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মানিক্ষসানসসং নিনমক্ষেক্ষের সক্ষে একীভূত হক্ষব ককঅ্যান্ডনকউ
কমাবাইি ভযািু অ্যাক্ষেে সানভস স (নভএএস) করাভাইোর ককাম্পানি মানিক্ষসানসসং নিনমক্ষেক্ষের সক্ষে একীভূত হক্ষে পুুঁ নিবািাক্ষর
তানিকাভুক্ত ককাম্পানি ককঅ্যান্ডনকউ (বাংিাক্ষৈশ) নিনমক্ষেে। ঢাকা স্টক এক্সক্ষেঞ্জ (নেএসই) সূ ক্ষে িািা কেক্ষে, সু নরম ককাক্ষেসর
হাইক্ষকােস নেনভশি ও নবক্ষশষ সাধারণ সভায় (ইনিএম) কশয়ারক্ষহাল্ডারক্ষৈর অ্িু ক্ষমাৈক্ষির পর একীভূতকরণ রনিয়া সম্পন্ন হক্ষব। স্টক
এক্সক্ষেঞ্জ সূক্ষে আক্ষরা িািা কেক্ষে, ককঅ্যান্ডনকউর সম্পৈ পু িমূ সল্যায়ি করা হক্ষয়ক্ষে। সম্পৈ পু িমূ সল্যায়ি কক্ষরক্ষে কমসাসস মাক্ষেি হক
অ্যান্ড ককাং োেসােস অ্যাকাউন্ট্যান্ট্স। ককাম্পানিটির পনরোিিা পষসৈও তা অ্িু ক্ষমাৈি কক্ষরক্ষে। েত ৩১ নেক্ষসম্বর ২০১৭ পর্সন্ত ককাম্পানির
সম্পক্ষৈর বতস মাি মূ ল্য ৈাুঁনিক্ষয়ক্ষে ৫৮ ককাটি ৪৭ িাখ ৯৫ হািার ৮৭৩ োকা, কর্খাক্ষি বু ক ভযািু নেি ১৩ ককাটি ৮১ িাখ ৩৪ হািার
৭২৩ োকা। এক্ষেক্ষে ককাম্পানির পু িমূ সল্যায়িিনিত উদ্বৃত্ত ৈাুঁিাক্ষে ৪৪ ককাটি ৬৬ িাখ ৬১ হািার ১৫০ োকা। ৩০ িু ি সমাপ্ত ২০১৭
নহসাব বেক্ষর ককাক্ষিা িভযাংশ কৈয়নি ককঅ্যান্ডনকউ। কেি নহসাব বেক্ষর ককাম্পানিটির কশয়াররনত আয় (ইনপএস) হক্ষয়ক্ষে ৫ পয়সা।
৩০ িু ি এর কশয়াররনত নিে ৈায় (ঋণাত্মক এিএনভনপএস) ৈাুঁিায় ১১ োকা ৪৫ পয়সায়। http://bonikbarta.net
নসিভা োমসানসউটিকযািক্ষসর আইনপও অ্িু ক্ষমাৈি
নসিভা োমসানসউটিকযািস নিনমক্ষেেক্ষক রাথনমক েণরস্তাক্ষবর (আইনপও) মাধ্যক্ষম পুুঁ নিবািার কথক্ষক ৩০ ককাটি োকার মূ িধি
উক্ষত্তািক্ষির অ্িুক্ষমাৈি নৈক্ষয়ক্ষে বাংিাক্ষৈশ নসনকউনরটিি অ্যান্ড এক্সক্ষেঞ্জ কনমশি (নবএসইনস)। েতকাি কনমশক্ষির ৬৪৭তম কনমশি
সভায় এ অ্িুক্ষমাৈি কৈয়া হয়। কনমশক্ষির নিবসাহী পনরোিক ও মু খপাে সাইেু র রহমাি স্বােনরত সংবাৈ নবজ্ঞনপ্তক্ষত বিা হয়, ১০ োকা
অ্নভনহত মূক্ষল্যর ৩ ককাটি কশয়ার ইসুযর মাধ্যক্ষম নসিভা োমসানসউটিকযািসক্ষক ৩০ ককাটি োকা উক্ষত্তািক্ষির অ্িুক্ষমাৈি কৈয়া হক্ষয়ক্ষে।
পুুঁ নিবািার কথক্ষক উক্ষত্তানিত অ্থস ককাম্পানিটি র্ন্ত্রপানত িয়, কারখািা ভবি নিমসাণ, ব্াংকঋণ পনরক্ষশাধ ও আইনপও খাক্ষত খরে
করক্ষব।http://bonikbarta.net
িতুি ও নরকনন্ডশি োনির শুল্কববষম্য দূর করার তানেৈ
পু রক্ষিা োনি আমৈানি নিরুৎসানহত করক্ষত রস্তানবত বাক্ষিক্ষে অ্বেয় সু নবধা বেরনভনত্তক ৫ শতাংশ হাক্ষর কমাক্ষিা হক্ষয়ক্ষে। এর রভাক্ষব
িতুি ও নরকনন্ডশিে োনির কেক্ষে শুল্কববষম্য কৈখা নৈক্ষয়ক্ষে। েক্ষি িতুক্ষির কেক্ষয় নরকনন্ডশিে োনির ৈাম পিক্ষে কবনশ। রস্তানবত
