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, ২০১৫ ইং
ব্যবসা সম্প্রসারণে রাইট শেয়ার ইসয ু করণব শ াণেন হারণেস্ট
ব্যবসা সম্প্রসারণের উণেণে রাইট শেয়ার ইসয ুর মাধ্যণম পযুঁ জিবািার শেণক অেথ সংগ্রহ করণব শ াণেন হারণেস্ট এণগ্রা ইন্ডাজিি
জিজমণটড। সং ৃ হীত অণেথ জবদ্যমান উৎপাদন সক্ষমতা ও জডজিজবউেন চ্ুাণনণির পজরজি বাড়াণনার পাোপাজে দীর্থণময়াজদ ঋে
পজরণোি করণব শকাম্পাজনটি। তাছাড়া বতথ মান অনয ণমাজদত মূ িিন ২০০ শকাটি শেণক ২৫০ শকাটি টাকায় উন্নীত করার জসদ্ধান্ত
জনণয়ণছ শকাম্পাজনটির পর্থদ। সম্প্রজত অনয জিত সোয় এসব জসদ্ধান্ত জনণয়ণছ শ াণেন হারণেস্ট এণগ্রার পর্থদ। তকাি ঢাকা স্টক
এক্সণচ্ণের (জডএসই) মাধ্যণম শকাম্পাজনটি শেয়ারণহাোরণদর িাজনণয়ণছ, অনযণমাজদত মূ িিন ২০০ শকাটি শেণক ২৫০ শকাটি টাকায়
উন্নীত করণত সংর্স্মারক ও সংর্জবজির ৫ নং িারা সংণোিণনর জসদ্ধান্ত জনণয়ণছ। এিন্য বাজর্থক সািারে সোয় (এজিএম)
শেয়ারণহাোরণদর অনযণমাদন জনণত হণব। পাোপাজে রাইট শেয়ার ইসয ুর মাধ্যণম পজরণোজিত মূ িিন বাড়াণনার জসদ্ধান্তও জনণয়ণছ
শকাম্পাজনটির পর্থদ। ১০ টাকা শেস েুািযণত জবদ্যমান একটি শেয়াণরর জবপরীণত শেয়ারণহাোরণদর একটি কণর রাইট শেয়ার শদণব
শ াণেন হারণেস্ট। শকাম্পাজনটির বতথ মান শেয়ার সংখ্যা ১০ শকাটি ৯০ িাখ ৮ হািার ৯০০টি। শস জহসাণব ১০ টাকা শেস েুািযণত
১আর: ১ অনয পাণত রাইট শেয়ার ইসয ু করণি সং ৃ হীত অণেথর পজরমাে দাুঁড়াণব ১০৯ শকাটি ৮৯ হািার
টাকায়।http://bonikbarta.net
বারাকা পাওয়াণরর ১০% স্টক িেুাংে সয পাজরে
বারাকা পাওয়ার জিজমণটড ৩০ িয ন ২০১৮ সমাপ্ত জহসাব বছণরর িন্য ১০ েতাংে স্টক িেুাংে সয পাজরে কণরণছ। ঢাকা স্টক
এক্সণচ্ে (জডএসই) সূ ণে এ তথ্য িানা শ ণছ। সমাপ্ত জহসাব বছণর শকাম্পাজনটির শেয়ারপ্রজত আয় (ইজপএস) হণয়ণছ ১ টাকা ৭৫
পয়সা ও শেয়ারপ্রজত সম্পদমূ ল্য (এনএজেজপএস) ১৮ টাকা ৮০ পয়সা। আ ামী ৬ জডণসম্বর জসণিণটর শহাণটি স্টার প্যাজসজেণক
অনয জিত হণব এর বাজর্থক সািারে সো (এজিএম)। এ-সংক্রান্ত শরকডথ শডট জনিথারে করা হণয়ণছ ১৯ নণেম্বর। িানা শ ণছ, বারাকা
পাওয়াণরর সহণ া ী প্রজতিান বারাকা জেকিবাহা পাওয়ার প্লাণের সণে পাওয়ার পারণচ্ি এজগ্রণমে (জপজপএ) কণরণছ বাংিাণদে
