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বসু ন্ধরা পপপাক্ষরর পেিক্ষৈি শুরু আজ
আজ পৈক্ষের উভয় স্টক এক্সক্ষেক্ষে (নিএসই) বসু ন্ধরা পপপার নিেস নেনিক্ষেক্ষির পেয়ার পেিক্ষৈি শুরু হক্ষব। পকাম্পানি পকাি
নবনপএিএে। উভয় স্টক এক্সক্ষেক্ষের পর্ষক্ষৈ পকাম্পানিটিক্ষক তানেকাভুক্ত করার প্রস্তাব এরই িক্ষে অিুক্ষিানৈত হক্ষয়ক্ষে। বু ক নবনডং
পদ্ধনতক্ষত প্রাথনিক গণপ্রস্তাক্ষবর (আইনপও) িােক্ষি পুুঁ নজবাজার পথক্ষক প্রায় ২০০ পকাটি োকার িূ েধি সংগ্রহ কক্ষরক্ষে কাগজ ও
িু দ্রণ খাক্ষতর পকাম্পানিটি। এর িক্ষে ৮০ োকা ৈক্ষর ১ পকাটি ৫৬ োখ ২৫ হাজার পেয়ার পবক্ষে প াগ্য প্রানতষ্ঠানিক নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর
কাে পথক্ষক ১২৫ পকাটি োকা ও ১০ েতাংে কি ৈাক্ষি অথষাৎ ৭২ োকায় সাধারণ নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর কাক্ষে আক্ষরা ১ পকাটি ৪ োখ
১৬ হাজার ৬৬৬টি পেয়ার পবক্ষে আক্ষরা প্রায় ৭৫ পকাটি োকা সংগ্রহ কক্ষরক্ষে পকাম্পানিটি। গত ২৬ এনপ্রে পথক্ষক ৯ পি প ষন্ত সাধারণ
নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর কাে পথক্ষক আইনপওর োুঁৈা পিয় বসু ন্ধরা পপপার নিেস। উক্ষেখ্য, ২০১৬ সাক্ষের ৩০ জু ি পরাি পোর আক্ষয়াজি
কক্ষর বসু ন্ধরা পপপার। এরপর ২০১৭ সাক্ষের আগক্ষস্ট কাে অফ প্রাইস নিধষারক্ষণর জন্য নবনিংক্ষয়র অিুক্ষিাৈি পায় পকাম্পানিটি।
নবনিংক্ষয়র িােক্ষি কাে অফ প্রাইস নিধষারক্ষণর পর গত ৩০ জািু য়ানর অিু নষ্ঠত কনিেি সভায় সাধারণ নবনিক্ষয়াগকারীক্ষৈর কাক্ষে বসু ন্ধরা
পপপাক্ষরর পেয়ার ইসু ুর অিু িনত পৈয় পুুঁ নজবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংোক্ষৈে নসনকউনরটিজ অুান্ড এক্সক্ষেে কনিেি
(নবএসইনস)।http://bonikbarta.net
২০১৭-১৮ অথষবেক্ষর রফতানি আয় ৩ হাজার ৭০০ পকাটি িোর
৩০ জু ি সিাপ্ত ২০১৭-১৮ অথষবেক্ষর পৈক্ষের রফতানি খাত পথক্ষক আয় হক্ষয়ক্ষে ৩ হাজার ৭০০ পকাটি িোর। এর সক্ষে পসবা খাত
প াগ করক্ষে পিাে রফতানি আয় ৈাুঁড়ায় ৪ হাজার ১৫০ পকাটি িোর। রফতানি খাক্ষত শুধু দতনর পপাোক পথক্ষকই আয় হক্ষয়ক্ষে ৩
হাজার পকাটি িোর। গতকাে পেকসই উন্নয়ি েেুিাত্রা (এসনিনস) অজষক্ষি পবসরকানর খাক্ষতর ভূনিকা নিক্ষয় আক্ষয়ানজত এক
সংোক্ষপ এসব তথ্য জািাি বানণজুিন্ত্রী পতাফাক্ষয়ে আহক্ষিৈ। রাজধািীর ওক্ষয়নস্টি পহাক্ষেক্ষে পফিাক্ষরেি অব বাংোক্ষৈে পেম্বাসষ
