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, ২০১৫ ইং
পুঁ জিবািারে জবজির ারেে শরতে মূ লধজি মিাফা কে ছাড়
জতি বছরেে িন্য পুঁ জিবািারে জবজির ারেে শরতে ককৌশলেত জবজির ােকােীে কারছ ঢাকা স্টক এক্সরেরেে (জিএসই) ২৫ শতাাংশ
কশ াে জবজিে টাকাে ওপে উদ্ভূত মূ লধজি মিাফা ১০ শতাাংশ কে ছাড় কে াে জসদ্ধান্ত জির রছ অর্ে মন্ত্রণাল । তরব কে ছাড়
কপরত হরল জিএসইে সেস্যরেে প্ররতেকরক সজিজেে ষ্টভারব জবজির াে পজেকল্পিা িমা জেরত হরব। েতকাল বাাংলারেশ জসজকউজেটিি
অোন্ড এক্সরেে কজমশি (জবএসইজস) প্রজতষ্ঠাে েিতি ন্তী উেযাপি উপলরে আর াজিত অিষ্ঠারি এ ক াষণা কেি অর্েমন্ত্রী আবল
মাল আবদুল মজহত। এ অিষ্ঠারি প্রধাি অজতজর্ জছরলি প্রধািমন্ত্রী কশখ হাজসিা। জবরশষ অজতজর্ে বক্তরে অর্েমন্ত্রী বরলি, ককৌশলেত
জবজির ােকােীে কারছ কশ াে জবজিে টাকাে ওপে উদ্ভূত মূ লধজি মিাফাে ওপে ১৫ শতাাংশ কে কে াে জবধাি ের রছ। তরব জিএসইে
সেস্যরেে আরবেরিে পজেরপ্রজেরত এটি ১৫ শতাাংশ কর্রক কজমর ৫ শতাাংশ জিধোেণ কো হরলা। আি (েতকাল) কর্রকই এ
জসদ্ধান্ত কাযেকে বরল েণ্য হরব।http://bonikbarta.net
আবারো এজিএম স্থজেত করেরছ ফাস্টে জফন্যান্স
উচ্চ আোলরতে কাছ কর্রক যর্াসমর জবলজিত এজিএরমে অিরমােি িা পাও া আবারো বাজষেক সাধােণ সভা (এজিএম) স্থজেত
করেরছ ফাস্টে জফন্যান্স জলজমরটি। ২৭ কসরেিে একসরে দুই বছরেে এজিএম আহ্বাি করেজছল োাংক-বজহভূেত আজর্েক খারতে
ককাম্পাজিটি।ফাস্টে জফন্যারন্সে ককাম্পাজি সজেব সারো াে শজফক িাজির রছি, উচ্চ আোলরতে অবকাশকালীি কবরেে অিমজত
জির আমো জবলজিত এজিএম সম্পন্ন করে কফলরত পােব বরল আশা কেজছলাম। জকন্তু অবকাশকালীি কবরে এে শুিাজি অিজষ্ঠত
হ জি। েলজত মাস পরোটাই সজপ্রম ককারটে অবকাশ েলরব। এ কােরণ আমো এজিএম জপজছর জছ।আোমী মারসে শুরুে জেরক একটি
শুিাজি হও াে কর্া। কসখারি অিমজত কপরল আমো দ্রুতই ২০১৬ ও ২০১৭ সারলে এজিএম সম্পন্ন করে কফলব। সভাে িতি
তাজেখ, সম ও স্থাি সবাইরক িাজির কে া হরব। কেকিে কিটসহ অন্যান্য জবষ অপজেবজতে ত র্াকরব।http://bonikbarta.net
োাংরকে তামাজে সম্পজি যারব সেকাজে ককাষাোরে
োাংক ককাম্পাজি আইি, ১৯৯১-এে ৩৫ িিে ধাো অিযা ী, জবজভন্ন োাংরকে অোজবকৃত আমািত ও মূ ল্যবাি সামগ্রী বাাংলারেশ
োাংরকে মাধ্যরম সেকাজে ককাষাোরে িমা কে াে জবধাি ের রছ। জকন্তু িীজতমালা িা র্াকা কেরশে বাজণজিেক োাংকগুরলা এতজেি
কসগুরলা বাাংলারেশ োাংরক িমা জেত িা। বোং োজবে কম াে কপজের যাও াে পে তামাজে সম্পজিরক জিরিরেে আর ে খাতা
যক্ত কেত তাো। জকন্তু এখি কর্রক োাংকগুরলা এসব সম্পজি বাাংলারেশ োাংরকে মাধ্যরম সেকাজে ককাষাোরে িমা জেরত বাধ্য
র্াকরব। েতকাল এ জবষর ককন্দ্রী োাংরকে োাংজকাং প্রজবজধ ও িীজত জবভারেে পে কর্রক একটি িীজতমালা প্রকাশ কো হর রছ।
িীজতমালা বলা হর রছ, গ্রাহক ১০ বছে পযেন্ত কলিরেি বা কযাোরযাে িা কেরল োাংক ককাম্পাজি আইি, ১৯৯১-এে ৩৫(১) ধাো
অিযা ী তারেে পজেরশাধরযাগ্য অর্ে, পজেরশাধরযাগ্য কেক, ড্রাফট বা জবজিম েজলল এবাং োাংরকে জিম্মা েজেত মূ ল্যবাি সামগ্রী

অোজবকৃত অর্ে ও মূ ল্যবাি সামগ্রী জহরসরব জবরবজেত হরব। তরব সেকাে, িাবালক বা আোলরতে অর্ে এ জি রমে আওতা পড়রব