বাক্ষিে কথক্ষক এ দবষম্য দূর করার ৈানব িানিক্ষয়ক্ষেি বাংিাক্ষৈশ নরকনন্ডশিে কভনহকিস ইমক্ষপােসাসস অ্যান্ড নেিারস অ্যাক্ষসানসক্ষয়শক্ষির
(বারনভো) কিতারা। েতকাি ২০১৮-১৯ অ্থসবেক্ষরর িন্য রস্তানবত বাক্ষিে সম্পক্ষকস রনতনিয়া িািাক্ষত িাতীয় করস ক্লাক্ষব এক সংবাৈ
সক্ষেিক্ষির আক্ষয়ািি কক্ষর বারনভো। শুল্কস্তর বানিক্ষয় নরকনন্ডশিে োনি আমৈানি নিরুৎসানহতকরণ ও রজ্ঞাপি সু নবধার আওতায়
িতুি োনির শুল্ক োুঁনক কৈয়াক্ষক উৎসানহত করার রনতবাৈ নহক্ষসক্ষবই এ সংবাৈ সক্ষেিক্ষির আক্ষয়ািি। এক্ষত নিনখত বক্তব্ পাঠ কক্ষরি
সংেঠক্ষির সভাপনত কমা. হানবব উল্লাহ েি। এ সময় আক্ষরা উপনিত নেক্ষিি বারনভোর সহসভাপনত রায়হাি আিাৈ, সাধারণ সম্পাৈক
হানববু র রহমাি, সাক্ষবক সভাপনত আবদুি হানমৈ শরীে, আবদুি মান্নাি কেৌধু রী রমু খ।http://bonikbarta.net
সাসক্ষেইক্ষিবি অ্যাপাক্ষরি ককায়ানিশক্ষি কর্াে নৈি কেনিম এক্সপােস

রথম বাংিাক্ষৈশী কারখািা নহক্ষসক্ষব সাসক্ষেইক্ষিবি অ্যাপাক্ষরি ককায়ানিশক্ষি (এসএনস) কর্াে নৈক্ষয়ক্ষে কেনিম এক্সপােস নিনমক্ষেে।
এসএনসর সৈস্যপৈ রানপ্তর মাধ্যক্ষম কেনিম এক্সপােস দুই শতানধক আন্তিসানতক ব্র্যান্ড, কিতা, উৎপাৈিকারী, অ্িাভিিক
পনরক্ষবশবাৈী সংেঠি ও নশোরনতষ্ঠাক্ষির সক্ষে র্ুক্ত হক্ষিা। এর মক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষে এনেোস, পু মা, আক্ষমনরকাি ঈেি, নেসক্ষিপ, নি-স্টার,
নিভাইস, গ্যাপ, আিক্ষৈা, নসঅ্যান্ডএ, এসনপনরে, এইেঅ্যান্ডএম, আক্ষমনরকাি অ্যাপাক্ষরি অ্যান্ড েু েওয়যার োউক্ষন্ডশি,
নিআইক্ষিে, েনিউেনিউএক্ষের মক্ষতা নবশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ও রনতষ্ঠাি।http://bonikbarta.net
ট্রাম্পনকম দবঠক্ষকর সু বাক্ষৈ োো এনশয়ার কশয়ারবািারসম্প্রনত কশষ হওয়া নি৭ দবঠক্ষকর পর নবশ্ববানণিয নিক্ষয় মানকস ি র্ু ক্তরাক্ষের সক্ষে অ্ন্যান্য শীষস অ্থসিীনতর দ্বন্দ্ব রকে হক্ষিও েতকাি
এনশয়ার কবনশর ভাে বািাক্ষর োোভাব নেি। মানকস ি করনসক্ষেন্ট্ কোিাল্ড ট্রাক্ষম্পর সক্ষে উত্তর ককারীয় কিতা নকম িং-উক্ষির আিক্ষকর
ঐনতহানসক দবঠক এবং কক্ষয়কটি ককন্দ্রীয় ব্াংক্ষকর নসদ্ধাক্ষন্তর অ্ক্ষপোয় থাকা নবনিক্ষয়ােকারীরা এনৈি ইনতবােক নেক্ষিি। খবর
এএেনপ, রয়োসস। নি৭-এর দবঠক্ষক কিতারা একটি কর্ৌথ ক াষিার খসিা েূিান্ত করক্ষিও ট্রাম্প তাক্ষত সেত হিনি এবং বানণিয নিক্ষয়
দ্বক্ষন্দ্ব শীষস সক্ষেিক্ষির কেয়ারম্যাি, কািাোর রধািমন্ত্রী িানস্টি ট্রুক্ষোক্ষক অ্সততার ৈাক্ষয় অ্নভর্ু ক্ত
কক্ষরি।http://bonikbarta.net
অ্থসবিনতক রূপান্তক্ষর র্ুক্তরাে িয় েীক্ষির নৈক্ষক তানকক্ষয় উককানরয়া .
