দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
রনববার ৭ই োিু য়ানর ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
সাপ্তানিক লেিক্ষৈক্ষির ৫.৯৮% ইউিাইক্ষেড পাওয়াক্ষরর
ঢাকা স্টক এক্সক্ষেক্ষে (নডএসই) লেে সপ্তাক্ষি ইউিাইক্ষেড পাওয়ার লেিাক্ষরশি অ্যান্ড নডনিনবউশি লকাম্পানি নেনিক্ষেক্ষডর ১২৪
লকাটি োকার লবনশ লশয়ার িাতবৈে িয়, যা স্টক এক্সক্ষেেটির সাপ্তানিক লেিক্ষৈক্ষির ৫ ৈশনিক ৯৮ শতাংশ। লেিক্ষৈি তানেকায়
এক িম্বক্ষর উক্ষে আসার পাশাপানশ সপ্তাি লশক্ষে লকাম্পানিটির লশয়ার ৈর ৭ ৈশনিক ৩৪ শতাংশ লবক্ষেক্ষে।বাোর পযযক্ষবেক্ষে লৈখা
যায়, েভযাংশ ও বানেযক সাধারে সভার (এনেএি) লরকডয লডেক্ষক লকন্দ্র কক্ষর লকাম্পানিটির লশয়াক্ষরর োনিৈা লবক্ষেক্ষে। েত েয়
কাযযনৈবক্ষস নডএসইক্ষত ইউিাইক্ষেড পাওয়াক্ষরর লশয়ার ৈর ১৭৭ লেক্ষক ১৯৪ োকার ঘক্ষর উন্নীত িক্ষয়ক্ষে।লরকডয লডক্ষের কারক্ষে
আোিীকাে লকাম্পানিটির লশয়ার লেিক্ষৈি বন্ধ োকক্ষব। আে শুধু স্পে ও ব্লক িাক্ষকয ক্ষে এর লশয়ার িাতবৈে িক্ষব।৩০ েু ি সিাপ্ত
২০১৭ নিসাব বেক্ষরর নিরীনেত আনেযক প্রনতক্ষবৈি পযযাক্ষোেিা কক্ষর ৯০ শতাংশ িেৈ ও ১০ শতাংশ স্টক েভযাংশ সু পানরশ কক্ষরক্ষে
ইউিাইক্ষেড পাওয়াক্ষরর পনরোেিা পেযৈ। এক বেক্ষর লকাম্পানিটির লশয়ারপ্রনত আয় (ইনপএস) িক্ষয়ক্ষে ১১ োকা ৫০ পয়সা। ৩০ েু ি
লকাম্পানির লশয়ারপ্রনত নিে সম্পৈিূ ল্য (এিএনভনপএস) ৈাাঁোয় ৪১ োকা ২২ পয়সায়।নিরীনেত আনেযক প্রনতক্ষবৈি, েভযাংশ ও
অ্ন্যান্য এক্ষেন্ডা অ্িুক্ষিাৈক্ষির েন্য ২৭ োিু য়ানর সকাে সাক্ষে ১০োয় রােধািীক্ষত অ্বনিত আনিয েেফ ক্লাক্ষবর েেফ োক্ষডযক্ষি
এনেএি আক্ষয়ােি করক্ষব লকাম্পানিটি।http://bonikbarta.net
ঢাকায় ‘আইটি প্রক্ষফশিােস নিে-আপ’ িাক্ষেয
বাংোক্ষৈশ ইক্ষিাক্ষভশি লফারাক্ষির উক্ষযাক্ষে আোিী ১০ িােয অ্িু নিত িক্ষত যাক্ষে ‘আইটি প্রক্ষফশিােস নিে-আপ’। রােধািীর
বঙ্গবন্ধু আন্তেযানতক সক্ষেেি লকক্ষন্দ্রর িে অ্ব লফক্ষি আইটি প্রক্ষফশিােক্ষৈর নিক্ষয় লৈক্ষশর সবযবৃিত্ এ নিে-আপ অ্িু নিত িক্ষত
যাক্ষে। ওইনৈি সকাে ৯ো লেক্ষক লবো ২ো পযযন্ত অ্িু িাক্ষি লৈক্ষশর শীেয আইটি লপশােীবীসি সংনিষ্ট খাক্ষতর করক্ষপাক্ষরে আইকিরা