অব কিাসষ অুান্ড ইন্ডানি (এফনবনসনসআই) ও জািষাি সংস্থা পেিনরক নিউম্যাি নস্টফোং প ৌথভাক্ষব ‘পরাে অব প্রাইক্ষভে পসক্টরস
েু অুানেভ এসনিনজ’ েীর্ষক এ সংোক্ষপর আক্ষয়াজি কক্ষর। প্রধািিন্ত্রীর কা ষােক্ষয়র এসনিনজ উইংক্ষয়র সহক্ষ ানগতায় আক্ষয়ানজত
সংোক্ষপ বানণজুিন্ত্রী প্রধাি অনতনথ নেক্ষেি। নবক্ষের্ অনতনথ নেক্ষেি প্রধািিন্ত্রীর কা ষােক্ষয়র এসনিনজ-নবর্য়ক িু খ্য সিন্বয়ক আবু ে
কাোি আজাৈ। ৪-৬ জু োই অিু নষ্ঠত হক্ষব এসনিনজ অজষক্ষি জাতীয় প ষাক্ষোেিা। পসখাক্ষি পবসরকানর খাক্ষতর ভূনিকা প্রসক্ষে কী কী
সু পানরে করা হক্ষব, তা সু নিনৈষ ষ্ট করক্ষতই গতকাক্ষের সংোপটির আক্ষয়াজি করা হয়। সংোক্ষপ পিাে ১০টি নবর্ক্ষয়র ওপর নবক্ষের্
উপস্থাপিা পপে করা হয়।http://bonikbarta.net
গ্রীক্ষে ইউএই ভ্রিক্ষণ এনিক্ষরেক্ষসর নবক্ষের্ সু নবধা

এই গ্রীক্ষে এনিক্ষরেস এয়ার োইক্ষির নসগক্ষিোর পাস ‘িাই এনিক্ষরেস পাস’ ব্যবহার কক্ষর দুবাই বা ভায়া দুবাই ভ্রিণকারীরা পাক্ষেি আকর্ষণীয়
সু নবধা। ১ জু ি পথক্ষক আগািী ৩১ আগস্ট প ষন্ত এ অফার োেু থাকক্ষে। এসিয় এনিক্ষরেক্ষস ভ্রিণকারীক্ষৈর পবানিষং পাসটি-ই একটি নবক্ষের্
পিম্বারেীপ কািষ ‘িাই এনিক্ষরেস পাস’ নহক্ষসক্ষব গণ্য হক্ষব। এনিক্ষরেক্ষসর এক পপ্রস নবজ্ঞনপ্তক্ষত বো হক্ষয়ক্ষে, পবানিষং পাস এবং একটি দবধ
আইনি কািষ প্রৈেষি কক্ষর ভ্রিণকারী নবশ্বিাক্ষির পরস্টুক্ষরন্টসহ ২৫০টির অনধক স্থাক্ষি নবক্ষের্ সু নবধা পভাগ করক্ষবি। নথি পাকষ , নবোসবহুে
স্পাসহ দুবাইক্ষয়র নবনভন্ন অবকাে পকক্ষে থাকক্ষব নবনভন্ন আকর্ষণীয় অফার। প্রথিবাক্ষরর িক্ষতা নিবষানেত নকেু ফুােি এবং নফেক্ষিস ব্র্ুাক্ষন্ডর
পেক্ষত্র নবক্ষের্ িূ ল্যোড়ও পাওয়া াক্ষব।‘িাই এনিক্ষরেস পাস’ ব্যবহার কক্ষর প ষেকরা নবনভন্ন পাকষ এবং নরক্ষসাক্ষেষ অনতনরক্ত সু নবধা পাক্ষবি।
এগুক্ষোর িক্ষে রক্ষয়ক্ষে বনেউি পাকষ স দুবাই, িনন্টয়িক্ষগে দুবাই এবং এতৈঞ্চক্ষের প্রথি পেক্ষগাল্যান্ড ও পেক্ষগাল্যান্ড ওয়াোর
পাকষ ।http://bonikbarta.net
ট্রাক্ষম্পর নবরুক্ষদ্ধ একাট্টা িানকষ ি ধাতব ম্যািু ফুাকোরাররা
িানকষ ি পপ্রনসক্ষিন্ট পিািাড ট্রাক্ষম্পর সু রোবাৈ িীনতর কারক্ষণ েনতর িু ক্ষখািু নখ হক্ষত থাকায় িানকষ ি ধাতব নেল্প একতাবদ্ধ হক্ষে। খবর
