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স�াদক ও �কাশক ◌ঃ নাঈমুল ইসলাম খান 

১৩২৭, �তজগাওঁ িশ� এলাকা (তৃতীয় তলা) ঢাকা ১২০৮, বাংলােদশ। ( �গিতর �মাড় �থেক উ�র িদেক)
ই- �মইল : info@amadernotunshomoy.com
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[১]‘আমদািনেত বাধা’, র �াংগস-সিনর িব�ে� অিভেযাগ ব�বসায়ীেদর [২]সব
অিভেযাগ �ত িন�ি�র �চ�া করেছ �িতেযািগতা কিমশন, বলেলন
মুনী��ামান ভঁূঞা
আমােদর নত� ন সময় : 23/02/2021

শরীফ শাওন : [৩] বাংলােদশ �িতেযািগতা কিমশেনর উপসিচব বেলন,
র �াংগস-সিন �কা�ািন �য সকল য�াংশ জাপান ও িস�াপুর �থেক আমদািন
কের, একই ভােব আমদািন করায় আবু বকর গং (১৪ জন) �ক বাঁধা �দওয়ার
অিভেযাগ করা হেয়েছ। [৪] �সামবার কিমশেনর কায�ালেয় উভয়পে�র �নািন
কায��ম �শেষ মুনী��ামান ভূঁঞা বেলন, আবু বকর গংেদর িব�ে�
আমদািনেত কা�মস ফাঁিক এবং বাজাের অিধক মূেল� পণ� িবি�র অিভেযাগ
কের র �াংগস কতৃ�প�। িবষয়িটর সত�তা যাচাইেয় পরবত�ী �নানী ২২ মাচ� ধায�
করা হেয়েছ। আবু বকর গংেদর আমদািনর �বধ কাগজপ� সে� আনেত বলা
হেয়েছ। [৫] আবু বকর গংেদর দািব, সিঠক িনয়েমই আমদািন করা হয়, �য

�কা�ািন �থেক য�াংশ আনা হয়, অ�ােস�ল �শেষ তােদর নােমই িবি� করা হয়।
[৬] মামলািট �নািন কেরন কিমশন �চয়ারম�ান মিফজুল ইসলাম, এসময় কিমশেনর চার সদ� উপি�ত িছেলন।
[৭] এছাড়াও িবএসআরএম ও ওয়াটার �া�েপাট� �সল এর অপর �িট মামলার �নািনর িদন ধায� থাকেলও িববািদ পে�র অ�পুি�িতর কারেণ পরবত�ী
িদন ধায� করা হেয়েছ। িবে� �নৗ-বীমার ি�িময়াম কম উে�খ কের �দিশয় বীমার ি�িময়াম কমােনার দািবেত মামলা কের িবএসআরএম। [৮] কিমশেন
অিভেযােগর আ�ান জািনেয় মুনী��ামান ভূঁঞা বেলন, �িনিদ�� অিভেযাগ �পেল �স িবষেয় �ত পদে�প �নওয়া যায়। আমরা িনজ �থেক �কান
�িত�ানেক আইেনর আওতায় আনেত ডাটা সং�হ ক�সাধ� হেয় পেড়। স�াদনা: শাহা��ামান িটটু

        

সব �েশষ সংবাদ
বাংলােদেশর শহীদেদর �রণ করা িনেয় দুইটা পা�ট� আেছ!
‘সব ��ের বাংলা ভাষার �চলন’ কথাটা �নেলই �সই ‘সব ��ের আরিব’র িবভীিষকার কথা মেন পেড় যায়!
ইংের�জ সাইনেবাড� অপসারণ করেলই িক বাংলা ভাষােক স�ান করা হয়?
�যভােব ভাষার জন� অবদান রাখা যায়
বাংলা ব�াকরণ নােম আমরা �যসব বই পড়িছ �সসব বাংলা ভাষার িবে�ষণ করেছ না, করেছ সং�ৃত
ভাষার িবে�ষণ
আমরা যিদ ভাষােক আরও পিরণত কের ত� লেত পাির তাহেল আমােদর িচ�া-ভাবনা আরও �� এবং
যথাযথ হেব
িব�িবদ�ালয়-পয �ােয় বাংলা ভাষা ব�বহােরর অ�রায় িহেসেব �য কারণ�ট অন�তম িহেসেব িবেবিচত হয় তা
হে�, বাংলা ভাষায় পয �া� বইেয়র অভাব
আমােদর উিচত, বাংলা ভাষায় মানস�� বই �লখার �ক� হােত �নওয়া
মাতৃভাষার �িত রাসূল (স.) িছেলন গভীর অনুরাগী
�াধীনতার ৫০ বছর পেরও �কন িশ�াথ�েদর গাদাগািদ কের থাকেত হয়?
ত� েখাড় অনুস�ান ও মুজাি�েরর মতৃ� �
�দেশর ভােলা চাইেল সব দেলর, সব �পশার দুন�িতবাজেদর িব�ে� কথা বলেত হেব
ব�থ �ও হীনমন� পÐি◌তেদর ব��নাশবি�!
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