জবদ্যুৎ উন্নয়ন শবাডথ (জবজপজডজব)। ২০ আ স্ট জবদ্যুৎ মন্ত্রোিণয় দ্যই পণক্ষর মণধ্য এ চ্যজি সম্পন্ন হয়। একই জদণন সরকাণরর সণে
শকাম্পাজনটির ইমজপ্লণমে এজগ্রণমে (আইএ) সম্পন্ন হণয়ণছ।http://bonikbarta.net
বারাকা পাওয়াণরর ১০% স্টক িেুাংে সয পাজরে
বারাকা পাওয়ার জিজমণটড ৩০ িয ন ২০১৮ সমাপ্ত জহসাব বছণরর িন্য ১০ েতাংে স্টক িেুাংে সয পাজরে কণরণছ। ঢাকা স্টক
এক্সণচ্ে (জডএসই) সূ ণে এ তথ্য িানা শ ণছ। সমাপ্ত জহসাব বছণর শকাম্পাজনটির শেয়ারপ্রজত আয় (ইজপএস) হণয়ণছ ১ টাকা ৭৫
পয়সা ও শেয়ারপ্রজত সম্পদমূ ল্য (এনএজেজপএস) ১৮ টাকা ৮০ পয়সা। আ ামী ৬ জডণসম্বর জসণিণটর শহাণটি স্টার প্যাজসজেণক
অনয জিত হণব এর বাজর্থক সািারে সো (এজিএম)। এ-সংক্রান্ত শরকডথ শডট জনিথারে করা হণয়ণছ ১৯ নণেম্বর। িানা শ ণছ, বারাকা
পাওয়াণরর সহণ া ী প্রজতিান বারাকা জেকিবাহা পাওয়ার প্লাণের সণে পাওয়ার পারণচ্ি এজগ্রণমে (জপজপএ) কণরণছ বাংিাণদে

জবদ্যুৎ উন্নয়ন শবাডথ (জবজপজডজব)। ২০ আ স্ট জবদ্যুৎ মন্ত্রোিণয় দ্যই পণক্ষর মণধ্য এ চ্যজি সম্পন্ন হয়। একই জদণন সরকাণরর সণে
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২০১৮-১৯ অেথবছর : প্রেম প্রাজন্তণক শবনাণপাণি রািস্ব আহরণে র্াটজত
চ্িজত অেথবছণরর (২০১৮-১৯) প্রেম প্রাজন্তণক (িয িাই-শসণেম্বর) শদণের বৃ হত্তম স্থিবন্দর শবনাণপাণি িক্ষুমাোর শচ্ণয় ২৪২
শকাটি ৫ িাখ টাকা কম রািস্ব আহরে হণয়ণছ। এ সমণয় বন্দর শেণক রািস্ব আহরণের িক্ষুমাো জছি ১ হািার ৩৩২ শকাটি ৮৬
িাখ টাকা। জবপরীণত আহরে হণয়ণছ ১ হািার ৯০ শকাটি ৮১ িাখ টাকা। তণব িক্ষুমাো অনয ায়ী র্াটজত োকণিও ত অেথবছণরর
প্রেম প্রাজন্তণকর শচ্ণয় এবার ১২৮ শকাটি ৭৫ িাখ টাকা শবজে রািস্ব আহরে হণয়ণছ। ২০১৭-১৮ অেথবছণরর প্রেম জতন মাণস আহজরত
রািণস্বর পজরমাে জছি ৯৬২ শকাটি ৬ িাখ টাকা।http://bonikbarta.net
এেজবজসজসআই ও চ্ীনা প্রজতজনজি দণির মণধ্য আণিাচ্না
চ্ীণনর নানচ্াং জমউজনজসপ্যাি কতৃথপণক্ষর একটি প্রজতজনজি দি ও শেডাণরেন অব বাংিাণদে শচ্ম্বাসথ অব কমাসথ অুান্ড ইন্ডাজির
(এেজবজসজসআই) শনতাণদর মণধ্য তকাি এক আণিাচ্না সো অনয জিত হণয়ণছ। এেজবজসজসআই সোপজত শমা. সজেউি ইসিাম