এএফনপ। পেক্সাক্ষস অবনস্থত ইস্পাক্ষতর পাইপ উৎপাৈক পবারুসাি িাক্ষিসিাক্ষির (নবএসনপ) শ্রনিকরা ট্রাম্প এবং কংক্ষগ্রক্ষসর সৈস্যক্ষৈর
উক্ষেক্ষে ৪ হাজার ৫০০ পপাস্টকািষ পাঠিক্ষয়ক্ষে। নহউস্টক্ষির েহরতনে পবোউক্ষি অবনস্থত এ প্রনতষ্ঠািটি তুরস্ক পথক্ষক অসম্পূ ণষ ইস্পাক্ষতর
পাইপ আিৈানি কক্ষর। ট্রাম্প িাক্ষেষ ইস্পাক্ষতর ওপর ২৫ েতাংে এবং অুােু নিনিয়াক্ষির ওপর ১০ েতাংে আিৈানি শুক্ষের প ার্ণা পৈি। পক্ষর
কািািা, পিনক্সক্ষকা ও ইউক্ষরাপীয় ইউনিয়ক্ষির পেক্ষত্র সািনয়ক পরয়াতও তুক্ষে পিি। ট্রাম্প ৈানব করক্ষেি, শুক্ষের ফক্ষে ু ক্তরাক্ষের জাতীয়
নিরাপত্তা সু রনেত হক্ষে এবং এটি েনয়ষ্ণু িানকষ ি উৎপাৈক্ষি প্রাণ নফনরক্ষয় আিক্ষব। তক্ষব এ শুক্ষের ফক্ষে নিক্ষজক্ষৈর আিৈানিনিভষ র ব্যবসার
ভীর্ণ েনত হক্ষব— এ ৈানব কক্ষর ২১ হাজার প্রনতষ্ঠাি নবক্ষৈক্ষে নিনিষত পক্ষণ্যর ওপর আক্ষরানপত শুক্ষের পরয়াত ৈানব কক্ষরক্ষে। তক্ষব নতি িাস
পার হক্ষয় পগক্ষেও সরকার এখি প ষন্ত িাত্র ৯৮টি আক্ষবৈি নিরীো কক্ষরক্ষে এবং এর িক্ষে পকবে ৪২টিক্ষক অিু ক্ষিাৈি পৈয়া হক্ষয়ক্ষে।
নবএিনপর প্রধাি নিবষাহী পজাক্ষয়ে জিসি আক্ষবৈিকারীক্ষৈর িক্ষে প্রথি নৈককার একজি নেক্ষেি। তক্ষব এ আক্ষবৈক্ষি সাড়া িা পাওয়ায় আক্ষরা
কক্ষয়ক হাজার আক্ষবৈিকারীর িক্ষতা নতনিও ব্যাপারটিক্ষক আক্ষরা পসাজাসাপোভাক্ষব পিাকাক্ষবো করার নসদ্ধান্ত পিি।
http://bonikbarta.net
খাতুিগক্ষে পবক্ষড়ক্ষে িসোর ৈাি

পকারবানির ঈক্ষৈর এখক্ষিা প্রায় দুই িাস বানক। নকন্তু এ উৎসবক্ষক সািক্ষি পরক্ষখ এরই িক্ষে ঊর্ধ্ষিু খী হক্ষয় উক্ষেক্ষে গরি িসোর বাজার।
কক্ষয়ক নৈক্ষির ব্যবধাক্ষি েট্টগ্রাক্ষির খাতুিগক্ষে প্রায় সব িসো পক্ষণ্যর ৈাি পবক্ষড়ক্ষে। বাজার সংনিষ্টক্ষৈর িক্ষত, পকারবানি উপেক্ষে পক্ষণ্যর
হাতবৈে পবক্ষড় াওয়ায় ৈাি বাড়ক্ষে। তক্ষব পকউ পকউ পণ্য িজু ক্ষৈর কারক্ষণ সৃ ষ্ট সরবরাহ সংকেক্ষক ৈাি বৃ নদ্ধর জন্য ৈায়ী বক্ষে িক্ষি
করক্ষেি। পৈক্ষে পভাগ্যপক্ষণ্যর সবক্ষেক্ষয় বড় পাইকানর বাজার খাতুিগক্ষের নবনভন্ন আড়ক্ষত পখাুঁজ নিক্ষয় জািা পগক্ষে, গত রিজাি ও ঈদুে
নফতক্ষরর সিয় িসোর বাজার নস্থনতেীে নেে। োনহৈা কক্ষি াওয়ায় ঈক্ষৈর পরপর পবেনকেু পক্ষণ্যর বাজার নিম্নিু খী হক্ষয় পক্ষড়। তক্ষব এক
সপ্তাহ ধক্ষর আবার বাড়ক্ষত শুরু কক্ষরক্ষে িসোর ৈাি।http://bonikbarta.net

