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, ২০১৫ ইং
আক্ষ া এক বছ সময় পপল নবনি থাই
প্রক্ষকৌশল খাক্ষে োনলকাভুক্ত পকাম্পানি নবনি থাই অ্যালু নমনিয়াম নলনমক্ষেক্ষি

াইে পশয়াক্ষ

অ্থথ ব্যবহাক্ষ

সময়সীমা এক বছ

বানিক্ষয়ক্ষছ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাক্ষৈশ নসনকউন টিজ অ্যান্ড এক্সক্ষেঞ্জ কনমশি (নবএসইনস)। ২০১৭ সাক্ষল ৩১ নিক্ষসম্বক্ষ
পশয়াক্ষ

মক্ষে াইে

অ্থথ খ ে ক া কথা নছল পকাম্পানিটি । সবথক্ষশষ সাধা ণ সভায় পশয়া ক্ষহাল্ডা ক্ষৈ অ্িুক্ষমাৈিক্রক্ষম পকাম্পানি কেতথপে

কনমশক্ষি এক বছ সময় বািাক্ষিা আক্ষবৈি কক্ষ , সম্প্রনে যা গত হীে হক্ষয়ক্ষছ। এ নহসাক্ষব াইে েহনবল সদ্ব্যবহাক্ষ েলনে বছক্ষ
৩১ নিক্ষসম্ব পযথন্ত সময় পাক্ষে নবনি থাই। প্রসঙ্গে, উৎপাৈি সেমো বত নি পাশাপানশ ব্যয়বহুল ঋক্ষণ অ্ংশনবক্ষশষ পন ক্ষশাক্ষধ
জন্য অ্নভনহে মূ ক্ষে প্রনে পশয়াক্ষ নবপ ীক্ষে একটি কক্ষ াইে পশয়া ইসু য কক্ষ পমাে ৫২ পকাটি ৩৩ লাখ ৫০ হাজা োকা সংগ্রহ
কক্ষ নছল নবনি থাই।http://bonikbarta.net
১২০ পকাটি োকা ন নিক্ষমবল নকউমু ক্ষলটিভ পপ্রফাক্ষ ন্স পশয়া ছািক্ষব কুনশয়া া পাওয়া পকাম্পানি
১২০ পকাটি োকা ন নিক্ষমবল নকউমু ক্ষলটিভ পপ্রফাক্ষ ন্স পশয়া ইসু য ক ক্ষব ম্যাক্স গ্রুক্ষপ প্রনেষ্ঠাি কুনশয়া া পাওয়া পকাম্পানি
নলনমক্ষেি। কুনশয়া ায় পকাম্পানি ১৬৩ পমগাওয়াে কম্বাইন্ড সাইক্ষকল পাওয়া প্লাক্ষে মূ লধি নহক্ষসক্ষব এ অ্থথ ব্যবহূ ে হক্ষব।
পপ্রফাক্ষ ন্স পশয়াক্ষ ইসু য ব্যবস্থাপিা জন্য োক্ষৈ সক্ষঙ্গ েুনক্তবি হক্ষয়ক্ষছ শীষথস্থািীয় মাক্ষেথে ব্যাংক লংকাবাংলা ইিক্ষভস্টক্ষমেস
নলনমক্ষেি। সম্প্রনে াজধািী মহাখালীক্ষে ম্যাক্স গ্রুক্ষপ প্রধাি কাযথালক্ষয় হক্ষয় যাওয়া েুনক্ত স্বাে অ্িু ষ্ঠাক্ষি গ্রুপটি প্রনেষ্ঠাো
পেয়া ম্যাি প্রক্ষকৌশলী পগালাম পমাহাম্মৈ আলমগী , নেফ প্লযানিং অ্নফসা পমাহাম্মৈ শ ীফু ল ইসলাম, নজএম নফন্যান্স ওবায়দু
হমাি, নেফ অ্যাকাউেস অ্নফসা শহীদুল ইসলাম খাি, কুনশয়া া পাওয়াক্ষ উপক্ষৈষ্টা মাহমু ৈ-উস-সামাৈ পেৌধু ী ও ম্যাক্স গ্রুক্ষপ
নবনভন্ন নবভাক্ষগ পজযষ্ঠ কমথকেথ া া উপনস্থে নছক্ষলি।http://bonikbarta.net
েট্টগ্রাম বন্দ নৈক্ষয় আমৈানি ফোনিক্ষে ১৮ বাধা
পৈক্ষশ পমাে আমৈানি- ফোনি ৯২ শোংশই হয় েট্টগ্রাম বন্দ নৈক্ষয়। বন্দক্ষ পক্ষে প ীেণ, শুল্কায়ি ও াজস্ব আহ ক্ষণ
কাজটি কক্ষ েট্টগ্রাম কাস্টমস কেতথপে। বক্ষঙ্গাপসাগক্ষ বনহক্ষিথাঙক্ষ জাহাজ প্রক্ষবশ পথক্ষক শুরু কক্ষ বন্দক্ষ পে খালাস পযথন্ত পবশ
কক্ষয়কটি ধাপ পপক্ষ াক্ষে হয়। এসব ধাক্ষপ অ্ববধ আনথথক পলিক্ষৈি ও সময়ক্ষেপক্ষণ কা ক্ষণ অ্ভযন্ত ীণ বাজাক্ষ পক্ষে মূ ে পবক্ষি
যায়। এক্ষে েনেগ্রস্ত হয় পভাক্তাক্ষেণী। আমৈানি- ফোনি কাযথক্রক্ষম এমি ১৮টি পেক্ষে বন্দ ব্যবহা কা ী ব্যবসায়ীক্ষৈ ব্যাপক
হয় ানি নশকা হক্ষে হক্ষে। দুিীনে ৈমি কনমশক্ষি সাম্প্রনেক একটি জন ক্ষপ এমি েথ্য উক্ষে এক্ষসক্ষছ। জন প ফলাফক্ষল এ ১৮টি
পেেক্ষক আমৈানি- ফোনি কাযথক্রক্ষম বাধা নহক্ষসক্ষব নেনিে ক া হক্ষয়ক্ষছ। েট্টগ্রাম বন্দ ও েট্টগ্রাম কাস্টম হাউক্ষজ দুিীনেমু ক্ত ও
মািসম্মে পসবা প্রৈাি নিনিে ক ক্ষে এ জন প োলায় দুৈক। বন্দ ব্যবহা কা ী আমৈানি- ফোনিকা ক, নসঅ্যান্ডএফ এক্ষজে ও
পেইে ফক্ষ ায়ািথা সক্ষৈ ওপ পমাে ছয় ধ ক্ষি প্রক্ষে নভনিক্ষে জন পটি সম্পন্ন ক া হয়। এক্ষে ব্যবসায়ীক্ষৈ হয় ানি পেেগুক্ষলা
নেনিে ক া পাশাপানশ সমস্যা সমাধাক্ষি ব্যবসায়ীক্ষৈ পে পথক্ষক ১০টি সু পান শও েুক্ষল ধ া হক্ষয়ক্ষছ।http://bonikbarta.net

