনে েপ্তোমহ এমে ের েিংমেোধি শুরু হয়। টোিো দুনেি কমে গেকোল সেয়োরটির েেোপিী ের ১৫১ টোকো ২০ পয়েোয় সিমে
আমে। নিএেইমে গেকোল সকোম্পোনিটির সেয়োমরর েবেমেষ ের ১৩ টোকো ৭০ পয়েো কমে েোাঁড়োয় ১৫৩ টোকো ৯০
পয়েো।http://bonikbarta.net
দুই যু গ পর সির েোলু হমে রোষ্ট্রোয়ি ঢোকো নস্টল
েীঘে ২৪ বের বন্ধ েোকোর পর আবোমরো েোলু হমে যোমে সেমের একেোত্র রোষ্ট্রোয়ি ইস্পোে উৎপোেিকোরী প্রনেষ্ঠোি ঢোকো নস্টল ওয়োকে ে
নলনেমটি। আগোেীকোল গো ীপু মরর টঙ্গীমে অবনস্থে কোরখোিোটি নেল্পেন্ত্রী আনের সহোমেি আেু র উমবোধি করোর কেো রময়মে।
প্রোেনেকেোমব বেমর িয় হো োর টি রি উৎপোেমির লক্ষয নিময় উৎপোেি কোযেিে শুরু হমলও েনবষ্যমে এ েক্ষেেো সেড় লোখ
টমি উন্নীে করোর লক্ষয রময়মে বোিংলোমেে ইস্পোে ও প্রমকৌেল করমপোমরেি (নবএেইনে) নিয়ন্ত্রেোধীি
সকোম্পোনিটির।http://bonikbarta.net

৩০ হো োর সকোটি িলোমরর েোনকে ি পমে শুল্কোমরোমপর হুেনক ইইউর
যু ক্তরোষ্ট্র আেেোনিকতে গোনড়মে শুল্কোমরোমপর নেিোন্ত কোযেকর করমল ৩০ হো োর সকোটি িলোমরর েোনকে ি পমে পোল্টো শুল্কোমরোমপর
হুেনক নেময়মে ইউমরোপীয় ইউনিয়ি (ইইউ)। এ হুেনক প্রকোমের কময়ক ঘণ্টোর েমধ্যই নবশ্ব বোনে য েিংস্থোমক (িনিউটিও) যু ক্তরোষ্ট্র
েেকে কমর বমলমে, ন্যোয্য আেরে িো সপমল ‘আেরো নকেু কমর সিলব।’ খবর নেএিএি েোনি, রয়টোেে ও এএিনপ। গোনড় ও গোনড়র
যন্ত্রোিংে আেেোনি োেীয় নিরোপিোর সক্ষমত্র সকোমিো হুেনক েত নষ্ট করমে নকিো, েো নিময় েেন্ত করমে যুক্তরোষ্ট্র। এমক্ষমত্র গোনড়
আেেোনিমে শুল্কোমরোমপর নেিোন্ত নিময়মে সেেটি। এ ধরমির পেমক্ষমপ যু ক্তরোমষ্ট্রর নি স্ব গোনড় নেল্পই ক্ষনেগ্রস্ত হমব এবিং অন্যমের
প্রনেমেোধেূ লক পেমক্ষপ গ্রহমে উৎেোনহে করমব বমল েেকে কমর নেময়মে ইইউ। েলেোি েেন্ত নিময় েেকে কমর েোম্প প্রেোেমির
কোমে নলনখে প্রনেনিয়োও োনিময়মে এ স োট। গে শুিবোর যু ক্তরোমষ্ট্রর বোনে য েন্ত্রেোলময়র কোমে েোরো এ নলনখে েন্তব্য পোঠোয়
এবিং সেোেবোর েো প্রকোনেে হময়মে।http://bonikbarta.net
সেমলর েূ ল্যবত নিমে ন নেনে সেেগুমলোর ঋেগ্রহে েোর বেমরর েবেনিমে
েলনে বেমরর প্রেেোমধে ঋে বো োমর উপেোগরীয় আরব সেেগুমলোর উপনস্থনে অমিক কে নেল। েূ লে সেমলর ঊর্ধ্েেু খী েোমের
েু বোমে হোমে িগে অেে আেোয় েলেোি উৎপোেি কোযেিে এবিং িেুি প্রকমল্প অেেোয়মির প্রময়ো ি সেটোমে পোরমে নবনেন্ন জ্বোলোনি
সকোম্পোনি। িমল েোমের ঋেগ্রহমের প্রময়ো িীয়েো কমে এমেমে। সেমলর েোে কে েোকোর কোরমে নবগে কময়ক বের নবপু ল
পনরেোে ঋে গ্রহে করমে হময়মে উপেোগরীয় সেেগুমলোমক। খবর অযোরোনবয়োি নব মিে। http://bonikbarta.net
েুলোর আেেোনিনিেে রেো বোড়মে নেময়েিোমের
সপোেোক নেমল্প দ্রুে উন্ননে করমে নেময়েিোে। েুলিোেূ লক েস্তো শ্রমের কোরমে উৎপোেি খরে কে হওয়োয় ইউমরোপ-আমেনরকোর
িোনে ব্র্যোন্ডগুমলো নেময়েিোমের কোরখোিোগুমলো সেমক সপোেোক নকিমে আগ্রহী হময় উমঠমে। এর স র ধমর সেেটিমে েুলোর েোনহেো
দ্রুে বোড়মে শুরু কমরমে। িেবধেেোি অেযন্তরীে েোনহেোর নবপরীমে নেময়েিোমে েুলো উৎপোেি বোমড়নি। এ কোরমে সপোেোক
নেমল্পর অগ্রযোত্রো অব্যোহে রোখোর ন্য সেেটি আেেোনির েোধ্যমে েুলোর অেযন্তরীে েোনহেো েোেোল নেমে। যে নেি যোমে, সেেটিমে
পেটির আেেোনি েেই বোড়মে। খবর নেিহুয়ো ও এনগ্রেোনি। েোনকে ি কতনষ নবেোমগর (ইউএেনিএ) িমরি এনগ্রকোলেোরোল েোনেে মের
(এিএএে) প্রনেমবেমির েথ্য অিু যোয়ী, েুলো ব্যবহোরকোরী সেেগুমলোর েোনলকোয় নেময়েিোমের অবস্থোি নবমশ্ব ষষ্ঠ। েবেমেষ ২০০২
েোমল নেময়েিোমে েুলোর অেযন্তরীে ব্যবহোমর েন্দোেোব সেখো নগময়নেল। ওই েেয় সেেটিমে পেটির অেযন্তরীে ব্যবহোর আমগর
বেমরর েুলিোয় ২ েেনেক ১৭ েেোিংে কমে েোাঁড়োয় ৪ লোখ ৫০ হো োর সবমল (প্রনে সবমল ৪৮০ পোউন্ড)।
http://bonikbarta.net

