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রজিিার , ১৫ই এনিল , ২০১৮ ইং

, ২০১৫ ইং
ইজিএমের কার্যজিিরণী কজেশমে িো জিমেমে জিএসই
ককৌশলগত অংশীিার িাোই ইসয ুমত ৩০ এজিল অেযমেে জিমশষ সাধারণ সভার (ইজিএে) কার্যজিিরণী িাংলামিশ জসজকউজরটিি
অুান্ড এক্সমেঞ্জ কজেশমে (জিএসইজস) িো জিমেমে ঢাকা স্টক এক্সমেঞ্জ (জিএসই)। সম্প্রজত জিএসইজসর কেোরম্যামের কামে
িাতয ািাহমকর োধ্যমে ইজিএমের কার্যজিিরণী পাঠিমেমে জিএসই। এর আমগ গত োমস ককৌশলগত অংশীিার জহমসমি েীো
কেমসাটিযোেমক (কশেমেে-সাংহাই স্টক এক্সমেঞ্জ) িাোইমের িন্য পাাঁে িফা শতয সামপমে জিএসইমক সংমশাজধত িস্তাি িো
কিোর সয মর্াগ কিে কজেশে। আর এ পাাঁে িফা শমতয র েমধ্য ইজিএমের কার্যজিিরণী কজেশমের কামে িো কিোর কথাও িলা
হমেজেল। োে িকামশ অজেচ্ছয ক জিএসইজসর একিে ঊর্ধ্যতে কেযকতয া িজণক িাতয ামক িমলে, ককৌশলগত অংশীিার ইসয ুমত আহ্বাে
করা ইজিএমের জিস্তাজরত কার্যজিিরণী কজেশমের কামে পাঠিমেমে জিএসই। জিএসইজসর কিো গাইিলাইে অেয সামরই ইজিএমের
কার্যজিিরণী িণেে করা হমেমে। ইজিএমে ককৌশলগত অংশীিার জহমসমি েীো কেমসাটিযোেমক িাোই-সংক্রান্ত সংমশাজধত িস্তামি
সি কশোরমহাল্ডামরর অেযমোিে জেমে পাঠামো হমল কজেশে কসটি জিমিেো করমি িমলও িাোে
জতজে।http://bonikbarta.net
িরিৃ জির শীমষয েয ন্নয স্টাফলাসয
ঢাকা স্টক এক্সমেমঞ্জ (জিএসই) কগল সপ্তামহও ঊর্ধ্যেয খী িিণতাে কলেমিে হমেমে িমকৌশল খামতর ককাম্পাজে েয ন্নয িয ট স্টাফলাসয
জলজেমটমির কশোমর। সপ্তামহর ব্যিধামে ককাম্পাজেটির কশোরির ৩২ িশজেক শূ ন্য ৪ শতাংশ কিমেমে। এমত জিএসইর িরিৃ জির
তাজলকাে টাো জিতীে সপ্তামহ এক েম্বমর উমঠ আমস ককাম্পাজেটি। সপ্তাহিয মে েয ন্নয স্টাফলামসযর ১৯ ককাটি ৫ লাখ ১৪ হািার টাকার
কশোর হাতিিল হে।িািার পর্যমিেমণ কিখা কগমে, কিশ জকেয জিে ধমরই ঊর্ধ্যেয খী িিণতাে রমেমে েয ন্নয স্টাফলামসযর কশোর। গত
দুই সপ্তামহ ৭৮৭ টাকা ৬০ পেসা কথমক ১ হািার ৪৭৫ টাকা ৩০ পেসাে উন্নীত হে ককাম্পাজেটির কশোরির। িৃ হস্পজতিার সিযমশষ
১ হািার ৪৭৫ টাকা ৩০ পেসাে েয ন্নয স্টাফলামসযর কশোর হাতিিল হে। আমগর কার্যজিিমস এ কশোমরর সোপেী ির জেল ১ হািার
৩৮৮ টাকা ৬০ পেসা। গত এক িেমর কশোরটির সমিযাচ্চ ির জেল ১ হািার ৪৭৫ টাকা ৩০ পেসা ও সিযজেম্ন ৪৮০ টাকা ২০
পেসা।http://bonikbarta.net
ইস্ট ওমেস্ট ইউজেভাজসযটিমত এেআইএস কি পাজলত
েয ক্ত েেযা, েয ক্ত জেন্তা সৃ িেশীলতার দুোর উমমােে কমর, িসাজরত কমর কামির কেত্র। এেে িজতপাদ্য জেমেই গত ২১ ও ২২ োেয
অেয জেত হল ইস্ট ওমেস্ট ইউজেভাজসযটির এেআইএস কি, জসিে ৪। ম্যামেিমেন্ট ইেফরমেশে ব্যিসার িন্য কতটা গুরুত্বপূ ণয এিং
ব্যিসা জশোর এক অজিমচ্ছদ্য অংশ কসটাই েূ লত অংশগ্রহণকারীরা কিজখমেমে। এই ইমভমন্টর িথে জিমে অংশগ্রহণকারীরা
কিমিমন্টশে, জিতকয এিং োটুাজভেে কমরমে। ইমভমন্টর উমিাধে ক াষো কমরে জিিমেস এিজেজেমেশমের কলকোরার িয শরা
হুোেরা এশা। এরপর অংশগ্রহণকারীরা তামির কিমিমন্টশে শুরু কমর এিং তামির কিমিমন্টশমে জিপ ওমেি, স্কাই জরও আর১,
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আমস।http://bonikbarta.net