বাংলাক্ষৈক্ষশ যাো ক ল কালা কসক্ষমটিক ব্র্যান্ড ইংক্ষলাে
বাংলাক্ষৈক্ষশ যাো ক ল নবশ্বখ্যাে কালা কসক্ষমটিক ব্র্যান্ড ইংক্ষলাে। পসানিক গ্রুক্ষপ হাে ধক্ষ পৈক্ষশ বাজাক্ষ প্রক্ষবশ ক ল িেুি
এ নবউটি প্রসাধিী ব্র্যান্ডটি। গেকাল দুপু ক্ষ াজধািী যমু িা নফউো পাক্ষকথ গ্রাউন্ড পলাক্ষ এক অ্িু ষ্ঠাক্ষি মােক্ষম ইংক্ষলাক্ষে পে
ও আউেক্ষলে উক্ষদ্ব্াধি ক া হয়। অ্িুষ্ঠাক্ষি প্রধাি অ্নেনথ নছক্ষলি ইংক্ষলাক্ষে পেয়া ম্যাি জাক্ষগথিইভ ইংক্ষলাে। এছািা আক্ষ া উপনস্থে
নছক্ষলি িয়ানৈনিক্ষে নিযু ক্ত পপালাক্ষন্ড দূোবাক্ষস ফাস্টথ কাউনন্সল ( াজিীনে) পিপু টি পহি অ্ব নমশি বােথ নজনজক, ইংক্ষলাে
অ্যাপ্যাক অ্যান্ড নমিল ইক্ষস্ট এমনি এি সু ব্র্ামনি ায় এবং ইংক্ষলাে বাংলাক্ষৈক্ষশ এমনি ও পসানিক গ্রুক্ষপ নিএমনি িানবল
সু লোি।http://bonikbarta.net
ইউক্ষ াপীয় ব্যবসা ঝুুঁ নকক্ষে থাকক্ষলও আশা পৈখক্ষছ ানশয়া
ই াক্ষি সক্ষঙ্গ সম্পানৈে প মাণনবক েুনক্ত পথক্ষক সক্ষ পগক্ষছ যু ক্ত াষ্ট্র। পৈশটি ওপ পু ি ায় অ্বক্ষ াধ জান প্রনক্রয়াও শুরু কক্ষ ক্ষছ
ট্রাম্প প্রশাসি। েক্ষব এ অ্বক্ষ াক্ষধ সবক্ষেক্ষয় েনেগ্রস্ত হক্ষব ইউক্ষ াক্ষপ ব্যবসা প্রনেষ্ঠািগুক্ষলা। অ্ন্যনৈক্ষক ানশয়া মানকথ ি পৈক্ষেক্ষপ
নিন্দা জািাক্ষলও ইউক্ষ াক্ষপ েুলিায় কম েনেগ্রস্ত হক্ষব মক্ষকা। এমিনক রুশ পকাম্পানিগুক্ষলা মানকথ ি নিক্ষষধাজ্ঞা পথক্ষক লাভবািও
হক্ষে পাক্ষ । খব এএফনপ, নবনবনস। ই াক্ষি প মাণনবক কমথসূনে সংকুনেে ক া শক্ষেথ পনিমা প াশনক্তগুক্ষলা পৈশটি ওপ পথক্ষক
অ্বক্ষ াধ ২০১৫ সাক্ষল েুক্ষল নিক্ষলও গে সপ্তাক্ষহ মানকথ ি পপ্রনসক্ষিে পিািাল্ড ট্রাম্প েুনক্ত পথক্ষক সক্ষ এক্ষস আবাক্ষ া অ্বক্ষ াধ জান
প াষণা পৈি। অ্বক্ষ াধ প্রেযাহাক্ষ প ২০১৬ সাল পথক্ষক ইউক্ষ াক্ষপ বি বি প্রনেষ্ঠািগুক্ষলা ই াক্ষি সক্ষঙ্গ পকাটি পকাটি িলাক্ষ
ব্যবসায় জনিক্ষয়ক্ষছ। এখি ট্রাক্ষম্প
http://bonikbarta.net