বক্তব্য রাখক্ষবি।লসনিিারটিক্ষত আইওটি, ডাো সাক্ষয়ন্স, লপ্রাগ্রানিং, নেি লডক্ষভেপক্ষিন্ট, অ্যানফনেক্ষয়ে িাক্ষকয টিং, নডনেোে
িাক্ষকয টিংসি িািীয় ও আন্তেযানতক বাোক্ষর আইটি প্রক্ষফশিােক্ষৈর লপশােত নবনভন্ন নৈক নিক্ষয় বক্তারা কো বেক্ষবি। একই সক্ষঙ্গ
দবনিক প্রযু নক্তেত উন্নয়ক্ষির লপ্রোপক্ষে লৈক্ষশর আইটি নশক্ষের বতয িাি পনরনিনত নিক্ষয় কো বেক্ষবি আইটি
নবক্ষশেজ্ঞরা।http://bonikbarta.net
িানকয ি শ্রিবাোক্ষর িে প্রবৃ নি িেু নর বাক্ষেনি কানিত িাক্ষর
েত নডক্ষসম্বক্ষর যু ক্তরাক্ষের বাোক্ষর কিযসংিাি বৃ নির িার নেে িতাশােিক। শুক্রবার প্রকানশত সরকানর উপাক্ষে লৈখা যায়,
ম্যািু ফযাকোনরং এবং নিিযাে খাক্ষত কিযসংিাক্ষির অ্বিা দৃঢ় িক্ষেও সািনগ্রকভাক্ষব নেত্রো আশাব্যেক নেে িা। অ্ন্যনৈক্ষক
অ্েযিীনতনবৈরা বেক্ষেি, এ সপ্তাি লেক্ষক নবক্ষির সবযবৃিৎ অ্েযিীনতর লৈশটির প্রায় ৪০টি রােয ও নিউনিনসপ্যানেটিক্ষত িূ যিতি িেু নর
বােক্ষেও তা সািনগ্রকভাক্ষব যু ক্তরাক্ষের লবতি কাোক্ষিা বৃ নির েন্য যক্ষেষ্ট িক্ষব িা। খবর এএফনপ।িক্ষি করা িয়, এ িু িূক্ষতয যু ক্তরাক্ষে
প্রায় পূ েযাঙ্গ কিযসংিাি িক্ষয়ক্ষে এবং কিযিীিতার িার ৪ ৈশনিক ১ শতাংক্ষশ নিত আক্ষে, যা েত ১৭ বেক্ষরর িক্ষে সবযনিম্ন। তক্ষব েত

বেক্ষরর লশে িাক্ষস নিক্ষয়ােকারীরা িতুি কক্ষর িাত্র ১ োখ ৪৮ িাোর নিক্ষয়াে নৈক্ষয়ক্ষেি, যার িক্ষে দুই িাোর বাক্ষৈ বানক সবই ব্যনক্ত
খাক্ষত। তক্ষব এ সংখ্যা অ্েযিীনতনবৈক্ষৈর প্রতযানশত দুই োক্ষখর লেক্ষয় অ্ক্ষিক কি।উচ্চাশা আক্ষরা লবক্ষে নেক্ষয়নেে বৃ িস্পনতবার প্রকানশত
এনডনপর উপাক্ষে, লযখাক্ষি বো িয়, নবেত িাক্ষস ব্যনক্তখাক্ষত কিযসংিাি নেে ২ োখ ৫০ িাোর। অ্বশ্য এনডনপ নরক্ষপাক্ষেয
অ্নতশক্ষয়ানক্তর ব্যাপারটি সবযেিনবনৈত।http://bonikbarta.net
োিযানিক্ষত স্বক্ষেযর োনিৈা লবক্ষেক্ষে
২০১৭ সাক্ষের নিতীয়াক্ষধয আন্তেযানতক বাোক্ষর স্বক্ষেযর ৈাক্ষি লতনেভাব বোয় নেে। এ সিয় স্বক্ষেযর বাোক্ষর নবনিক্ষয়াক্ষে আগ্রিী িক্ষয়
ওক্ষেি নবনভন্ন লৈক্ষশর নবনিক্ষয়ােকারীরা। োিযানিক্ষতও একই নেত্র লৈখা লেক্ষে। েত বের োিযাি নবনিক্ষয়ােকারীক্ষৈর কাক্ষে স্বক্ষেযর োনিৈা