িা।http://bonikbarta.net
উন্ন িশীল’ বাাংলারেশ সবাে সরে সসম্পকে োখরত ো : বাজণিেমন্ত্রী
বাাংলারেশ উন্ন িশীল কেরশ পজেণত হর প্রজতরবশীসহ সব কেরশে সরে সসম্পকে কেরখ এজের কযরত ো । এ কেশ সাপটা, আপটা,
জবজবআইএি, জবজসআইএরমে মরতা কিারট কর্রক এজের যারে। েতকাল জভর তিারমে োিধািী হোির ে ন্যাশিাল কিরভিশি
কসন্টারে ও ার্ল্ে ইরকািজমক কফাোরম জিওস্ট্র্োরটজিক জিসকাশি কসশরি বক্তে োখাে সম একর্া বরলি বাজণিেমন্ত্রী কতাফার ল
আহরমে। কসশিটি সোলিা করেি ও ার্ল্ে ইরকািজমক কফাোরমে কমিাে অব ম্যারিজিাং কবারিেে কপ্রজসরিন্ট বেরে কেিজি।
বাজণিেমন্ত্রী বরলি, বাাংলারেশ জতিটি শতে পূ েণ করে এলজিজস কর্রক উন্ন িশীল কেরশ উিেরণে প্রর্ম ধাপ সফলভারব অজতিম
করেরছ। এলজিজস কর্রক পাুঁেটি কেশ উন্ন িশীল কেরশ পজেণত হরে। এে মরধ্য ককবল বাাংলারেশই একসরে জতিটি শতে পূ েণ
করেরছ। আমো ২০২৪ সারল পজেপূ ণেভারব উন্ন িশীল কেরশ পজেণত হব। তখি আমারেে জিএসজপ সজবধা র্াকরব িা। তরব আমো
ইউরোপী ইউজি ি কর্রক জিএসজপ প্লাস সজবধা পাব। অন্যান্য কেরশে সরে এফটিএে মাধ্যরম আমো জবশ্ব বাজণরিে এজের যাব।
এরেরে আমো সব কেরশে আন্তজেক সহরযাজেতা োই। http://bonikbarta.net
শীষে েফতাজিকােক অরিক কেশই জবরেরশ ষ প্রোিকােীরেে শাজি জেরত ের্ে
জবরশ্বে বৃ হৎ েফতাজিকােক কেশগুরলাে জসাংহভােই জবরেরশ ষ জেরে এমি েবসাজ ক প্রজতষ্ঠািগুরলারক শাজি জেরত ের্ে হরে।
েবসা কাযেিম পজেোলিা সজবধা কপরত অন্য কেরশ ষ প্রোিকােী ককাম্পাজিগুরলারক শাজি জেরত কয আইি কাযেকে ের রছ,
তা জকছ কেশ কমরি েলরলও বাজকো কেরখও িা কেখাে ভাি করে এজড়র েলরছ। দুিীজতজবরোধী আন্তিোজতক সাংস্থা ট্রান্সপারেজন্স
ইন্টােন্যাশিারলে সাম্প্রজতক এক প্রজতরবেরি এ তথ্য পাও া কেরছ। খবে এএফজপ ও ট্রান্সপারেজন্স ইন্টােন্যাশিারলে ওর বসাইট।
বধবাে প্রকাজশত ট্রান্সপারেজন্স ইন্টােন্যাশিারলে ‘এক্সরপাটিোং কোপশি’ শীষেক প্রজতরবেিটিরত বলা হর রছ, ইরকািজমক ককাঅপারেশি অোন্ড কিরভলপরমরন্ট (ওইজসজি) ১৯৯৭ সারল অোজন্ট-োইরবজে কিরভিশি েৃ হীত হ । েবসা প্রজতষ্ঠািগুরলাে অন্য
কেরশ ষ প্রোি প্রবণতা বরে েৃ হীত এ কিরভিশরিে আওতা জবজভন্ন কেশ অজভযক্ত প্রজতষ্ঠািরক শাজি জেরত কতটা কাযেকে
ভূজমকা পালি কেরছ, কস অিযা ী যোাংজকাং করেরছ টিআই। http://bonikbarta.net
শ্লর্ হর আসরছ যক্তোরেে জ্বালাজি কতল উরিালি
যক্তোরেে অপজেরশাজধত জ্বালাজি কতল উরিালি খারত ইজতহারসে সরবোচ্চ োোভাব বিা ের রছ। এমিজক আন্তিোজতক বািারে
জ্বালাজি পণ্যটিে তলিামূ লক কম োরমে কপছরি মাজকে ি উরিালি খারতে কেকিে োোভাবরক ো ী করেি অরিরক। এমি
পজেজস্থজতরত খাতসাংজশ্লষ্টরেে িন্য সখবে জির এরসরছ মাজকে ি এিাজিে ইিফেরমশি অোিজমজিরস্ট্র্শি (ইআইএ)। প্রজতষ্ঠািটিে তথ্য
অিযা ী, েলজত বছে প্রবৃ জদ্ধে েজত অোহত র্াকরলও ২০১৯ সাল িাোে যক্তোরেে কূপগুরলা কর্রক অপজেরশাজধত জ্বালাজি কতল
উরিালি প্রতোশাে তলিা করম আসরত পারে। উরিালি খারতে এ শ্লর্তাে কােরণ আন্তিোজতক বািারে োম বাড়রত পারে
জ্বালাজি পণ্যটিে। খবে ে টাসে ও অর লপ্রাইসিটকম।http://bonikbarta.net