এ প াষণায় পসসব ব্যবসা ও হাজা

হাজা

োকন

ঝুুঁ নক

মু ক্ষখ পক্ষিক্ষছ।

ওষু ক্ষধ ৈাম কমাক্ষে উক্ষযাগী যুক্ত াষ্ট্র স কা
নবক্ষশ্ব পয কক্ষয়কটি পৈক্ষশ ওষু ক্ষধ ৈাম সবক্ষেক্ষয় পবনশ, যু ক্ত াষ্ট্র ো মক্ষে অ্ন্যেম। এ অ্বস্থায় পৈশটি পপ্রনসক্ষিে পিািাল্ড ট্রাম্প
প্রক্ষয়াজিীয় ওষুক্ষধ ৈাম কমাক্ষে একটি পন কল্পিা প্রকাশ কক্ষ ক্ষছি। েক্ষব এ ধ ক্ষি পৈক্ষেপ গ্রহক্ষণ মােক্ষম পপ্রনসক্ষিে ো
নিবথােিী প্রো ণায় পৈয়া প্রনেশ্রুনে পথক্ষক দূক্ষ সক্ষ যাক্ষেি বক্ষল অ্নভক্ষযাগ কক্ষ ক্ষছি নবক্ষ াধীৈলীয় পিক্ষমাক্রযাে া। খব এএফনপ।
শুক্রবা পহায়াইে হাউক্ষস স্বাস্থযমন্ত্রী অ্যাক্ষলক্স অ্যাজাক্ষ সক্ষঙ্গ পন কল্পিা রূপক্ষ খা নিক্ষয় আক্ষলােিা কক্ষ ি পপ্রনসক্ষিে ট্রাম্প।
পসখাক্ষি ট্রাম্প বক্ষলি, পন কল্পিা অ্িুযায়ী ‘খু ব সহক্ষজ এবং কম খ ক্ষে ওষুধগুক্ষলা যাক্ষে বাজাক্ষ আসক্ষে পাক্ষ , পসজন্য প্রনেক্ষযানগো
বত নি এবং িীনেমালা নশনথক্ষল ’ ওপ গুরুত্ব পৈয়া হক্ষব। নেনি আক্ষ া জািাি, ‘ইৈািীং খু ব খু ব ধিী হক্ষয় ওো মেস্বত্ববক্ষভাগীক্ষৈ
পৈৌ াত্ম্য বক্ষেও সক্ষবথাচ্চ অ্গ্রানধকা পৈয়া হক্ষব।’ http://bonikbarta.net
পবোক্ষকিা মন্দাভাক্ষবও ৈাম পবক্ষিক্ষছ সু ো
আগাম ঝি-বত নষ্ট কা ক্ষণ িা ায়ণগক্ষঞ্জ োিবাজাক্ষ সু ো পমাকামগুক্ষলায় পক্রো আক্ষগ েুলিায় কক্ষমক্ষছ। পক্রো সংকক্ষে
পবোক্ষকিায় মন্দাভাব পৈখা নৈক্ষয়ক্ষছ বক্ষল জানিক্ষয়ক্ষছি স্থািীয় ব্যবসায়ী া। এ প ও ৈাম কক্ষমনি সু ো । স্থািীয় পমাকামগুক্ষলায় ১০
ও ২০ কাউক্ষে পাশাপানশ ৩০ কাউক্ষে উপক্ষ পবনশ ভাগ সু ো বািনে ৈাক্ষম নবনক্র হক্ষে। বাংলা িববক্ষষথ আক্ষগ োুঁেপিীগুক্ষলায়
বািনে োনহৈা পজ ধক্ষ োিবাজাক্ষ সু ো ৈাক্ষম পেনজভাব পৈখা নৈক্ষয়নছল। পসই ৈাক্ষমই এখক্ষিা নবনক্র হক্ষে পবনশ ভাগ
সু ো।http://bonikbarta.net