পারমাণনবক কমসসূনে বাৈ নৈক্ষি মানকস ি নবনিক্ষয়াক্ষে উত্তর ককানরয়া ‘অ্ক্ষিক ধিী’ হক্ষয় র্াক্ষব— আিক্ষকর দবঠক্ষক এ রকম রস্তাব নৈক্ষত
পাক্ষরি র্ুক্তরাক্ষের করনসক্ষেন্ট্ কোিাল্ড ট্রাম্প। নকন্তু নপয়ংইয়ংক্ষক অ্িু সরণ করা অ্থসিীনতনবৈ ও নবক্ষশষজ্ঞরা িািাি, উত্তর ককানরয়ার
অ্থসবিনতক রূপান্তক্ষরর কেক্ষে রধাি ভূনমকা পািি করক্ষব েীি, র্ু ক্তরাে িয়। খবর রয়োসস। নবক্ষশষজ্ঞরা বিক্ষেি, উত্তর ককানরয়া মানকস ি
ধাুঁক্ষের পুুঁ নিবাক্ষৈর নৈক্ষক র্াক্ষব িা, বরং েীিা মক্ষেক্ষির রােনিয়নন্ত্রত পুুঁ নিবাক্ষৈর নৈক্ষকই র্াক্ষব। েীক্ষির এ ধারা োিু কক্ষরনেক্ষিি কৈং নশও
নপং, নর্নি ১৯৭৮ সাক্ষি েীক্ষির করনসক্ষেক্ষন্ট্র ৈানয়ত্ব গ্রহণ কক্ষরনেক্ষিি। মাও কি ৈংক্ষয়র শাসক্ষির ২৭ বেক্ষরর োমাক্ষোি কশক্ষষ েীি কর্
অ্থসবিনতক মক্ষেক্ষির নৈক্ষক র্াো কক্ষরনেি, তা মূ িত কৈং নশও নপংক্ষয়র হাত ধক্ষরই। মাও কি ৈংক্ষয়র শাসিামক্ষি পুুঁ নিবাৈ নিনষদ্ধ
নেি, ব্নক্তেত ব্বসা ও সম্পৈ রাে ৈখি কক্ষর সামনিক মানিকািায় নিক্ষয় নেক্ষয়নেি।http://bonikbarta.net
এক ৈশক্ষক দবনশ্বক উৎপাৈি বেক্ষর ২বািক্ষব %২.
েীি ও ভারতসহ এনশয়ার িমনবকাশমাি অ্থসিীনতর কৈশগুক্ষিায় োক্ষয়র োনহৈা দ্রুত বািক্ষে। বািনত োনহৈা পূ রক্ষণর িন্য পািীয় পণ্যটির
উৎপাৈি বািাক্ষত মক্ষিাক্ষর্াে নৈক্ষয়ক্ষে ো উৎপাৈিকারী কৈশগুক্ষিা। এ কারক্ষণ আোমী এক ৈশক্ষক িযাক টির দবনশ্বক উৎপাৈি বেক্ষর
২ ৈশনমক ২ শতাংশ হাক্ষর বািক্ষত পাক্ষর। একই সক্ষে পরবতী এক ৈশক্ষক নবশ্বব্াপী নগ্রি টি উৎপাৈক্ষিও বি ধরক্ষির রবৃ নদ্ধ কৈখা র্াক্ষব।
িানতসংক্ষ র খাদ্য ও কৃনষ সংিার (এেএও) রনতক্ষবৈক্ষি এ সম্ভাবিার কথা িািাক্ষিা হক্ষয়ক্ষে। তক্ষব আোমী নৈিগুক্ষিায় বািনত োনহৈার
নবপরীক্ষত দবনশ্বক ো উৎপাৈি খাতক্ষক িিবায়ু পনরবতস িিনিত েযাক্ষিঞ্জ কমাকাক্ষবিা করক্ষত হক্ষব বক্ষি মক্ষি করক্ষে সংিাটি। খবর
োরইস্টািস এনগ্রকািোর ও রয়োসস। http://bonikbarta.net