মজহউজেনসহ সং ঠনটির পজরচ্ািকরা সোয় উপজস্থত জছণিন। চ্ীনা প্রজতজনজি দিটির শনতৃত্ব শদন নানচ্াং জমউজনজসপ্যাি কতৃথপণক্ষর
শডপয টি শময়র জিং উই।http://bonikbarta.net
যিরাণে মূ ল্যস্ফীজত জনণয় জমশ্র আোণস িণন্দ জবজনণয়া কারীরা
চ্িজত মাণস প্রকাজেত য িরাণের প্রাজন্তককািীন আয়-সংক্রান্ত প্রজতণবদনগুণিা ওয়াি জিণটর অবস্থা জনণয় জবজনণয়া কারীণদর
পজরষ্কার িারো শদণব বণি আো করা হণয়জছি। জকন্তু বাস্তণব এর জবপরীত জচ্ে শদখা শ ণছ। অজত সাম্প্রজতক প্রাজন্তণক ময নাোজবর্য়ক
শ সব প্রজতণবদন ও পূ বথাোস প্রকাে হণয়ণছ, তাণত পণের দাম ও শ্রম ব্যয় বৃ জদ্ধ জনণয় পজরষ্কার শকাণনা বাতথ া শদয়জন শকাম্পাজনগুণিা,
া জবজনণয়া কারীণদর িাুঁিায় শেণি জদণয়ণছ। খবর রয়টাসথ। জরচ্াডথ বানথণস্টইন অুাডোইিরস এিএিজসর প্রিান জনবথাহী কমথকতথ া
জরচ্াডথ বানথণস্টইন িানান, ‘আজম বয ঝণত পারজছ না, সবাই এ জবর্য়টি স্বীকার করণত শকন জিিা শবাি করণছ শ , আমরা মূ ল্যস্ফীজতর
ঊর্ধ্থময খী অবস্থার মণধ্য রণয়জছ।’ জতজন আণরা বণিন, ‘শকাম্পাজনগুণিার মণধ্য েয় রণয়ণছ, তারা পণের দাম বৃ জদ্ধর সয জবিা শো
করণত পারণব না।’http://bonikbarta.net
মাজকথ ন জনণর্িাজ্ঞা কা থকণরর আণ ইরাণনর অেথ মন্ত্রোিণয় পজরবতথ ন
আ ামী মাস শেণক ইরাণনর শতি রেতাজনর ওপর নতযন মাজকথ ন জনণর্িাজ্ঞা বাস্তবাজয়ত হণত াণে। এর মাে কণয়ক জদন আণ ই
তকাি শদেটির সরকারণক মজন্ত্রপজরর্দ সংস্কাণরর অনয ণমাদন জদণয়ণছ ইরাণনর পািথাণমে। খবর রয়টাসথ। তকাি পািথাণমণে নতযন
জনণয়া -সংক্রান্ত শোণটর আণ ইরাণনর শপ্রজসণডে হাসান রুহাজন বণিন, ইরাণনর সণে িণের শিণর ওয়াজেংটন তার সহণ া ীণদর
কাছ শেণক জবজেন্ন হণয় পণড়ণছ। পািথাণমেণক রুহাজন বণিন, য িরাে শকাণনা জসদ্ধান্ত জনণি সািারেত শদেটির জমেরা তা উণপক্ষা
কণর না। শতি রেতাজনর ওপর যিরাণের নতযন জনণর্িাজ্ঞা কা থকণরর আণ অেথ মন্ত্রোিণয় বড় িরণনর পজরবতথ ন আনি ইরান
সরকার। শদেটির নতযন অেথনীজত ও অেথজবর্য়ক মন্ত্রী জহণসণব আস্থা শোট শপণয়ণছন শটকণনাক্রুাট জহণসণব পজরজচ্ত েরহাদ
শদিপছন্দ। এছাড়া জেল্প, শ্রম ও সড়কমন্ত্রী পণদও নতযন জনণয়া শদয়া হণয়ণছ।http://bonikbarta.net
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