লবক্ষেক্ষে। এ খাক্ষত োিযাি নবনিক্ষয়াে ৈাাঁনেক্ষয়ক্ষে প্রায় ৭৩০ লকাটি ডোর। ফ্রাঙ্কফু েযনভনেক কযানপোে িাক্ষকয ে লকাম্পানি ডক্ষয়ক্ষে
লবাক্ষয়রক্ষসর এক লিাক্ষে এ তথ্য োিাক্ষিা িক্ষয়ক্ষে। খবর রয়োসয।প্রনতিািটির লৈয়া তথ্য অ্িু যায়ী, ২০১৭ সাে লশক্ষে োিযানির
নবনিক্ষয়ােকারীক্ষৈর কাক্ষে স্বক্ষেযর লিাে োনিৈা নেে ১৭৫ ৈশনিক শূ ন্য ৪ েি, যা আক্ষের বেক্ষরর তুেিায় ৫৭ ৈশনিক ৪৫ েি লবনশ।
২০১৬ সাক্ষে লৈশটির নবনিক্ষয়ােকারীক্ষৈর কাক্ষে িূ ল্যবাি ধাতুটির লিাে োনিৈা নেে ১১৭ ৈশনিক ৫৯ েি। েত বের স্বক্ষেযর বাোক্ষর
োিযাি নবনিক্ষয়াে ৈাাঁনেক্ষয়ক্ষে প্রায় ৬১০ লকাটি ইউক্ষরা বা ৭৩০ লকাটি ডোর।http://bonikbarta.net
অ্সিতা কিাক্ষত েরুনর অ্ভযন্তরীে িীনত সংস্কার
বাংোক্ষৈশসি সারা নবক্ষিই অ্সিতা লবক্ষে যাওয়ায় নিক্ষের উক্ষিক্ষের কো োনিক্ষয় নবি বানেেয সংিার (ডানব্লউটিও) সাক্ষবক িিাপনরোেক
প্যাসক্ষকে োনি বক্ষেক্ষেি, ধিী ও ৈনরক্ষযযর ব্যবধাি প্রনতনিয়ত বােক্ষে। সারা নবক্ষিই বে সিস্যা িক্ষয় ৈাাঁনেক্ষয়ক্ষে দবেম্য ও অ্সিতা। এই অ্সিতা
কিাক্ষত অ্ভযন্তরীে িীনত সংস্কাক্ষরর তানেৈ লৈি প্যাসক্ষকে োনি। তাাঁর িক্ষত, লকাক্ষিা লৈক্ষশর অ্সিতা কিাক্ষত আন্তেযানতক প্রভাব খু ব কিই
কাে কক্ষর। রাক্ষের অ্ভযন্তরীে উক্ষযাক্ষে নশো, স্বািয, রােস্ব আৈায়সি নবনভন্ন িীনত সংস্কাক্ষরর িােক্ষি এই ব্যবধাি কিাক্ষিা লযক্ষত পাক্ষর। এ েন্য
রােনিনতক অ্ঙ্গীকারও প্রক্ষয়ােি বক্ষে িক্ষি কক্ষরি নতনি।http://www.kalerkantho.com

ভযাক্ষের লবাঝা কিাক্ষত লবতি বাোে লসৌনৈ সরকার
ভযাে বাস্তবায়ক্ষির ফক্ষে েীবিযাত্রার ব্যক্ষয়র সক্ষঙ্গ খাপ খাইক্ষয় নিক্ষত সরকানর কিযকতয া-কিযোরীক্ষৈর লবতি বানেক্ষয়ক্ষে লসৌনৈ সরকার।
েতকাে শনিবার বাৈশাি সােিাক্ষির পে লেক্ষক এক লঘােোয় োিাক্ষিা িয়, এখি লেক্ষক সরকানর কিীক্ষৈর লবতি িানসক এক
িাোর নরয়াে (২৬৭ ডোর) বােক্ষব।রােীয় েেিােক্ষি প্রকানশত রােকীয় এ লঘােোয় বো িয়, সরকানর োকনরেীবী নিক্ষসক্ষব লসিাক্ষৈর
লবতি এক িাোর নরয়াে বােক্ষেও ইক্ষয়ক্ষিক্ষি যু িরত লসিা সৈস্যক্ষৈর পাাঁে িাোর নরয়াে কক্ষর লবািাস লৈওয়া
িক্ষব। http://www.kalerkantho.com