স্থােীে উৎপািমে সম্পূ রক শুল্ক কোমোর আশ্বাস এেজিআমরর
িতয োমে কিভামরি খামত স্থােীে পর্যামে ১৫ শতাংশ ভুামটর পাশাপাজশ ২৫ শতাংশ সম্পূ রক শুল্ক আিাে করা হমচ্ছ। সি জেজলমে
এ জশমে স্থােীে পর্যামে কমরর পজরোণ ৪৩ িশজেক ৭৫ শতাংশ, র্া অমেক কিজশ। এ খামত কিশীে জশেিজতোে গমে ওঠা ও
রফতাজেমক উৎসাহ জিমত কমরর হার কোমোর আশ্বাস জিমেমেে িাতীে রািস্ব কিামিযর (এেজিআর) কেোরম্যাে ও অভুন্তরীণ
সম্পি জিভামগর কিুে সজেি কোশাররফ কহামসে ভাঁূ ইো। িৃ হস্পজতিার সন্ধ্ুাে রািধােীর কসাোরগাাঁও কহামটমল ককাকা-ককালার
আমোিমে ‘ককােল পােীে খামত সম্পূ রক শুল্ক ও ভুাট: অথযেীজতমত অিিাে’ শীষযক অেয োমে স্থােীে উৎপািমে সম্পূ রক শুল্কহার
২৫ কথমক কজেমে ১৫ শতাংশ জেধযারমণর িন্য িাংলামিশ কিভামরি ম্যােয ফুাকোরাসয অুামসাজসমেশমের (জিজিএেএ) িাজির
পজরমিজেমত জতজে এ আশ্বাস কিে। অেয োমে এেজিআর কেোরম্যাে কিভামরি জশমের জিকামশ সংগঠেটির োো িাজি জিমিেোর
আশ্বাসও জিমেমেে। এ সেে এেজিআমরর সিস্য (ভুাটেীজত) করিাউল হাসাে, জিজিএেএর সভাপজত হারুেয র রশীি, ককাকা-ককালা
িাংলামিমশর ব্যিস্থাপো পজরোলক শািাি খােসহ জিজভন্ন কিভামরি ককাম্পাজের ঊর্ধ্যতে কেযকতয ারা উপজস্থত
জেমলে।http://bonikbarta.net
টিজপজপমত জফমর আসার জিষেটি জিমিেো করমেে ট্রাম্প
র্য ক্তরামের কিজসমিন্ট কিাোল্ড ট্রাম্প িমলমেে, র্জি একটি ‘উত্তে’ েযজক্তর িস্তাি কিো হে, তমি র্যক্তরাে ট্রান্স-প্যাজসজফক
পাটযোরজশপ (টিজপজপ) েযজক্তমত জফমর আসমত পামর। এর আমগ এ েযজক্তর তীে জিমরাজধতা এিং জেি কিশমক েযজক্ত কথমক িতুাহার
করা ট্রাম্প িৃ হস্পজতিার এ ব্যাপামর ইজতিােক ইজঙ্গত জিমলে। একই জিমক জতজে েথয আমেজরকাে জি কটি এজগ্রমেন্ট (োফটা) জেমেও
ইজতিােক েন্তব্য কমরমেে। খির এএফজপ। এক টযইটার িাতয াে ট্রাম্প িমলে, ‘টিজপজপমত ককিল তখেই র্য ক্ত হমত পাজর, র্জি েযজক্তটি
কিজসমিন্ট ওিাোমক (িারাক) কিো িস্তামির কেমে অমেক ভামলা হে।’ জতজে আমরা িমলে, ‘টিজপজপর ১১টি কিমশর েেটির সমঙ্গ
এরই েমধ্য আোমির জিপেীে েযজক্ত আমে এিং আেরা কেষ্টা করজে এমির েমধ্য সিমেমে িে অংশীিার িাপামের সমঙ্গও একটি
েযজক্ত করমত, র্ারা িহু িের ধমর আোমির িাজণমিু শজক্তশালী আ াত কমর আসমে।’http://bonikbarta.net
িথে িাজন্তমক জসঙ্গাপয মরর জিজিজপ কিমেমে ৪.৩%
২০১৮ অথযিেমরর িথে িাজন্তমক জসঙ্গাপয মরর জিজিজপ িিৃ জি হমেমে ৪ িশজেক ৩০ শতাংশ। কিশটির িাজণিু ও জশে েন্ত্রণালে
শুক্রিার এ জিষেটি িাোে। খির জসেহুো। ২০১৭ অথযিেমর কিশটির িিৃ জি জেল ৩ িশজেক ৬০ শতাংশ। িাজন্তক জভজত্তমত
কেৌসয েজভজত্তক সেন্বমের পর িথে িাজন্তমক জসঙ্গাপয মরর অথযেীজত সম্প্রসাজরত হমেমে ১ িশজেক ৪০ শতাংশ হামর। িেরওোজর
জহমসমি িথে িাজন্তমক জসঙ্গাপয মরর ম্যােয ফুাকোজরং খাত সম্প্রসাজরত হমেমে ১০ িশজেক ১০ শতাংশ। গত িেমরর েতযথয িাজন্তমক
র্া জেল ৪ িশজেক ৮০ শতাংশ। এজিমক জেেযাণ খাত িেরওোজর ৪ িশজেক ৪০ শতাংশ সংকুজেত হমেমে। আমগর িাজন্তমক কর্খামে
৫ শতাংশ হ্রাস কপমেজেল। সরকাজর ও কিসরকাজর খামত জেেযাণ কেযকাণ্ড কমে র্াওোে এ পতে হমেমে িমল েমে করা
হমচ্ছ।http://bonikbarta.net

